เปรียบเทียบการให้ บริการขนส่ งพัสดุระหว่างบริษทั ไปรษณีย์ไทย จํากัด กับ
บริษทั เคอรี่เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เมทินี สุ ขสวัสดิ์1
ดร. อาทร จิตสุ นทรชัยกุล2
บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึกษาความพึงพอใจการให้บ ริ ก ารขนส่ ง พัสดุ ข องบริ ษ ทั
ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด และบริ ษ ทั เคอรี่ เอ็ก ซ์ เพรส จํา กัด ในเขตอํา เภอเมื อง จัง หวัดนนทบุ รี เพื่ อศึ ก ษา
เปรี ยบเที ยบข้อมู ลประชากรศาสตร์ กบั ความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํา กัด และบริ ษัท เคอรี่ เอ็ ก ซ์ เ พรส จํา กัด ในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นนทบุ รี จํา แนกตามลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุระหว่างบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด กับบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จํากัด โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การขนส่ งพัสดุ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จํากัด จํานวน 420 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-tes และ One – Way
ANOVA
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจการ
ให้บริ การขนส่ งพัสดุ มากที่สุด คือ ด้านความเชื่ อถื อได้ รองลงมาคือ ด้านความมัน่ ใจได้ ส่ วนบริ ษทั เคอรี่
เอ็กซ์ เพรส จํากัด ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มี ความพึ งพอใจการให้บ ริ การขนส่ งพัส ดุ มากที่ สุ ด คื อ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการทันเวลา รองลงมา คือ ด้านความมัน่ ใจได้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัย
ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การทั้งของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ต่างกัน มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ แตกต่างกัน และ
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การขนส่ งพัสดุท้ งั สองบริ ษทั ฯ มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ ง
พัสดุ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเชื่ อถื อได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจได้
และด้านความเข้าใจและรับรู ้ ความต้องการ ส่ วนด้านลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจการให้บริ การ
ขนส่ งพัสดุไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาหลัก
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1. บทนํา
ปั จจุ บนั ธุ รกิ จบริ การขนส่ งพัสดุ เติ บโตอย่างรวดเร็ ว โดยมีปัจจัยหลักมาจาก การเติบโตของ
ธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ E-Commerce กล่าวคือ การจัดการขนส่ งสิ นค้าจากผูข้ ายไปถึ งผูซ้ ้ื อทาง
ออนไลน์ตอ้ งพึ่งพาการขนส่ งสิ นค้าเป็ นหลัก ยิ่งกิจกรรมซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ขยายตัวมากขึ้ นเท่าใดยิ่ง
ต้องการใช้บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้า ไปยัง ผู ร้ ับ มากขึ้ น เท่า นั้น โดยสํานัก งานพัฒ นาธุ รกรรมอิเล็ก ทรอนิก ส์
(องค์การมหาชน) หรื อ ETDA ได้ประเมินมูลค่าการซื้ อขายสิ นค้าผ่านออนไลน์ในปี 2561 นี้ มีมูลค่ากว่า
3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน มูลค่า 2.4 ล้านล้านบาท ปั จจัยอีกประการหนึ่ งมาจากพฤติกรรมของ
คนปั จจุบนั ที่เน้นความรวดเร็ ว และความสะดวกสบายเป็ นหลัก แม้กระทัง่ การสั่งซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์
ซึ่ งต้องการให้ผูบ้ ริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงผูบ้ ริ โภครวดเร็ วที่สุด หรื อ ภายในวันเดียว ทําให้ธุรกิจต้องปรั บตัว
และให้ความสําคัญกับระบบโลจิสติกส์ มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั
ธุ รกิจบริ การขนส่ งสิ นค้าในประเทศไทยที่เปิ ดให้บริ การมาอย่างยาวนานมากที่สุดเป็ นระยะเวลา
กว่า 133 ปี คือ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ซึ่งมีจุดให้บริ การทัว่ ประเทศไทยกว่า 5,000 แห่ ง ถือเป็ นจุดแข็ง
ที่คู่แข่ง เข้า มาเท่า เทีย มยาก บริ การของไปรษณี ยไ์ ทยที่เติบโต และได้รับความนิ ยมมากที่สุด คือ บริ การ
ไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS) พัสดุ ด่วนถึ งปลายทางในวันถัดไป ทั้งนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้ประมาณ
28,293 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และมีกาํ ไร มูลค่า 4,212 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
อย่างไรก็ตาม จากการเติบโตของธุ รกิ จบริ การขนส่ งพัสดุ จึงมีผูป้ ระกอบการรายใหม่ๆ เข้ามา
ดําเนิ นธุ รกิจการจัดส่ งพัสดุมากขึ้น โดยเฉพาะบริ ษทั ขนส่ งพัสดุต่างประเทศ อาทิ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั ฯ ในเครื อของเคอรี่ โลจิสติกส์ เน็ทเวิร์ค ณ ประเทศฮ่องกง ซึ่ งเปิ ดให้บริ การ
มาเป็ นระยะเวลา 13 ปี บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จบริ การจัดส่ งพัสดุ ช้ นั นําของประเทศไทย มีจุดให้บริ การกว่า
3,500 แห่ งทัว่ ประเทศไทย โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้มูลค่าประมาณ 6,577 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อย 105 และมีกาํ ไรมูลค่า 732 ล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 138 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
ด้วยเหตุน้ ี ผูป้ ระกอบการขนส่ งสิ นค้าควรคํานึ งถึงความสําคัญของคุณภาพการให้บริ การขนส่ ง
พัสดุที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภค และเพิ่มขีดความสามรถ
ทางการแข่งขัน เนื่ องจากปั จจุบนั มีท้ งั บริ ษทั ขนส่ งพัสดุ ท้ งั ในประเทศไทยและต่างประเทศเปิ ดให้บริ การ
อย่างทัว่ ถึง จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลื อกหลากหลายในการเลื อกเข้าใช้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการ
สู ง สุ ด ดัง นั้น ผู ว้ ิจ ยั จึง เกิ ด ความสนใจที ่จ ะศึก ษาเปรี ย บเที ย บการให้บ ริ ก ารขนส่ ง พัส ดุ ระหว่า งบริ ษ ัท
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด กับบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และบริ ษทั
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2.2 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ กบั ความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2.3 เพื่อศึ กษาเปรี ย บเที ยบความพึ งพอใจการให้บริ การขนส่ งพัส ดุ ข องบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด กับบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรีต่างกัน มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน
3.2 ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีต่างกัน มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน
3.3 ความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์
เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด จํานวน 3 สาขา
และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 3 สาขา ที่ มาใช้บริ การในพื้นที่ เขตอําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
4.2 ขอบเขตด้านการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบด้วย 1) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) 2)
ด้า นความเชื่ อถื อได้ (Reliability) 3) ด้า นการตอบสนองความต้องการทันเวลา (Responsiveness) 4) ด้าน
ความมัน่ ใจได้ (Assurance) 5) ด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ (Empathy)
4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2562
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5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
5.1 นําข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ งการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ให้ดียิ่ง ขึ้ นทั้ง
ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงจุด อันจะส่ งผลดีต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
5.2 ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ขนส่ ง หรื อองค์ก รที่ เกี่ ย วข้อง สามารถนํา ข้อมู ล ไปใช้ เพื่ อเป็ นแนว
ทางการในการวางแผนการตลาด กํา หนดกลยุท ธ์ ใ นการตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ นําไปสู่ คุณภาพบริ การขนส่ งสิ นค้าที่เป็ นเลิศเหนื อคู่แข่ง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน
5.3 เพื่อเป็ นข้อมู ลแก่ ผูท้ ี่ สนใจสามารถนําข้อมู ลการศึ กษานี้ นําเป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่ งพัสดุต่อไป

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ นต้น

ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจการให้ บริ การขนส่ งพัสดุของ
บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด และบริษัท เคอรี่
เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จํากัด
(Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990 :
37)
1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles)
2. ความเชื่อถือได้ (Reliability)
3. การตอบสนองความต้องการทันเวลา
(Responsiveness)
4. ความมัน่ ใจได้ (Assurance)
5. ความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ
(Empathy)

ภาพที่ 6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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7. ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยการแจกแบบสอบถามกับผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จํากัด จํานวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาตลาดขวัญ สาขางามวงศ์วาน สาขาสวนใหญ่ จํานวนทั้งสิ้ น 210 ชุด
และผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาติวานนท์ สาขางาม
วงศ์วาน และสาขาท่านํ้านนทบุรี จํานวนทั้งสิ้ น 210 ชุด
7.1 แบบสอบถามทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะปลายปิ ด คําถามเลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจได้
และด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ โดยใช้มาตราวัดส่ วนประเมินค่าคะแนน 5 ระดับ ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Five Point Likert Scales) ดังนี้ ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่ สุด ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก และระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจ ปรากฏดัง
ตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนระดับต่าง ๆ
คะแนนเฉลีย่

ระดับความพึงพอใจ

4.21 – 5.00

พึงพอใจมากที่สุด

3.41 – 4.20

พึงพอใจมาก

2.61 – 3.40

พึงพอใจปานกลาง

1.81 – 2.60

พึงพอใจน้อย

1.00 – 1.80

พึงพอใจน้อยที่สุด

7.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบว่าแบบสอบถามใช้ภาษา และ
ลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่ มตัวอย่าง หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่า งที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแรกที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 30 คน เพื่อทําการตรวจสอบคํา นวณหา
ค่าความเชื่ อมัน่ โดยค่าความเชื่ อมัน่ ของความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ดา้ นลักษณะทางกายภาพ
เท่ากับ 0.744 ด้านความเชื่ อถือได้ เท่ากับ 0.651 ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา เท่ากับ 0.828 ด้าน
ความมัน่ ใจได้ เท่ากับ 0.687 และด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ เท่ากับ 0.819
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7.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจบั เชิงปริ มาณ ใช้ขอ้ มูลวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป โดยแบ่งสถิติเชิ ง
พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ทดสอบ Independent Samples Test และใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)

8. ผลการศีกษา
ผลการศึ ก ษา พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารบริ ษ ทั ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ
ระหว่าง 26-33 ปี ระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ส่ วนบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรี ยงตามอันดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความเชื่ อถื อได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านความมัน่ ใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.79 และด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่ วนผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์
เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจการให้บริ การ
ขนส่ ง พัส ดุ อยู่ใ นระดับ มาก โดยด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดเรี ย งตามอันดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการทันเวลา ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.12 ด้านความมัน่ ใจได้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 ด้านความ
เชื่ อถื อได้ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 3.94 ด้า นความเข้า ใจและรั บ รู ้ ความต้องการ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 3.90 และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุท้ งั 5 ด้าน จําแนกตามปั จจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ข องผูใ้ ช้บ ริ การบริ ษ ทั ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ในเขตอํา เภอเมื อง จัง หวัดนนทบุ รี พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจการบริ การ
ขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านเพศ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจการ
ให้บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเชื่ อถือได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้าน
ความมัน่ ใจได้ และด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ
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ด้านอายุ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจการ
ให้บริ การขนส่ งพัสดุ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่ อถื อได้ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่ อถือได้
ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ
ด้านอาชี พ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย ที่มีอาชี พต่างกัน มีความพึงพอใจการให้บริ การ
ขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจ
ได้ และด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ
ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
ต่างกัน มี ความพึงพอใจการให้บ ริ การขนส่ งพัสดุ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการทันเวลา และด้านความมัน่ ใจได้
2) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุท้ งั 5 ด้าน จําแนกตามปั จจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมื อง จังหวัด
นนทบุรี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจการ
บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านเพศ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุดา้ นการตอบสนองความต้องการทันเวลาแตกต่าง
ด้านอายุ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่าง ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความ
เข้าใจและรับรู ้ความต้องการ
ด้านระดับการศึกษา ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุดา้ นความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการแตกต่าง
ด้านอาชี พ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอาชี พต่างกัน มีความ
พึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุไม่แตกต่าง
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกัน มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุดา้ นลักษณะทางกายภาพแตกต่าง
3) เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ข องบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และ
บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน จากการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารขนส่ ง พัส ดุ บ ริ ษ ทั ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด และบริ ษ ทั เคอรี่ เอ็ก ซ์ เ พรส
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(ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ แตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านความเชื่ อถือได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความ
เข้าใจและรับรู ้ความต้องการ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การทั้งสอง
บริ ษทั ฯ มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05

9. อภิปรายผลการศึกษา
9.1 ความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี สรุ ปดังนี้
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับพนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย และสถานที่ให้บริ การสามารถเดินทางมา
ได้สะดวก เนื่ องจากตั้งอยูใ่ นแหล่งชุ มชน รวมถึงสถานที่มีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พรเจริ ญ แรงฤทธิ์ ,2559 ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าทาง
บกของบริ ษทั เวิลด์ ฮาท ชิ ปปิ้ ง แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด พบว่า ปั จจัยด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การอยูใ่ นระดับมาก
ด้านความน่ าเชื่ อได้ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับ
ความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนตัว เช่ น ที่อยู่ เบอร์ โทร รวมถึ งพนักงานปฏิ บตั ิ งานด้วยความชํานาญเป็ นที่
น่าเชื่ อถือ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนะ พุทธรักษา, 2560ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพการบริ การด้านการนํา
จ่ายที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด กรณี ศึกษา ที่ทาํ การไปรษณี ยร์ ามอินทรา
พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ
อยูใ่ นระดับมาก เกี่ยวกับช่องทางการให้บริ การที่สะดวกและรวดเร็ ว เช่น ช่องทางด่วนสําหรับส่ งสิ่ งของไม่
เกิ น 3 ชิ้ น และบริ ก ารแอพพลิ เคชั่น Prompt Post บริ ก ารฝากส่ ง ของล่ วงหน้า โดยไม่ ต้องรอคิ ว สําหรั บ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้ง พนักงานสามารถตอบสนองในสิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การร้ องขอ
ได้ทนั ที ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ กญั ญา มีสามเสน และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การ
ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดปทุมธานี
ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การอยูใ่ นระดับมาก
ด้า นความมั่น ใจได้ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง พัส ดุ อ ยู่ใ นระดับ มาก
เนื่องจากบริ ษทั มีระบบการให้บริ การเป็ นไปตามมาตรฐานถูกต้อง และพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงมี
ความรู ้ เกี่ ยวกับบริ การสามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างถู กต้องชัดเจน ทําให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความมัน่ ใจในการรับ
บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชญานิ ษฐ์ โสรส, 2559 ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การไปรษณี ย ์
จังหวัดจันทบุรีที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ไปรษณี ยไ์ ทยจังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านความมัน่ ใจได้มีระดับความ
คิดเห็นคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก
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ด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ผูใ้ ช้บริ การ มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุอยู่
ในระดับมาก โดยผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับพนักงานให้ความเสมอภาคในการให้บริ การ
ลูกค้าแต่ละคนเท่าเทียมกัน และสามารถสื่ อสารกับผูร้ ับบริ การได้เข้าใจง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พร
ประภา ไชยอนุกูล, 2557 ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อผูร้ ับบริ การโดย
รวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
9.2 ความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ของบริ ษทั บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สรุ ปได้ดงั นี้
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุอยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสถานที่ให้บริ การสามารถเดิ นทางมาได้สะดวก เนื่ องจากตั้งอยู่ในพื้นที่
ชุ มชนประกอบพนักงานบริ ษทั มีแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้ อย และสถานที่มีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรเจริ ญ แรงฤทธิ์ ,2559 ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อคุ ณภาพการให้บริ การ
ขนส่ งสิ นค้าทางบกของบริ ษ ทั เวิลด์ ฮาท ชิ ปปิ้ ง แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด พบว่า ปั จจัยด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การอยูใ่ นระดับมาก
ด้านความเชื่อถือได้ ผูใ้ ช้บริ การ มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ อยูใ่ นระดับมาก
โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับพัสดุถึงที่หมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในสัญญา และพนักงานสามารถ
แก้ไขปั ญหาและให้คาํ แนะนําแก่ผใู ้ ช้บริ การได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัควัฒน์
อินทรวงษ์โชติ และคณะ, 2556 ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การของผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ประเทศ
ไทย และลาว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การโลจิสติกส์ของไทยมีระดับการรับรู ้คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่ อถืออยูใ่ น
ระดับมาก
ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากเกี่ยวกับพนักงานให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว และสามารถตอบสนองในสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การร้องขอได้ทนั ที
นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ยัง มี ช่ องทางการให้บ ริ ก ารที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว เช่ น การชํา ระค่ าบริ ก ารหลากหลาย
ช่ องทาง ได้แก่ เงิ นสด บัตรเดบิต บัตรเครดิ ต และชําระบริ การผ่านคิวอาร์ โค้ด ซึ่ งสามารถชําระได้ที่หน้า
บ้านของลูกค้า จึงสามารถตอบสนองความต้องการทันเวลาของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วร
ชนก เต็งวงษ์วฒั นะ,2558 ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
และการบอกต่อที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่ งพัสดุของบริ ษทั เอกชนภายในประเทศไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การด้านการตอบสนองความต้องการส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารขนส่ งพัส ดุ บ ริ ษ ทั เอกชนภายในประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคสามารถติดต่อกับบริ ษทั ขนส่ งพัสดุ ได้อย่างสะดวก พนักงานบริ ษทั ขนส่ งพัสดุ สามารถ
ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว หรื อสามารถแก้ไขปั ญหาให้ได้อย่างรวดเร็ ว
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ด้านความมัน่ ใจได้ ผูใ้ ช้บริ การมีความพึ งพอใจการให้บ ริ การขนส่ งพัสดุ อยู่ในระดับ มาก
เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในเกี่ยวกับความรวดเร็ วในการขนส่ งของบริ ษทั เป็ นไปตาม
มาตรฐาน และพนักงานมีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี เช่น นํ้าเสี ยง รอยยิม้ เป็ นมิตรกับลูกค้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของอภิญญา จันทร์ สังข์, 2559 ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การส่ งพัสดุพนั ธ์
ของบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จํากัด พบว่า ด้านความมัน่ ใจมีความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ผูใ้ ช้บริ การ มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ
อยูใ่ นระดับมาก โดยส่ วนใหญ่เห็ นว่า พนักงานให้ความเสมอภาคในการให้บริ การลูกค้าแต่ละคนเท่าเทียม
กัน และมี ค วามเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารในการแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ เช่ น พนัก งานจะคอยให้ค วามช่ วยเหลื อ
แก้ปัญหาแก่ผใู ้ ช้บริ การผ่านช่องทางออนไลน์ และ Call Center ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรประภา ไชย
อนุ กู ล , 2557 ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ ยวชาวไทยในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุ รี พบว่า ด้านการให้ความเชื่ อมัน่ ต่อผูร้ ั บบริ การโดย
รวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
9.3 เปรี ย บเที ย บข้อมู ล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ก ับ ความพึง พอใจการให้บ ริ ก ารขนส่ งพัสดุ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ด้า นเพศ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจการ
ให้บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเชื่ อถือได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้าน
ความมัน่ ใจได้ และด้านความเข้าใจและรับรู ้ ความต้องการ โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ขนส่ งพัสดุมากกว่าเพศชาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิญญา จันทร์ สังข์, 2559 ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การส่ งพัสดุพนั ธ์ของบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จํากัด พบว่า เพศต่างกันมี
ผลต่อความพึงพอใจการให้บริ การส่ งสิ นค้า ณ ศูนย์เคอรี่ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้านความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ และพบว่าผูใ้ ช้บริ การเป็ นเพศหญิงมี
ความพึงพอใจในการให้บริ การขนส่ งพัสดุมากกว่าเพศชาย
ด้า นอายุ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด ที่ มี อ ายุ ต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจการ
ให้บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่ อถือได้ ด้าน การตอบสนอง
ความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความเข้าใจและรั บรู ้ ความต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วนิ ดา เพชรสังหาร, 2553 ได้ศึกษาเรื่ อง การวัดคุ ณภาพการให้บริ ก ารลู ก ค้าหอพัก อาร์ เ อส
แมนชัน่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีระดับคุณภาพให้บริ การแตกต่างกัน
ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความเชื่ อถื อไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมัน่ และด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ด้านระดับการศึกษา ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเชื่ อถื อได้
ด้านความมัน่ ใจได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา และด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ซึ่ง
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สอดคล้องกับ งานวิ จยั ของ ดวงสมร เนี ย มนัตน์ , 2555 ได้ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารและการ
เปรี ยบเทียบคุ ณภาพการบริ การของสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (จตุจกั ร) และสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร
กรุ ง เทพฯ (ถนนบรมราชชนนี ) พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสถานี ข นส่ ง ผูโ้ ดยสารกรุ ง เทพฯ (จตุ จกั ร) ที่ มี ระดับ
การศึกษาต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ คุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ ด้านความเชื่ อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความเชื่ อมัน่ และด้านการรู ้จกั และ
เข้าใจ
ด้านอาชี พ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ที่ มีอาชี พต่างกัน มี ความพึงพอใจการ
ให้บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเชื่ อถือได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้าน
ความมัน่ ใจได้ และด้านความเข้าใจและรั บ รู ้ ความต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ดวงสมร เนียมนัตน์, 2555 ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การและการเปรี ยบเที ยบคุณภาพ
การบริ การของสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (จตุจกั ร) และสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (ถนนบรมราช
ชนนี ) พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี ) ที่มีอาชี พต่างกันมีผลต่อการ
รั บ รู ้ คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารแตกต่ า งกัน ได้แก่ ด้า นความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร ด้านความเชื่ อถื อ
ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความเชื่อมัน่ และด้านการรู ้จกั และเข้าใจ
ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
ต่างกัน มี ความพึงพอใจการให้บ ริ การขนส่ งพัสดุ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการทันเวลา และด้านความมัน่ ใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงสมร เนียมนัตน์,
2555 ได้ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารและการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพการบริ ก ารของสถานี ข นส่ ง
ผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (จตุจกั ร) และสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี ) พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี ) ที่มีรายได้เฉลี่ ยต่างกันมี ผลต่อการรับรู ้ คุณภาพการ
ให้บริ การแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความเชื่ อถื อไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการ ด้านความเชื่อมัน่ และด้านการรู ้จกั และเข้าใจ
9.4 เปรี ย บเที ย บข้อมู ล ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ก ับ ความพึง พอใจการให้บ ริ ก ารขนส่ งพัสดุ
บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ด้านเพศ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ดา้ นการตอบสนองความต้องการทันเวลาแตกต่าง โดยเพศหญิงมีความพึง
พอใจในการให้บริ การขนส่ งพัสดุมากกว่าเพศชาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิญญา จันทร์ สังข์, 2559
ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การส่ งพัสดุพนั ธ์ของบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จํากัด
พบว่า เพศต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจการให้บริ การส่ งสิ นค้า ณ ศูนย์เคอรี่ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความ
ไว้วางใจ ด้า นการตอบสนองความต้องการลู ก ค้า ด้า นความมัน่ ใจ และด้า นความเอาใจใส่ และพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การมากกว่าเพศชาย
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ด้านอายุ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุแตกต่าง ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความ
เข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วนิ ดา เพชรสังหาร, 2553 ได้ศึกษาเรื่ อง การวัด
คุณภาพการให้บริ การลูกค้าหอพักอาร์ เอสแมนชัน่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุที่แตกต่าง
กันมี ระดับคุ ณภาพให้บริ การแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความเชื่ อถือ
ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้านการให้ความเชื่ อมัน่ และด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงสมร เนียมนัตน์,2555 ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การและการ
เปรี ยบเทียบคุณภาพการบริ การของสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (จตุจกั ร) และสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร
กรุ งเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี )พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี ) ที่มี
อายุต่างกันมีผลต่อการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้านความเชื่ อถือ
ด้านการตอบสนองความต้องการ และด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ด้านระดับการศึ กษา ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ดา้ นความเข้าใจและรับรู ้ ความต้องการแตกต่าง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิญญา จันทร์สังข์ (2559)ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การส่ งพัสดุพนั ธ์ของบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จํากัด พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
การให้บริ การส่ งสิ นค้า ณ ศูนย์เคอรี่ แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายในศูนย์บริ การ ด้านความ
ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้านความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่
ด้านอาชีพ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
พึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ไม่แตกต่างทุกด้าน โดยทุกอาชี พ เช่ น นักเรี ยน/นักศึกษา ธุ รกิ จส่ วนตัว/
ค้าขาย พนักงานบริ ษทั เอกชน เป็ นต้น มีความพึงพอใจในการให้บริ การขนส่ งพัสดุอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
อาจเพราะผูใ้ ช้บริ การแต่ละอาชี พเล็งเห็ นถึ งคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั เคอรี่ เหมือนกัน เช่ น ในเรื่ อง
ของสถานที่ต้ งั เดินทางมาใช้บริ การได้สะดวก พัสดุถึงที่หมายตามทางที่ระบุไว้ในสัญญา และความรวดเร็ ว
ในการขนส่ งเป็ นมาตรฐาน รวมถึงพนักงานมีความเอาใจใส่ ในการแก้ปัญหา ดังนั้น ผูใ้ ช้บริ การแต่ละอาชีพ
จึงมีความพึงพอใจในการให้บริ การขนส่ งพัสดุไม่แตกต่างกัน
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกัน มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุดา้ นลักษณะทางกายภาพแตกต่าง ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ดวงสมร เนี ยมนัตน์ (2555)ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การและการเปรี ยบเที ย บ
คุณภาพการบริ การของสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (จตุจกั ร) และสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ (ถนน
บรมราชชนนี )พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร กรุ งเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี ) ที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนต่างกันมีผลต่อการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความเชื่อมัน่ และด้านการรู ้จกั และเข้าใจ

255

9.5 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความพึงพอใจ
การให้บริ การขนส่ งพัส ดุ บ ริ ษ ทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด
แตกต่างกันในด้านความเชื่ อถื อได้ ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจได้ และด้าน
ความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ส่ วนด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การทั้งสองบริ ษทั ฯ มีความพึงพอใจ
การให้บริ การขนส่ งพัสดุไม่แตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ ดา้ นความเชื่ อถือได้
และด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มากกว่า บริ ษ ทั เคอรี่ เอ็ก ซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํา กัด อาจเพราะบริ ษ ัท
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด มีมาตรฐานในการให้บริ การ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าอยู่ใน
ระดับสู ง ประกอบกับพนักงานปฏิ บตั ิ งานด้วยความชํานาญเป็ นที่ น่าเชื่ อถื อ ซึ่ งถื อเป็ นจุ ดเด่ นของบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด รวมถึงสถานที่ให้บริ การมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีป้ายประชาสัมพันธ์
บอกจุดการให้บริ การที่ชดั เจนกว่าบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด
ส่ วนบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด มีความพึงพอใจการให้บริ การขนส่ งพัสดุ
ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความเข้าใจและรับรู ้ ความต้องการ
มากกว่าบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด อาจเพราะบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด มีความรวดเร็ วใน
การขนส่ งพัสดุ ที่ดีกว่า และพนักงานให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว รวมถึ งพนักงานมีความเอาใจใส่ ใ นการ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ โดยคอยให้ความช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหาแก่ ผูใ้ ช้บริ การผ่านช่ องทางออนไลน์ และ Call
Center ซึ่ งจะเน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปั ญหาเสมอ

10. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้
1.1 จากผลการวิจยั ครั้ งนี้ เพื่อการปรั บปรุ งการให้บริ การขนส่ งพัสดุ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด
1) ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริ การที่เพียงพอต่อ
ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ เช่น เพิ่มเก้าอี้ โต๊ะสําหรับเขียน ปากกา กาว หรื ออาจมีหนังสื อพิมพ์ ติดตั้งโทรทัศน์ขณะที่
ลูกค้ารอรับบริ การ เพื่อรองรับผูม้ าใช้บริ การที่มาในช่วงเวลาเร่ งด่วน และควรมีการจัดวางตําแหน่งของป้ าย
ประชาสัมพันธ์แนะนําการใช้บริ การ และค่าธรรมเนี ยมการบริ การต่างๆ ให้มีความชัดเจนและสังเกตเห็นได้
ง่ายขึ้นกว่าเดิม
2) ด้านความเชื่อถือได้ ถือเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั ไปรษณี ย ์ จํากัด เนื่องจากเปิ ดให้บริ การ
มาอย่างยาวนานเป็ นที่น่าเชื่ อถื อของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะเรื่ องความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนตัวลู กค้า และ
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พนักงานปฏิบตั ิงานด้วยความชํานาญ เนื่องจากพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่จึงมีความชํานาญเส้นทาง
ในเขตที่รับผิดชอบ จึงทําให้มีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การจํานวนมาก และอาจทําให้ลูกค้าได้รับบริ การไม่ทวั่ ถึ งหรื อ
ได้รับบริ การล่าช้า บริ ษทั จึงควรเพิ่มและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้บริ การด้วยความรวดเร็ วตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้ามากขึ้นและผูใ้ ช้บริ การได้รับบริ การที่ ดียิ่งขึ้นเช่ นกัน รวมทั้งพนักงานควรแก้ไขปั ญหา
และให้คาํ แนะนําแก่ผใู ้ ช้บริ การอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครื อ นอกจากนี้ การขนส่ งพัสดุ ควรนําส่ งพัสดุ
ให้ถึงที่หมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรื อ ตามวันเวลาที่กาํ หนด เพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถือในการ
ให้บริ การดียงิ่ ขึ้น
3) ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ถื อเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับธุ รกิ จการบริ การ
ขนส่ ง ดังนั้น พนักงานควรเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของการทํางานด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การลูกค้ามากขึ้น
เพื่อไม่ให้ผูใ้ ช้บริ การต้องรอคอยรั บบริ การนาน และควรอบรมพนักงานในทุ กด้านเพื่อตอบคําถาม และ
ช่ วยเหลื อผูใ้ ช้บริ การได้ทนั ที สําหรั บการติ ดต่อกับทางบริ ษทั เช่ น การโทรติ ดต่อขอความช่ วยเหลื อจาก
ผูใ้ ช้บริ การอาจใช้เวลาในการรอสายนาน เนื่ องจากมีผเู ้ ข้าใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก จึงควรเพิ่มช่องทางการ
ให้ความช่ วยเหลื อที่ รวดเร็ วและสะดวกมากยิ่งขึ้ นกว่า เดิ ม เช่ น ช่ องทาง Line และควรขยายเวลาในการ
ให้บริ การ เช่ น สาขางามวงศ์วาน จากเดิ มเปิ ดให้บ ริ ก ารวันจันทร์ -วันศุ ก ร์ เวลา 8.30-16.30 น. อาจขยาย
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น 8.30-19.00 น.เพื่อรองรับผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การในช่วงหลังเลิกงาน
4) ด้านความมัน่ ใจได้ ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ย ์ จํากัด ส่ วนใหญ่มีความมัน่ ใจเป็ น
อย่างมากเกี่ ยวกับระบบการให้บริ การเป็ นไปตามมาตรฐานถู กต้อง เนื่ องจากบริ ษทั เปิ ดให้บริ การมาอย่าง
ยาวนาน จึงมีการพัฒนาระบบการให้บริ การให้เป็ นมาตรฐานอยูเ่ รื่ อยมา และมีผใู ้ ช้บริ การเป็ นจํานวนมาก จึง
อาจทําให้การขนส่ งพัสดุ เกิ ดความล่าช้าได้ บริ ษทั จึ งควรเพิ่มความรวดเร็ วการขนส่ งพัสดุ มากขึ้ น เช่ น มี
ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยยิ่งขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการทํางานลง ทําให้พสั ดุ ถึงมือผูร้ ับได้เร็ วขึ้นตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และควรมีความรับผิดชอบการชดใช้ค่าเสี ยหายกรณี ของเสี ยหายหรื อสู ญหายให้
มากกว่าเดิม อีกทั้ง พนักงานควรเพิ่มการกล่าวต้อนรับ และขอบคุณแก่ผมู ้ าใช้บริ การ เพื่อยกระดับคุ ณภาพ
การให้บริ การดียงิ่ ขึ้นกว่าเดิม
5) ด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ควรแจ้งข้อมูลข่าวสารหรื อแนะนําบริ การใหม่
เป็ นระยะๆ โดยการเพิ่มโฆษณาข่าวสารผ่านโทรทัศน์ และพนักงานควรอํานวยความสะดวกในการบริ การ
ด้านต่างๆ รวมถึงใส่ ใจลูกค้าในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น
1.2 จากผลการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อการปรับปรุ งการให้บริ การขนส่ งพัสดุ บริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จํากัด
1) ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรมีการจัดวางตําแหน่ งของป้ ายประชาสัมพันธ์แนะนํา
การใช้บริ การ และค่าธรรมเนี ยมการบริ การต่างๆ ให้มีความชัดเจนและสังเกตเห็ นได้ง่ายขึ้ นและเพิ่มสิ่ ง
อํานวยความสะดวก เช่น เก้าอี้ โต๊ะสําหรับเขียน ปากกา และกาว ที่เพียงพอ หรื ออาจติดตั้งโทรทัศน์ บริ การ
นํ้าดื่ม และหนังสื อพิมพ์ ขณะที่ลูกค้ารอรับบริ การ เพื่อรองรับผูม้ าใช้บริ การ
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2) ด้า นความเชื่ อ ถื อ ได้ ควรมี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานเกี่ ย วการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี ค วาม
ชํานาญ เช่ น อบรมเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ท นั สมัย อย่างแอพพลิ เคชั่น และระบบการชําระเงิ นผ่า น
Rabbit Line Pay เป็ นต้น รวมถึงให้ความรู ้งานด้านบริ การต่าง เพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพในการทํางานมาก
ยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ยังควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การให้
มากขึ้น เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนลูกค้าเป็ นเรื่ องที่พนักงานทุกคนต้องให้ความสําคัญ
เช่น ไม่ควรเปิ ดกล่องพัสดุของลูกค้า หรื อเปิ ดเผยที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ให้กบั บุคคลอื่น ดังนั้น บริ ษทั ควร
มีการบริ หารจัดการด้านการรักษาข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การ รวมถึงควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดรัดกุม โดย
ให้พนักงานปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ หากพนักงานคนใดไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบจะมีมาตรการลงโทษตาม
ข้อกําหนดไว้
3) ด้านการตอบสนองความต้องการทันเวลา ถื อเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับธุ รกิ จการบริ การ
ขนส่ ง ดังนั้น บริ ษทั จึงเน้นให้พนักงานตอบสนองในสิ่ งที่ลูกค้าร้องขอได้ทนั ที หรื อให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ทันมีเมื่อมีปัญหา พร้ อมกับให้พนักงานบริ การลู กค้าด้วยความรวดเร็ ว เช่ น พนักงานตําแหน่ งส่ งพัสดุ จะ
ดําเนิ นการส่ งพัสดุถึงผูร้ ับอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการให้บริ การเรี ยกเก็บเงินปลายทาง เพื่อความ
สะดวกของผูบ้ ริ โภคในการรั บพัสดุ ก่อนชํา ระเงิ น ทําให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจ และมีผูเ้ ข้ามาใช้
บริ การจํานวนมาก จึงอาจทําให้การติดต่อขอความช่วยเหลือ หรื อสอบถามข้อมูลอาจไม่สะดวกหรื อใช้เวลา
รอนาน ดังนั้น บริ ษทั ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
4) ด้านความมัน่ ใจได้ ผูใ้ ช้บริ การขนส่ งพัสดุส่วนใหญ่ตอ้ งการความมัน่ ใจในเรื่ องของ
ความรวดเร็ วในการขนส่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน เนื่ องจากต้องการให้พสั ดุ ถึงผูร้ ับอย่างรวดเร็ วที่สุด หรื อ
ภายในวันเดี ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และการที่พนักงานมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี เช่ น ยิ้ม
แย้ม แจ่มใส แสดงความเป็ นมิตรต่อผูม้ าใช้บริ การนั้น ถื อเป็ นการสร้ างความประทับใจ และพึงพอใจแก่
ผูใ้ ช้บริ การมากขึ้น แต่ธุรกิ จการบริ การขนส่ งที่ดีน้ นั ไม่ใช่ เน้นเรื่ องความรวดเร็ วขนส่ งเพียงอย่างเดี ยว แต่
ควรเน้นในเรื่ องของความรับผิดชอบการชดใช้ค่าเสี ยหาย กรณี ของเสี ยหายหรื อสู ญหายให้มากกว่าเดิม และ
ควรบริ หารจัดการระบบการให้บริ การเป็ นไปตามมาตรฐานถู กต้องและชัดเจนเพิ่มขึ้น อาจเพราะมีจาํ นวน
สาขาบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว จึ ง ทํา ให้ก ารบริ หารจัดการไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน จึ ง ควรจัดอบรม
พนักงานในด้านงานบริ การ เพื่อเพิ่มทักษะความรู ้ ความสามารถในด้านบริ การ การสื่ อสารกับลู กค้า และ
ข้อกําหนดกฎระเบียบต่างๆ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
5) ด้า นความเข้า ใจและรั บรู ้ ความต้องการ พนัก งานควรอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริ การต่างๆ เมื่ อพบลู กค้าเข้ามาใช้บริ การ นอกจากนี้ บริ ษทั ควรมี การแจ้งข้อมูลข่าวสารหรื อแนะนํา
บริ การใหม่เป็ นระยะๆ โดยอาจทําการประชาสัมพันธ์โฆษณาผ่านโทรทัศน์ หรื อวิทยุ
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2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะส่ งผลต่อความความพึงพอใจของการให้บริ การขนส่ งพัสดุ
ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และบริ ษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี
2) ควรศึกษาคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั ขนส่ งเอกชนอื่นๆ
3) ควรศึกษาความคาดหวังของผูม้ าใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด และบริ ษทั เคอรี่
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา
คุณภาพการให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
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