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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งสําหรับผู้ประกอบการ
ที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนํ้า มีวัตถุประสงค์ 1.
เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้ประกอบการกับบริการเสริมของบริษัทขนส่งในตลาดประตูนาํ้ 2.
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ บริการเสริมของผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ า
จีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้ ที่มีต่อบริษัทขนส่ง โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 203 คน เครื่องมือที่ใช้
คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าสถิติร้อยละ ค้ าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test
และ LSD ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ประกอบการที่ใช้ บริการเสริมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีรายได้
ต่อเดือนอยู่ท่ี 65,000 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่จะสั่งซื้อที่หน้ าร้ าน ขายเสื้อผ้ าเป็ นหลัก บริการ
เสริมที่ผ้ ูประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ บริการเสริมด้ านการสั่งซื้อ repeat order รองลงมาคือ
บริการเสริมด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน และบริการเสริมที่ใช้ น้อยที่สดุ คือ บริการเสริมด้ านรถรับ-ส่ง
สนามบิน ความพึงพอใจที่ผ้ ูประกอบการมีต่อบริการเสริมในด้ านการติดตามสินค้ า ด้ านการสั่งซื้อ
repeat order และด้ านการใช้ ไกด์ อยู่ระดับพอใจมาก อีกสามด้ าน ได้ แก่ ด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน
ด้ า นการจองตั๋ ว และโรงแรมที่พั ก และด้ า นรถรั บ -ส่ ง สนามบิ น อยู่ ใ นระดั บ พอใจปานกลาง
ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้ มีเพศแตกต่างกัน ความ
พึงพอใจในการใช้ บริการเสริมแต่ ละด้ านไม่ แตกต่ างกัน ส่วนผู้ประกอบการที่มีอายุ รายได้ ต่อ
เดือน วิธีการซื้อ และกลุ่มธุรกิจแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจในการใช้ บริการเสริ มแต่ ละด้ าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ดังนั้น บริษัทขนส่งควรเลือกบริการเสริมให้ เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละราย เช่น ลูกค้ าเริ่ม
ชอบสั่งซื้อทาง website จะให้ ความสําคัญกับบริการของพนักงานลูกค้ าสัมพันธ์มากกว่าการใช้ ไกด์
และรถรับส่ง ซึ่งบริษัทควรจะปรับการให้ บริการเสริมตามความต้ องการของแต่ละราย และบริษัท
ขนส่งควรจะทบทวนในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงิน โดยเฉพาะในด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ให้ สอดคล้ อง
กับกลุ่มผู้ใช้ บริการ เนื่องจากลูกค้ ามีรายใหญ่ รายเล็ก รายได้ ต่อเดือนไม่เหมือนกัน อาจจะให้
ความสํา คั ญ ต่ อ ค่ า เรทก็แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ทางบริ ษั ท สามารถเสนอค่ า เรทแบบบั น ได เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับลักษณะผู้ใช้ บริการ
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ความสําคัญและทีม่ าของปั ญหา
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ กาํ หนดให้ อาเซียนรวมตัวกันเป็ น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนย้ ายสินค้ าบริการ การลงทุน และแรงงานที่มีฝีมือ
อย่างเสรี ส่วนด้ านบริการโลจิสติกส์ถูกกําหนดให้ เป็ นสาขาที่เร่งรัดการเปิ ดเสรี ซึ่งจะเป็ นโอกาสที่ดี
สําหรับผู้ประกอบการไทย แต่ ในขณะเดียวกัน ก็เป็ นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการต่ างชาติด้วย
และประเทศจีนเป็ นคู่ค้าสําคัญของไทยมาโดยตลอด เนื่องจากสินค้ าจีนมีราคาถูกเมื่อเทียบกับ
สินค้ าไทยที่มีค่าแรงแพงขึ้น และสินค้ าจีนยังมีความหลากหลายรูปแบบมากมาย รวมทั้งคุณภาพ
สินค้ าจีนเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น ทําให้ ผ้ ูบริโภคในไทยเริ่มยอมรับและเชื่อถือคุณภาพสินค้ าจีน
มากขึ้น ซึ่งสินค้ าจีนมีความหลากหลายในเรื่องราคา รูปแบบและคุณภาพ กล่ าวคือ มีท้ังสินค้ า
คุณภาพดีในราคายอมรับได้ และสินค้ าคุณภาพพอใช้ ได้ ในราคาประหยัด จากการศึกษาตลาด
เบื้องต้ นและสัมภาษณ์ผ้ ูเชี่ยวชัญทางด้ านขนส่งพบว่า ลูกค้ าที่เดินทางไปซื้อสินค้ าที่จีน ส่วนใหญ่
อยู่ในตลาดค้ าส่งในกรุงเทพฯ และตลาดประตูนาํ้ เป็ นตลาดที่มีจาํ นวนคนเยอะที่สดุ ที่ต้องการไป
ซื้อสินค้ าจีนมาขายในประเทศไทย ลูกค้ ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ ไม่ร้ ูจักตลาด
หรือแหล่ งซื้อในจีน รวมทั้งการเดินทางต่างๆในประเทศจีน บริษัทขนส่งจึงเลงเห็นโอกาสด้ านนี้
จึงเสนอะบริการเสริม ไม่ว่าจะเป็ นไกด์พาเดินตลาด แปลภาษา ต่อรองราคาค่าสินค้ า เปิ ดใบสั่งซื้อ
ให้ ร้านค้ า รวมทั้งรถรับ-ส่งระหว่ างสนามบินและโรงแรมที่พัก และการจองโรงแรมที่พักต่ างๆ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า มาใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง
ตัดสินใจเลือกศึกษาความพึงพอใจในการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งสําหรับผู้ประกอบการที่
ทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้ประกอบการกับบริการเสริมของบริษัทขนส่ง
ในตลาดประตูนาํ้
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ บริการเสริมของผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับ
การซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้ ที่มีต่อบริษัทขนส่ง

สมมติฐานของการวิจยั
ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนํ้ามีลักษณะ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษา “ความพึงพอใจในการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งสําหรับผู้ประกอบการ
ที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้ ” โดยผู้วิจัยเลือกผู้ประกอบการในเขต
ตลาดประตู นํ้ า เนื่ องจากตลาดประตู นํ้ า เป็ นแหล่ ง ค้ าขายที่ เ จริ ญ ที่ สุ ด แห่ งหนึ่ งของ
กรุงเทพมหานคร และเป็ นเมืองใจกลาง ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตนี้มีจาํ นวนเยอะพอสมควร และ
มี ค วามต้ อ งการใช้ บริ ก ารเสริ ม ของบริ ษั ท ขนส่ ง อย่ า งสู ง และบริ ก ารเสริ ม ได้ แ บ่ ง เป็ นตาม
กระบวนการการทํางานของบริษัทขนส่ง ดังนี้ 1.บริการติดตามสินค้ า 2.การจองตัว๋ และโรงแรม 3.
รถรับ-ส่งสนามบิน 4.ไกด์ 5.การแลกเปลี่ยนเงิน 6.การสั่งซื้อ Repeat Order

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
2. สามารถจากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร
กับความพึงพอใจในการใช้ บริการเสริม เพื่อนําผลต่อผู้ท่สี นใจทําธุรกิจการขนส่ง
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่สามารถนําไปใช้ ประกอบการดําเนินธุรกรรมได้
3. สามารถจากข้ อสรุปทราบถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการใช้ บริการเสริม
ของบริษัทขนส่ง เพื่อช่วยผู้ท่ที าํ ธุรกิจขนส่งสามารถนําไปปรับแนวทางการดําเนินธุรกรรม มีข้อมูล
เพื่อตัดสินใจในการกําหนดชนิดของบริการเสริมที่สอดคล้ องกับลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ความพึงพอใจในการใช้ บริการเสริม
แต่ละด้ านของบริษัทขนส่ง
- การแลกเปลี่ยนเงิน

ลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- วิธกี ารซื้อ
- กลุ่มธุรกิจที่ทาํ อยู่

- การจองตัว๋ และโรงแรม
- รถรับ-ส่งสนามบิน
- บริการติดตามสินค้ า
- การสั่งซื้อ Repeat Order
- ไกด์
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการที่ใช้ บริการเสริม ซึ่งมีอาํ นาจ
ตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการขนส่งสินค้ าระหว่ างไทย-จีน ในย่านตลาดประตูนาํ้ โดยเลือกตึก
แพลติน่ัมเป็ นแหล่งแจกแบบสอบถาม จากข้ อมูลของสํานักงานห้ างสรรพสินค้ าแพลติน่ัมพบว่า มี
ร้ านค้ าทั้งหมด 1781 ร้ าน และร้ านที่ขายสินค้ าเกี่ยวกับเสื้อผ้ า รองเท้ ากับกระเป๋ า มีท้ังหมด
1017 ร้ าน ) เนื้องด้ วยตลาดประตูนาํ้ มีลูกค้ าที่ต้องการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งอยู่ท่ี
45%*90% ซึ่ง 45% หมายถึงในตลาดประตูนาํ้ มีร้านค้ า 45% ที่จะเดินทางไปซื้อสินค้ าที่จีน
90% หมายถึงร้ านค้ าประมาณ 90% พูดภาษาจีนไม่ ได้ (*
จากการศึกษาเบื้องต้ น และ
http://www.smeleader.com ) ดังนั้น ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ มีจาํ นวนทั้งสิ้น 412 คน
และตัวอย่างที่ใช้ เป็ นจํานวน 203 คน

ขั้นตอนการสํารวจข้อมูล
ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาแนวทาง หรื อ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิทธิผลการให้ บริการและปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทาํ ให้ เกิดประสิทธิผลการให้ บริการ
ขั้นที่ 2 นิยามและกําหนดขอบข่ายของตัวแปรที่จะวัด
ขั้ น ที่ 3 นํ า มาร่ า งแบบสอบถามสร้ างข้ อคํา ถาม เป็ นแบบสอบถามตรวจเช็ ค
รายการ และสร้ างเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale)
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา หาแนวทางแก้ ไขแล้ วให้
ผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านการสร้ างเครื่องมือและด้ านการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาพร้ อมทั้งพิจารณาความถูกต้ องชัดเจนของภาษาที่ใช้ และโครงสร้ างของ
แบบสอบถาม เพื่อให้ มีความสอดคล้ องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้ เพื่อปรับปรุง
แก้ ไขให้ เหมาะสม
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability) โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
Cronbach Alpha ของครอนบาค ( Cronbach. 1974 :161 ) ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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สถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยจะนําข้ อมูลที่ได้ จากแบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( Statistical Package for Social
Science : SPSS ) โดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ค่าร้ อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ( Sample
Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานด้ วย t-test และ
F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการที่ใช้ บริการเสริมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
21-30 ปี มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ท่ี 65,000 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่จะสั่งซื้อที่หน้ าร้ าน ขายเสื้อผ้ า
เป็ นหลัก บริการเสริมที่ผ้ ูประกอบการส่วนใหญ่ เลือกใช้ คือ บริการเสริมด้ านการสั่งซื้อ repeat
order รองลงมาคือบริการเสริมด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน และบริการเสริมที่ใช้ น้อยที่สดุ คือ บริการ
เสริมด้ านรถรับ-ส่งสนามบิน ความพึงพอใจที่ผ้ ูประกอบการมีต่อบริการเสริมด้ านการติดตาม
สินค้ า ด้ านการสั่งซื้อ repeat order และด้ านการใช้ ไกด์ อยู่ในระดับพอใจมาก อีกสามด้ าน ได้ แก่
ด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน ด้ านการจองตั๋วและโรงแรมที่พัก และด้ านรถรั บ-ส่งสนามบิน อยู่ ใน
ระดับพอใจปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1 ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้
มีลักษณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็แตกต่างกัน
สมมติฐาน 1.1 ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาด
ประตูนาํ้ มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็แตกต่างกัน
พบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ท าํ ธุ ร กิจ เกี่ย วกับ การซื้ อสิน ค้ า จี น มาไทยในตลาด
ประตูนาํ้ มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งไม่แตกต่างกัน
ไม่ ว่าในด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน ด้ านการจองตั๋วและโรงแรมที่พัก ด้ านรถรับ-ส่งสนามบิน ด้ าน
การติดตามสินค้ า ด้ านการสั่งซื้อ repeat order หรือด้ านการใช้ ไกด์
สมมติฐาน 1.2 ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาด
ประตูนา้ํ มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็แตกต่างกัน
พบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ท ํา ธุ ร กิจ เกี่ย วกับ การซื้ อสิน ค้ า จี น มาไทยในตลาด
ประตูนาํ้ มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็แตกต่างกันใน
ด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน ด้ านการติดตามสินค้ า ด้ านการสั่งซื้อ repeat order และด้ านการใช้ ไกด์
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สมมติฐาน 1.3 ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาด
ประตูนาํ้ มีรายได้ ต่อเดือนแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่ อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็
แตกต่างกัน
พบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ท าํ ธุ ร กิจ เกี่ย วกับ การซื้ อสิน ค้ า จี น มาไทยในตลาด
ประตูนาํ้ มีรายได้ ต่อเดือนแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่ อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็
แตกต่างกัน ในด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน ด้ านการติดตามสินค้ า และด้ านการสั่งซื้อ repeat order
สมมติฐาน 1.4 ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาด
ประตูนาํ้ มีวิธกี ารซื้อแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็แตกต่าง
กัน
พบว่า ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้
มีวิธีการซื้อแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็แตกต่ างกัน ใน
ด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน ด้ านการจองตั๋วและโรงแรมที่พัก ด้ านการติดตามสินค้ า ด้ านการสั่งซื้อ
repeat order และด้ านการใช้ ไกด์ ยกเว้ นด้ านรถรับ-ส่งสนามบิน
สมมติฐาน 1.5 ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาด
ประตู นํ้า ทํา กลุ่ ม ธุ ร กิจ แตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก ารเสริ ม ของบริ ษั ท ขนส่ ง ก็
แตกต่างกัน
พบว่าผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้
ทํากลุ่มธุรกิจแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็แตกต่างกัน ใน
ด้ านการแลกเปลี่ยนเงิน ด้ านการจองตัว๋ และโรงแรมที่พัก และด้ านการติดตามสินค้ า

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ต่อไป
ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มี อิท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารเสริ ม ของบริ ษั ท ขนส่ ง สํา หรั บ
ผู้ประกอบการที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้ ทั้งปั จจัยภายในและ
ภายนอก
ควรศึกษาความต้ องการในการใช้ บริการเสริมของบริษัทขนส่งสําหรับผู้ประกอบการที่
ทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้ าจีนมาไทยในตลาดประตูนาํ้ เพื่อทราบถึงศักยภาพของผู้ท่ตี ้ องการใช้
บริการ และสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่ เพื่อรองรับการแข่งขันที่กาํ ลังเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และส่งผลถึงการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้ให้ บริการเสริมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริษัทขนส่ง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้ให้ บริการเสริม ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และสร้ าง
จุดแข็งในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอนาคต
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