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แนวทางการเพิมประสิทธิการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
จากมุมมองผูบ้ ริโภค
อาทิตย์ คําสืบ*
ดร.จิ ราพร ชมสวน**
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื อง แนวทางการเพิ มประสิทธิภาพการให้ บริ การการขนส่งผลิ ตภัณ ฑ์จ าก
มุมมองผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟิ ตเวย์ มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฟิตเวย์ ซึงประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ และโดยอาศัยแนวคิด 7R ซึงประกอบไปด้ วย Right Quality,Right Quantity,Right
Time,Right Price,Right Place,Right Source,Right Service
วิธีวิจัยทีนํามาใช้ ในงานวิจัยนีคือระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากข้ อมูลการสํารวจกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร จํานวน
ตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามทางออนไลน์
ใน Google Forms มาประมวลผลด้ วยโปรแกรมทางสถิติ t-test และ One-way ANOVA
ผลการวิจัยสรุปได้ ว่า โดยทัวไปตัวอย่างผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่ า
เป็ นเพศหญิงและมีช่วงอายุ อยู่ระหว่ า ง 21-30 ปี ทังนีมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี รองลงคือ ตํากว่าปริญญาตรี ซึงส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ
นักเรียน/นักศึกษา และระดับรายได้ เฉลียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ , - , บาท
ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญต่อประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งส่งผลิตภัณฑ์
จากมุ มมองผู้ บริ โภค มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ
ความสําคัญต่ อการขนส่งทีมีประสิทธิภาพภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ า น
พบว่ า ด้ านความปลอดภัย เป็ นด้ านทีมีค่าเฉลี ยสูงทีสุดอยู่ ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านการ
ให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด้ า นความเชื อถื อ ได้ แ ละตรงต่ อ เวลา และด้ า นความสะดวกสบาย
ตามลําดับ
ข้ อมูลเกียวกับการบริการลูกค้ าด้ านการขนส่ง R 1.โดยส่วนใหญ่มีจาํ นวนการสังซือ
ครังต่อเดือน 2.ปัญหาด้ านการให้ บริการและคุณภาพทีพบบ่อยทีสุดได้ แก่ การตอบข้ อสงสัย

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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เกียวกับสินค้ า และบริ การได้ ช้า 3.ความสํา คัญ ทีจะทํา ให้ ก ารส่ งสิน ค้ า ไม่ เ กิด ความ
ผิดพลาดโดยส่วนใหญ่เห็นว่า การระบุสถานทีในการจัดส่งสําคัญทีสุด 4.การตรงต่อเวลาในการ
ขนส่งสินค้ า โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีการได้ รับสินค้ าตรงตามกําหนด 5.ความสําคัญต่อการบริการ
ลูกค้ า โดยส่วนใหญ่เห็นว่า การบริการหลังการขายมีความสําคัญสุด 6.ความหมาะสมด้ านราคากับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าสินค้ ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 7.ความน่าเชือถือ
ในการบริ ก ารและการขนส่ง โดยส่วนใหญ่ เห็น ว่ า ผลิ ตภั ณ ฑ์มี ความน่ า เชื อถื อในส่ว นของการ
รับประกันสินค้ า
1. บทนํา
การแข่งขันในธุรกิจขนส่งมีความรุนแรงมากขึน หลายบริษัทจึงมีการปรับตัวเพื อให้
สามารถแข่งขันกับบริษัทอืนได้ ด้ านความรู้ เทคโนโลยี เงินทุน และรูปแบบการให้ บริการขนส่งที
หลากหลาย ต่างจากบริษัทขนส่งของไทยซึงส่วนใหญ่ กว่าร้ อยละ 70 จะเป็ นผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็ก หรื อ SME’s รูปแบบการให้ บริ การขนส่ง สินค้ ากวาร้ อยละ 80 ก็เป็ นการ
ขนส่งทางถนน ดังนันการขนส่งทางถนนจึง มีผลกระทบโดยตรงกับการขนส่งสินค้ าของประเทศ
เช่น ประสิทธิภาพในการให้ บริการ ปั ญหาการจราจรจากการทีมีจาํ นวนรถยนต์ มากขึน ทําให้ อาจ
เกิดความล่าช้ าในการขนส่ง เป็ นต้ น รวมถึงปัญหาทางด้ านต้ นทุนการขนส่งจากความผัน ผวนของ
ราคานํามันและพลังงานต่างๆ นอกจากนี การปรับตัวดังกล่าวยัง จะช่วยให้ ผ้ ูประกอบการธุรกิจ
ขนส่งของไทยได้ โอกาสจากข้ อได้ เปรียบทางนโยบายและภูมิศาสตร์ของ ประเทศ เมือการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมบูรณ์ ทังโอกาสในการเข้ าไปแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด จากชาติอนื
ในอาเซียน การเข้ าไปตังกิจการในประเทศเพือนบ้ าน และปริมาณความต้ องการบริการด้ านโลจิ
สติกส์ทเพิ
ี มมากขึนจากขนาดตลาดทีใหญ่ขึน (บุญทรัพย์ พาณิชยการ, 2554 )
อย่างไรก็ตาม เมือตลาดมีผ้ ูให้ บริ การและรูปแบบการให้ บริการทีหลากหลายมากขึน
ผู้บริ โภคหรื อธุรกิจทีต้ องการใช้ บริ การด้ านโลจิสติกส์จึงมีทางเลือกใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การทีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้ เกิดประโยชน์จากธุรกิจมากทีสุด ผู้ให้ บริ การขนส่งจึงต้ องพั ฒนา
และรักษา คุณภาพในการให้ บริการเพือสร้ างความไว้ วางใจในการใช้ บริการเป็ นฐานในการรักษา
ลูกค้ าเก่า และขยายฐานไปยังลูกค้ าใหม่
FITWHEY เป็ นเว็บไซต์ e-commerce ทีจัดส่งของเร็ว เป็ นอันดับต้ นๆของประเทศ
ไทย บริษัทได้ ทาํ การกระจายสินค้ าโดยการจัดส่งผ่านบริษัท เอกชนแบบ “ ขนส่งด่วนพิเศษ ” ซึง
เรียกได้ ว่าพิเศษ ทังความไวและบริการ, Order ทุกรายการทีชําระเงิน แจ้ งการชําระเงิน และได้ รับ
การยืนยันผ่าน SMS/Email ก่อน 14:00 น. จะถูกจัดส่งออกในวันเดียวกันและ Order มากกว่า
90% นัน จะจัดส่งถึงหน้ าประตูบ้านท่านภายใน 24 ชัวโมง
บริ ษัทต้ องการทีจะดําเนินการพั ฒนาปรับปรุงคุณภาพในการให้ บริการอย่างต่อเนือง
เพือให้ ลูกค้ าพึงพอใจกับการให้ บริการ และเพือเตรียมพร้ อมรับมือกับการแข่งขันทีจะรุนแรงขึน
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ในอนาคต ทังการบริหาร การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์และรถบรรทุกทีใช้ ในการบริการ
เป็ นต้ น ผู้ศึกษาในฐานะทีเป็ นลูกค้ าหรือผู้บริโภคสินค้ าของทางบริษัทแห่งนี จึงมีความสนใจทีจะ
ทําการศึกษาความคิดเห็นจากมุมมองของผู้บริโภค ในการให้ บริการขนส่งสินค้ า กรณี บริษัท ฟิ ต
เวย์ จํากัด เพือต้ องการทราบถึงการให้ บริการขนส่งสินค้ าของบริษัท ซึงจะนํามาเป็ นแนวทางใน
การเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่ง และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในอนาคต และ
สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งรายอืนๆ
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพือศึกษาปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฟิตเวย์
3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ผู้บริโภคทีมีลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีระดับความสําคัญต่อแนวทางการ
เพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทแตกต่
ี
างกัน
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการวิจยั
4.1 ด้ านการบริหารจัดการ
1. เพือนําข้ อมูลทีได้ จากการค้ นคว้ าศึกษาแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการ
ขนส่งไปใช้ เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการและนําไปประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจอืน
2. เพือนําผลงานวิจัยทีได้ ไปใช้ เป็ นข้ อมูลการวิเคราะห์เพือในการปรับเปลียน
ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์ทางการให้ บริการขนส่งของบริษัทฯ
4.2 ด้ านวิชาการ
1. เพือเป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ูทเกี
ี ยวข้ องและผู้ทสนใจศึ
ี
กษาหาความรู้เกียวกับปัจจัยแนวทาง
ในการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทจะนํ
ี าผลการศึกษาค้ นคว้ าไปใช้ ในการ
อ้ างอิงต่อไป
5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตของเนือหา : แนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์: จากมุมมองผู้บริโภค โดยศึกษาถึงระดับประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งและปัจจัยใน
การให้ บริการการขนส่งต่างๆ ได้ แก่ 7Right ( 7R ) Logistic
5.2 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาใน
ครังนี ได้ แก่ ผู้ทบริ
ี โภค/ผู้ทเคยบริ
ี
โภคผลิตภัณฑ์
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้ อมูล : เริมศึกษาและเก็บข้ อมูล
ตังแต่ เดือน ตุลาคม
ถึง พฤศจิกายน
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5.4 ขอบเขตด้ านตัวแปรศึกษา สามารถจําแนกตัวแปรได้ ดังนี
5.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
. ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
5.4.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
. แนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่ง
- ด้ านความปลอดภัย
- ด้ านความเชือถือได้ และตรงต่อเวลา
- ด้ านการให้ บริการอย่างมีคุณภาพ
- ด้ านความสะดวกสบาย
6. ระเบียบวิจยั
ทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึงเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนันเครืองมือ
ทีใช้ ในการศึกษาวิจัยในครังนีจะใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลโดยมีขันตอนการสร้ างและการ
หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี
ตอนที ได้ ทาํ การศึ กษา เอกสาร ทฤษฎีและงานวิ จัยทีเกียวข้ อ งแนวทางการเพิ ม
ประสิทธิภ าพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง : จากมุ มมองผู้ บ ริ โ ภค โดยมุ่ งเน้ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ภายใต้
วัตถุประสงค์ในเรืองดังกล่าว
ตอนที สร้ างแบบสอบถามเกียวกับแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่ง
: จากมุมมองผู้บริโภค โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลซึงได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed Ended) ซึงลักษณะของคําถามจะเป็ นคําตอบหลายๆ
ตัวเลือก (Multiple Choise)
ส่วนที เป็ นข้ อมูลเกียวกับแนวคิด 7R การให้ บริการการขนส่งประกอบด้ วยคําถาม
7 คําถาม ซึงมีลักษณะของคําถามทีเป็ นแบบให้ เลือกคําตอบตามความคิดเห็นของตนเอง
ส่วนที เป็ นข้ อมูลเกียวกับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยพัฒนามาจากงานวิจัย
ของ นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (
) ซึงประกอบด้ วยคําถาม คําถาม ซึงมีลักษณะของ
คําถามทีเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ซึงแบบสอบถามส่วนที มีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
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5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด ใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
คะแนน การแปลความหมาย
5
ระดับความคิดเห็นมากทีสุด
4
ระดับความคิดเห็นมาก
3
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2
ระดับความคิดเห็นน้ อย
1
ระดับความคิดเห็นน้ อยทีสุด
7. ผลการศึกษา
ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
เป็ นเพศชายร้ อยละ . % เป็ นเพศหญิงร้ อยละ . % ตามลําดับ มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 2130 ปี มากทีสุดร้ อยละ . % ทังนีมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปริ ญญาตรีร้อยละ
%ซึงส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนร้ อยละ . % และระดับรายได้ เฉลียต่อเดือนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ , - , บาทร้ อยละ %
ข้อมูลเกียวกับการบริการลูกค้าด้านการขนส่ง Right ( 7R ) Logistic
ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Quantity มีจาํ นวนการสังซือสินค้ าใน เดือนกีครัง โดย
ส่วนใหญ่มีจาํ นวนการสังซือ ครังต่อเดือนคิดเป็ น ร้ อยละ . % รองลงมาคือ ครังต่อเดือน
ร้ อยละ 26.3 % จํานวนการสังซือ ครังต่อเดือนร้ อยละ . % จํานวนการสังซือ ครังต่อเดือน
ร้ อยละ 1.5 % น้ อยสุดคือ จํานวนการสังซือ ครังต่อเดือนร้ อยละ . % ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Quality ปัญหาด้ านการให้ บริการและคุณภาพทีพบ
บ่อยทีสุดได้ แก่ การตอบข้ อสงสัยเกียวกับสินค้ าและบริการได้ ช้าร้ อยละ . % รองลงมาคือ รถ
ทีใช้ ในการขนส่งไม่เหมาะสมร้ อยละ % บรรจุ ภัณฑ์แตก/บุบร้ อยละ % การส่งสินค้ าล่าช้ า
ร้ อยละ % น้ อยสุดคือ ได้ รับสินค้ าไม่ครบร้ อยละ . % ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Place ความสําคัญทีจะทําให้ การส่งสิน ค้ าไม่ เ กิด
ความผิดพลาดโดยส่วนใหญ่เห็นว่า การระบุสถานทีในการจัดส่งสําคัญทีสุดคิดเป็ นร้ อยละ .
% รองลงมาคือ มีชือและเบอร์โทรศัพท์ผ้ ูติดต่อร้ อยละ % น้ อยสุดคือ แผนทีการจัดส่งร้ อยละ
. % ตามลําดับ
ผู้ ต อบแบบสอบถาม : Right Place ความหมาะสมด้ า นราคากับ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ เห็นว่ า สินค้ า มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาร้ อยละ % รองลงมาคือ
คุณภาพสูงราคาร้ อยละ % น้ อยสุดคือ คุณภาพตํากว่าราคาร้ อยละ % ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Time การตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้ า โดยส่วน
ใหญ่เห็นว่ามีการได้ รับสินค้ าตรงตามกําหนดร้ อยละ . % รองลงมาคือ ได้ รับสินค้ าตรงตาม
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กําหนดร้ อยละ . % ได้ รับสินค้ าเร็วกว่ากําหนดร้ อยละ . % น้ อยทีสุดคือ ไม่ได้ รับสินค้ า
ร้ อยละ . % ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Service ความสําคัญต่อการบริการลูกค้ า โดยส่วน
ใหญ่ เห็น ว่ า การบริ ก ารหลั งการขายมี ความสํา คั ญ ทีสุดคิ ดเป็ นร้ อยละ . % รองลงมาคื อ
เปลียนสินค้ าได้ ร้อยละ . % สามารถคืนเงินได้ ร้อยละ . % การติดตามการขนส่งกับการ
ลดราคาสินค้ าและการขนส่งร้ อยละ % การส่งตรงตามเวลาร้ อยละ . % น้ อยทีสุดคือ แลก
แต้ มแทนเงินสดร้ อยละ . % ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Source ความน่าเชือถือในการบริการและการขนส่ง
โดยส่วนใหญ่ เห็นว่ าผลิตภัณฑ์มีความน่าเชือถือทีร้ อยละ 89.5 % ไม่มีความน่าเชือถืออีกร้ อยละ
10.5 % ซึงมีความเชือถือมากทีสุดในส่วนของการรับประกันสินค้ าร้ อยละ . % รองลงมาคือ
มีติดการตามความรวดเร็วในการขนส่งพัสดุสนิ ค้ าร้ อยละ . % การรักษาความปลอดภัยข้ อมูล
และสินค้ าร้ อยละ 39.7 % สามารถตอบข้ อสงสัยเกียวกับสินค้ าและบริ การได้ ร้อยละ . %
น้ อยสุดคือ ระบบการชําระเงินร้ อยละ . % ตามลําดับ
ระดับความสําคัญของแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
จากมุมมองผูบ้ ริโภค
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ ระดับความสําคัญของแนวทางการเพิมประสิทธิภาพ
การให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์มีภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความ
ปลอดภัยเป็ นด้ านทีมีค่าเฉลียมากทีสุดอยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาคือด้ านการให้ บริการอย่างมี
คุณภาพ ด้ านความเชือถือได้ และตรงต่อเวลา ด้ านความสะดวกสบาย ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ผู้บริ โภคทีมีลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีระดับความสําคัญต่อ
แนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทแตกต่
ี
างกัน
ผู้ บริ โภคทีเพศต่ างกัน จะมีระดับ ความสําคัญ ต่ อแนวทางการเพิ มประสิทธิภาพการ
ให้ บ ริ ก ารขนส่ งผลิ ตภัณ ฑ์แ ตกต่ างกันอย่ างมี นั ยสําคั ญทางสถิ ติทีระดั บ 0.05 เนื องจากเพศที
แตกต่างกันมีการให้ ความสําคัญของด้ านความปลอดภัยและความน่าเชือถือแตกต่างกัน
ผู้ บริ โภคทีอายุ ต่า งกันจะมีระดั บความสํา คัญต่ อแนวทางการเพิ มประสิทธิภาพการ
ให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทไม่
ี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
ผู้ บริ โ ภคที ระดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น จะมี ร ะดั บ ความสํา คั ญ ต่ อ แนวทางการเพิ ม
ี บ 0.05
ประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทแตกต่
ี
างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
เนืองจากระดับการศึกษาต่างกันมีการให้ ความสําคัญของด้ านความสะสวกสบายแตกต่างกัน
ผู้บริ โภคทีอาชีพต่างกันจะมีระดับความสําคัญต่อแนวทางการเพิ มประสิทธิภาพการ
ให้ บริ การขนส่งผลิ ตภัณฑ์ทีแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เนืองจากอาชีพ
ต่างกันมีการให้ ความสําคัญของด้ านความปลอดภัยและความน่าเชือถือแตกต่างกัน
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ผู้บริ โภคทีรายได้ ต่างกันจะมีระดับความสําคัญต่อแนวทางการเพิ มประสิทธิภาพการ
ให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทแตกต่
ี
างกันมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 เนืองจากรายได้ ต่างกันมี
การให้ ความสําคัญของด้ านการให้ บริการ ด้ านความปลอดภัยและด้ านความน่าเชือถือแตกต่างกัน
8. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรือง แนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ : จาก
มุมมองของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟิ ตเวย์ สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชายมากกว่ า ผู้ ห ญิ ง และพบว่ า เพศทีแตกต่ า งกั น จะมี ร ะดั บ
ความสําคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทแตกต่
ี
างกัน ซึงเพศ
ชายจะให้ ความสําคัญมากกว่ าผู้หญิงในด้ านความปลอดภัยและด้ านความน่ าเชือถือ และไปใน
ทิศทางเดียวกับ Right Quality ตอบข้ อสงสัยเกียวกับสินค้ าและบริการได้ ช้า ผู้บริโภคมองเห็นถึง
ปั ญหานีเป็ นจํานวน
คน จึงทําให้ ต้องการความปลอดภัยรวมถึงการช่วยกําหนดคุณสมบัติ
สินค้ าทีต้ องการด้ วย เพือให้ สามารถจัดหาและเปรียบเทียบคุณสมบัติได้ อย่างถูกต้ อง
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี และพบว่ าผู้บริ โภคทีอายุต่างกันจะมีระดับ
ความสําคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทไม่
ี แตกต่างกัน ซึง
จากผลการวิเคราะห์ปรากฎว่าทุกช่วงอายุมีการให้ ความสําคัญในทุก ๆ ด้ านใกล้ เคียงกันมากจึงทํา
ให้ ผลทีออกมาอธิบายได้ ว่าอายุทแตกต่
ี
างกันให้ ความสําคัญกับประสิทธิภาพกรให้ บริการขนส่งไม่
ต่างกัน
ระดั บ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี และยั ง พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที ระดั บ
การศึ กษาต่ างกันจะมีระดับความสําคัญต่ อแนวทางการเพิ มประสิทธิภาพการให้ บ ริ การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทแตกต่
ี
างกัน ซึงระดับการศึกษาปริญญาตรีจะให้ ความสําคัญในด้ านความสะดวกสบาย
มากกว่าระดับการศึกษาอืน เช่น ให้ บริการส่งตรงตามกําหนด บริการผ่านแอพพลิเคชันใช้ งานง่าย
ซึงไปในทิศทางเดียวกับ Right Time ผู้บริโภคส่วนมากจํานวน
คน จะเห็นด้ วยว่ามีการส่ง
สินค้ าตรงตามกําหนดหากมีการส่งสินค้ ากว่ากําหนดทีต้ องการอาจส่งผลให้ เกิดความไม่พอใจใน
การบริการได้
อาชีพส่วนใหญ่ เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชนและยังพบว่ า ผู้บริ โภคทีอาชีพต่างกันจะมี
ระดับความสําคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทแตกต่
ี
างกัน ซึง
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการให้ ระดับความสําคัญในด้ านการให้ บริการ ด้ านความปลอดภัย
มากกว่าอาชีพอืนๆ เช่น พนักงานมีอัธยาศัยดีและมีการให้ บริ การหลังการขาย ซึ งไปในทิศทาง
เดียวกับ Right Service ผู้บริโภคส่วนมากจํานวน
คน จะให้ ความสําคัญของการบริการหลัง
การขายสามารถตอบสนองได้ ตรงตามความต้ องการก่อให้ เกิดความพึงพอใจจากการซือผลิตภัณฑ์

482

ระดับรายได้ เฉลียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ , - , บาทและยังพบว่า
ผู้บริ โภคทีรายได้ ต่างกันจะมีระดับความสําคัญต่ อแนวทางการเพิ มประสิทธิภาพการให้ บริ การ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ทแตกต่
ี
างกันในด้ านความน่าเชือถือ ด้ านความปลอดภัย ด้ านการให้ บริการ เช่น
มีการบันทึกข้ อมูลการจัดส่งเพื อให้ การจัดการด้ านการขนส่งมีความถูกต้ องสามารถตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ได้ ซึ งไปในทิศ ทางเดี ย วกับ Right Source ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นมากจํา นวน
คน จะให้
ความสําคัญของการับประกันสินค้ าและควรตรวจสอบซือสินค้ าจากแหล่งขายทีเชือถือได้
ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญต่อประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งส่งผลิตภัณฑ์ จาก
มุมมองผู้บริโภค มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความสําคัญ
ต่อการขนส่งทีมีประสิทธิภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความ
ปลอดภัย เป็ นด้ านทีมีค่าเฉลี ยสูงทีสุดอยู่ ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านการให้ บริ การอย่ างมี
คุณภาพ ด้ านความเชือถือได้ และตรงต่อเวลา และด้ านความสะดวกสบาย ทังนีอาจจะเป็ นเพราะ
เนืองจากการขนส่งผลิตภัณฑ์เป็ นกิจกรรมทีจะต้ องมีการขนย้ ายผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์จึงเห็น
ว่ า เป็ นงานบริ ก ารทีจํา เป็ นจะต้ องมี ความปลอดภั ยของตั วผลิ ตภั ณ ฑ์ให้ กับ ผู้ บ ริ โภค เช่ น การ
ติดตามการขนส่ง และผลิตภัณฑ์ไม่ชาํ รุดเสียหาย เป็ นต้ น
ด้ านความปลอดภัย ด้ านความแน่นอนเชือถือได้ และตรงต่อเวลา ด้ านการให้ บริการ
อย่ า งมี คุ ณ ภาพซึ งมี ค วามสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ ภุ ช ชงค์ ภู่ ย้ อย (
) ได้ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการให้ บริการขนส่งพัสดุด่วนทางอากาศของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ภายในเขตปลอดอากร มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาประสิทธิภาพการให้ บริการ ขนส่ง
พัสดุด่วนทางอากาศของบริ ษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)จํากัด ภายในเขตปลอด
อากรมีความเห็นเกียวกับประสิทธิภาพการให้ บริ การขนส่งพั สดุด่วนทางอากาศของบริ ษัท เฟด
เดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ภายในเขตปลอดอากร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยด้ านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด
คือ ด้ านความปลอดภัย ด้ านความแน่นอนเชือถือได้ และตรงต่อเวลา ด้ านการให้ บริการอย่างมี
คุณภาพ ด้ านการติดต่อสือสาร และด้ านตรงความต้ องการของลูกค้ า
ด้ านความปลอดภัยกับความรวดเร็วต่อตรงเวลาซึงมีความสอดคล้ องในงานวิจัยของ
นฤมล บุญกิตติ (2546) ได้ ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้ บริการขนส่งสินค้ าใน ประเทศ
บริ ษัท รี เจ้ น ท์ ฟอร์ เวิ ดดิง เอ็ก ซ์ เ พรส จํา กัด วิ เ คราะห์ เ กียวกับ ความพึ งพอใจของลู ก ค้ าทีใช้
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจของลูกค้ าทีมีต่อการใช้ บริการความพึงพอใจ
ต่อการชดใช้ ค่าเสียหายทียุติธรรมใน กรณีททรั
ี พย์สินเกิดการชํารุดเสียหายมากทีสุดในด้ านความ
ปลอดภัย แต่ไม่สอดคล้ องกับในด้ านการให้ บริการเพราะงานวิจัยกล่ าวไว้ ว่าการให้ บริ การของ
พนักงานไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
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9. ข้อเสนอแนะงานวิจยั ในอนาคต
ในงานวิจัยนีมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี
1. ควรทํา การขยายขอบเขตงานวิ จั ย ให้ ก ว้ า งขึ นโดยการเพิ มกลุ่ ม ตั ว อย่ า งไปยั ง
ต่างจังหวัดมากขึนหรือครอบคลุมทัวประเทศ เพือให้ ครอบคลุมประชากรผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ่าน
ทางออนไลน์ได้ มากขึน
2. ควรเพิ มเครื องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล อืนๆ เช่ น การสัม ภาษณ์ เ จาะลึ ก
(Indepth Interview) การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ให้ ไ ด้ รั บ รู้ ถึ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และความ
ต้ องการทีแท้ จริงของการให้ บริการขนเพือจะได้ ตอบสนองได้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์ เพือจะนํามาพัฒนาการให้ บริการและการขนส่ง เช่น การติดตามการขนส่งและร้ องเรียน
ความไม่เหมาะสมในการขนส่งผลิตภัณฑ์ ให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึนและตอบโจทย์ความต้ องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคมากยิงขึนต่อไปในอนาคต
10. กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้ น คว้ า เรื อง “ แนวทางการเพิ มประสิทธิภ าพการให้ บ ริ ก ารการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ : จากมุมมองผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟิ ตเวย์ ” ครังนีสําเร็จลุล่วงได้
ด้ วยดี โดยได้ รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง ดร.จิราพร
ชมสวน ซึงเป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษาได้ ให้ คาํ แนะนําในการคัดเลือกเรืองทีจะทําการศึกษาค้ นคว้ า ให้
ความรู้ด้านวิชาการ ด้ านเทคนิค และข้ อคิดต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้ นคว้ าในครั งนี ที
ให้ คาํ แนะนําในการแก้ ไขปรับปรุง ผู้ทาํ การศึกษาซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิง
ในท้ า ยที สุด นี ต้ อ งขอระลึก ถึง ความกรุณ าของคณาจารย์ทุก ท่า นทีเป็ นผู้ ชี แนะ
แนวทางการศึกษาในตอนต้ น รวมทังให้ คาํ แนะนําในการประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
และการทดสอบต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านทีมิได้ กล่าวนามมา ณ ทีนี ทีมี
ส่วนช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจรวมทังให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาครังนีสําเร็จ
ลุล่วงด้ วยดี
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