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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเรือง แนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการการขนส่งผลิตภัณฑ์จาก

มุมมองผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟิตเวย์ มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑฟิ์ตเวย์ ซึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ และโดยอาศัยแนวคิด 7R ซึงประกอบไปด้วย Right Quality,Right Quantity,Right 

Time,Right Price,Right Place,Right Source,Right Service  

วิธีวิจัยทนีาํมาใช้ในงานวิจัยนีคือระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากข้อมูลการสาํรวจกลุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร จาํนวน  ตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามทางออนไลน์

ใน Google Forms มาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ t-test และ One-way ANOVA 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โดยทวัไปตัวอย่างผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า

เป็นเพศหญิงและมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี ทังนีมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปริญญาตรี รองลงคือ ตาํกว่าปริญญาตรี ซึงส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ 

นักเรียน/นักศึกษา และระดับรายได้เฉลียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ , - ,  บาท  

ผลการวิเคราะห์ระดับความสาํคัญต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งส่งผลิตภัณฑ์

จากมุมมองผู้บริโภค มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ

ความสาํคัญต่อการขนส่งทีมีประสิทธิภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านความปลอดภัย เป็นด้านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด้านความเชือถือได้และตรงต่อเวลา และด้านความสะดวกสบาย 

ตามลาํดับ 

ข้อมูลเกยีวกับการบริการลูกค้าด้านการขนส่ง R 1.โดยส่วนใหญ่มีจาํนวนการสังซือ 

 ครังต่อเดือน 2.ปัญหาด้านการให้บริการและคุณภาพทพีบบ่อยทสีดุได้แก่ การตอบข้อสงสยั 

______________________________________________ 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์

**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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เกียวกับสินค้าและบริการได้ช้า 3.ความสาํคัญทีจะทาํให้การส่งสินค้าไม่เกิดความ

ผิดพลาดโดยส่วนใหญ่เหน็ว่า การระบุสถานทีในการจัดส่งสาํคัญทีสุด 4.การตรงต่อเวลาในการ

ขนส่งสินค้า โดยส่วนใหญ่เหน็ว่ามีการได้รับสินค้าตรงตามกาํหนด 5.ความสาํคัญต่อการบริการ

ลูกค้า โดยส่วนใหญ่เหน็ว่า การบริการหลังการขายมีความสาํคัญสุด 6.ความหมาะสมด้านราคากับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เหน็ว่าสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 7.ความน่าเชือถือ

ในการบริการและการขนส่ง โดยส่วนใหญ่เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าเชือถือในส่วนของการ

รับประกนัสนิค้า 

1. บทนาํ
การแข่งขันในธุรกิจขนส่งมีความรุนแรงมากขึน หลายบริษัทจึงมีการปรับตัวเพือให้  

สามารถแข่งขันกับบริษัทอนืได้ ด้านความรู้ เทคโนโลยี เงินทุน และรูปแบบการให้บริการขนส่งที

หลากหลาย ต่างจากบริษัทขนส่งของไทยซึงส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 70 จะเป็นผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดเล็ก หรือ SME’s รูปแบบการให้บริการขนส่ง สินค้ากวาร้อยละ 80 กเ็ป็นการ

ขนส่งทางถนน ดังนันการขนส่งทางถนนจึง มีผลกระทบโดยตรงกับการขนส่งสินค้าของประเทศ 

เช่น ประสิทธิภาพในการให้บริการ ปัญหาการจราจรจากการทมีีจาํนวนรถยนต์ มากขึน ทาํให้อาจ

เกิดความล่าช้าในการขนส่ง เป็นต้น รวมถึงปัญหาทางด้านต้นทุนการขนส่งจากความผัน ผวนของ

ราคานาํมันและพลังงานต่างๆ นอกจากนี การปรับตัวดังกล่าวยัง จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนส่งของไทยได้โอกาสจากข้อได้เปรียบทางนโยบายและภูมิศาสตร์ของ  ประเทศ เมือการเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนสมบูรณ์ ทงัโอกาสในการเข้าไปแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด จากชาติอนื

ในอาเซียน การเข้าไปตังกิจการในประเทศเพือนบ้าน และปริมาณความต้องการบริการด้านโลจิ

สติกสท์เีพิมมากขึนจากขนาดตลาดทใีหญ่ขึน (บุญทรัพย์ พาณิชยการ, 2554 )  

อย่างไรกต็าม เมือตลาดมีผู้ให้บริการและรูปแบบการให้บริการทหีลากหลายมากขึน 
ผู้บริโภคหรือธุรกิจทีต้องการใช้บริการด้านโลจิสติกส์จึงมีทางเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการทีมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดประโยชน์จากธุรกิจมากทีสุด ผู้ให้บริการขนส่งจึงต้องพัฒนา

และรักษา คุณภาพในการให้บริการเพือสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการเป็นฐานในการรักษา
ลูกค้าเก่า และขยายฐานไปยังลูกค้าใหม่  

FITWHEY เป็นเวบ็ไซต์ e-commerce ทีจัดส่งของเร็ว เป็นอันดับต้นๆของประเทศ

ไทย บริษัทได้ทาํการกระจายสินค้าโดยการจัดส่งผ่านบริษัท เอกชนแบบ “ ขนส่งด่วนพิเศษ ” ซึง

เรียกได้ว่าพิเศษ ทงัความไวและบริการ, Order ทุกรายการทชีาํระเงิน แจ้งการชาํระเงิน และได้รับ

การยืนยันผ่าน SMS/Email ก่อน 14:00 น. จะถูกจัดส่งออกในวันเดียวกันและ Order มากกว่า 

90% นัน จะจัดส่งถึงหน้าประตูบ้านทา่นภายใน 24 ชัวโมง  

บริษัทต้องการทีจะดาํเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนือง 

เพือให้ลูกค้าพึงพอใจกับการให้บริการ และเพือเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันทีจะรุนแรงขึน
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ในอนาคต ทงัการบริหาร การขนส่ง การพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์และรถบรรทุกทใีช้ในการบริการ 

เป็นต้น ผู้ศึกษาในฐานะทเีป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคสินค้าของทางบริษัทแห่งนี จึงมีความสนใจทีจะ

ทาํการศึกษาความคิดเหน็จากมุมมองของผู้บริโภค ในการให้บริการขนส่งสินค้า กรณี บริษัท ฟิต

เวย์ จาํกัด เพือต้องการทราบถึงการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท ซึงจะนาํมาเป็นแนวทางใน

การเพิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต และ

สามารถแข่งขันกบับริษัทคู่แข่งรายอนืๆ 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑฟิ์ตเวย์ 

3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ผู้บริโภคทมีีลักษณะประชากรทแีตกต่างกนัจะมีระดับความสาํคัญต่อแนวทางการ

เพิมประสทิธภิาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑท์แีตกต่างกนั 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั
4.1 ด้านการบริหารจัดการ 

1. เพือนาํข้อมูลทไีด้จากการค้นคว้าศึกษาแนวทางการเพิมประสทิธิภาพการให้บริการ

ขนส่งไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและนาํไปประยุกต์ใช้กบัธุรกจิอนื 

2. เพือนาํผลงานวิจัยทไีด้ไปใช้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์เพือในการปรับเปลียน

ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์ทางการให้บริการขนส่งของบริษัทฯ 

4.2 ด้านวิชาการ 

1. เพือเป็นข้อมูลแก่ผู้ทเีกียวข้องและผู้ทสีนใจศึกษาหาความรู้เกยีวกบัปัจจัยแนวทาง

ในการเพิมประสทิธภิาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทจีะนาํผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการ

อ้างองิต่อไป 

5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตของเนือหา : แนวทางการเพิมประสทิธภิาพการให้บริการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์: จากมุมมองผู้บริโภค โดยศึกษาถึงระดับประสทิธิภาพการให้บริการขนส่งและปัจจัยใน

การให้บริการการขนส่งต่างๆ ได้แก่ 7Right ( 7R ) Logistic 

5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาใน

ครังนี ได้แก่ ผู้ทบีริโภค/ผู้ทเีคยบริโภคผลิตภัณฑ ์

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล : เริมศึกษาและเกบ็ข้อมูล

ตงัแต่ เดือน ตุลาคม  ถึง พฤศจิกายน  
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5.4 ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา สามารถจาํแนกตัวแปรได้ดังนี 

 5.4.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 

. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษา

- อาชีพ

- รายได้

5.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 

. แนวทางการเพิมประสทิธิภาพการให้บริการขนส่ง

- ด้านความปลอดภัย

- ด้านความเชือถือได้และตรงต่อเวลา

- ด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

- ด้านความสะดวกสบาย

6. ระเบยีบวิจยั
ทาํการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) ซึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนันเครืองมือ

ทใีช้ในการศึกษาวิจัยในครังนีจะใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูลโดยมีขันตอนการสร้างและการ

หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี 

ตอนที  ได้ทาํการศึกษา เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องแนวทางการเพิม

ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง : จากมุมมองผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยภายใต้

วัตถุประสงค์ในเรืองดังกล่าว 

ตอนท ี  สร้างแบบสอบถามเกยีวกบัแนวทางการเพิมประสทิธภิาพการให้บริการขนส่ง 

: จากมุมมองผู้บริโภค โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  ส่วน ดังนี 

ส่วนท ี  เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน เป็นคาํถามปลายปิด (Closed Ended) ซึงลักษณะของคาํถามจะเป็นคาํตอบหลายๆ 

ตัวเลือก (Multiple Choise) 

ส่วนท ี  เป็นข้อมูลเกียวกับแนวคิด 7R การให้บริการการขนส่งประกอบด้วยคาํถาม 

7 คาํถาม ซึงมีลักษณะของคาํถามทเีป็นแบบให้เลือกคาํตอบตามความคิดเหน็ของตนเอง 

ส่วนท ี  เป็นข้อมูลเกยีวกบัประสิทธภิาพในการดาํเนินงาน โดยพัฒนามาจากงานวิจัย

ของ นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี ( ) ซึงประกอบด้วยคาํถาม  คาํถาม ซึงมีลักษณะของ

คาํถามทเีป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ซึงแบบสอบถามส่วนท ี  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
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 5 ระดับ คือ มากทสีดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสีดุ ใช้เกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 

คะแนน การแปลความหมาย 

5 ระดับความคิดเหน็มากทสีุด 

4 ระดับความคิดเหน็มาก 

3 ระดับความคิดเหน็ปานกลาง 

2 ระดับความคิดเหน็น้อย 

1 ระดับความคิดเหน็น้อยทสีดุ 

7. ผลการศึกษา
ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่

เป็นเพศชายร้อยละ .  % เป็นเพศหญิงร้อยละ . % ตามลาํดับ มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-

30 ปีมากทสีุดร้อยละ . % ทงันีมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ  

%ซึงส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ .  % และระดับรายได้เฉลียต่อเดือนส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับ , - ,  บาทร้อยละ  % 

ขอ้มูลเกียวกบัการบริการลูกคา้ดา้นการขนส่ง Right ( 7R ) Logistic 
ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Quantity มีจาํนวนการสงัซือสินค้าใน  เดือนกคีรัง โดย

ส่วนใหญ่มีจาํนวนการสงัซือ  ครังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ .  % รองลงมาคือ  ครังต่อเดือน

ร้อยละ 26.3 % จาํนวนการสงัซือ  ครังต่อเดือนร้อยละ .  % จาํนวนการสงัซือ  ครังต่อเดือน

ร้อยละ 1.5 % น้อยสุดคือ จาํนวนการสงัซือ  ครังต่อเดือนร้อยละ .  % ตามลาํดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Quality ปัญหาด้านการให้บริการและคุณภาพทพีบ

บ่อยทสีุดได้แก่ การตอบข้อสงสัยเกียวกับสินค้าและบริการได้ช้าร้อยละ .  % รองลงมาคือ รถ

ทใีช้ในการขนส่งไม่เหมาะสมร้อยละ  % บรรจุภัณฑ์แตก/บุบร้อยละ  % การส่งสินค้าล่าช้า

ร้อยละ  % น้อยสดุคือ ได้รับสนิค้าไม่ครบร้อยละ .  % ตามลาํดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Place ความสาํคัญทีจะทาํให้การส่งสินค้าไม่เกิด

ความผิดพลาดโดยส่วนใหญ่เหน็ว่า การระบุสถานทใีนการจัดส่งสาํคัญทีสุดคิดเป็นร้อยละ .  

% รองลงมาคือ มีชือและเบอร์โทรศัพทผู้์ติดต่อร้อยละ  % น้อยสดุคือ แผนทกีารจัดส่งร้อยละ 

.  % ตามลาํดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Place ความหมาะสมด้านราคากับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคาร้อยละ  % รองลงมาคือ 

คุณภาพสงูราคาร้อยละ % น้อยสดุคือ คุณภาพตาํกว่าราคาร้อยละ  % ตามลาํดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Time การตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้า โดยส่วน

ใหญ่เหน็ว่ามีการได้รับสินค้าตรงตามกาํหนดร้อยละ .  % รองลงมาคือ ได้รับสินค้าตรงตาม
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กาํหนดร้อยละ .  % ได้รับสินค้าเรว็กว่ากาํหนดร้อยละ .  % น้อยทสีุดคือ ไม่ได้รับสินค้า 

ร้อยละ .  % ตามลาํดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Service ความสาํคัญต่อการบริการลูกค้า โดยส่วน

ใหญ่เห็นว่า การบริการหลังการขายมีความสาํคัญทีสุดคิดเป็นร้อยละ .  % รองลงมาคือ 

เปลียนสินค้าได้ร้อยละ .  % สามารถคืนเงินได้ร้อยละ .  % การติดตามการขนส่งกับการ

ลดราคาสนิค้าและการขนส่งร้อยละ  % การส่งตรงตามเวลาร้อยละ .  % น้อยทสีดุคือ แลก

แต้มแทนเงินสดร้อยละ .  % ตามลาํดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม : Right Source ความน่าเชือถือในการบริการและการขนส่ง 

โดยส่วนใหญ่เหน็ว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าเชือถือทร้ีอยละ 89.5 % ไม่มีความน่าเชือถืออีกร้อยละ 

10.5 % ซึงมีความเชือถือมากทสีุดในส่วนของการรับประกันสินค้าร้อยละ .  % รองลงมาคือ 

มีติดการตามความรวดเรว็ในการขนส่งพัสดุสนิค้าร้อยละ .  % การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

และสินค้าร้อยละ 39.7 % สามารถตอบข้อสงสัยเกียวกับสินค้าและบริการได้ร้อยละ .  % 

น้อยสดุคือ ระบบการชาํระเงินร้อยละ .  % ตามลาํดับ 

ระดบัความสําคญัของแนวทางการเพมิประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑ์
จากมุมมองผูบ้ริโภค  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาํคัญของแนวทางการเพิมประสิทธิภาพ

การให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์มีภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ

ปลอดภัยเป็นด้านทมีีค่าเฉลียมากทสีุดอยู่ในระดับมากทสีุด รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างมี

คุณภาพ ด้านความเชือถือได้และตรงต่อเวลา ด้านความสะดวกสบาย ตามลาํดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท ี1 ผู้บริโภคทีมีลักษณะประชากรทีแตกต่างกันจะมีระดับความสาํคัญต่อ

แนวทางการเพิมประสทิธภิาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑท์แีตกต่างกนั 

ผู้บริโภคทีเพศต่างกันจะมีระดับความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เนืองจากเพศที

แตกต่างกนัมีการให้ความสาํคัญของด้านความปลอดภัยและความน่าเชือถือแตกต่างกนั 

ผู้บริโภคทีอายุต่างกันจะมีระดับความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑท์ไีม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

ผู้บริโภคทีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับความสําคัญต่อแนวทางการเพิม

ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทแีตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

เนืองจากระดับการศึกษาต่างกนัมีการให้ความสาํคัญของด้านความสะสวกสบายแตกต่างกนั 

ผู้บริโภคทีอาชีพต่างกันจะมีระดับความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เนืองจากอาชีพ

ต่างกนัมีการให้ความสาํคัญของด้านความปลอดภัยและความน่าเชือถือแตกต่างกนั 
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ผู้บริโภคทีรายได้ต่างกันจะมีระดับความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑท์แีตกต่างกนัมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 เนืองจากรายได้ต่างกันมี

การให้ความสาํคัญของด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัยและด้านความน่าเชือถือแตกต่างกนั 

8. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรือง แนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ : จาก

มุมมองของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑข์องบริษัทฟิตเวย์ สามารถนาํมาอภิปรายผลได้ดังนี 

โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าผู้หญิงและพบว่าเพศทีแตกต่างกันจะมีระดับ

ความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทแีตกต่างกัน ซึงเพศ

ชายจะให้ความสาํคัญมากกว่าผู้หญิงในด้านความปลอดภัยและด้านความน่าเชือถือ และไปใน

ทศิทางเดียวกับ Right Quality ตอบข้อสงสัยเกียวกับสินค้าและบริการได้ช้า ผู้บริโภคมองเหน็ถึง

ปัญหานีเป็นจาํนวน  คน จึงทาํให้ต้องการความปลอดภัยรวมถึงการช่วยกาํหนดคุณสมบัติ

สนิค้าทต้ีองการด้วย เพือให้สามารถจัดหาและเปรียบเทยีบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง 

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี และพบว่าผู้บริโภคทีอายุต่างกันจะมีระดับ

ความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทไีม่แตกต่างกัน ซึง

จากผลการวิเคราะห์ปรากฎว่าทุกช่วงอายุมีการให้ความสาํคัญในทุกๆ ด้านใกล้เคียงกันมากจึงทาํ

ให้ผลทอีอกมาอธิบายได้ว่าอายุทแีตกต่างกันให้ความสาํคัญกับประสิทธิภาพกรให้บริการขนส่งไม่

ต่างกนั 

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี และยังพบว่าผู้บริโภคทีระดับ

การศึกษาต่างกันจะมีระดับความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง

ผลิตภัณฑท์แีตกต่างกนั ซึงระดับการศึกษาปริญญาตรีจะให้ความสาํคัญในด้านความสะดวกสบาย

มากกว่าระดับการศึกษาอนื เช่น ให้บริการส่งตรงตามกาํหนด บริการผ่านแอพพลิเคชันใช้งานง่าย 

ซึงไปในทิศทางเดียวกับ Right Time ผู้บริโภคส่วนมากจาํนวน  คน จะเหน็ด้วยว่ามีการส่ง

สินค้าตรงตามกาํหนดหากมีการส่งสินค้ากว่ากาํหนดทีต้องการอาจส่งผลให้เกิดความไม่พอใจใน

การบริการได้ 

อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและยังพบว่า ผู้บริโภคทีอาชีพต่างกันจะมี

ระดับความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสทิธภิาพการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑท์แีตกต่างกนั ซึง

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการให้ระดับความสาํคัญในด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย

มากกว่าอาชีพอืนๆ เช่น พนักงานมีอัธยาศัยดีและมีการให้บริการหลังการขาย ซึงไปในทิศทาง

เดียวกับ Right Service ผู้บริโภคส่วนมากจาํนวน  คน จะให้ความสาํคัญของการบริการหลัง

การขายสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการก่อให้เกดิความพึงพอใจจากการซือผลิตภัณฑ์ 
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ระดับรายได้เฉลียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ , - ,  บาทและยังพบว่า

ผู้บริโภคทีรายได้ต่างกันจะมีระดับความสาํคัญต่อแนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ทแีตกต่างกันในด้านความน่าเชือถือ ด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการ เช่น 

มีการบันทึกข้อมูลการจัดส่งเพือให้การจัดการด้านการขนส่งมีความถูกต้องสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลได้ ซึงไปในทิศทางเดียวกับ Right Source ผู้บริโภคส่วนมากจํานวน  คน จะให้

ความสาํคัญของการับประกนัสนิค้าและควรตรวจสอบซือสนิค้าจากแหล่งขายทเีชือถือได้ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความสาํคัญต่อประสทิธภิาพการให้บริการขนส่งส่งผลิตภัณฑ์จาก

มุมมองผู้บริโภค มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความสาํคัญ

ต่อการขนส่งทมีีประสิทธิภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ

ปลอดภัย เป็นด้านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างมี

คุณภาพ ด้านความเชือถือได้และตรงต่อเวลา และด้านความสะดวกสบาย ทงันีอาจจะเป็นเพราะ

เนืองจากการขนส่งผลิตภัณฑเ์ป็นกจิกรรมทจีะต้องมีการขนย้ายผลิตภัณฑ ์จากการวิเคราะห์จึงเหน็

ว่าเป็นงานบริการทีจําเป็นจะต้องมีความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค เช่น การ

ติดตามการขนส่ง และผลิตภัณฑไ์ม่ชาํรุดเสยีหาย เป็นต้น 

ด้านความปลอดภัย ด้านความแน่นอนเชือถือได้และตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการ

อย่างมีคุณภาพซึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภุชชงค์ ภู่ ย้อย ( ) ได้ศึกษา 

ประสทิธภิาพการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทางอากาศของบริษัท เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศ

ไทย) จาํกัด ภายในเขตปลอดอากร มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการ ขนส่ง

พัสดุด่วนทางอากาศของบริษัท เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย)จาํกัด ภายในเขตปลอด

อากรมีความเหน็เกียวกับประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทางอากาศของบริษัท เฟด

เดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั ภายในเขตปลอดอากร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านทมีีค่าเฉลียมากทีสุด 

คือ ด้านความปลอดภัย ด้านความแน่นอนเชือถือได้และตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างมี

คุณภาพ ด้านการติดต่อสอืสาร และด้านตรงความต้องการของลูกค้า 

ด้านความปลอดภัยกับความรวดเร็วต่อตรงเวลาซึงมีความสอดคล้องในงานวิจัยของ 

นฤมล บุญกิตติ (2546) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าใน ประเทศ 

บริษัท รีเจ้นท์ ฟอร์เวิดดิง เอก็ซ์เพรส จํากัด วิเคราะห์เกียวกับความพึงพอใจของลูกค้าทีใช้ 

ผลการวิจัยพบว่าความคิดเหน็เกยีวกบัความพึงพอใจของลูกค้าทมีีต่อการใช้บริการความพึงพอใจ

ต่อการชดใช้ค่าเสียหายทยุีติธรรมใน กรณีททีรัพย์สินเกิดการชาํรุดเสียหายมากทสีุดในด้านความ

ปลอดภัย แต่ไม่สอดคล้องกับในด้านการให้บริการเพราะงานวิจัยกล่าวไว้ว่าการให้บริการของ

พนักงานไม่ใช่ปัจจัยสาํคัญในการตัดสนิใจ 
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9. ขอ้เสนอแนะงานวิจยัในอนาคต
ในงานวิจัยนีมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี 

1. ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึนโดยการเพิมกลุ่มตัวอย่างไปยัง

ต่างจังหวัดมากขึนหรือครอบคลุมทวัประเทศ เพือให้ครอบคลุมประชากรผู้บริโภคผลิตภัณฑผ่์าน

ทางออนไลน์ได้มากขึน  

2. ควรเพิมเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก

(Indepth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึก และความ

ต้องการทแีท้จริงของการให้บริการขนเพือจะได้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ ์เพือจะนาํมาพัฒนาการให้บริการและการขนส่ง เช่น การติดตามการขนส่งและร้องเรียน

ความไม่เหมาะสมในการขนส่งผลิตภัณฑ ์ให้เกดิประสทิธภิาพมากขนึและตอบโจทย์ความต้องการ

ของกลุ่มผู้บริโภคมากยงิขึนต่อไปในอนาคต 

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าเรือง “ แนวทางการเพิมประสิทธิภาพการให้บริการการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ : จากมุมมองผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟิตเวย์ ” ครังนีสาํเรจ็ลุล่วงได้

ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ทา่น โดยเฉพาะอย่างยิง ดร.จิราพร 

ชมสวน ซึงเป็นอาจารย์ทปีรึกษาได้ให้คาํแนะนาํในการคัดเลือกเรืองทจีะทาํการศึกษาค้นคว้า ให้

ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆ ทเีป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในครังนีที

ให้คาํแนะนาํในการแก้ไขปรับปรุง ผู้ทาํการศึกษาซาบซึงในความกรุณาของทา่นเป็นอย่างยิง 

ในท้ายทีสุดนี ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทีเป็นผู้ชีแนะ

แนวทางการศึกษาในตอนต้น รวมทงัให้คาํแนะนาํในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

และการทดสอบต่างๆ ทเีป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านทมิีได้กล่าวนามมา ณ ทนีี ทมีี

ส่วนช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจรวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาครังนีสาํเร็จ

ลุล่วงด้วยดี 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
บทความ 

นฤมล บุญกติติ (2546). แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการขนส่งสนิค้าในประเทศ บริษัท รี

เจ้นท ์ฟอร์เวิดดงิ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 
นวินดา ตระกูลวงศ์งาม (2551). ได้ศึกษาแนวทางการเพิมประสทิธิภาพการขนส่ง คอนกรีน

ผสมเสรจ็กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึงในจังหวัดชลบุรี 
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ชินภัทร อ่อนฉิม. ( ). การเพิมประสทิธภิาพการขนส่งสนิค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คณะบริหารธุรกจิ.  
ภชุชงค์ ภู่ย้อย ( ). ประสทิธภิาพการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทางอากาศของบริษัท เฟด

เดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย)จาํกดั ภายในเขตปลอดอากร 
ดวงใจ จันทร์ดาแสง ( ). ปัจจัยทมีีผลต่อประสิทธภิาพการให้บริการขนส่งด้วยตู้คอนเทน

เนอร์ : กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรม ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
นางสาวจุฑารัตน์ เกยีรติรัศมี ( ). ปัจจัยทมีีผลต่อการซือสนิค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน 

ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ธนวิทย์ ฟองสมุทร ( ). การประยุกต์ใช้หลักการ 7R ทางโลจิสติกสเ์พือการวางแผนการ

ลงทุนส่วนบุคคล 
วิทยานพินธ ์

จีรนันท ์องัคสทุธพิงษ์. ( ). ปัจจัยทมีีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษา : 

การขนส่งขาออกจากประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

คณะเศรษฐศาสต 
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