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บทคดัย่อ 

            การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งสาํหรับผู้ประกอบการ

ที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํ้า มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา

ความสมัพันธร์ะหว่างลักษณะผู้ประกอบการกบับริการเสริมของบริษัทขนส่งในตลาดประตูนํา้ 2.

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการเสริมของผู้ประกอบการที่ทาํธุรกจิเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้า

จีนมาไทยในตลาดประตูนํา้ที่มีต่อบริษัทขนส่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 203 คน เคร่ืองมือที่ใช้

คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถติิร้อยละ ค้าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test 

และ LSD ผลการวิจัยพบว่า 

 ผู้ประกอบการที่ใช้บริการเสริมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีรายได้

ต่อเดือนอยู่ที่ 65,000 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่จะสั่งซ้ือที่หน้าร้าน ขายเสื้อผ้าเป็นหลัก  บริการ

เสริมที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ บริการเสริมด้านการสั่งซ้ือ repeat order รองลงมาคือ

บริการเสริมด้านการแลกเปล่ียนเงิน และบริการเสริมที่ใช้น้อยที่สดุคือ บริการเสริมด้านรถรับ-ส่ง

สนามบิน ความพึงพอใจที่ผู้ประกอบการมีต่อบริการเสริมในด้านการติดตามสนิค้า ด้านการสั่งซ้ือ 

repeat order และด้านการใช้ไกด์ อยู่ระดับพอใจมาก อกีสามด้าน ได้แก่ ด้านการแลกเปล่ียนเงิน 

ด้านการจองตั๋วและโรงแรมที่พัก และด้านรถรับ-ส่งสนามบิน อยู่ในระดับพอใจปานกลาง 

ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกจิเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้มีเพศแตกต่างกนั ความ

พึงพอใจในการใช้บริการเสริมแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ประกอบการที่มีอายุ รายได้ต่อ

เดือน วิธีการซ้ือ และกลุ่มธุรกิจแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการเสริมแต่ละด้าน

แตกต่างกนั   อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิระดับ 0.05 

 ดังน้ัน บริษัทขนส่งควรเลือกบริการเสริมให้เหมาะสมกบัลูกค้าแต่ละราย เช่น ลูกค้าเร่ิม

ชอบสั่งซ้ือทาง website จะให้ความสาํคัญกบับริการของพนักงานลูกค้าสมัพันธม์ากกว่าการใช้ไกด์

และรถรับส่ง ซ่ึงบริษัทควรจะปรับการให้บริการเสริมตามความต้องการของแต่ละราย และบริษัท

ขนส่งควรจะทบทวนในเร่ืองการแลกเปล่ียนเงิน โดยเฉพาะในด้านอตัราแลกเปล่ียน ให้สอดคล้อง

กับกลุ่มผู้ใช้บริการ  เน่ืองจากลูกค้ามีรายใหญ่รายเลก็ รายได้ต่อเดือนไม่เหมือนกัน อาจจะให้

ความสําคัญต่อค่าเรทก็แตกต่างกัน ซ่ึงทางบริษัทสามารถเสนอค่าเรทแบบบันได เพ่ือให้

สอดคล้องกบัลักษณะผู้ใช้บริการ  
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ความสาํคญัและทีม่าของปัญหา 

              การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ได้กาํหนดให้อาเซียนรวมตัวกันเป็น

ตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมีการเคล่ือนย้ายสนิค้าบริการ การลงทุน และแรงงานที่มีฝีมือ

อย่างเสรี ส่วนด้านบริการโลจิสติกสถู์กกาํหนดให้เป็นสาขาที่เร่งรัดการเปิดเสรี ซ่ึงจะเป็นโอกาสที่ดี

สาํหรับผู้ประกอบการไทย แต่ในขณะเดียวกัน กเ็ป็นโอกาสสาํหรับผู้ประกอบการต่างชาติด้วย 

และประเทศจีนเป็นคู่ค้าสาํคัญของไทยมาโดยตลอด เน่ืองจากสินค้าจีนมีราคาถูกเม่ือเทียบกับ

สนิค้าไทยที่มีค่าแรงแพงขึ้น และสนิค้าจีนยังมีความหลากหลายรูปแบบมากมาย รวมทั้งคุณภาพ
สินค้าจีนเร่ิมมีการพัฒนามากขึ้น ทาํให้ผู้บริโภคในไทยเร่ิมยอมรับและเช่ือถือคุณภาพสินค้าจีน
มากขึ้ น ซ่ึงสินค้าจีนมีความหลากหลายในเร่ืองราคา รูปแบบและคุณภาพ กล่าวคือ มีทั้งสินค้า
คุณภาพดีในราคายอมรับได้ และสินค้าคุณภาพพอใช้ได้ในราคาประหยัด จากการศึกษาตลาด

เบื้ องต้นและสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชัญทางด้านขนส่งพบว่า ลูกค้าที่เดินทางไปซ้ือสนิค้าที่จีน ส่วนใหญ่
อยู่ในตลาดค้าส่งในกรุงเทพฯ  และตลาดประตูนํา้เป็นตลาดที่มีจาํนวนคนเยอะที่สดุที่ต้องการไป
ซ้ือสินค้าจีนมาขายในประเทศไทย ลูกค้ากลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ ไม่รู้ จักตลาด
หรือแหล่งซ้ือในจีน รวมทั้งการเดินทางต่างๆในประเทศจีน บริษัทขนส่งจึงเลงเหน็โอกาสด้านน้ี 

จึงเสนอะบริการเสริม ไม่ว่าจะเป็นไกด์พาเดนิตลาด แปลภาษา ต่อรองราคาค่าสนิค้า เปิดใบสั่งซ้ือ
ให้ร้านค้า รวมทั้งรถรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก และการจองโรงแรมที่พักต่างๆ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการขนส่ง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึง

ตัดสินใจเลือกศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งสาํหรับผู้ประกอบการที่

ทาํธุรกจิเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะผู้ประกอบการกบับริการเสริมของบริษัทขนส่ง

ในตลาดประตูนํา้ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการเสริมของผู้ประกอบการที่ทาํธุรกจิเกี่ยวกบั
การซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้ที่มีต่อบริษัทขนส่ง 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํ้ามีลักษณะ

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งกแ็ตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวิจยั 

 การศึกษา “ความพึงพอใจในการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งสาํหรับผู้ประกอบการ

ที่ทาํธุรกจิเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้” โดยผู้วิจัยเลือกผู้ประกอบการในเขต

ตลาดประตูนํ้า  เ น่ืองจากตลาดประตูนํ้า เ ป็นแหล่ง ค้าขายที่ เ จ ริญที่ สุดแห่งห น่ึงของ

กรงุเทพมหานคร และเป็นเมืองใจกลาง ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตน้ีมีจาํนวนเยอะพอสมควร และ

มีความต้องการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งอย่างสูง และบริการเสริมได้แบ่งเป็นตาม

กระบวนการการทาํงานของบริษัทขนส่ง ดังน้ี 1.บริการติดตามสนิค้า 2.การจองตัว๋และโรงแรม 3.

รถรับ-ส่งสนามบิน 4.ไกด์ 5.การแลกเปล่ียนเงิน 6.การสั่งซ้ือ Repeat Order 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

2. สามารถจากการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีทราบถึงความสมัพันธร์ะหว่างลักษณะประชากร
กับความพึงพอใจในการใช้บริการเสริม เพ่ือนาํผลต่อผู้ที่สนใจทาํธุรกิจการขนส่ง

ระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สามารถนาํไปใช้ประกอบการดาํเนินธุรกรรมได้ 

3. สามารถจากข้อสรุปทราบถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการใช้บริการเสริม
ของบริษัทขนส่ง เพ่ือช่วยผู้ที่ทาํธุรกจิขนส่งสามารถนาํไปปรับแนวทางการดาํเนินธุรกรรม มีข้อมูล

เพ่ือตัดสินใจในการกาํหนดชนิดของบริการเสริมที่สอดคล้องกับลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน

และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัได้  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั                        

 

 

                 ลักษณะประชากร 

 -   เพศ 

 -   อายุ 

 -   รายได้ 

 -   วิธกีารซ้ือ 

 -   กลุ่มธุรกจิที่ทาํอยู่ 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการใช้บริการเสริม

แต่ละด้านของบริษัทขนส่ง  

- การแลกเปล่ียนเงิน 

- การจองตัว๋และโรงแรม 

- รถรับ-ส่งสนามบิน 

- บริการตดิตามสนิค้า 

- การสั่งซ้ือ Repeat Order  

- ไกด ์
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วิธีดาํเนนิการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ผู้ประกอบการที่ใช้บริการเสริม ซ่ึงมีอาํนาจ

ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีน ในย่านตลาดประตูนํา้ โดยเลือกตึก

แพลติน่ัมเป็นแหล่งแจกแบบสอบถาม จากข้อมูลของสาํนักงานห้างสรรพสนิค้าแพลติน่ัมพบว่า มี

ร้านค้าทั้งหมด 1781 ร้าน และร้านที่ขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้ อผ้า รองเท้ากับกระเป๋า มีทั้งหมด 

1017 ร้าน  )   เน้ืองด้วยตลาดประตูนํา้มีลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งอยู่ที่ 

45%*90%   ซ่ึง 45% หมายถึงในตลาดประตูนํา้มีร้านค้า 45% ที่จะเดินทางไปซ้ือสนิค้าที่จีน 

90% หมายถึงร้านค้าประมาณ 90% พูดภาษาจีนไม่ได้ (* จากการศึกษาเบื้ องต้น และ

http://www.smeleader.com  )  ดังน้ัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี มีจาํนวนทั้งสิ้น 412 คน 

และตัวอย่างที่ใช้เป็นจาํนวน 203 คน 

 

ขั้นตอนการสาํรวจขอ้มูล 

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวทาง หรือแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ประสทิธผิลการให้บริการและปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทาํให้เกดิประสทิธผิลการให้บริการ  

ขั้นที่ 2  นิยามและกาํหนดขอบข่ายของตัวแปรที่จะวัด  
ขั้นที่ 3  นํามาร่างแบบสอบถามสร้างข้อคําถาม  เป็นแบบสอบถามตรวจเช็ค

รายการ และสร้างเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

ขั้นที่ 4  นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา หาแนวทางแก้ไขแล้วให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการสร้างเคร่ืองมือและด้านการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเน้ือหาพร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้ และโครงสร้างของ

แบบสอบถาม เพ่ือให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ เพ่ือปรับปรุง

แก้ไขให้เหมาะสม 

ขั้นที่ 5  วิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน ( Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

Cronbach Alpha ของครอนบาค ( Cronbach. 1974 :161 ) ด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติิ  
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สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยจะนาํข้อมูลที่ได้จากแบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ ( Statistical Package for Social 

Science : SPSS ) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉล่ียตัวอย่าง ( Sample 

Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และ 

F-test  ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 

สรปุผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการที่ใช้บริการเสริมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

21-30 ปี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 65,000 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่จะสั่งซ้ือที่หน้าร้าน ขายเสื้อผ้า

เป็นหลัก บริการเสริมที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ บริการเสริมด้านการสั่งซ้ือ repeat 

order รองลงมาคือบริการเสริมด้านการแลกเปล่ียนเงิน และบริการเสริมที่ใช้น้อยที่สดุคือ บริการ

เสริมด้านรถรับ-ส่งสนามบิน ความพึงพอใจที่ผู้ประกอบการมีต่อบริการเสริมด้านการติดตาม

สนิค้า ด้านการสั่งซ้ือ repeat order และด้านการใช้ไกด์ อยู่ในระดับพอใจมาก อกีสามด้าน ได้แก่ 

ด้านการแลกเปล่ียนเงิน ด้านการจองตั๋วและโรงแรมที่พัก และด้านรถรับ-ส่งสนามบิน อยู่ใน

ระดับพอใจปานกลาง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกจิเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้

มีลักษณะแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งกแ็ตกต่างกนั  

สมมติฐาน 1.1 ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าจีนมาไทยในตลาด

ประตูนํา้มีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งกแ็ตกต่างกนั 

                        พบว่า ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าจีนมาไทยในตลาด

ประตูนํา้มีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งไม่แตกต่างกัน 

ไม่ว่าในด้านการแลกเปล่ียนเงิน ด้านการจองตั๋วและโรงแรมที่พัก ด้านรถรับ-ส่งสนามบิน ด้าน

การติดตามสนิค้า ด้านการสั่งซ้ือ repeat order หรือด้านการใช้ไกด์ 

สมมติฐาน 1.2 ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าจีนมาไทยในตลาด

ประตูนํา้มีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งกแ็ตกต่างกนั  

                       พบว่า ผู้ประกอบการที่ท ําธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าจีนมาไทยในตลาด

ประตูนํา้มีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งกแ็ตกต่างกนัใน

ด้านการแลกเปล่ียนเงิน ด้านการติดตามสนิค้า ด้านการสั่งซ้ือ repeat order และด้านการใช้ไกด์  
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 สมมติฐาน 1.3 ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาด

ประตูนํา้มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็

แตกต่างกนั  

                       พบว่า  ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าจีนมาไทยในตลาด

ประตูนํา้มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็

แตกต่างกนั ในด้านการแลกเปล่ียนเงิน ด้านการติดตามสนิค้า และด้านการสั่งซ้ือ repeat order 

 สมมติฐาน 1.4 ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาด

ประตูนํา้มีวิธกีารซ้ือแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งกแ็ตกต่าง

กนั 

                      พบว่า ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกจิเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้

มีวิธีการซ้ือแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งกแ็ตกต่างกัน ใน

ด้านการแลกเปล่ียนเงิน ด้านการจองตั๋วและโรงแรมที่พัก ด้านการติดตามสินค้า ด้านการสั่งซ้ือ 

repeat order และด้านการใช้ไกด์ ยกเว้นด้านรถรับ-ส่งสนามบิน 

 สมมติฐาน 1.5 ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาด

ประตูนํ้าทาํกลุ่มธุรกิจแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งก็

แตกต่างกนั 

                     พบว่าผู้ประกอบการที่ทาํธุรกจิเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้

ทาํกลุ่มธุรกจิแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งกแ็ตกต่างกนั ใน

ด้านการแลกเปล่ียนเงิน ด้านการจองตัว๋และโรงแรมที่พัก และด้านการติดตามสนิค้า   

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจยัต่อไป 

ควรศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่ง สําหรับ

ผู้ประกอบการที่ทาํธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือสินค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้ ทั้งปัจจัยภายในและ

ภายนอก  

ควรศึกษาความต้องการในการใช้บริการเสริมของบริษัทขนส่งสาํหรับผู้ประกอบการที่

ทาํธุรกจิเกี่ยวกบัการซ้ือสนิค้าจีนมาไทยในตลาดประตูนํา้ เพ่ือทราบถงึศักยภาพของผู้ที่ต้องการใช้

บริการ และสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่ เพ่ือรองรับการแข่งขันที่กาํลังเกิดขึ้ นใน

ปัจจุบัน และส่งผลถงึการเตบิโตทางธุรกจิในอนาคต 

ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้ให้บริการเสริมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริษัทขนส่ง เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้ให้บริการเสริม ให้สอดคล้องกบัความต้องการ และสร้าง

จุดแขง็ในการดาํเนินกจิกรรมทางการตลาดในอนาคต 
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