
 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 

ความพึงพอใจของพนกังานสยามคูโบตา้ต่อการใชบ้ริการ 

โลจิสติกส์ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั 

 

SATISFACTION OF SIAM KUBOTA EMPLOYEE ON LOGISTICS 

SERVICES OF OCS EXPRESS COMPANY LIMITED 

 

 

 

นางสาวปิยดา  มานะศิลป์ 

 

 

 

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 



การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 

เรื�อง 

 

ความพึงพอใจของพนกังานสยามคูโบตา้ต่อการใชบ้ริการโลจิสติกส์ 

ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั 

 

SATISFACTION OF SIAM KUBOTA EMPLOYEE ON LOGISTICS SERVICES OF OCS 

EXPRESS COMPANY LIMITED 

 
 

 

 

 

 
 

 

โดย 

 

นางสาวปิยดา  มานะศิลป์ 

 
 

 

 

 

 
 

เสนอ 

 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เพื�อความสมบูรณ์แห่งปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

พ.ศ. 2558 







กติติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี� สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความอนุเคราะห์ของ รอง
ศาสตราจารย ์ดร. เสาวลกัษณ์ กูเ้จริญประสิทธิ,  ที-ไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ-ง ในการให้คาํปรึกษา 
แนะนํา ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ทาํให้การศึกษาค้นควา้อิสระฉบบันี� ได้รับการ
ปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์ ครบถว้น ซึ- งผูศึ้กษากราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี�  
 
 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน ที-กรุณาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ อีกทั�ง
ใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํในดา้นต่างๆ และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ที-ประจาํโครงการที-อาํนวยความ
สะดวก ทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันี�สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
 สุดทา้ยนี�ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา นอ้งชาย ที-คอยเป็นกาํลงัใจและให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขอขอบคุณเพื-อนๆ ที-คอยให้คาํปรึกษา ช่วยเหลือ ตลอดจนหัวหน้างาน 
เพื-อนร่วมงานที-คอยให้การสนบัสนุน และหวงัเป็นอยา่งยิ-งวา่การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันี� จะเป็น
ประโยชน์ สามารถนาํไปใช้พฒันางานดา้นบริการของบริษทัขนส่งให้ตอบสนอง และรองรับการ
เพิ-มขึ�นของผูใ้ชบ้ริการในอนาคตได ้
 
         ปิ ย ด า   ม า น ะ ศิ ล ป์

         กรกฎาคม  2558 



สารบัญ 
 

           หน้า 

 
สารบญัตาราง                   (3) 
 
สารบญัภาพ                (5) 
 
บทที� 1  บทนาํ 
 ความสาํคญัของปัญหา   1 
  วตัถุประสงคข์องการศึกษา   5 
  ประโยช์ที�คาดวา่จะไดรั้บ                      5 
  ขอบเขตของการศึกษา                      5 
 นิยามศพัท ์            6 
บทที� 2  การตรวจเอกสาร 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค      8 
  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจ      15 
  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัการบริการ      20 
  ผลการศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง        27 
  กรอบแนวคิดที�ใชใ้นการศึกษา       31 
  สมมติฐานที�ใชใ้นการศึกษา       32 
บทที� 3  รูปแบบการใหบ้ริการโลจิสติกส์ 
  โลจิสติกส์ (Logistics)        33 
  องคป์ระกอบของกิจกรรมโลจิสติกส์      37 
  ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการโลจิสติกส์      41 
  โลจิสติกส์เพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม (Green Logistics)     42 
บทที� 4  วธีิการศึกษา 
  เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา       47 
  การทดสอบเครื�องมือ        48 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล        48 



(2) 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
           หน้า 

 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล  49  
  สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล       50 
บทที� 5  ผลการศึกษา 
  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร      52 
  ขอ้มูลปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ      53 
  ขอ้มูลความพึงพอใจของพนกังานสยามคูโบตา้ต่อการใชบ้ริการ   56 
  โลจิสติกส์ของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ 
  การทดสอบสมมติฐาน  61 
บทที� 6 สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ 
                           สรุปผลจากการศึกษา                                  78 
                           ขอ้เสนอแนะ                                                                                 81 
 
เอกสารและสิ�งอา้งอิง                                                                                 83 
 
ภาคผนวก  85 
                           ภาคผนวก ก  แบบสอบถามเพื�อใชใ้นการศึกษา  86 
                           ภาคผนวก ข  ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม  91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที�               หน้า 

 
     1 สถิติการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ       2 
 
     2 ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางถนน แยกตามประเภทสินคา้     3 
 
     3 คาํถาม 7 คาํถาม (6W1H) เพื�อหาคาํตอบ 7 ประการเกี�ยวกบั 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค            15 
 
     4 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลอายุของผูต้อบแบบสอบถาม    52 
 
     5 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลสถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม  53 
 
     6 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม   53 
 
     7 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลประเภทสินคา้ที�ท่านใชบ้ริการขนส่งมากที�สุด  53 
 
     8  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลความถี�ของการใชบ้ริการขนส่ง    54 
 
     9  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลระยะเวลาการใชบ้ริการขนส่ง     54 
 
    10  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลนํRาหนกัของสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งโดยเฉลี�ย  55 
 
    11  ตารางแสดงผลความพึงพอใจในการใชบ้ริการบริการโลจิสติกส์ของ     
          บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ     56 
 
 



(4) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที�               หน้า 

 
    12  อายขุองผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ    
  ดา้นการใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ที�แตกต่างกนั     62 
 
    13  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ   
  ดา้นการใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ที�แตกต่างกนั     64 
 
    14  ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ   
  ดา้นการใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ที�แตกต่างกนั     66 
 
    15  ประเภทสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจใน 
  การใชบ้ริการขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ  
  ที�แตกต่างกนั            68 
 
    16  ความถี�ในการใชบ้ริการที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ        
  ขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั  70 
 
    17  ระยะเวลาที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
  ขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั  73 
  
    18  นํRาหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งของ     
  บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั     75 
 
 
 
 
 



(5) 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที�               หน้า 

 

    1 กรอบแนวความคิด        31 
 
    2  ระบบโลจิสติกส์         33 
 
    3  Outsourced Logistics Activities       34 
 
    4  องคป์ระกอบของระบบโลจิสติกส์       35 
 
    5  ผลกระทบของการปลดปล่อยก๊าซ Carbon dioxide (CO2)    43 
 
    6  ระบบ B2B business         44 
 
    7  ระบบ e-ordering        45 
 
    8  ระบบ Warehouse Management       46 
 



บทที� 1 

 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปัญหา 
 

ในยคุศตวรรษที� 19 ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการขนส่งสิ�งของ “โลจิสติกส์” หมายถึง การวางแผน
และบริหารจดัการเพื�อลาํเลียงสิ� งของจากจุดหนึ� งไปยงัอีกจุดหนึ� ง โดยเฉพาะในทางทหารและ
อุตสาหกรรมการผลิตสิ� งของ แต่ถ้าอยู่ในเรื� องของการบริหารองค์กรที� มีสายงานมากและ
ซับซ้อน จะหมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการภารกิจที�มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ� งในยุค
ศตวรรษที� 20 ในทางการทหาร หมายถึง การวางแผนและบริหารจดัการเพื�อการเคลื�อนกองทพั 
กาํลังพล ยุทโธปกรณ์ และสิ� งอุปโภคต่างๆ ส่วนในด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ หมายถึง การ
วางแผนและควบคุมการเคลื�อนไหลของวตัถุดิบและผลผลิต รวมไปถึงการกระจายสินคา้สู่ตลาด
จนถึงผูบ้ริโภค โดยมีการจดัองคก์รหรือกระบวนการผลิตอยา่งเหมาะสมคุม้ค่า 

 
 การผลิตสินคา้หรือการบริการต่างๆ ในรูปแบบของโลจิสติกส์ ย่อมตอ้งมีการติดต่อเพื�อ
ขนส่งสินคา้ เช่น ขนส่งวตัถุดิบจากแหล่งวตัถุดิบไปยงัโรงงานผา่นกระบวนการผลิตจนเป็นสินคา้ 
จากนั;นตอ้งมีการขนส่งสินคา้สู่ตลาด เพื�อกระจายใหถึ้งผูบ้ริโภค ตน้ทุนดา้นการขนส่งมิไดห้มายถึง
เฉพาะค่าใชจ่้ายของยานพาหนะ แต่รวมถึงวธีิการบรรจุ หีบห่อ ขนถ่าย และป้อนเขา้โรงงาน หากทาํ
ไดร้วดเร็ว ประหยดั มีการสูญเสียน้อย นั�นย่อมหมายถึงการมีตน้ทุนค่าขนส่งที�ต ํ�าในการกระจาย
ผลผลิตออกสู่ตลาดและผูบ้ริโภค โดยตน้ทุนดา้นการขนส่งจะตํ�าไดก้็ต่อเมื�อการขนถ่ายและนาํส่ง
ผลิตภณัฑ์ถึงจุดหมายโดยเร็ว เกิดความสูญเสียน้อย สินคา้ถึงมือผูรั้บตามกาํหนดเวลา ขั;นตอน
กระบวนการศุลกากรทั;งนาํเขา้-ส่งออก สะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าโรงเก็บสินคา้หรือตูค้อน
เทนเนอร์นานวนั ลดดอกเบี;ยของตน้ทุนลงไดด้ว้ย ทั;งนี; การติดต่อสื�อสาร เพื�อการสั�งซื;อทั;งวตัถุดิบ
และสินค้า จะต้องมีความสะดวกรวดเร็วและชัดเจน ระบบการถ่ายทอดส่งข้อมูลสารสนเทศ 
หรือ ไอที ตอ้งมีเครือข่าย ที�เชื�อมต่อทั;งในประเทศและกบัต่างประเทศอยา่งทั�วถึง และเชื�อมโยงกบั
ระบบอื�นๆ ตั;งแต่แหล่งวสัดุ โรงงานผลิต กรมศุลกากรจนถึงผูซื้;อ และมีมาตรฐานที�เป็นสากล เพื�อมิ
ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ;น ไม่สูญเสีย สามารถประหยดัตน้ทุนสินคา้ได ้ประเทศต่างๆ ในโลกกาํลงั
รณรงคด์า้นโลจิสติกส์ เพื�อลดตน้ทุนผลผลิตของประเทศโดยเฉพาะดา้นการขนส่ง (นระ  คมนามูล, 
2007) 
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การขนส่งภายในประเทศเป็นแบบขนส่งทั�วๆไป และแบบขนส่งร่วมแต่ยงัไม่ถึงมือลูกคา้
โดยตรง ปัจจุบนัมีพฒันาการออกแบบตวัรถบรรทุกให้มีความสะดวกและทนัสมยัมากขึ;น โดยมี
การลงทุนสร้างเครือข่ายสาขาศูนยโ์ลจิสติกส์แต่ละภูมิภาคหลายสาขาเพื�อให้ไดรั้บสินคา้ทั;งขาไป
และขากลับเป็นการลดต้นทุนและเพิ�มรายได้ ซึ� งเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งส่วนการก่อสร้าง
คลงัสินคา้แบบลกัษณะโลจิสติกส์จะตอ้งจา้งวศิวกรซึ�งมีความรู้ดา้นโลจิสติกส์ทาํการออกแบบให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย ทนัสมัย และกาํหนดสิ� งอาํนวยความสะดวกให้ครบถ้วน ในการที�จะ
ประกอบกิจการของแต่ละสาขานั;นๆ รวมทั;งการใชค้อมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ทั;งในกิจกรรมของ
บริษทัและที�จะขยายไปถึงลูกคา้แต่ละรายดว้ย การจดัเก็บรักษา การคดัเลือกและแยกหรือรวมสินคา้
เพื�อใหเ้กิดความสะดวกในการที�จะส่งของในคราวต่อไปซึ� งการขนส่งนอกจากการกาํหนดความเร็ว
แลว้ ยงัมีการอบรมใหพ้นกังานขบัรถคาํนึงถึงการประหยดัพลงังาน กฎจราจร เส้นทางในการขนส่ง 
รายละเอียดการประกนัภยั การบาํรุงรักษาสภาพรถให้ดีตามกาํหนดเวลา ปัจจุบนัมีการใชก้ล่องดาํ
หรือวธีิอื�นๆ มาใชต้รวจสอบการทาํงานของรถแต่ละคนั และตรวจสอบวิเคราะห์การสิ;นเปลืองของ
การใชน้ํ;ามนัเชื;อเพลิง ในต่างประเทศที�เจริญมากมีการใชร้ะบบดาวเทียมติดตามการเดินทางของรถ
แต่ละคนั ซึ� งทาํใหส้ามารถสื�อสารกบัพนกังานขบัรถไดต้ลอดเวลา (นระ  คมนามูล, 2550) 

 
ตารางที� 1  สถิติการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ 

 
 
ที�มา: กรมเจา้ท่า กรมการบินพลเรือน การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษทั ขนส่ง จาํกดั และองคก์าร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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 จากตารางที� 1 พบวา่การขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา ส่วนใหญ่จะเป็น
การขนส่งสินคา้ทางถนนซึ�งมีปริมาณการขนส่งสูงที�สุด เมื�อเทียบกบัทางขนส่งสินคา้ทางดา้นอื�นๆ
โดยสามารถแยกปริมาณการขนส่งสินคา้ทางถนน ตามประเภทสินคา้ไดด้งันี;  
 
ตารางที� 2  ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางถนน แยกตามประเภทสินคา้ 

 
 
ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร สํานกังานปลดักระทรวงคมนาคม (ประมาณการ
จากขอ้มูลการสาํรวจปริมาณการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก และขอ้มูลดา้นการผลิตทาง
การเกษตร, ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, ผลผลิตแร่ และปริมาณการใชน้ํ;ามนัเชื;อเพลิง) 
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 จากตารางที� 2 จะพบวา่ การขนส่งสินคา้ทางถนน ในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา มีอตัราการขยายตวั
ต่อปีในสัดส่วนที�ลดลง ยกเวน้ในปี 2555 มีสินคา้ที�ขนส่งทางถนนเพิ�มขึ;น โดยสินคา้ที�มีการขนส่ง
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ออ้ย ดิน หิน ทราย และแร่ธาตุ สําหรับระยะทางเฉลี�ยของการขนส่งจะอยู่ระหวา่ง 
433-453 กิโลเมตร 
 
 กลุ่มบริษทัโอ.ซี.เอส (OCS, OVERSEAS COURIER SERVICE) ในประเทศไทยไดถื้อ
กาํเนิดขึ;นในวนัที� 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2501 โดยเริ�มตน้จาํหน่ายจดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารของ
ญี�ปุ่นให้กบัชาวญี�ปุ่นที�อาศยัอยูใ่นต่างประเทศเป็นวตัถุประสงคเ์บื;องตน้ในการดาํเนินธุรกิจ ต่อมา
ไดข้ยายธุรกิจในฐานะเป็นผูริ้เริ�มดา้นบริการนาํส่งเอกสาร สิ�งพิมพแ์ละพสัดุให้กบัองคก์รธุรกิจทั�ว
โลกดว้ยเครือข่ายกว่า 240 แห่งในเมืองหลวงและหัวเมืองครอบคลุมประเทศต่างๆ ทั�วโลก เพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจที�พฒันาและขยบัขยายอยา่งต่อเนื�อง 
 
 ด้านบริการขนส่งระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศภายใตก้ารดูแลของบริษทัโอ.ซี.เอส.
เอ็กซ์เปรส จาํกดั (OCS EXPRESS) นั;น ไดมี้สํานกังานสาขาตามอาํเภอเมืองในจงัหวดัใหญ่ๆ ทั�ว
ทุกภาคในราชอาณาจกัร โดยประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการเดินรถดว้ยระบบติดตามตาํแหน่งจาก
สัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื�อเพิ�มความมั�นใจในดา้นความปลอดภยัและความแน่นอนแม่นยาํให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการ 
 
 ปัจจุบนับริษทัเอกชนต่างให้ความสําคญัต่อการใชบ้ริการขนส่งดว้ยระบบโลจิสติกส์ เนื�อง
ดว้ยความสะดวกและกระบวนการขนส่งที�เป็นระบบจึงมีความน่าเชื�อถือ  ดงันั;นจึงมีความน่าสนใจ
ในการศึกษาถึงปัจจยัและพฤติกรรมการใชบ้ริการขนส่งระบบโลจิสติกส์ ที�จะส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด และรูปแบบโลจิสติกส์ด้านใดบา้งที�ควรนาํมาปรับใช้กบัการทาํงานใน
ปัจจุบนั เพื�อลดตน้ทุนและเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยผลการศึกษาในครั; งนี; ผูศึ้กษาจะ
สามารถเขา้ใจรูปแบบต่างๆ ของการใหบ้ริการแบบโลจิสติกส์ และเป็นขอ้มูลสําหรับผูใ้ห้บริการใช้
ในการปรับปรุงแกไ้ขบริการขนส่งใหมี้ประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานมากยิ�งขึ;น 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1.  เพื�อศึกษารูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์ 
 

 2.  ศึกษาพฤติกรรมของพนกังานสยามคูโบตา้ ต่อการใชบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่ง
ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั 

 
 3.  ศึกษาระดบัความพึงพอใจ และปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานสยามคูโบตา้
ต่อการใชบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งของ บริษทัโอ.ซี.เอส.
เอก็ซ์เปรส จาํกดั ผูศึ้กษาคาดวา่ผลการศึกษาดงักล่าวจะมีประโยชน์ต่อการใหบ้ริการแบบโลจิสติกส์
มากขึ;น อีกทั;งเกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ริการดงัต่อไปนี;  

 
 1.  บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั สามารถนาํผลการศึกษาที�ไดไ้ปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นขนส่งเพื�อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 
 2.  ผูใ้ช้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั ได้รับ
ประโยชน์จากการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการทาํใหไ้ดรั้บความพึงพอใจในการใชบ้ริการสูงสุด 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
 งานวิจยันี; ศึกษาถึงรูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์ในดา้นต่างๆ พฤติกรรมและความพึง
พอใจของพนกังานสยามคูโบตา้ ที�ใชบ้ริการโลจิสติกส์ของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั โดย
ศึกษาเฉพาะดา้นการขนส่งเท่านั;น เนื�องจากเป็นดา้นที�มีการใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั 
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นิยามศัพท์ 

 

 ขนส่ง คือ การเคลื�อนยา้ยคนและสิ�งของจากที�หนึ� งไปยงัอีกที�หนึ� ง การขนส่งแบ่งออกเป็น
หมวดใหญ่ดงันี;  ทางบก ทางนํ; า ทางอากาศ และอื�น ๆ (International Transport&Business School, 
2550: ออนไลน์) 
 
 โลจิสติกส์ (Logistics) คือ กระบวนการวางแผน ดาํเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพการ
เคลื�อนไหวของวตัถุ สินคา้ และบริการ ตลอดจนขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง ตั;งแต่การจดัซื;อจดัหา การผลิต 
การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ รวมถึงการขนส่ง เป็นตน้ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ และเพิ�มมูลค่าใหก้บัธุรกิจดว้ยตน้ทุนที�เหมาะสม (สาํนกัโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื;นฐาน
และเหมืองแร่, 2544) 
 

วธีิการศึกษา 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการศึกษา ผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล ซึ� งแหล่งขอ้มูลที�
ใชมี้ดงันี;  

 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผา่นทาง Application Google Form มีช่วงเวลาที�เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยการนาํแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลประชากรที�
ทาํการศึกษาในครั; งนี; คือพนกังานสยามคูโบตา้  ผูใ้ช้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งของ บริษทั 
ทโอ.ซี.เอส เอก็ซ์เปรส จาํกดั จาํนวน 110 คน 

 
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํราวิชาการ 
เอกสารอา้งอิง เวบ็ไซด ์และผลการศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  เพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ 1 จะศึกษาโดยใชว้ิธีพรรณนา (Descriptive Method) เพื�อให้
สามารถเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการให้บริการแบบโลจิสติกส์ โดยทําการศึกษาข้อมูลจาก 
เอกสารอา้งอิงต่างๆ เวบ็ไซด์หนงัสือ และตาํราวิชาการ นาํขอ้มูลที�ไดเ้หล่านี;มาวิเคราะห์หารูปแบบ
การใหบ้ริการในปัจจุบนั 
 
 2. เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ข้อ 2 ได้ใช้วิธีการศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) จากขอ้มูลดา้นพฤติกรรมที�ไดร้วบรวมไว ้วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยร้อยละ 

 
 3. เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ข้อ 3 ได้ใช้วิธีการศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) โดยการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
สถิติ ซึ� งมีสถิติที�ใชใ้นการวจิยัดงันี;  
 
      a.  ค่าร้อยละ เพื�อเปรียบเทียบขอ้มูลทั�วๆ ไป  
      b.  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย Likert Scale ในรูปแบบคะแนนเฉลี�ย 
      c.  ใชค้่าสถิติ t-test เพื�อทาํการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis – testing) โดยกาํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 
      d.  ใชค้่าสถิติ F-test เพื�อทาํการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis – testing) โดยกาํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 
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บทที� 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื�อง ความพึงพอใจของพนกังานสยามคูโบตา้ ต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ของ
บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั ไดมี้การนาํแนวคิดทฤษฎี และผลงานการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งมาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปนี;  
 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจ 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัการบริการ 
 4.  ผลการศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง 
 
1.  แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
พฤติกรรมผู ้บริโภคได้มีผูใ้ห้ความหมายหรือแนวคิดไว้หลากหลายและมีลักษณะที�

คลา้ยคลึงกนัหลายท่าน ดงันี;  
 

 ศุภร  เสรีรัตน์ (2540: 6) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื;อและการใช้สินคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี�ยนที�บุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั;งก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว 
 
 ธาํรงค์  อุดมไพจิตรกุล (2547: 85) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง
กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล ในการจดัหา การซื;อ การใชป้ระโยชน์
จากสินคา้และบริการที�ซื;อมาเพื�อตอบสนองความตอ้งการทั;งดา้นพื;นฐานและดา้นจิตใจ ดว้ยรายได้
ที�มีจาํกดั 
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 Engel, Blackwell & Miniard (1990: 3) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง การกระทาํต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า การบริโภคและการจบัจ่ายใช้
สอยซึ�งสินคา้และบริการ รวมทั;งกระบวนการตดัสินใจที�เกิดขึ;นทั;งก่อนและหลงักระทาํดงักล่าวดว้ย 
 
 Schiffman & Kanuk (1994: 7) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง
พฤติกรรมซึ� งบุคคลทาํการคน้หา (Searching) การซื;อ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมินผล 
(Evaluating) และการใชจ่้าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความ
ตอ้งการเขา 
 
 Loudon & Bitta (1993: 5) ได้ให้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพของแต่ละคนแสดงออกเมื�อมีการประเมินความ
ตอ้งการใชห้รือซื;อสินคา้และบริการ 
 
 ศิวารัตน์  ณ ปทุม และคณะ (2550: 13) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ� ง ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ ทั;งนี; หมายรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจซึ� งเกิดขึ;นก่อน และมีส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํประเด็นสําคญัของ
คาํจาํกดัความก็คือ กระบวนการตดัสินใจที�มีอยูก่่อน (Precede) หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในขณะใดขณะหนึ�งที�ผูบ้ริโภคซื;อสินคา้นั;น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา
ที�มีส่วนสร้างสมและขดัเกลาทศันคติรวมทั;งค่านิยม 
 
 อศัน์อุไร  เตชะสวสัดิ|  (2549: 2) กล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ตาม
การจาํกดัความของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปลี�ยนต่างๆที�
เกิดขึ; นในชีวิตของมนุษย์ ซึ� งดําเนินไปภายใต้ผลสะท้อนที�เกิดจากภาวะแวดล้อม พฤติกรรม
ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความเขา้ใจของมนุษย ์ซึ� งมีการเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ หรือ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึง เรื�องที�เกี�ยวกบัหน่วยการซื;อ (The buying units) และกระบวนการแลกเปลี�ยน ซึ� ง
เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้า การบริโภคและการกาํจดัทิ;งซึ� งผลิตภณัฑ์บริการ ประสบการณ์ และความคิด
ต่างๆ ทั;งนี;  คาํวา่ หน่วยการซื;อ จะครอบคลุมทั;งผูบ้ริโภคโดยทั�วๆ ไป ทั;งที�เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม
หรือเป็นองคก์รก็ได ้หรือพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง เรื�องที�เกี�ยวกบับุคคลแต่ละคน กลุ่มคนหรือ
องค์กร และกระบวนการที�ใช้ในการเลือก การสร้างความมั�นใจ การใช้และการกาํจดัผลิตภณัฑ์
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บริการประสบการณ์หรือแนวความคิด เพื�อสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตนตลอดจน
ผลกระทบของกระบวนการดงักล่าวที�มีต่อผูบ้ริโภคและสังคม 
 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการที�บุคคลจะทาํ
การตดัสินใจวา่จะซื;อสินคา้และบริการอะไรหรือไม่ อยา่งไร ถา้ซื;อจะซื;อที�ไหน เมื�อไร มีวิธีการซื;อ
การใชสิ้นคา้และบริการนั;นอยา่งไรโดยมีลกัษณะสาํคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงันี;  
 
 1.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความแปรเปลี�ยน เนื�องจากเป็นการกระทาํของมนุษย์ที�ได้รับ
อิทธิพลจากสิ�งที�ไม่มีความคงที� อนัไดแ้ก่ สภาวะแวดลอ้มภายนอกและพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิด
ความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคเอง ดงันั;นนกัการตลาดพึงตระหนกัว่ากลยุทธ์การตลาดควรตอ้งมี
การปรับเปลี�ยนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั 
 
 2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเกี�ยวข้องกับการมีปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างความรู้สึกนึกคิดการ
กระทาํของตวัผูบ้ริโภคกบัสภาวะแวดลอ้มภายนอก กล่าวคือพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�เกิดขึ;น มิไดเ้กิด
จากปัจจยัดา้นตวัผูบ้ริโภคเพียงลาํพงั แต่จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกที�อยูแ่วดลอ้มผูบ้ริโภค
ดว้ย ดงันั;นนกัการตลาดพึงเขา้ใจวา่กิจกรรมการตลาดทั;งมวล สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ในทางใดทางหนึ�งไดเ้ช่นกนั 
 
 3.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเกี�ยวขอ้งกบัการแลกเปลี�ยน กล่าวคือ มีการแลกเปลี�ยนบางสิ�งที�มีค่า
ระหว่างมนุษยด์้วยกนั ซึ� งอาจจะแลกโดยการซื;อด้วยเงินและสิ�งอื�นๆ เพื�อให้ได้มาซึ� งผลิตภณัฑ์
บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ต่างๆ และก่อใหเ้กิดความพอใจระหวา่งผูแ้ลกเปลี�ยนทั;งสองฝ่าย
ในที�สุด 
 
 4.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการ การไดม้า (Acquiring) การบริโภค
(Consuming) และการกาํจดัทิ;ง (Disposing) ซึ� งผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิดและประสบการณ์ต่างๆ 
จะเห็นว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคเกี�ยวขอ้งกบั 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ได้แก่ ช่วงการคน้หาและทาํการซื;อ
เพื�อให้ไดม้าช่วงของการใช้หรือการบริโภค และช่วงเลิกใช้หรือการกาํจดัทิ;ง ซึ� งนกัการตลาดที�มี
ความละเอียดรอบคอบตอ้งดาํเนินการกลยทุธ์การตลาดที�สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได้
ทั;ง 3 ช่วงเวลาจากแนวความคิดต่างๆ ของนักวิชาการที�ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดงักล่าวทาํให้เห็นไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่วนหนึ�งของพฤติกรรมมนุษย ์(Human behavior) 
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ซึ� งหมายถึง “กระบวนการต่างๆ ของตวับุคคลที�จะปฏิบติัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก” หรือกล่าวอีก
นยัหนึ�ง “พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัความนึกคิด (Though) ความรู้สึก (Feeling) หรือ
การแสดงออกของมนุษย ์(Action) ในการดาํรงชีวติประจาํวนันั;น แต่ละบุคคลยอ่มจะมีกระบวนการ
แห่งพฤติกรรมของตนเสมอ และพฤติกรรมที�แสดงออกนั;นไม่จาํเป็นตอ้งเสมือนกบัมนุษยแ์ละคน
ยอ่มมีทศันคติหรือสิ�งจูงใจ (Motive) ของตนเอง ที�ทาํให้พฤติกรรมของตนเองแตกต่างจากบุคคล
อื�นๆ ทัศนคติหรือสิ� งจูงใจเหล่านั; นจะเกิดขึ; นอยู่ตลอดเวลา โดยผลจากการยึดถือสิ� งต่างๆใน
ความคิดของตนและการรับเอาสิ�งต่างๆ จากภายนอกเขา้มา มนุษยแ์ต่ละคนตอ้งตดัสินใจภายใตสิ้�ง
ควบคุมเหล่านี; เพื�อการแสดงออกซึ�งพฤติกรรมของตนอยูต่ลอดเวลา จากความเห็นต่างๆ อาจสรุปได้
วา่ “การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษากระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแต่ละคนวา่ จะ
ทาํการตดัสินใจซื;อสินคา้และบริการอะไร (What) ทาํไมจึงซื;อ (Why) และสมมุติวา่ถา้จะซื;อ จะซื;อ
สินคา้ที�ไหน (Where) เมื�อไร (When) อยา่งไร (How) ซื;อบ่อยแค่ไหน (How Often) และซื;อจากใคร
(Who) จึงจะเหมาะสมและสร้างความพึงพอใจในการซื;อให้แก่ตนเองมากที�สุด (ก่อเกียรติ  วิริยะกิจ
พฒันา.  2550: 3) 
 

 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 สมจิตร  ลว้นจาํเริญ (2541: 325) กล่าวไวว้า่ ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม
จะมีลกัษณะที�แตกต่างกนั ซึ� งจะแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดด้งันี;  
 
 1.  กลุ่มผูบ้ริโภคตามเขตภูมิศาสตร์ โดยแยกออกเป็น 2 ลกัษณะดงันี;  
 
      1.1  กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตเมืองและนอกเมือง ซึ� งกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตเมืองและนอกเมือง
จะมีพฤติกรรมการซื;อที�แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคที�อยู่ในเมืองจะมีการตระหนักถึงปัญหาสูงกว่า
ผูบ้ริโภคที�อยูใ่นเขตนอกเมือง ทั;งนี; เพราะวา่ สภาพแวดลอ้มในเมืองจะมีปัจจยัสนบัสนุนให้เกิดการ
ตระหนักถึงปัญหาได้มากกว่า นอกจากนี; ยงัมีความแตกต่างทางด้านทรัพยากร (Consumer 
resources) อนัไดแ้ก่ รายได ้เวลา แรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพและแบบการดาํรงชีวิตของผูบ้ริโภค
ในเมืองจะมีความซบัซ้อนมากกวา่ ความแตกต่างของกระบวนการทางจิตวิทยาต่างๆ ของผูบ้ริโภค
ในเมืองก็จะมีความซบัซอ้นมากกวา่ 
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      1.2  กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับต่างจงัหวดั โดยกลุ่มผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดจะมีพฤติกรรมการซื; อที�แตกต่างกัน โดยผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจะมีลกัษณะของความเป็นสากลหรือสมยันิยมสูง ทั;งนี; เพราะวา่ กรุงเทพมหานคร
เป็นหนา้ต่างติดต่อกบัต่างชาติและเป็นแหล่งรวมทุกสิ�งทุกอยา่ง พฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานคร 
จึงมีความตื�นตัวหรือตระหนักถึงปัญหาอยู่ตลอดเวลา และเรียกร้องความเป็นสมยันิยมสูง แต่
ผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดัยงัมีการเปลี�ยนแปลงสอดรับกบัสังคมโลกเฉพาะในส่วนของตวัจงัหวดั แต่
ส่วนในเขตนอกจงัหวดัจะมีความอนุรักษ์หรือการเปลี�ยนแปลงที�ช้า การรับเอาวฒันธรรมจาก
ภายนอกเป็นไปในอตัราที�ชา้กวา่กรุงเทพมหานคร 
 
 2.  กลุ่มผูบ้ริโภคตามลกัษณะประชากร โดยแยกออกเป็น 6 ลกัษณะดงันี;  
 
      2.1  กลุ่มผูบ้ริโภคตามช่วงอายุ พฤติกรรมในการซื;อของผูบ้ริโภคจะแตกต่างกนัไปตาม
ช่วงอาย ุโดยผูบ้ริโภคที�มีอาย ุ16-35 ปี จะมีพฤติกรรมในการรับเอาวฒันธรรมและพฤติกรรมใหม่ๆ
ผูบ้ริโภคกลุ่มนี;จะนิยมสินคา้ที�เป็นสมยันิยม มีพฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงเร็วมากและหวือหวา มีการ
ใช้จ่ายเงินอย่างไม่คิดหน้าคิดหลงัชอบใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย แต่สําหรับผูบ้ริโภคที�มีอายุ 36-55 ปี
ผูบ้ริโภคกลุ่มนี;จะมีกาํลงัซื;อสูงมาก เพราะอาชีพการงานที�ทาํจะมีตาํแหน่งสูง จึงมีพฤติกรรมการซื;อ
สินค้าที�มีราคาแพง เช่น รถยนต์ บ้าน ถ้าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที�มีอายุ 56 ปีขึ; นไป เป็นกลุ่มที�ใกล้
เกษียณอายุการทาํงานมีพฤติกรรมที�จะดูแลสุขภาพและหาความสุขในช่วงบั;นปลายชีวิต และมี
ความอิ�มในดา้นความตอ้งการสูง 
 
      2.2  กลุ่มผูบ้ริโภคตามเพศ โดยกลุ่มผูบ้ริโภคที�เป็นเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซื;อที�อยู่
บนพื;นฐานของแรงจูงใจทางดา้นอารมณ์มากกวา่ทางดา้นเหตุผล ในขณะที�เพศชายจะเป็นเพศที�ไม่
ใชอ้ารมณ์ในการซื;อมากนกั ลกัษณะการซื;อของเพศชายจะเนน้ที�รูปทรงที�ดูบึกบึน ขนาดกวา้งใหญ่
มีสีสันเรียบๆ แต่เพศหญิงพฤติกรรมในการซื;อจะเน้นที�รูปทรงบอบบาง กะทดัรัดให้ความรู้สึก
นุ่มนวล สีสันอ่อนไหว สดใส 
 
      2.3  กลุ่มผูบ้ริโภคตามรายได ้เนื�องจากกลุ่มผูบ้ริโภคที�มีรายไดสู้งมกัมีพฤติกรรมการ
จบัจ่ายใชส้อยมาก ซึ� งกลุ่มผูบ้ริโภคที�มีรายไดสู้ง การตดัสินใจซื;อสินคา้จะไม่พิจารณาอะไรมากถา้
ถูกใจก็เต็มใจจะจ่ายเงินซื;อ แต่สําหรับกลุ่มผูบ้ริโภคที�มีรายไดม้ากจะมีอาชีพที�มีเงินเดือนสูง เช่น
ประธานบริษทั กลุ่มนี; จะเป็นกลุ่มที�หาความสุขให้กบัชีวิต โดยการทาํความเด่นให้กบัตนเอง การ
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ตดัสินใจซื;อจะไม่คาํนึงถึงราคาแต่อยา่งใด และสินคา้ที�ซื;อส่วนใหญ่เป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย แต่ถา้เป็น
กลุ่มผูบ้ริโภคที�มีระดบัเงินเดือนสูง เช่น นกัธุรกิจระดบับริหาร นกัธุรกิจขนาดเล็ก ขา้ราชการชั;น
ผูใ้หญ่ กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มนี;จะใชจ่้ายเงินตามกาํลงัเงินเดือนหรือรายได ้การตดัสินใจซื;อของคนกลุ่ม
นี;จะใชเ้หตุผลประกอบการซื;อ และเป็นกลุ่มที�นิยมสมยันิยม มีอาํนาจซื;อสินคา้ไดดี้ โดยเฉพาะการ
ซื;อบา้นรถยนต์ซึ� งถือว่าประสบความสําเร็จในการทาํงาน แต่สําหรับกลุ่มผูบ้ริโภคที�เป็นพนกังาน
ขายทั�วไป พนกังานทาํงานภายในบริษทั ขา้ราชการระดบักลาง กลุ่มนี;การตดัสินใจซื;อจะคาํนึงถึง
ราคาสินคา้ที�ถูก และจะหาสินคา้ที�ทาํสาํเร็จแลว้มากกวา่จะสั�งทาํพิเศษ 
 
      2.4  กลุ่มผูบ้ริโภคตามสถานะทางสังคม โดยปกติแลว้สถานะครอบครัวจะมีอาํนาจใน
การซื;อสูง เพราะวา่มีจาํนวนสมาชิกที�เป็นลูกอยูด่ว้ย โดยผูที้�แต่งงานแลว้มกัจะมีความตอ้งการสินคา้
ที�ใช้ในครอบครัว แต่สําหรับผูที้�เป็นโสด จะมีกิจกรรมในชีวิตในบา้นน้อยมาก และมกัตอ้งการใช้
สินคา้ที�ใชส่้วนตวั ดงันั;นพฤติกรรมการซื;อจะถูกกาํหนดตามสถานะดงักล่าว 
 
      2.5  กลุ่มผูบ้ริโภคตามระดับการศึกษา เนื�องจากผูบ้ริโภคที�มีระดับการศึกษามักมี
พฤติกรรมการพิจารณาซื;อสินคา้ที�เน้นความมีเหตุผล ความคุม้ค่า และตอ้งการยกระดบัมาตรฐาน
การครองชีพ จะใชสิ้นคา้ที�เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและหาความสุขเขา้หาตวั 
 
      2.6  กลุ่มผูบ้ริโภคตามเชื;อชาติ จะมีพฤติกรรมที�ขึ;นกบักลุ่มเชื;อชาติของตนเป็นใหญ่ 
เช่น ผูบ้ริโภคที�มีเชื;อชาติจีนจะมีพฤติกรรมในการซื;อที�บ่งบอกถึงความมั�นคั�ง เช่น การซื;อสินคา้ที�มี
สีแดงและสีทอง ผูบ้ริโภคที�มีเชื; อชาติตะวนัตก จะนิยมสินค้าที�ช่วยรักษาทรัพยากรของโลก 
ผูบ้ริโภคที�มีเชื;อชาติไทยจะนิยมซื;อสินคา้จากต่างประเทศ 
 
 3.  กลุ่มผูบ้ริโภคตามจิตนิสัย โดยแยกออกเป็น 2 ลกัษณะดงันี;  
 
      3.1  กลุ่มผูบ้ริโภคตามบุคลิกภาพ ลกัษณะของบุคลิกภาพจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื;อ
สินคา้เป็นอยา่งมาก จะพบวา่ผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะอยู ่2 ลกัษณะบุคลิกภาพ คือ 
 
  3.1.1  บุคลิกภาพที�สนบัสนุนการซื;อสินคา้ สําหรับบุคลิกภาพที�สนบัสนุนการซื;อ
สินค้าของผูบ้ริโภคจะมีบุคลิกภาพที�ทันสมยันั;นหมายความว่า ผูบ้ริโภคจะได้รับอิทธิพลจาก
บุคลิกภาพทาํให้มีพฤติกรรมชอบจบัจ่ายใช้สอยสินคา้ที�มีความทนัสมยั โดยเฉพาะสินคา้ประเภท
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สมยันิยม แต่สาํหรับผูบ้ริโภคที�มีบุคลิกภาพที�ชอบความโออ่าก็จะหาซื;อรถยนตที์�มีขนาดใหญ่โออ่า 
แต่ผูบ้ริโภคที�มีบุคลิกภาพชอบความปราดเปรียวก็จะหาซื;อรถยนตที์�มีความคล่องตวั 
 
  3.1.2  บุคลิกภาพที�ไม่สนบัสนุนการซื;อสินคา้ คือ ผูบ้ริโภคจะไม่มีความตอ้งการ
สินค้าที�จะตอบสนองความมีบุคลิกภาพของตน ตวัอย่างผูบ้ริโภคที�มีบุคลิกภาพเน้นความเป็น
อนุรักษนิ์ยม ไม่ชอบการเปลี�ยนแปลงมากนกั การซื;อสินคา้จึงมีไม่มากยกเวน้สินคา้ที�มีความจาํเป็น
ที�จะตอ้งหาซื;อมาใชเ้ป็นปกติ 
 
 4.  กลุ่มผูบ้ริโภคตามแบบการดํารงชีวิต ผูบ้ริโภคที�มีแบบการดํารงชีวิตต่างกันก็จะมี
พฤติกรรมแตกต่างกนั ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคที�อยู่ในเมืองจะมีแบบการดาํรงชีวิตที�เร่งรีบ ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใช้สินคา้ที�ช่วยประหยดัเวลานั;นคือ ผูบ้ริโภคนิยมความสะดวกสบายใน
การใชชี้วติ ดงันั;นสินคา้ที�สามารถสนองตอบความสะดวกรวดเร็วจะไดรั้บการตอ้นรับจากผูบ้ริโภค
แต่ผูบ้ริโภคที�มีแบบการดาํรงชีวติที�ไม่เร่งรีบก็ไม่ตอ้งการสินคา้ที�ประหยดัเวลา 
 
 5.  กลุ่มผูบ้ริโภคตามพฤติกรรม จะเห็นวา่ผูบ้ริโภคที�มีพฤติกรรมการใชสิ้นคา้เป็นประจาํก็
มกัจะยดึติดกบัตราสินคา้เป็นหลกั แต่ถา้ผูบ้ริโภคที�มีพฤติกรรมนานๆ ซื;อ ก็อาจมีสาเหตุมาจากการ
ซื;อสินคา้ฝากผูอื้�นก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกซื;อต่างไปจากเดิม ถา้ซื;อให้กบัผูที้�มีฐานะดีก็ใชเ้กณฑ์ที�
เน้นคุณภาพเป็นหลกั หรือกรณีที�ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมที�ซื;อสินคา้โดยพิจารณาคุณประโยชน์ของ
สินค้า ก็มุ่งเน้นคุณประโยชน์เป็นหลัก หรือกรณีที�ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมที�ซื; อตามการส่งเสริม
การตลาดของนักการตลาด จะเห็นว่าสินคา้ใดที�มีการส่งเสริมการขายดีก็จะมีพฤติกรรมการซื;อ
เกิดขึ;น 
 

นอกจากนั;นเสรี  วงษม์ณฑา (2542: 36-38) ยงัไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค

ว่าเป็นการคน้หาหรือวิจยัเกี�ยวกับพฤติกรรมการซื;อและการใช้ของผูบ้ริโภค คาํถามที�ใช้ค้นหา

ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคนิยมใช ้6W1H เพื�อคน้หาคาํตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ� งจะทาํให้เกิด

ความเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้ เพื�อให้ธุรกิจสามารถหาสินค้าหรือบริการที�ดีและ

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมนั;นๆ ของผูบ้ริโภคดงัตารางที� 3 จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า 

ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะแตกต่างกนัสามารถแบ่งตามลกัษณะไดด้งันี;  กลุ่มผูบ้ริโภคตามเขต

ภูมิศาสตร์กลุ่มผูบ้ริโภคตามลกัษณะประชากร กลุ่มผูบ้ริโภคตามจิตนิสัย และกลุ่มผูบ้ริโภคตาม



พฤติกรรม ซึ� งผูบ้ริโภคที�มีลกัษณะแตกต่างกนันี;จะส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคหรือเลือกซื;อสินคา้

และบริการแตกต่างกนั 

ตารางที� 3  คาํถาม 7 คาํถาม 
 

ที�มา: เสรี  วงษม์ณฑา (2542:
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพงึพอใจ

 
โสภิณ  ทองปาน 

บริการที�ลูกคา้ตอ้งการและคาดหวงัตลอดอายุการใช้งานของสินคา้หรือตลอดเวลาที�ใชบ้ริการ 
เป็นไปตามความคาดหวงัหรือมากกว่
ภกัดีต่อตวัสินคา้  

พฤติกรรม ซึ� งผูบ้ริโภคที�มีลกัษณะแตกต่างกนันี;จะส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคหรือเลือกซื;อสินคา้

คาํถาม (6W1H) เพื�อหาคาํตอบ 7 ประการเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค

2542: 36) 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพงึพอใจ 

ทองปาน (2541: 4) ความพึงพอใจของลูกคา้ หมายถึง ภาระความรู้สึกต่อสินคา้และ
บริการที�ลูกคา้ตอ้งการและคาดหวงัตลอดอายุการใช้งานของสินคา้หรือตลอดเวลาที�ใชบ้ริการ 
เป็นไปตามความคาดหวงัหรือมากกวา่จะมีผลทาํให้มีการซื;อสินคา้หรือใชบ้ริการอีก รวมทั;งมีการ

15 

พฤติกรรม ซึ� งผูบ้ริโภคที�มีลกัษณะแตกต่างกนันี;จะส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคหรือเลือกซื;อสินคา้

ประการเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

ความพึงพอใจของลูกคา้ หมายถึง ภาระความรู้สึกต่อสินคา้และ
บริการที�ลูกคา้ตอ้งการและคาดหวงัตลอดอายุการใช้งานของสินคา้หรือตลอดเวลาที�ใชบ้ริการ ถา้

ให้มีการซื;อสินคา้หรือใชบ้ริการอีก รวมทั;งมีการ
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สมศรี  ศานติเกษม (2529: 21) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด 
ของบุคคลที�มีต่องานที�ทาํและองค์ประกอบต่างๆ ถา้งานที�ทาํและองค์ประกอบเหล่านั;นสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้บุคคลก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 
กนก  อภิชาติบุตร (2544: 28) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที�มีต่อสิ�งหนึ�งสิ�งใด 

ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ;นไดเ้มื�อบุคคลไดรั้บสิ�งที�ตอ้งการหรือบรรลุจุดหมายใดระดบัหนึ� งซึ� ง
ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่นั; นเกิดขึ; นจากความต้องการหรือจุดหมายนั; นได้รับการ
ตอบสนองหรือไม่ 

 
 บงัอร  ผงผา่น (2536: 29) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที�มีต่อเรื�องหนึ� งเรื�องใด
ในเชิงประเมินค่า ซึ� งจะเห็นว่าแนวคิดเกี�ยวกับความพึงพอใจนี; เกี�ยวข้องกับความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติอยา่งแยกไม่ออก ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อสิ�งเร้าหรือกระตุน้ที�แสดงผล
ออกมาในลักษณะผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการ
ประเมินว่าเป็นไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆ ต่อสิ� งเร้าหรือสิ� ง
กระตุน้นั;นก็ได ้
 
 สมยศ  นาวีการ (2536: 364) ความพึงพอใจ คือ ความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคล
สําหรับผลลพัธ์อย่างใดอย่างหนึ� งซึ� งความพึงพอใจอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้โดยผลลพัธ์อย่างใด
อยา่งหนึ�งจะตอ้งใหค้วามพึงพอใจ เพราะวา่ผลลพัธ์ดงักล่าวนี;จะเกี�ยวกบัความตอ้งการของบุคคล  
 

Philip  Kotler (2003 อา้งถึงในสุรินทร์หยกสวรรค,์ 2548: 6) ไดใ้หค้วามหมายพึงพอใจของ
ลูกคา้ไวว้่าความพึงพอใจคือระดบัความรู้สึกของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลงานที�รับรู้ไดจ้ากสินคา้หรือบริการกบัความคาดหวงัของบุคคลนั;นๆ ดงันั;นระดบัความพึงพอใจ
จะสัมพนัธ์กบัความแตกต่างระหว่างผลงานที�รับรู้กบัความคาดหวงัลูกคา้สามารถรู้สึกถึงระดับ
ความพึงพอใจใน 3 ระดบัอยา่งกวา้งๆ คือ 

 
1.  ถา้ผลงานที�รับรู้ตํ�ากวา่ความคาดหวงัลูกคา้ผูน้ั;นจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 
 
2.  ถา้ผลงานที�รับรู้เทียบเท่ากบัความคาดหวงัลูกคา้ผูน้ั;นจะเกิดความรู้สึกพอใจ 
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3.  ถา้ผลงานที�รับรู้สูงกวา่ความคาดหวงัลูกคา้ผูน้ั;นจะเกิดความรู้สึกยินดีหรือพอใจ
มาก 

 
John D.  Millet (1957 อา้งถึงในขนิษฐานนทรี, 2545: 12-13) กล่าววา่เป้าหมายที�สําคญัของ

การบริการคือการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้โดยมีหลกัการหรือแนวทางดงันี;  
 

1.  การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมใน
การบริหารงานโดยมีฐานคติที�ว่าทุกคนเท่าเทียมกนัลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม
กนัในแง่ของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการลูกคา้จะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะที�
เป็นปัจเจกบุคคลที�ใชม้าตรฐานเดียวกนั 

 
2.  การให้บริการที�ตรงเวลา (Timely) หมายถึง ในการให้บริการจะตอ้งตรงเวลา

ผลการปฏิบติังานไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่ตรงเวลาซึ� งจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ลูกคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการ 

 
3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการตอ้งมี

ลกัษณะที�มีจาํนวนการให้บริการอยา่งเหมาะสมและสถานที�ที�ให้บริการ (The Right Quantity at the 
Right Geographical Location) อยา่งเหมาะสม 

 
4.  การให้บริการอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการที�

เป็นไปอย่างสมํ� าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของ
หน่วยงานที�ใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเมื�อใดก็ได ้

 
5.  การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การบริการที�มีการ

ปรับปรุงคุณภาพและผลของการปฏิบัติงานกล่าวอีกนัยหนึ� งคือการเพิ�มประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถที�จะทาํหนา้ที�ไดม้ากขึ;นโดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 

 
 Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึ;นตอ้งมีสิ�งจูงใจ 
(Motive) หรือแรงขบัดนั (Drive) เป็นความตอ้งการที�กดดนัจนมากพอที�จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื�อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซึ� งความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั 
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ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ;นจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความลาํบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจาก
ความตอ้งการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
(Belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที�จะจูงใจให้บุคคลกระทาํในช่วงเวลานั;น ความ
ตอ้งการกลายเป็นสิ�งจูงใจ เมื�อไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที�
ได้รับความนิยมมากที�สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์
ฟรอยด ์
 

1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Theory Motivation) 
 
อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีที�จะอธิบายวา่ทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความ

ตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหนึ� ง ทาํไมคนหนึ� งจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื�อให้ไดม้าซึ� ง
ความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหนึ�งกลบัทาํสิ�งเหล่านั;น เพื�อให้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอื้�น 
คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากสิ�งที�กดดนัมากที�สุดไปถึง
นอ้ยที�สุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

 
      1.1  ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื;นฐาน คือ อาหาร 
ที�พกั อากาศ ยารักษาโรค 
 
      1.2  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการที�เหนือกวา่ ความ
ตอ้งการเพื�อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
 
      1.3  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื�อน 
 
      1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 
ความนบัถือและสถานะทางสังคม 
 
      1.5 ความตอ้งการให้ตนประสบความสําเร็จ (Self – Actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกสิ�งทุกอยา่งไดส้าํเร็จ 
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บุคคลพยายามที�สร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการที�สําคญัที�สุดเป็นอนัดบัแรกก่อน
เมื�อความตอ้งการนั;นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั;นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการที�สําคญัที�สุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนที�อด
อยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ;นล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่
ตอ้งการยกย่องจากผูอื้�น หรือไม่ต้องการแมแ้ต่อากาศที�บริสุทธิ|  (ความปลอดภยั) แต่เมื�อความ
ตอ้งการแต่ละขั;นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั;นลาํดบัต่อไป 

 
 2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
 
 ซิกมนัด์  ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั;งสมมติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทาง
จิตวทิยามีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบวา่บุคคลเพิ�มและควบคุมสิ�งเร้าหลายอยา่ง สิ�ง
เร้าเหล่านี;อยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งสิ;นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูคาํที�ไม่ตั;งใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 
 

ขณะที� ชาริณี (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระทาํ
สิ� งใดๆ ที�ให้มีความสุขและจะหลีกเลี�ยงไม่กระทําในสิ� งที� เขาจะได้รับความทุกข์หรือความ
ยากลาํบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี;ได ้3 ประเภท คือ 

 
ความพอใจดา้นจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า

มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเลี�ยงจากความทุกข์ใดๆ ความ
พอใจเกี�ยวกบัตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษยจ์ะพยายาม
แสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จาํเป็นวา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป
ความพอใจเกี�ยวกบัจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี; ถือว่ามนุษยแ์สวงหาความสุขเพื�อ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมที�ตนเป็นสมาชิกอยูแ่ละเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผูห้นึ�งดว้ย 

 
การวดัความพงึพอใจ 

 
ภณิดา  ชยัปัญญา (2541: 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจนั;น สามารถทาํไดห้ลาย

วธีิดงัต่อไปนี;  
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1.  การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม ตอ้งการทราบความคิดเห็นซึ� งสามารถ
กระทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบให้เลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าว อาจถามความ
พอใจในดา้นต่างๆ เพื�อใหผู้ต้อบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใชใ้นกรณีที�ตอ้งการขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอยา่งมากๆ วธีินี;นบัเป็นวธีิที�นิยมใชก้นัมากที�สุดในการวดัทศันคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะ
ใช้มาตรวดัทศันคติ ซึ� งที�นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ� ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วย
ขอ้ความที�แสดงถึงทศันคติของบุคคลที�มีต่อสิ�งเร้าอย่างใดอย่างหนึ� งที�มีคาํตอบที�แสดงถึงระดบั
ความรู้สึก 5 คาํตอบ เช่น มากที�สุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 

 
 2.  การสัมภาษณ์ เป็นวธีิการที�ผูว้จิยัจะตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการเตรียม
แผนงานล่วงหนา้ เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�เป็นจริงมากที�สุด 
 
 3.  การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่วา่
จะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี; ตอ้งอาศยัการกระทาํอย่างจริงจงั และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน วธีินี; เป็นวธีิการศึกษาที�เก่าแก่ และยงัเป็นที�นิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 
 

จากการตรวจเอกสารขา้งตน้พบว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติในเชิง
บวกของบุคคล ซึ� งมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามที�ตนเองตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกใน
เชิงบวกต่อสิ� งๆ นั; น แต่หากความต้องการของตนเองไม่ได้รับการตอบสนอง เป็นผลให้เกิด
ความรู้สึกหรือทศันคติในเชิงลบก็จะกลายเป็นความไม่พึงพอใจ 
 
3.  แนวคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัการบริการ 

 
ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775) บริการ หมายถึง ปฏิบติัรับใชใ้ห้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น 

ร้านนี;บริการลูกคา้ดี การปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ เช่น ใหบ้ริการ ใชบ้ริการ  
 

 สมิต  สัชฌุกร (2543: 13) การบริการ ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ "Service" ซึ� งเป็นคาํที�
เราคุน้เคยและคนส่วนมากจะเรียกร้องขอรับบริการเพื�อความพึงพอใจของตน การบริการเป็นการ
ปฏิบติังานที�กระทาํหรือติดต่อและเกี�ยวขอ้งกบัผูใ้ช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์
ในทางใดทางหนึ� ง ทั;งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตาม ด้วยวิธีหลากหลายในการทาํให้คนต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจดัไดว้า่เป็นการใหบ้ริการทั;งสิ;น  
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 Philip  Kotler (2003: 446-449) กล่าววา่ การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมที�ฝ่ายหนึ�ง
เสนอต่ออีกฝ่ายหนึ� ง ซึ� งกิจกรรมดงักล่าวไม่มีตวัตน และไม่มีใครเป็นเจา้ของ ซึ� งในบริการนั;น
อาจจะมีตวัสินคา้เขา้มาเกี�ยวขอ้งหรือไม่ก็ตาม การบริการมีลกัษณะที�สาํคญั 4 ลกัษณะ ดงันี;   
 

1.  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึกได้
ก่อนที�จะมีการซื;อ ผูซื้;อตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เกี�ยวกบัคุณภาพประโยชน์จากการบริการที�เขาจะ
ได้รับ เพื�อสร้างความเชื�อมั�นในการซื;อในแง่ของสถานที� ตวับุคคล เครื� องมือ วสัดุที�ใช้ในการ
ติดต่อสื�อสารสัญลกัษณ์และราคา สิ�งเหล่านี; เป็นสิ�งที�ผูข้ายบริการจะตอ้งจดัหาเพื�อเป็นหลกัประกนั
ใหผู้ซื้;อสามารถตดัสินใจซื;อไดร้วดเร็ว  

 
     1.1  สถานที� (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเชื�อมั�นและความสะดวกให้กบัผูที้�มา ติดต่อ

เช่น ธนาคาร ตอ้งมีสถานที�กวา้งขวางออกแบบให้เกิดความขอ้งตวัแก่ผูม้าติดต่อ มีที�นั�งเพียงพอ มี
บรรยากาศที�จะสร้างความรู้สึกที�ดี  

 
     1.2  บุคคล (People) พนักงานผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีการแต่งตวัที�เหมาะสม บุคลิกดี 

หนา้ตายิ;มแยม้แจ่มใส พดูจาไพเราะ เพื�อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเชื�อมั�นวา่บริการ
ที�ซื;อจะดีดว้ย 

 
     1.3  เครื�องมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในสํานกังานจะตอ้งทนัสมยัมีการบริการ ที�

รวดเร็วเพื�อใหลู้กคา้พึงพอใจ  
 
     1.4  วสัดุสื�อสาร (Communication Material) สื� อโฆษณา และเอกสารการโฆษณา 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการที�เสนอขายและลกัษณะของลูกคา้  
 
     1.5  สัญลักษณ์ (Symbols) ชื�อตราสินค้า หรือเครื� องหมายตราสินค้าที�ใช้ในการ 

ใหบ้ริการ เพื�อใหผู้บ้ริโภคเรียกชื�อไดถู้ก ควรมีลกัษณะสื�อความหมายที�ดีเกี�ยวกบับริการที�เสนอขาย 
 
     1.6  ราคา (Price) การกาํหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการ

ใหบ้ริการ ชดัเจนและง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการที�แตกต่างกนั  
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2.  ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและการ
บริโภคในขณะเดียวกนัคือ ผูข้ายรายหนึ�งสามารถให้บริการลูกคา้ในขณะนั;นไดห้นึ� งราย เนื�องจาก
ผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่สามารถให้คนอื�นบริการแทนได ้เพราะตอ้งผลิตและบริโภค
ในเวลาเดียวกนั ทาํให้การบริการอยู่ในวงจาํกดัในเรื�องของเวลา ดงันั;นเพื�อแกปั้ญหาขอ้จาํกดัดา้น
เวลาตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานดา้นเวลาในการใหบ้ริการใหร้วดเร็วเพื�อที�จะบริการไดม้ากขึ;น หรือ
จดัลูกคา้ในรูปของกลุ่มเล็กแทนการใหบ้ริการเดี�ยว หรือใชเ้ครื�องมือต่างๆ เขา้ช่วย  

 
3.  ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ;นอยูก่บัวา่ ผูใ้ห้บริการเป็น

ใคร จะให้บริการเมื�อไร ที�ไหน และอยา่งไร ผูซื้;อบริการจะตอ้งรู้ถึงความไม่แน่นอนในการบริการ 
และสอบถามผูอื้�นก่อนที�จะเลือกรับบริการในแง่ของผูข้ายบริการจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ ซึ� ง
ทาํได ้2 ขั;นตอนคือ  

 
     3.1  ตรวจสอบคดัเลือกและฝึกอบรมพนักงานที�ให้บริการรวมทั;งมนุษยส์ัมพนัธ์ของ 

พนกังานที�ใหบ้ริการ ตอ้งเนน้ดา้นการฝึกอบรมในการใหบ้ริการที�ดูดี 
 
     3.2  ตอ้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ โดยเน้นการรับฟังคาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ

ของลูกคา้ การสํารวจขอ้มูลของลูกคา้ และการเปรียบเทียบที�ทาํให้ได้ขอ้มูล เพื�อแก้ไขปรับปรุง
บริการใหดี้ขึ;น 

 
4.  ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish ability) บริการไม่สามารถผลิตแลว้เก็บไวไ้ดเ้หมือนกบั

สินคา้อื�น ความตอ้งการการสมํ�าเสมอการให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ความตอ้งการไม่แน่นอน 
จะทาํใหเ้กิดปัญหาคือ บริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้  
 

คุณภาพการบริการ  

 
Zeithaml, Berry และ Parasuraman (1990: อา้งถึงใน มณฑรดี, 2544: 14-15) กล่าววา่ การ

บริการที�ประสบความสาํเร็จจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัสาํคญัต่างๆ เหล่านี;  คือ 
 

 1.  ความไวว้างใจหรือความเชื�อถือได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาํเสนอ
การใหบ้ริการตามคาํมั�นสัญญาที�ใหไ้วอ้ยา่งตรงไปตรงมาและถูกตอ้ง  
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 2.  การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจและความพร้อมที�จะ 
ใหบ้ริการ รวมทั;งมีการติดต่ออยา่งต่อเนื�อง และปฏิบติัต่อผูรั้บบริการเป็นอยา่งดี 
 

3.  ความสามารถ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการความสามารถใน
การสื�อสาร และความสามารถในความรู้วชิาการที�จะใหบ้ริการ  

 
4.  การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง ผูรั้บบริการสามารถเขา้ใชห้รือรับบริการไดส้ะดวก 

ระเบียบขั;นตอนไม่ควรมากมายซบัซ้อนเกินไปใชเ้วลารอคอยนอ้ย และเวลาที�ใชบ้ริการเป็นเวลาที�
สะดวกสาํหรับผูรั้บบริการ รวมทั;งอยูใ่นสถานที�ที�ผูรั้บบริการสามารถติดต่อไดส้ะดวก  

 
5.  ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) หมายถึง ผูใ้ห้บริการตอ้งมีบุคลิกภาพที�ดี แสดงความ

สุภาพต่อผูรั้บบริการ ใหก้ารตอ้นรับที�เหมาะสม รู้จกัใหเ้กียรติ มีนํ;าใจ และเป็นมิตร  
 
6.  การสื�อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการชี;แจงขอบเขตและลกัษณะ

งานบริการ มีการอธิบายขั;นตอนการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งชดัเจน ใชภ้าษาที�เขา้ใจง่าย  
 
7.  ความน่าเชื�อถือ (Credibility) หมายถึง ความสามารถในดา้นการสร้างความเชื�อมั�นดว้ย

ความซื�อตรง และซื�อสัตยสุ์จริตของผูใ้หบ้ริการ  
 
8.  ความมั�นคงปลอดภยั (Security) หมายถึง ความปลอดภยัทางกายภาพ เช่น เครื�องมือ

อุปกรณ์ ปราศจากอนัตราย ความเสี�ยง และปัญหาต่างๆ  
 
9.  ความเขา้ใจลูกคา้ (Understanding of Customer) หมายถึง ความพยายามในการคน้หา 

เรียนรู้ และทาํความเขา้ใจความตอ้งการ ความสนใจของผูรั้บบริการ รวมทั;งให้คาํแนะนาํเอาใจใส่
ผูรั้บบริการ  

 
10.  การสร้างสิ�งที�จบัตอ้งได ้(Tangibility) หมายถึง การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ให้พร้อม

สําหรับให้บริการ เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ รวมทั;งการจดัสถานที�ให้บริการสวยงาม 
สะอาด 
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ลกัษณะของการบริการที�ดี 

 
สมิต  สัชฌุกร (2543: 175-179) ธุรกิจหลายแห่งประสบความสําเร็จในการให้บริการเพราะ

ผูบ้ริหารมีหลกัการให้บริการกาํหนดไวเ้ป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบติัของพนกังานตอ้นรับยึดถือ
เป็นนโยบาย ทั;งนี;  พนกังานทุกคนและทุกระดบัของกิจการถือเป็นแนวปฏิบติั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 
1.  ลูกคา้ตอ้งมาก่อนเสมอ หมายถึง คาํนึงถึงลูกคา้ก่อนสิ�งอื�นใด 
 
2.  ลูกคา้ถูกเสมอ ไม่วา่ลูกคา้จะพดูจะทาํอยา่งไร ตอ้งไม่โตแ้ยง้เพื�อยนืยนัวา่ลูกคา้ผดิ  
 
3.  ใหบ้ริการดว้ยความยิ;มแยม้แจ่มใส เพื�อใหลู้กคา้รู้สึกอบอุ่น สบายใจ  

 
จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวถือเป็นแนวทางการดาํเนินงานสําหรับองคก์รต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

งานด้านการให้บริการเพื�อให้เกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความสําเร็จต่อองค์กรนั;นๆ การ
ให้บริการเป็นการกระทาํของบุคคลซึ� งมีบุคลิกภาพอุปนิสัยและอารมณ์แตกต่างกนัไปในแต่ละ
บุคคล และแต่ละสถานการณ์ จึงมีการประพฤติปฏิบติัที�หลากหลายออกไป แต่อย่างไรก็ตามการ
บริการที�ดีอนัเป็นที�ยอมรับกนัทั�วไป มีดงันี;   

 
1.  ทาํด้วยความเต็มใจ การบริการเป็นเรื� องของจิตใจความรักในงานบริการจะให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผูอื้�นดว้ยความตั;งใจและเตม็ใจ  
 
2.  ทาํดว้ยความรวดเร็ว บริการใหผู้รั้บบริการมีความสุขและความพอใจ 
 
3.  ทาํถูกตอ้งการให้บริการที�ครบถว้นสมบูรณ์จะเป็นการสนองตอบความตอ้งการและทาํ

ความพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการอยา่งชดัแจง้ การบริการที�ดีจึงตอ้งเนน้การทาํใหถู้กตอ้งเป็นสิ�งสาํคญั  
 
4.  ทาํอยา่งเท่าเทียมกนั การใหบ้ริการกบัทุกคนเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 
5.  ทาํใหเ้กิดความชื�นใจ การบริการที�ดีจะตอ้งทาํใหผู้รั้บบริการมีความสุข ชื�นใจ  
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ภารกิจที�สําคญัของธุรกิจให้บริการ (รัชนี  มีนะนันทน์, 2547: 41-42) ประกอบด้วย 3 
ประการคือ  

 
1.  ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) ซึ� งจะตอ้งทาํให้บริการ 

แตกต่างจากคู่แข่งขนั ซึ� งเป็นการให้บริการที�เหนือกว่าคู่แข่งขนั สามารถทาํไดใ้นลกัษณะต่างๆ 
กล่าวคือ  

 
     1.1  บริการที�นาํเสนอ (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวงัของลูกคา้ ซึ� งประกอบดว้ย 

2 ประการคือ  
 

1)  การใหบ้ริการพื8นฐานเป็นชุด (Primary Service Package) ซึ� งไดแ้ก่ สิ�งที�ลูกคา้
จะไดรั้บจากกิจการ  
 

 2)  ลกัษณะการให้บริการเสริม (Secondary Service Features) ไดแ้ก่ บริการที� 
กิจการมีเพิ�มเติมใหน้อกเหนือจากบริการพื;นฐานทั�วไป  

 
     1.2  การส่งมอบบริการ (Delivery) ที�มีคุณภาพอยา่งสมํ�าเสมอไดเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัโดย

การตอบสนองความคาดหวงัในคุณภาพการใหบ้ริการของผูบ้ริโภค  
 
     1.3  ภาพลกัษณะ (Image) การสร้างภาพลกัษณ์สําหรับบริษทัที�ให้บริการ โดยอาศยั

สัญลกัษณ์ (Symbols) ตราสินคา้ (Brand) โดยอาศยัเครื�องมือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และการ 
สื�อสารการตลาดอื�นๆ  

 
2.  คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) สิ�งสําคญัสิ�งหนึ� งในการสร้างความแตกต่าง

ของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาการให้ระดบับริการที�เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพ
การให้บริการตามที�ลูกคา้คาดหวงัไว ้ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบัคุณภาพการให้บริการที�ลูกคา้ตอ้งการจะ
ไดจ้ากประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกคา้จะ
พอใจถา้เขาไดรั้บในสิ�งที�เขาตอ้งการ (What) เมื�อเขามีความตอ้งการ (When) ณ สถานที�เขาตอ้งการ 
(Where) ในรูปแบบที�ตอ้งการ (How) นกัการตลาดตอ้งทาํวิจยัเพื�อให้ทราบถึงเกณฑ์การตดัสินใจ
ซื;อบริการของลูกคา้ โดยทั�วไปไม่ว่าธุรกิจแบบใดก็ตามลูกค้าจะใช่เกณฑ์ต่อไปนี;  พิจารณาถึง
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คุณภาพของการให้บริการ วิธีการสร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการก็คือ การส่งมอบบริการที�มี
คุณภาพอย่างสมํ�าเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยการตอบสนองความคาดหวงัในคุณภาพการ
ให้บริการของ ผูบ้ริโภค ถา้บริการที�รับรู้ตํ�ากว่าบริการที�คาดหวงัไว ้ลูกคา้จะไม่สนใจ ถา้บริการที�
รับรู้สูงกวา่ความคาดหวงัของเขา ลูกคา้จะใชบ้ริการนั;นซํ; า 
 

3.  ประสิทธิภาพในการให้บริการ (Productivities) ในการเพิ�มประสิทธิภาพของการ
ใหบ้ริการธุรกิจใหบ้ริการ สามารถกระทาํได ้6 วธีิคือ  

 
     3.1  การใหพ้นกังานทาํงานมากขึ;น หรือมีความชาํนาญสูงขึ;นโดยจ่ายค่าจา้งเท่าเดิม  
 
     3.2  เพิ�มปริมาณการใหบ้ริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง เช่นการติดตั;งเครื�อง 

Update Book ของธนาคาร เพื�อลดการบริการผา่นทาง Counter  
 
     3.3  เปลี�ยนบริการให้เป็นแบบอุตสาหกรรม โดยเพิ�มเครื� องมือเครือข่าย และสร้าง 

มาตรฐานการใหบ้ริการ เช่น การใช ้Computer เขา้มาช่วยงาน  
 
     3.4  การให้บริการที�ไปลดการใชบ้ริการหรือสินคา้อื�นๆ เช่น ติดตั;งตู ้ ATM ลดการใช้

บริการผา่น Counter  
 
     3.5  การออกแบบบริการใหป้ระสิทธิภาพมากขึ;น เช่น บตัรนิสิตเป็นบตัร ATM ไดด้ว้ย   
 
     3.6  การจูงใจลูกคา้ใหใ้ชแ้รงงานของเขาแทนแรงงานของบริษทั เช่น การใชเ้ทคโนโลยี

เขา้ช่วยโดยใหติ้ดตั;งเครื�อง Update ให้ลูกคา้ช่วยตวัเอง หรือนิสิตเขา้ดูตารางเรียนในเวบ็ไซด์แทนที�
จะสอบถามจากเจา้หนา้ที�ธุรกิจผูใ้ห้บริการซึ� งความตอ้งการเพิ�มประสิทธิภาพในการให้บริการตอ้ง
ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ในแง่การลดคุณภาพของการบริการ รวมทั;งรักษาระดบัความพอใจ
ของลูกคา้  
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4.  ผลการศึกษาที�เกี�ยวข้อง 

 
บุญงาม  เอี�ยมศุภวฒัน์ (2542) การวิจยัครั; งนี; มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาปัจจยัและเงื�อนไขที�

ทาํให้เกิดการขนส่งโดยรถตูใ้นเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ รูปแบบการให้บริการของรถตู ้
รวมถึงลกัษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ช้รถตูโ้ดยสาร พร้อมทั;งเสนอแนะแนวทางการ
จดัการและปรับปรุงรูปแบบการขนส่งดงักล่าวต่อไปโดยกาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะบริเวณ
กรุงเทพมหานครตอนเหนือ จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัปทุมธานีโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์ 
และสํารวจภาคสนาม ดว้ยเครื�องมือการแจกแบบสอบถามจาํนวน 156 ชุด ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดการขนส่งโดยรถตู ้สามารถแบ่งออกเป็นปัจจยัดา้นอุปสงคไ์ดแ้ก่ การขยายตวัของ
เมืองสู่ชานเมืองอย่างกระจดักระจาย และการเพิ�มขึ;นของจาํนวนประชากรส่วนปัจจยัดา้นอุปทาน 
ได้แก่ การขาดประสิทธิภาพของการขนส่งสาธารณะในเมืองและความมีประสิทธิภาพของการ
ขนส่งโดยรถตู ้สําหรับเส้นทางรถตูส่้วนใหญ่วิ�งให้บริการระหว่างเขตเมืองและชานเมือง และเน้น
บริการที�รวดเร็วและรับประกนัที�นั�งใหก้บัผูโ้ดยสาร จากการสํารวจกลุ่มผูใ้ชโ้ดยสารเป็นผูพ้กัอาศยั
อยู่ในเขตชานเมือง ระยะเวลาในการเดินทางบนรถตูโ้ดยเฉลี�ย 41 นาทีต่อเที�ยว ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเฉลี�ย 49 บาทต่อวนั รูปแบบการเดินทางก่อนและหลงัจากใช้รถตู ้คือการเดินเทา้ โดย
ผูโ้ดยสารรถตูส้ามารถเลือกรูปแบบเดินทางโดยรถประจาํทางแทนได ้เหตุผลในการเลือกใช้รถตู้
โดยสาร คือ การบริการที�ให้ความรวดเร็ว ความสะดวกสบายโดยปัญหาหลกัของรถตู ้ไดแ้ก่ ความ
ปลอดภยั หน่วยงานของรัฐในการควบคุมดูแล และการแข่งขนัระหวา่งรถตูแ้ละรถประจาํทาง จึงได้
เสนอแนะแนวทางด้านการจัดการ โดยจัดตั; งองค์กรในรูปแบบสหการเพื�อจดัสรรเส้นทางแก่
ผูป้ระกอบการ ส่วนดา้นปรับปรุงการให้บริการของรถตู ้กาํหนดอตัราค่าโดยสารระหว่าง 20-25 
บาท ระยะทางให้บริการประมาณ 15-20 กิโลเมตร จุดจอดควรอยูบ่ริเวณที�สามารถเชื�อมกบัระบบ
ขนส่งอื�นๆ ไดส้ะดวก ส่วนการบริการดา้นอื�นๆ ควรไดม้าตรฐาน เช่น การกาํหนดรูปแบบรถยนต ์
ขนาดบรรทุกผูโ้ดยสาร และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 
 

ชรัด  พิริยะวฒัน์ (2543) การวิจยันี; เป็นการศึกษาปัจจยัของการให้บริการเพื�อตรวจสอบว่า
ปัจจยัใดที�ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจหรือความตอ้งการให้ปรับปรุงและตรวจสอบพฤติกรรม
การเลือกรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดว้ยระบบขนส่งสาธารณะแบบก้าวหน้า 2 
รูปแบบ คือ ระบบชาํระค่าโดยสารอตัโนมติั และระบบบริการขอ้มูลการเดินทาง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้ใช้วิ ธีการสํารวจข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที� เ ป็นผู ้โดยสารโดยใช้
แบบสอบถามที�ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามวตัถุประสงค์การเดินทางของผูโ้ดยสาร ได้แก่ การ
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เดินทางไปเลือกซื;อสินคา้และการเดินทางไปทาํงาน ขอ้มูลทศันคติของผูโ้ดยสารที�มีต่อปัจจยัต่าง ๆ 
ของการใหบ้ริการ จะถูกรวบรวมโดยใชห้ลกัการที�อา้งอิงมาจาก TCRP Report 47 และในส่วนของ
ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกรูปแบบของบริการของผู ้โดยสาร ใช้หลักการของเทคนิค Stated 
Preference (SP) ข้อมูลเกี�ยวกับทศันคติ และความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที�มีต่อปัจจยัต่างๆ 
วิเคราะห์ดว้ยวิธีวิเคราะห์ผลกระทบดว้ยการจดัลาํดบัคะแนน (Impact Score Techniques) และ
วิธีการวิเคราะห์ค่าคู่อนัดบั (Quadrant Analysis)ในส่วนของการยอมรับของผูโ้ดยสารต่อรูปแบบ
ของบริการ วิเคราะห์โดยใช้การพฒันาแบบจาํลองการเลือกรูปแบบของบริการที�อยู่ในรูปของ 
Binary Logit Model ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการวจิยัครั; งนี;  แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัที�หน่วยงานขนส่งควรให้
ความสนใจ และปรับปรุงใหมี้คุณภาพการใหบ้ริการดีขึ;น เมื�อพิจารณาวตัถุประสงคข์องการเดินทาง
เพื�อไปซื;อสินคา้ ได้แก่ ปัจจยัความสบายในการเดินทาง ความทนัสมยัของรถและอุปกรณ์ต่างๆ 
ความรวดเร็วในการเดินทางและความสะอาด สําหรับวตัถุประสงค์ของการเดินทางเพื�อไปทาํงาน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัความสบายในการเดินทาง ความประพฤติของพนักงานขบัรถ ความว่างของรถ และ
ความสะดวกต่อการใชบ้ริการ และสามารถสรุปไดว้า่ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 60) ให้
ความสําคญักบัการนาํเทคโนโลยีของระบบขนส่งสาธารณะแบบกา้วหนา้มาประยุกตใ์ชใ้นทั;งสอง
วตัถุประสงคก์ารเดินทาง โดยในการเดินทางไปซื;อสินคา้นั;น ผูโ้ดยสารจะให้ความสําคญักบัระบบ
ชาํระค่าโดยสารอตัโนมติัมากกว่าระบบบริการข้อมูลการเดินทาง ในขณะที�ในการเดินทางไป
ทาํงานผูโ้ดยสารจะใหค้วามสาํคญักบัระบบบริการขอ้มูลการเดินทางมากกวา่ 

 
พุฒิปุณ  มงคล (2553) การวิจยัครั; งนี;  มีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ เพื�อศึกษาระดบั

ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั สํานกังาน
ใหญ่ และเพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของบริษทั โตโยตา้     
ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั สํานกังานใหญ่ โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจ ซึ� งผลการวิจยัสรุปได้
ดงันี; คือ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัการบริการทุกดา้นอยูใ่นระดบั มาก และปัจจยัเกือบทุกดา้น
มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของบริษทั โตโยตา้ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
สํานักงานใหญ่ ยกเวน้เรื� องเพศ ซึ� งไม่มีผลต่อความพึงพอใจเลย  มีข้อเสนอแนะสืบเนื�องจาก
ผลการวิจยัที�พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานบริษทั โตโยต้า ลีสซิ�ง 
(ประเทศไทย) จาํกัด สํานักงานใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั;งนี; ในด้านสิ� งอาํนวยความ
สะดวกที�จบัตอ้งได้ ถึงแมจ้ะมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก แต่เป็นค่าเฉลี�ยที�ต ํ�าที�สุดจากหัวข้อหลัก
ทั;งหมด โดยหัวขอ้ย่อยเรื� องสถานที�จอดรถยนต์นั;นจะมีค่าเฉลี�ยที�ต ํ�าที�สุด เนื�องจากบริเวณที�จอด
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รถยนตเ์ป็นที�ส่วนกลางของอาคาร ซึ� งในบางเวลาอาจค่อยขา้งเต็มมีผลทาํให้ลูกคา้หาที�จอดรถยนต์
ยาก ดงันั;นผูว้จิยัขอเสนอใหมี้การสาํรองที�จอดรถยนตใ์หก้บัลูกคา้ไวโ้ดยเฉพาะ 
 

ศิริพา ณ  จนั (2554) การศึกษาเรื�องความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสถานีขนส่งเอกมยั มี
วตัถุประสงค์เพื�อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสถานีขนส่งเอกมยัตามปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการโดยเครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาครั; งนี; คือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
ในการศึกษา คือ ผูที้�มาใช้บริการสถานีขนส่งเอกมยั จาํนวน 100 ราย ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 15-25 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000-20,000 
บาท รถโดยสารที�ใชใ้นการเดินทางจะเลือกเป็นรถปรับอากาศ (ป1) มีความถี�ในการใชบ้ริการสถานี
ขนส่งเอกมยั ปีละประมาณ 1-3 ครั; ง สถานีปลายทางคือ จ.ชลบุรี บริษทัรถทวัร์ที�เลือกใช ้คือ บริษทั 
ขนส่ง จาํกัด และอตัราค่าโดยสาร คือ ตํ�ากว่า 500 บาทต่อครั; ง ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ พบวา่ ดา้นบริการ มีความพึงพอใจกบัความหลากหลายของบริษทัขนส่งใน
สถานีขนส่งเอกมยั ดา้นราคา มีความพึงพอใจกบั มีการกาํหนดราคาค่าบริการที�เหมาะสมไวเ้ป็น
มาตรฐาน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความพึงพอใจกบัความสะดวกของการเดินทางมายงัสถานี
ขนส่งเอกมยั ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจกบัสถานีขนส่งเอกมยัมีเวบ็ไซต์สําหรับ
การคน้หาขอ้มูลเพิ�มเติม ด้านบุคคลหรือพนักงาน มีความพึงพอใจกบัเจา้หน้าที�ของสถานีขนส่ง  
เอกมยั มีความสามารถในการแกปั้ญหาและถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นการสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจกบัเก้าอี;สําหรับนั�งรอรถโดยสารมีเพียงพอ ด้าน
กระบวนการ มีความพึงพอใจกบัมีขั;นตอนการใหบ้ริการในการซื;อตั�วที�สะดวก รวดเร็ว เที�ยงตรง 

 
 เอกสิทธิ|   คงทอง (2556) การวิจยัครั; งนี; มีวตัถุประสงค์คือ เพื�อศึกษาคุณลกัษณะและ
พฤติกรรม ของผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการฝากส่งสินคา้ผา่นบริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั หรือ ปณท เพื�อศึกษาถึงระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจฝากส่ง/ไม่ฝากส่งสินคา้ผา่น ปณท เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และพฤติกรรมในการฝากส่ง/ไม่ฝากส่งสินคา้ผา่น ปณท เพื�อ
ศึกษาความแตกต่างในการให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจฝากส่ง/ไม่ฝากส่งสินคา้ผา่น ปณท และ เพื�อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จากการฝากส่งสินคา้ผา่น ปณท โดยการวิจยัครั; งนี; ใชข้อ้มูลทุติยภูมิและ
ขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามผูป้ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง
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พรรณนาและ เชิงอนุมานดว้ยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย สถิติ Chi Square F-test และ t-test ที�ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คาดหวงัความปลอดภยัของสินคา้ที�ฝากส่ง
มากที�สุด ปัจจยัดา้นช่องทางบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจฝากส่งสินคา้ผ่าน ปณท มากที�สุด 
เนื�องจาก ปณท มีที�ทาํการเป็นจาํนวนมาก อยูใ่นทาํเลที�หาง่าย รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจปัจจยัดา้นช่องทางบริการมากที�สุด แต่มีความ
พึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดนอ้ยที�สุด จากการวิจยัพบวา่คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและ
พฤติกรรมการจดัส่งสินคา้มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญั โดยผูป้ระกอบการที�มีพนกังาน
จาํนวนมากขึ;น มีอายุกิจการมากขึ;นหรือมียอดขายมากขึ;น มีแนวโนม้ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ 
ผา่น ปณท สูงขึ;น แต่มีแนวโนม้จดัส่งสินคา้ผา่น ปณท ในสัดส่วน ที�ลดลง และผลการวิจยัยงัพบวา่
ผูป้ระกอบการให้ระดบัความสําคญักบัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจฝากส่ง/ไม่ฝากส่งแตกต่าง
กนั ซึ� งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะดา้นความล่าชา้และสินคา้ไม่เหมาะที�จะส่งผ่าน ปณท เช่น 
สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ฝากส่งสินคา้ผา่น ปณท มากที�สุด จากผลการวิจยั 
ปณท ควรรักษาคุณภาพดา้นช่องทางบริการและกระบวนการ รวมทั;งพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์ โดยเนน้
ความปลอดภยัของสินคา้และขั;นตอนการบริการที�มีความรวดเร็วเป็นหลกั นอกจากนี; ควรพฒันา
ระบบขนส่งให้สอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการและรองรับการขนส่งสินคา้ที�
หลากหลายมากขึ;น ซึ� งเป็นโอกาสสร้างรายไดใ้หเ้พิ�มขึ;นในระยะยาวต่อไป 

 
จากการศึกษางานวิจยัที� เกี�ยวข้องพบว่า ผูศึ้กษาสามารถปรับใช้วิธีการศึกษาจากการ

วิเคราะห์ในเชิงพรรณนาถึง รูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์ในดา้นต่างๆ และวดัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ จากการออกแบบสอบถามโดยพิจารณาความพึงพอใจในดา้นที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ดา้น
การบริการ ดา้นบุคคลหรือพนกังาน และดา้นบริษทัผูใ้ห้บริการ เป็นตน้ เพื�อรวบรวมขอ้มูลและนาํ
ขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์ดว้ยวิธีการหาค่าร้อยละ และทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสถิติ t-test 
และ F-test 
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กรอบแนวคิดที�ใช้ในการศึกษา 

 
เพื�อศึกษาหาปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานสยามคูโบตา้ต่อการใช้บริการ     

โลจิสติกส์ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั แบ่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงันี;  

          ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1  กรอบแนวความคิด 
 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

 

ความพงึพอใจต่อการใช้บริการใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี� 

1. ความไวว้างใจหรือความเชื�อถือ
ได ้(Reliability) 
2. การตอบสนอง (Responsiveness) 
3. ความสามารถ (Competence) 
4. การเขา้ถึงบริการ (Access) 
5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 
6. การสื�อสาร (Communication) 
7. ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 
8. ความมั�นคงปลอดภยั (Security) 
9. ความเขา้ใจลูกคา้ 
(Understanding of Customer) 
10. การสร้างสิ�งที�จบัตอ้งได้
(Tangibility) 

ปัจจัยพฤติกรรม 

- ประเภทสินคา้ที�ใชบ้ริการ 

- ความถี�ในการใชบ้ริการ 

- ระยะเวลาที�ใชบ้ริการ 

- นํ8าหนกัสินคา้ 
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สมมติฐานที�ใช้ในการศึกษา 
 

จากกรอบแนวความคิดในการศึกษา ไดก้าํหนดเป็นสมมติฐานของการศึกษาไดด้งันี;  
 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที�มีผลต่อความพงึพอใจ 
 

 ปัจจยัส่วนบุคคล (อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา) ที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ 
ดา้นการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 
ด้านพฤติกรรมที�มีผลต่อความพงึพอใจ 

 
1.  ประเภทสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งที�แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 
2.  ความถี�ในการใชบ้ริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งของ

บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 
3.  ระยะเวลาที�ใชบ้ริการแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งของ

บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 
4.  นํ8าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งของ

บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
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บทที� 3 

 

รูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์ 
 

โลจิสติกส์ (Logistics) 

 
Logistics มาจากภาษาฝรั�งเศส “logistique” ซึ� งรากศพัท์ คือ lodge ตรงกบัศพัท์

ภาษาองักฤษวา่ quarter และ lodge ซึ� งแปลวา่ การจดัการที�อยูอ่าศยันายทหารที�ทาํหนา้ที�จดัที�พกั จดั
เสบียงให้กบักองทพัเรียกวา่ quarter master นอกจากนั;นยงัมีหนา้ที�ในการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ 
อาหาร และเครื�องนุ่งห่มใหก้บักองทพัดว้ย ซึ� งจะทาํหนา้ที�อยูแ่ดนหลงัเพื�อสนบัสนุนการรบของทพั
หน้าโดยการจดัส่งอาวุธและเสบียงให้ทนัเวลาอยู่ตลอดเวลา (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี�ปุ่น), 2547: น.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2  ระบบโลจิสติกส์ 
ที�มา: Tsutomu  Araki, 2547, กรุงเทพฯ: สมาคนส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี�ปุ่น). 
 
 จากภาพที� 2 เป็นภาพที�สมาคมบริหารโลจิสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกาได้นิยามความหมาย
ของโลจิสติกส์ วา่เป็นกระบวนการในการวางแผน ดาํเนินงาน ควบคุมการไหลและการจดัเก็บของ
วตัถุดิบ สินค้ากึ� งสําเร็จรูป และสินค้า พร้อมกับข้อมูลตั; งแต่จุดผลิตถึงผูบ้ริโภคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเสียค่าใชจ่้ายตํ�าสุด 

 

ผูจ้าํหน่าย ลูกคา้ การ
จดัซื8อ 

การ
ผลิต 

การ
กระจาย
สินคา้ 

การเพิ�มมูลค่าของสินคา้คงคลงั 

การไหลของขอ้มูลที�ตอ้งการ 
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 ระบบโลจิสติกส์นี; จะมีความเกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ในบริษทั ทางดา้นการบริหารงาน 
การบญัชีการเงิน การจดัซื;อวตัถุดิบและชิ;นส่วนของบริษทัผูข้ายภายนอก และการขายสินคา้ให้กบั
ลูกค้า ทั; งนี; จุดมุ่งหมายที�สําคัญของโลจิสติกส์ในการนํามาใช้กับธุรกิจนั; น อยู่ที�การนําระบบ         
โลจิสติกส์มาปรับปรุงการบริการลูกคา้ เพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บคุณค่าจากการใชบ้ริการ และเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  
 

 
 

ภาพที� 3  Outsourced Logistics Activities 
ที�มา: http://www.logisticsclinic.com/logistics-news 
 
 จากภาพที� 3 พบว่า กระบวนการของระบบโลจิสติกส์ เริ� มตั;งแต่การจดัซื;อวตัถุดิบและ
ชิ;นส่วนต่างๆ โดยฝ่ายจดัซื;อ ซึ� งจะมีการขนยา้ยสินคา้มายงัโรงงานในสายการผลิต หลงัจากนั;น
สินคา้ที�ผลิตออกมาจะถูกจดัเก็บที�คลงัสินคา้ของโรงงาน รอการขนส่งไปสู่ศูนยก์ระจายสินคา้ เพื�อ
เตรียมการกระจายสินคา้ใหถึ้งผูบ้ริโภคต่อไป  
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ภาพที� 4  องค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์ 
ที�มา: วทิยา  สุหฤทดาํรง, 2546, กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชั�น. 
 
 จากภาพที� 4 แสดงถึงระบบโลจิสติกส์ เริ�มตั;งแต่การจดัส่งวตัถุดิบตามการจดัหา และสั�งซื;อ 
จะตอ้งมีการบริหารการจดัส่งวตัถุดิบที�ดี เพื�อเขา้สู่กระบวนการผลิต ทั;งทางดา้นการรับรู้ขอ้มูลและ
การวางแผนการผลิตที�มีคุณภาพ ตลอดจนการกระจายสินคา้เพื�อจดัส่งให้ถึงมือลูกคา้ ก็ตอ้งมีการ
บริหารจดัการมุ่งการลดตน้ทุนดา้นการขนส่ง อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองลูกคา้ไดฉ้บั
ไว 
 
 ทั;งนี; กระบวนการต่างๆ จึงถูกเชื�อมโยงดว้ยความสัมพนัธ์ของการไหลซึ� งประกอบไปดว้ย 
(การบริหารแบบโลจิสติกส์, 2548: น. 16-18) 
 
 1.  การไหลของวตัถุดิบคือ การเคลื�อนยา้ยวสัดุ / สินคา้สําเร็จรูป โดยเริ�มจากผูจ้ดัส่ง
วตัถุดิบดาํเนินการจดัส่งชิ;นส่วน / วตัถุดิบ เพื�อส่งมอบให้กบัผูผ้ลิต โดยในแต่ละกระบวนการของ
ระบบโลจิสติกส์จะมุ่งการเพิ�มคุณค่า (Value-added) ดว้ยการแปรรูปและทาํการส่งมอบให้กบัลูกคา้ 
ซึ� งสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 
 
      a. การจดัส่งหรือการกระจาย เป็นกิจกรรมที�เคลื�อนยา้ยผลิตภณัฑ์เพื�อส่งมอบให้กบั
ลูกคา้ดว้ยระบบกระจายสินคา้ ซึ� งมีการเชื�อมโยงกบั ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย และผูค้า้ปลีก 
 
      b.  การดาํเนินงานการผลิตหรือการปฏิบติัการ เป็นกิจกรรมในช่วงของการผลิตโดยมุ่ง
การบริหารระดบัของคลงัสินคา้ในรูปของงานระหว่างผลิต (Work-in-Process) ดว้ยการวางแผน

การไหลของวตัถุดิบ 

การไหลของขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ 

 ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ลูกคา้ ฝ่ายจดัหา การดาํเนินงาน

การผลิต 
การจดัส่ง 
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กาํหนดการผลิตหลกั (Master production schedule) หรือ MPS สําหรับจดัเตรียมวสัดุ / ชิ;นส่วนให้
พร้อมในกิจกรรมการผลิต 
 
      c.  ฝ่ายจดัหาหรือการจดัหาจดัซื;อ เป็นกระบวนการโลจิสติกส์นาํเขา้ (Inbound logistic) 
ประกอบไปดว้ยกิจกรรมการจดัซื;อและดาํเนินการเคลื�อนยา้ยทรัพยากรจากผูส่้งมอบเขา้สู่องค์กร
เพื�อดาํเนินการแปรรูป 
 
 2.  การไหลของขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ทางดา้นสารสนเทศ เป็นปัจจยัหลกัแห่ง
ความสําเร็จที�สนบัสนุนการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน ความแม่นยาํของสารสนเทศจึงถูก
ใชส้นบัสนุนการตดัสินใจทางกลยุทธ์ เพื�อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัองค์กร ดงันั;น
การไหลของสารสนเทศจึงมีบทบาทต่อการเชื�อมโยงระบบโลจิสติกส์ใหเ้กิดประสิทธิสูงสุด 
 

หัว ใ จห ลัก ข อ ง ก า รดํา เ นิ น ก า ร ที� สํ า คัญข อ ง ร ะ บ บ โ ล จิส ติ ก ส์  คื อ  ก า ร สื� อ ส า ร 
(Communication) และ การดาํเนินงานที�ประสานกนั (Coordination) ซึ� งหากสามารถดาํเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ จะช่วยใหธุ้รกิจมีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัที�เหนือกวา่คู่แข่งในอุตสาหกรรม 

 
 การสื�อสารและการดาํเนินงานที�ประสานรวมกนั โดยที�การสื�อสารจะไดจ้ากการส่งผ่าน
ขอ้มูลการดาํเนินงานระหวา่งส่วนต่างๆ ของระบบโลจิสติกส์โดยอาศยัการวางระบบฐานขอ้มูลที�ดี 
สามารถสื�อสารขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงานของแต่ละขั;นตอน ไดอ้ย่างทนัทีทนัใด (Real –
time) และมีความถูกตอ้งชดัเจน 
 
 ส่วนในดา้นการดาํเนินงานที�ประสานกนั จะเป็นไปไดโ้ดยมีแผนการดาํเนินงานที�เป็นหนึ�ง
เดียวกนั ในด้านเป้าหมายและวตัถุประสงค์โดยรวมของระบบโลจิสติกส์ ซึ� งจะใช้เป็นแนวทาง
กําหนดการดําเนินงานของแต่ละส่วนในระบบโลจิสติกส์ และการดําเนินงานที�มีแผนการ
ดาํเนินงานอนัเป็นหนึ� งเดียวกนันี;  จาํเป็นตอ้งมีการสื�อสารกันในการปฏิบติังาน เพื�อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องระบบโลจิสติกส์โดยรวมได ้(วทิยา  สุหฤทดาํรง, 2546.  น.18) 
 
 เป้าหมายที�สําคัญของโลจิสติกส์ 

 
 1)  ความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้ (Speed Delivery) 
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 2)  การไหลลื�นของสินคา้ (Physical Flow) 
 
 3)  การไหลลื�นของขอ้มูลข่าวสาร (Information Flow) 
 
 4)  การสร้างมูลค่าเพิ�ม (Value Added) ในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการของตลาด
(Market Demand) 
 
 5)  ลดตน้ทุนในส่วนที�เกี�ยวกบัการดาํเนินการเกี�ยวกบัสินคา้และการดูแลและขนส่งสินคา้ 
(Cargoes Handling & Carriage Cost) 
 
 6)  เพิ�มศกัยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขนั (Core Competitiveness) 
 
องค์ประกอบของกจิกรรมโลจิสติกส์ 
 
 มลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2546) ไดใ้ห้จาํกดัความ “กิจกรรมโลจิสติกส์” วา่เป็น
กิจกรรมสนบัสนุนการทาํงานภายในองคก์รเพื�อให้ทุกหน่วยงานภายในเชื�อมโยงเขา้หากนั รวมถึง
การเชื�อมโยงภายนอกองค์กรทั;งดา้นอุปสงค์ และอุปทาน โดยกิจกรรมหลกัดา้นโลจิสติกส์ (Key 
Logistics Activities) สามารถแบ่งออกเป็น 13 กิจกรรม ดงันี;  
 
 1.  การติดต่อสื�อสารดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Communications) 
 
     ขอ้มูลจากการติดต่อสื�อสารเรียกไดว้่าเป็นจุดเริ�มตน้ของกระบวนการทางธุรกิจ ทาํให้
เกิดกระบวนการทางโลจิสติกส์ การสื�อสารภายนอกองค์กร คือการสื�อสารกบัลูกคา้หรือกบัผูข้าย
เท่านั;นที�องคก์ร ไดใ้ห้ความสําคญัและการสื�อสารระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์รก็เพื�อให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานทางดา้นโลจิสติกส์ การสื�อสารเป็นปัจจยัหนึ�งที�ก่อให้เกิดตน้ทุนขึ;นได ้เช่น
การรับขอ้มูลและส่งต่อขอ้มูลที�ผิดพลาด ทาํให้ฝ่ายผลิตหรือจดัส่งนาํส่งสินคา้ผิดรายการหรือผิด
จาํนวน มีผลต่อระดบัการให้บริการหรือความพึงพอใจของลูกคา้ ดงันั;นการติดต่อสื�อสารที�ดีส่งผล
ให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั เพราะทาํให้เกิดการดาํเนินงานที�ต่อเนื�อง เกิดการ
เชื�อมโยงและการไหลของขอ้มูลส่งผลใหก้ระบวนการเคลื�อนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2.  การบริการลูกคา้ (Customer Service) 
 
     เป็นกิจกรรมที�เกิดขึ;น เพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ ซึ� งกิจกรรมนี;ครอบคลุม
ตั;งแต่การนาํส่งสินคา้ที�ถูกตอ้ง ถูกจาํนวนถูกสถานที�ถูกเวลาตรง ตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไว ้ดว้ย
ตน้ทุนที�ต ํ�าที�สุดเท่าที�จะทาํได ้แต่ทั;งนี;ประสิทธิภาพในการให้บริการจะมากหรือนอ้ยนั;นตอ้งขึ;นอยู่
กบักิจกรรมทางดา้นโลจิสติกส์อื�นประกอบดว้ย เช่น กิจกรรมการขนส่งที�ชา้ส่งผลให้ระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้ลดลง 
 
 3.  กระบวนการสั�งซื;อ (Order processing)  
 
     กระบวนการในการจดัการคาํสั�งซื;อ ครอบคลุมตั;งแต่การรับคาํสั�งซื;อจากลูกค้า การ
ติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้การตรวจสอบยอดสินคา้คงคลงั รวมถึงรายละเอียดเกี�ยวกบัลูกคา้ กิจกรรมนี;
เป็นจุดเชื�อมต่อระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ ดงันั;นมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ไดง่้าย จึงควร
ใชเ้วลาในกระบวนการนี; ใหส้ั;นและหลีกเลี�ยงความผดิพลาดใหไ้ดม้ากที�สุด 
 
 4.  การคาดการณ์ความตอ้งการ (Demand forecasting) 
 
     เป็นการพยากรณ์ความตอ้งการในตวัสินคา้หรือบริการของลูกคา้ นบัวา่เป็นกิจกรรมที�มี
ความสําคญัในการสร้างผลกาํไรหรือทาํให้องค์กรขาดทุนได้การคาดการณ์ความตอ้งการช่วยให้
องค์กรสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน กล่าวคือสามารถวางแผนความต้องการใช้
ทรัพยากรในแต่ละกระบวนการไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งผลให้ปริมาณการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 5.  การจดัซื;อ (Procurement) 
 
     การจดัซื;อเป็นกิจกรรมในการจดัหาแหล่งวตัถุดิบ เพื�อจดัซื;อสินคา้และวตัถุดิบนั;นๆ รวม
ไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวมตั; งแต่ การคดัเลือกผูข้ายการเจรจาต่อรองราคาหรือเงื�อนไข 
ปริมาณในการสั�งซื;อ และการประเมินคุณภาพของผูข้ายสินคา้และวตัถุดิบนั;นๆ เพื�อให้มั�นใจว่า
องคก์รไดรั้บสินคา้หรือวตัถุดิบที�มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการไปใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์ร
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ตามส่วนงานต่างๆ ดว้ยตน้ทุนที�เหมาะสมที�สุด ทั;งในตวัสินคา้หรือวตัถุดิบเอง และกระบวนการ
จดัซื;อ 
 
 6.  การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) 
 
     การบริหารสินคา้คงคลงัเป็นกิจกรรมหนึ�งที�มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
ส่วนงานอื�น รวมถึงมีผลต่อกาํไรขาดทุนขององคก์ร เช่น หากระดบัสินคา้คงคลงัสูง ทาํให้ตน้ทุนใน
การจัดเก็บดูแลเพิ�มขึ; น หากสินค้าที� เก็บล้าสมัยก็ก่อให้เกิดต้นทุนเพิ�มมากขึ; นอีก ในแง่ของ
ผลกระทบต่อส่วนงานอื�น เช่น หากมีการจดัเก็บสินคา้คงคลงัที�นอ้ย ตน้ทุนในการจดัเก็บดูแลก็จะ
ตํ�า แต่องคก์รอาจพบวา่ตน้ทุนในการขนส่งเพิ�มมากขึ;นก็เป็นได ้เพราะปริมาณการจดัเก็บที�นอ้ย ทาํ
ใหค้วามถี�ในการขนส่งสูงขึ;น ทั;งนี;ทั;งนั;นตอ้งพิจารณาประกอบกนัไปอยูเ่สมอ 
 
 7.  การบริหารการขนส่ง (Transportation Management) 
 
     การบริหารการขนส่ง หมายรวมถึง การเคลื�อนยา้ยวตัถุดิบหรือสินคา้ตั;งแต่จุดเริ�มตน้ไป
ยงัจุดที�มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินคา้ผิดปกติกลบัมายงัคลงัสินคา้ รวมถึงการขนยา้ยสินคา้เพื�อ
นาํไปยงัจุดที�จะทาํลาย ทาํให้องค์กรตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบลกัษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภท
ต่างๆ ที�เหมาะสมกบัตวัสินคา้ รวมถึงเส้นทางในการขนส่งอีกด้วย เช่น ทางอากาศ ทางนํ; า ทาง
รถไฟ ทางท่อ ทางรถ เป็นตน้ เพื�อให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของภูมิภาคนั;นๆ และเป็นการสร้าง
ความมั�นใจให้กบัลูกคา้ องค์กรมีความจาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินการจดัส่งให้ถูกสถานที� ถูกเวลา ใน
สภาพที�สมบูรณ์ รวมถึงการควบคุมตน้ทุนที�จะเกิดขึ;นใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 8.  การบริหารคลงัสินคา้และการจดัเก็บ (Warehousing and Storage) 
 
     กิจกรรมที�เกิดขึ;นภายในคลงัสินคา้ ตั;งแต่กระบวนการในการวางโครงสร้างคลงัสินคา้ 
การออกแบบและจดัวาง การจดัการพื;นที�ภายในคลงัสินคา้ระดบัของสินคา้คงคลงั รวมถึงการดูแล
รักษาอุปกรณ์เครื�องใช้ต่างๆ ที�จาํเป็นในการดาํเนินกิจกรรมภายในคลงัสินคา้เพื�อให้การจดัการ
คลงัสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยตน้ทุนที�เหมาะสมที�สุด 
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 9.  โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) 
 
     กระบวนการจดัการสินคา้ที�ถูกส่งกลบัคืน ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลที�วา่ สินคา้เสียหาย หรือ
หมดอายกุารใชง้าน เรียกไดว้า่องคก์รมีความจาํเป็นในการวางนโยบายที�จะรองรับสินคา้ที�ถูกส่งคืน 
หรือขยะพวกนี;ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อใหเ้กิดตน้ทุนนอ้ยที�สุด บางครั; งสินคา้เหล่านี;อาจนาํกลบั
มาสร้างประโยชน์โดยการนาํผ่านกระบวนการ หรือนาํกลบัมาใชใ้หม่ก็เป็นได ้ซึ� งจะช่วยในเรื�อง
ของต้นทุนได้เป็นอย่างดี แต่ในกรณีที�เป็นสินค้าอนัตราย มีผลต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบนัมีกฏ
ระเบียบที�เคร่งครัดสําหรับเรื�องการทาํลายสินคา้ให้เหมาะสมทาํให้องค์กรควรตระหนกัถึงส่วนนี;
ดว้ย 
 
 10.  การจดัเตรียมอะไหล่และชิ;นส่วนต่างๆ (Parts and Services Support) 
 
      ส่วนหนึ� งของการบริการหลงัการขาย โดยมีการจดัหาชิ;นส่วน อะไหล่ และเครื�องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื�อเตรียมพร้อมสําหรับการให้บริการที�รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีที�สินคา้
เกิดชาํรุดไม่วา่จะเป็นเพราะจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตหรือจากการใชง้านของลูกคา้
เองก็ตาม เพื�อเป็นการรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ไวแ้ละรักษาลูกคา้ให้คงอยูก่บัองคก์รใน
ระยะยาว ดงันั;นองคก์รมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีระบบการจดัการในส่วนนี; ที�มีประสิทธิภาพ 
 
 11.  การเลือกที�ตั;งโรงงานและคลงัสินคา้ (Plant and Warehouse Site Selection) 
 
      กิจกรรรมการเลือกที�ตั;งของโรงงานและคลงัสินคา้ที�เหมาะสม เพื�อให้เกิดความสะดวก
ในการเขา้ถึงและระยะทางการการขนส่ง ให้เพิ�มระดบัสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 12.  การเคลื�อนยา้ยวตัถุดิบ (Material Handling) 
 
      กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนยา้ยวตัถุดิบ สินคา้ระหว่างผลิต และสินคา้สําเร็จรูป
ภายในโรงงานหรือคลงัสินคา้โดยมีวตัถุประสงคใ์นการลดระยะทางในการเคลื�อนยา้ย จาํนวนครั; ง
ในการเคลื�อนยา้ยรวมถึงปริมาณของวตัถุที�เคลื�อนยา้ย เพื�อใหมี้ตน้ทุนในการจดัการที�ต ํ�าที�สุด เพราะ
การเคลื�อนยา้ยทุกครั; งก่อใหเ้กิดตน้ทุนแก่องคก์รทั;งสิ;น 
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 13.  การบรรจุภณัฑ์และหีบห่อ (Packaging and Packing) 
 
      วตัถุประสงค์ของบรรจุภณัฑ์และหีบห่อตามหลักการตลาดมีไวเ้พื�อเป็นการบ่งบอก
รายละเอียดของสินคา้และสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้ แต่ในดา้นโลจิสติกส์ บรรจุภณัฑ์และหีบห่อ
นั;นมีไวเ้พื�อป้องกันตวัสินค้าจากความเสียหาย และอาํนวยความสะดวกในการเคลื�อนยา้ยและ
จดัเก็บ การออกแบบบรรจุภณัฑ์หรือหีบห่อนั;นตอ้งมีความเหมาะสมกบัอุปกรณ์การขนยา้ยและ
คลงัสินคา้ เพื�อช่วยในการลดตน้ทุนดา้นวตัถุดิบ 
 
ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการโลจิสติกส์ 

 
 ระบบสารสนเทศคือ ระบบของการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินการเพื�อให้ไดส้ารสนเทศที�เหมาะสมกบังานหรือภารกิจในแต่
ละอย่าง ปัจจุบนัได้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานด้านต่างๆ มากขึ; น ซึ� งจะเห็นได้ว่า
สารสนเทศเพื�อการจดัการมีประโยชน์ดงันี;  
 
 1.  ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศที�ตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 
เนื�องจากขอ้มูลถูกจดัเก็บและบริหารอยา่งเป็นระบบทาํให้ผูบ้ริหารสามารถจะเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในรูปแบบที�เหมาะสม และสามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการ 
 
 2.  ช่วยผูใ้ชใ้นการกาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหารจะ
สามารถนาํขอ้มูลที�ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการ
ดาํเนินงาน เนื�องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจดัการอยา่งเป็นระบบทาํให้มีประวติัของขอ้มูล
อยา่งต่อเนื�อง สามารถที�จะบ่งชี;แนวโนม้ของการดาํเนินงานวา่น่าจะเป็นไปในลกัษณะใด 

 3.  ช่วยให้ผูใ้ช้ในการตรวจสอบผลการดาํเนินงานเมื�อแผนงานถูกนาํไปปฏิบติัในช่วง
ระยะเวลาหนึ�ง ผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจสอบผลการดาํเนินงานโดยนาํขอ้มูลบางส่วนมาประมวลผล
เพื�อประกอบการประเมินสารสนเทศที�ได้ จะแสดงให้เห็นผลการดาํเนินงานว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายที�ตอ้งการเพียงไร 
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 4. ช่วยผูใ้ช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผูบ้ริหารสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศประกอบการศึกษาและการคน้หาสาเหตุหรือขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ;นในการดาํเนินงานถา้
การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที�วางเอาไว ้โดยอาจจะเรียกขอ้มูลเพิ�มเติมออกมาจากระบบ
เพื�อให้ทราบวา่ความผิดพลาดในการปฏิบติังานเกิดขึ;นจากสาเหตุใดหรือจดัรูปแบบสารสนเทศใน
การวเิคราะห์ปัญหาใหม่ 
 
 5.  ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ;น เพื�อหาวิธีควบคุม ปรับปรุง
และแกไ้ขปัญหาสารสนเทศที�ไดจ้ากการประมวลผล จะช่วยให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์วา่การดาํเนินงาน
ในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไขหรือควบคุมปัญหาที�เกิดขึ;นได้อย่างไร ธุรกิจตอ้งทาํอย่างไรเพื�อ
ปรับเปลี�ยนหรือพฒันาใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย 
 
 6.  ช่วยลดค่าใชจ่้าย ระบบสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจลดเวลาแรงงาน 
และค่าใช้จ่ายในการทาํงานลงเนื�องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที�ตอ้งใช้แรงงาน
จาํนวนมาก ตลอดจนช่วยลดขั;นตอนในการทาํงานส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดจาํนวนคนและ
ระยะเวลาในการประสานงานใหน้อ้ยลงโดยผลงานที�ออกมาอาจเท่าหรือดีกวา่เดิมซึ� งจะเป็นการเพิ�ม
ประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจ 
 
โลจิสติกส์เพื�อรักษาสิ�งแวดล้อม (Green Logistics) 

 
 สุวรรณี  อศัวกุลชัย (2552) กล่าวว่า การบริหารด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) เป็น
กระบวนการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการการนาํส่งสินคา้จากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค และช่วยเพิ�ม
ขีดความสามารถให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั; งในแง่การลดต้นทุนการผลิต การสร้าง
มูลค่าเพิ�ม การประหยดัพลงังาน และการรักษาสิ�งแวดลอ้มไปพร้อมกนัดว้ย ปัจจุบนัในเวทีโลกได้
ใหค้วามสาํคญักบัปัญหาสิ�งแวดลอ้ม อาทิ มลภาวะในอากาศที�เกิดจากการขนส่ง การใชพ้ลงังานใน
กระบวนการผลิต และการใช้ว ัสดุด้านบรรจุภัณฑ์ การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ สําหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่มุ่งเนน้เฉพาะการลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์เพื�อเพิ�มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน ไม่ได้คาํนึงถึงสิ� งแวดล้อม อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงการลดต้นทุนด้าน          
โลจิสติกส์ ก็นาํไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม จึงไดมี้การกล่าวถึง “Green Logistics” เพื�อ
สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รมากยิ�งขึ;น ปัญหาสิ�งแวดลอ้มโดยเฉพาะประเด็นการเปลี�ยนแปลงอากาศ 
(Climate Change) จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ Greenhouse effect  
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 นอกจากนั;น มลพิษทางอากาศอนัเนื�องมาจากก๊าซ Carbon dioxide (CO2) เกิดจากการเผา
ผลาญนํ; ามนัในการขนส่งสินคา้จากรถบรรทุกชนิดต่างๆ การใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การใชศู้นยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center) สามารถทาํให้จาํนวนรอบในการขนส่งลดลง 
นาํมาซึ� งตน้ทุนขององค์กรที�ลดลง และประการสําคญัคือ มลภาวะที�ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั การทาํ 
Repackaging และ Re-used Packaging ในศูนยก์ระจายสินคา้ก็เป็นอีกหนึ�งกิจกรรมที�สามารถเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการลาํเลียงสินคา้บนพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลกระทบจากการ
ขนส่งอยา่งไม่มีระบบที�ดี นาํมาซึ� งตน้ทุนที�สูง ระยะเวลาการขนส่งที�เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และ
มลภาวะที�เกิดจาก Carbon dioxide (CO2) ดงัแสดงในภาพที� 5 
 

 

ภาพที� 5  ผลกระทบของการปลดปล่อยก๊าซ Carbon dioxide (CO2) 
ที�มา: กรมอุตสาหกรรมพื;นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
 
 จากรูปที� 5 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มจากก๊าซ Carbon dioxide (CO2) ที�มี
แนวโน้มเพิ�มสูงขึ;นเรื�อยๆ ผลที�เกิดขึ;นกบัสิ� งแวดลอ้มประการแรกคือ การเกิดภาวะเรือนกระจก 
(Greenhouse Effect) ซึ� งมีผลทาํใหโ้ลกร้อนขึ;นเรื�อยๆ (Global Warming)  
 
 ดงันั;น โลจิสติกส์จึงตอ้งเป็น “Green Logistics” ทั;งในส่วนที�เกี�ยวกบัมลภาวะในอากาศที�
เกิดจากการขนส่ง การประหยดัพลงังาน และการใชว้สัดุดา้นบรรจุภณัฑ์ที�สามารถนาํกลบัมาใชไ้ด้
ใหม่ (Recycle) การบริหารงานดา้นโลจิสติกส์ จึงตอ้งให้ความสําคญัต่อกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั
สิ�งแวดลอ้ม ทั;งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ รวมทั;งของจาํกดัของนํ; าหนกัสินคา้ที�สามารถ
จะบรรทุกหรือบรรจุตูค้อนเทนเนอร์ (Container) ซึ� งในแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั นอกจากนี;  การ
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จดัการโลจิสติกส์จะตอ้งให้ความสําคญัต่อปัญหาอุบติัภยัที�จะมีต่อสังคมและการทาํงานที�ปลอดภยั 
(Safety First) ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในห่วงโซ่โลจิสติกส์และที�สําคญัจะตอ้งคาํนึงถึงศีลธรรมและ
บรรษทัภิบาล (Good Corporate) ทั;งนี;  การคา้ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะกบัประเทศตะวนัตกไดใ้ห้
ความสําคญักบั Reverse Logistics หรือโลจิสติกส์ยอ้นกลบัในการที�ผูข้าย (Shipper) จะตอ้ง
รับผดิชอบในการขนส่งนาํซากของเสียหรือวสัดุเหลือใชก้ลบัคืนประเทศของผูส่้งออก 
 
 Green Logistics จึงไดเ้ขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ;น ซึ� งสามารถนาํมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน ตั;งแต่อุตสาหกรรมตน้นํ; าจนถึงปลายนํ; า 
เพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม ดงันี;  
 
 กระบวนการจัดซื; อจัดหา การปรับปรุงสิ� งอํานวยความสะดวกทางการค้า  (Trade 
Facilitation Enhancement) เช่น การเชื�อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างองค์กร (B2B 
business) ดงัแสดงในภาพที� 6 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที� 6  ระบบ B2B business  

ที�มา: กรมอุตสาหกรรมพื;นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
 
 เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลในติดต่อสื�อสารทุกกระบวนการ ตวัอยา่งระบบการสั�งซื;อสินคา้ผา่น
สื�ออิเล็กทรอนิกส์ (e-ordering) เช่น ระบบการสั�งซื;อสินคา้ของบริษทับุญถาวรที�เชื�อมโยงกบัระบบ
ของบริษทั อเมริกนัสแตนดาร์ดบีแอนเค (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นระบบที�รวดเร็ว และทาํให้ลด
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ขั;นตอนดา้นเอกสาร (paperless) ลงอยา่งมาก รวมทั;งลดขั;นตอนความผิดพลาดในการผลิตดว้ย ดงั
แสดงในภาพที� 7 
 

 

ภาพที� 7  ระบบ e-ordering 

ที�มา: กรมอุตสาหกรรมพื;นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
 
 สําหรับระบบการขายสินคา้ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ช่วยลดปริมาณเอกสาร 
และการเดินทางเพื�อรับส่งเอกสารได้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกนั ซึ� งการลดปริมาณกระดาษที�ใช ้
สามารถรักษาสิ�งแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างมาก ตั;งแต่การตดัตน้ไมเ้พื�อกระบวนการผลิตกระดาษ หรือ
แมก้ระทั�งการนาํกระดาษ มาผลิตใหม่ ก็ยงัคงใช้พลงังานเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน การพฒันา
ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Service Internationalization) เช่น การใชห้ลกั Global Sourcing มากขึ;น 
โดยหาวตัถุดิบจากแหล่งที�ถูกที�สุด และเปลี�ยนรูปแบบจากเดิมที�ผลิตตามการวางแผนของผูผ้ลิต มา
เป็นผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้มากขึ;น และตอ้งนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วย เช่น เทคโนโลย ี
RFID เพื�อให้ขอ้มูลถูกตอ้ง แม่นยาํ เพื�อการจดัส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงเวลา รวดเร็ว และ
ปลอดภยั 
 
 กระบวนการผลิต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต 
(Business Logistics Improvement) เช่น การลดการใชพ้ลงังาน ตวัอย่างในอุตสาหกรรมเซรามิก 
การลดอุณหภูมิเตาเผา โดยที�ยงัคงคุณภาพสินคา้ดีเหมือนเดิม การนาํความร้อนจากกระบวนการเผา
มาใชป้ระโยชน์ ไม่ปล่อยความร้อนสู่สิ�งแวดลอ้ม การลดของเสียจากกระบวนการผลิต การนาํนํ; า
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ดินกลบัมาใช้ใหม่ให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้ การบาํบดัของเสียเพื�อสามารถนาํกลบัมาใช้ได้ใหม่ 
(Recycle) เป็นตน้ กระบวนการจดัการคลงัสินค้า เช่น การนําบรรจุภณัฑ์กลบัมาใช้ใหม่ การ
เคลื�อนยา้ยสินคา้ภายในคลงัสินคา้ ในการขนสินคา้ และควรมีการวางแผนรับ-ส่งสินคา้ภายในเพื�อ
ไม่ให้รถ Folk lift วิ�งรถเปล่าในขากลบัเพื�อลดจาํนวนเที�ยววิ�ง รวมทั;งลดการเกิด Double handling 
ทาํใหล้ดปริมาณพลงังานและนํ;ามนั การพฒันาศูนยก์ระจายสินคา้ เช่น จากเดิมมีคลงัสินคา้ 5 สาขา 
ก็เปลี�ยนเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ 1 ที� เพื�อกระจายสินคา้ให้กบั 5 สาขา ซึ� งนอกจากลดตน้ทุน
คลงัสินคา้แลว้ ยงัลดการขนส่งสินคา้ และลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มในที�สุด นอกจากนั;นอาจใช้
ระบบ Warehouse Management ช่วยดาํเนินการ ดงัแสดงในภาพที� 8 
 

 

ภาพที� 8  ระบบ Warehouse Management 

ที�มา: กรมอุตสาหกรรมพื;นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
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บทที� 4 

 

วธีิการศึกษา 
 
 การวิจยันี; ศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโลจิสติกส์ของ บริษทั    
โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกัด โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ออก
แบบสอบถาม เพื�อเก็บข้อมูลประชากรที�ท ําการศึกษาในครั; งนี; คือ พนักงานสยามคูโบต้า 
ผูใ้ช้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งของ บริษทัโอ.ซี.เอส เอ็กซ์เปรส จาํกดั จาํนวน 110 คน ซึ� ง
ไดรั้บการตอบแบบสอบถามจาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของประชากรทั;งหมด 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาในครั; งนี;  ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถาม โดยจดัทาํขึ; น
เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยมีวธีิการสร้างแบบสอบถามดงันี;  
 
 1. ศึกษาหาขอ้มูลจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งมีลกัษณะการศึกษาที�
ใกลเ้คียงกนั 
 
 2.  นาํขอ้มูลที�ไดม้ารวบรวมเพื�อสรุปหาแนวคิดสําหรับการกาํหนดขอบเขตและเนื;อหาใน
แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ยคาํถาม 3 ส่วนดงันี;  
 
      ส่วนที� 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
  
      ส่วนที� 2  ขอ้มูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
 
      ส่วนที� 3  ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั ใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ความไวว้างใจหรือความเชื�อถือได ้(Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness)  
ความสามารถ (Competence) การเข้าถึงบริการ (Access) ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) การ
สื�อสาร (Communication) ความน่าเชื�อถือ (Credibility) ความมั�นคงปลอดภยั (Security) ความเขา้ใจ
ลูกคา้ (Understanding of Customer) และการสร้างสิ�งที�จบัตอ้งได ้(Tangibility) 
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      ส่วนที� 4  ขอ้เสนอแนะ สาํหรับการปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นขนส่ง 
 
การทดสอบเครื�องมือ 
 
 ผู ้ศึกษาได้จัดทําแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิดที�ได้ศึกษา ซึ� งได้ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดงันี;  
 
 1. การหาความเที�ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบความถูกต้องของเนื;อหาให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการศึกษา และนาํแบบสอบถามดงักล่าวเสนอให้อาจารยที์�ปรึกษา 
ตรวจสอบเนื;อหาและภาษาที�ใช ้พร้อมนาํคาํแนะนาํที�ไดรั้บมาปรับปรุงแกไ้ข เพื�อให้แบบสอบถาม
มีความถูกตอ้งมาขึ;น 
 
 2.  การทดสอบความเชื�อมั�น (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแลว้ ไปทาํการทดลองเก็บขอ้มูลกบักลุ่มประชากรที�ศึกษาจาํนวน 30 ชุด เพื�อทดสอบ
คาํถามในแต่ละขอ้ของแบบสอบถามสามารถสื�อความหมายได้ตรงตามความตั;งใจของผูศึ้กษา
หรือไม่  ซึ� งได้นําข้อมูลที� เก็บรวบรวม มาทดสอบความเชื� อมั�น หาค่าสัมประสิทธิ| อัลฟ่า
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าที�ไดเ้ท่ากบั 0.951 (ภาคผนวก ข) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ขอ้มูลที�ใช้ประกอบการศึกษา สามารถจาํแนกตามลกัษณะของแหล่งที�มา เพื�อใช้สําหรับ
รวบรวมขอ้มูลได ้ดงันี;  
 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามที�ได้ผ่าน
การศึกษาค้นควา้ และตรวจทานอย่างสมบูรณ์แล้ว จากกลุ่มประชากร พนักงานสยามคูโบต้า 
ผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์จาก บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็เปรส จาํกดั จาํนวน 110 คน ซึ� งมีจาํนวนประชากรที�
ทาํการตอบแบบสอบถามทั;งสิ;น 105 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของประชากรทั;งหมด และนาํขอ้มูลที�
รวบรวมทั;งหมดมาดาํเนินการวเิคราะห์ในลาํดบัต่อไป 
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 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาคน้ควา้ เพื�อรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ 
เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง วารสาร นิตยสาร รวมถึงสื�อสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ต 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลที�ไดร้วบรวมจากการออกแบบสอบถาม มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดย
การลงรหสัขอ้มูล และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี;  
 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี� 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
 
 2.  วเิคราะห์ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้ที�ใชบ้ริการ ความถี�ของการ
ใชบ้ริการ ระยะเวลาการใชบ้ริการ และนํ; าหนกัเฉลี�ยของสินคา้ที�ใชบ้ริการ โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย
การแจกแจงความถี� (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 
 3.  การประเมินระดบัความพึงพอใจ โดยใชว้ิธี Likert Scales ซึ� งสามารถวดัระดบัความพึง
พอใจออกเป็น 5 ระดบั ดงันี;  
  
       ระดับความพงึพอใจ              คะแนน 
   มากที�สุด     5 
   มาก      4 
   ปานกลาง     3 
   นอ้ย      2 
   นอ้ยที�สุด     1 
 
 โดยที�เกณฑก์ารแบ่งความกวา้งของระดบัคะแนนในแต่ละระดบัคาํนวณไดด้งันี;   
(มลัลิกา, 2542: 29) 
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ความกวา้งของระดบัคะแนนในแต่ละระดบั    =     คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด 
             จาํนวนระดบัที�แบ่ง    
         =       5 – 1 
         5 
         =       0.8 
 
โดยสามารถแบ่งลาํดบัคะแนนของระดบัความพึงพอใจได ้ดงันี;  
 
  1.00  –  1.80          หมายถึง         พอใจนอ้ยที�สุด 
  1.81  –  2.60          หมายถึง         พอใจนอ้ย 
  2.61  –  3.40          หมายถึง         พอใจปานกลาง 
  3.41  –  4.20          หมายถึง         พอใจมาก 
  4.21  –  5.00          หมายถึง         พอใจมากที�สุด 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  และประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ดงันี;  
 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชส้ถิติพื;นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย เพื�อวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของตวัแปร โดยใชสู้ตรดงันี;  
 

 ร้อยละ (Percentage)     =         จาํนวนขอ้มูลที�เก็บได ้       x 100 
                                   จาํนวนประชากรทั;งหมด 
 

               ค่าเฉลี�ย (Mean) ใชส้ัญญลกัษณ์ μ โดยมีสูตรดงันี;  (บุญเรียง  ขจรศิลป์, 2545: 27) 

              μ          =       
∑��

�
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       กาํหนด   μ               แทน    ค่าเฉลี�ย 
                                                      ∑��  แทน    ผลรวมของผลคูณ ความถี� กบัค่าคะแนนของ 
           ประชากรที�ตอบแบบสอบถาม 
          N               แทน   จาํนวนขอ้มูลในกลุ่มประชากร 
                                                f                แทน    ค่าความถี� 
                                                x                แทน   ค่าคะแนนของประชากรที�ตอบแบบสอบถาม 
 

 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาสถิติทดสอบสมมติฐาน โดยการ
ทดสอบ t-test และ F-test (One way ANOVA) ดว้ยระดบัความเชื�อมั�นทางสถิติร้อยละ 95 
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บทที� 5 
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื�อง ความพึงพอใจของพนกังานสยามคูโบตา้ต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ของ 
บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ผูศึ้กษาไดจ้าํแนกออกเป็น 4 ส่วน ดงันี;  
  
 ส่วนที� 1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบั 
                             การศึกษา  
 
 ส่วนที� 2  ขอ้มูลปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
 
 ส่วนที� 3  ขอ้มูลความพึงพอใจของพนกังานสยามคูโบตา้ต่อการใชบ้ริการโลจิสติกส์ของ   
                            บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ 
 
 ส่วนที� 4  การทดสอบสมมติฐาน 
 
ส่วนที� 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร 

 

ตารางที� 4  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
               (N = 105) 
อายุ  จํานวน                     ร้อยละ 

20-25 ปี       8                               7.6 
26-30 ปี     72                             68.6 
31-35 ปี     25                             23.8 
รวม  105                            100.0 

   
 จากตารางที� 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.6 อายุ 31-35 ปี จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และอายุ 20-25 ปี จาํนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.6 
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ตารางที� 5  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลสถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม 
               (N = 105) 
สถานภาพสมรส  จํานวน                     ร้อยละ 

โสด      75                          71.4 
สมรส     30                          28.6 
รวม   105                        100.0 

  
 จากตารางที� 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจาํนวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.4 และสถานภาพสมรสจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6  
 
ตารางที� 6  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
               (N = 105) 
ระดับการศึกษา  จํานวน                     ร้อยละ 

ปริญญาตรี     101                          96.2 
ปริญญาโท        4                            3.8 

รวม    105                        100.0 

  
 จากตารางที� 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 96.2 และ มีระดบัการศึกษาปริญญาโทจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
 
ส่วนที� 2  ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ 

 

ตารางที� 7  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลประเภทสินคา้ที�ท่านใชบ้ริการขนส่งมากที�สุด 
               (N = 105) 
ประเภทสินค้าที�ท่านใช้บริการขนส่งมากที�สุด  จํานวน                     ร้อยละ 

สัญญาเช่าซื;อ       62                          59.0 
ของสมนาคุณ      43                          41.0 
รวม    105                        100.0 
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 จากตารางที� 7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จาํนวน 62 คน มีการใชบ้ริการขนส่ง
สัญญาเช่าซื;อ มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 59.0 และรองลงมามีการใช้บริการขนส่งของสมนาคุณ 
จาํนวน 43 คน คิดเป็น 41.0 
 
ตารางที� 8  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลความถี�ของการใชบ้ริการขนส่ง 
               (N = 105) 
ความถี�ของการใช้บริการขนส่ง  จํานวน                     ร้อยละ 

2-3 เดือน ต่อ 1 ครั; ง       44                          41.9 
1-2 ครั; งต่อเดือน       48                          45.7 
3-4 ครั; งต่อเดือน       13                          12.4 

รวม    105                        100.0 

 
 จากตารางที� 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี�ของการใชบ้ริการขนส่ง 1-2 
ครั; งต่อเดือน มากที�สุด จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ 2-3 เดือน ต่อ 1 ครั; ง จาํนวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 และนอ้ยที�สุดคือ 3-4 ครั; งต่อเดือน จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 
 
ตารางที� 9  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลระยะเวลาการใชบ้ริการขนส่ง 
               (N = 105) 
ใช้บริการขนส่งเป็นระยะเวลานานเท่าใด  จํานวน                     ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี        19                         18.1 
1-2 ปี        43                         41.0 
3-5 ปี        39                         37.1 
มากกวา่ 5 ปี          4                          3.8 
รวม    105                        100.0 

 
 จากตารางที� 9 พบวา่ การใชบ้ริการขนส่งของผูต้อบแบบสอบถามมีระยะเวลาที�ใชบ้ริการ
มากที�สุด คือ 1-2 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ 3-5 ปี จาํนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.1 และ นอ้ยวา่ 1 ปี จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 นอ้ยที�สุดใชบ้ริการมาแลว้มากกวา่ 
5 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
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ตารางที� 10  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลนํ;าหนกัของสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งโดยเฉลี�ย 
               (N = 105) 
สินค้าที�ใช้บริการมีนํา̀หนักโดยเฉลี�ยเท่าใด  จํานวน                     ร้อยละ 

0-10 กิโลกรัม       60                          57.1 
11-20 กิโลกรัม       24                          22.9 
21-30 กิโลกรัม       16                          15.2 
มากกวา่ 30กิโลกรัม         5                           4.8 
รวม    105                        100.0 

 
 จากตารางที� 10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 60 คน มีนํ; าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่ง
โดยเฉลี�ยมากที�สุด คือ 0-10 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาจาํนวน 24 คน มีนํ; าหนกัสินคา้ที�
ใชบ้ริการขนส่งโดยเฉลี�ย 11-20 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22.9 จาํนวน 16 คน ใชบ้ริการขนส่งสินคา้
โดยมีนํ; าหนกัเฉลี�ย 21-30 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 15.2 และมีผูใ้ชบ้ริการขนส่งโดยมีนํ; าหนกัเฉลี�ย
มากกวา่ 30 กิโลกรัมนอ้ยที�สุด จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 

 โดยสรุป จะพบว่าประเภทสินค้าที�มีการใช้บริการมากที�สุด ได้แก่ สัญญาเช่าซื;อ ซึ� งมี
ผูใ้ชบ้ริการจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ส่วนใหญ่มีความถี�ในการใชบ้ริการ 1-2 ครั; งต่อเดือน 
จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 มีการใชบ้ริการมาแลว้มากที�สุดเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ถึง 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.0 และมีจาํนวน 60 คน ที�มีนํ; าหนักเฉลี�ยของสินคา้ที�ใช้บริการขนส่ง 0-10 
กิโลกรัม 
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ส่วนที� 3  ข้อมูลความพงึพอใจของพนักงานสยามคูโบต้าต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ของ  

               บริษัท โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จํากดั ในด้านต่างๆ 
 
ตารางที� 11  ตารางแสดงผลความพึงพอใจในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์
เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ 
                                 (N = 105) 

 

คุณภาพการบริการ 
ความพงึพอใจบริการ  

� 

ระดับ

ความพงึ 

พอใจ มาก

ที�สุด  

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ที�สุด 

 

ความไว้วางใจหรือความเชื�อถือได้ (Reliability) 3.71 มาก 
1. มีความน่าเชื�อถือและ
ไวว้างใจในการใชบ้ริการ 

4 
(3.8) 

70 
(66.7) 

29 
(27.6) 

2 
(1.9) 

- 
- 

3.72 มาก 

2. มีความตรงต่อเวลาใน
การใหบ้ริการ 

8 
(7.6) 

50 
(47.6) 

44 
(41.9) 

3 
(2.9) 

- 
- 

3.60 มาก 

3. ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 
 

10 
(9.5) 

66 
(62.9) 

29 
(27.6) 

- 
- 

- 
- 3.82 มาก 

การตอบสนอง (Responsiveness) 3.60 มาก 
4. มีความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

7 
(6.7) 

53 
(50.5) 

40 
(38.1) 

5 
(4.8) 

- 
- 

3.59 มาก 

5. มีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

9 
(8.6) 

57 
(54.3) 

36 
(34.3) 

3 
(2.9) 

- 
- 

3.69 มาก 

6. จาํนวนพนกังาน
เพียงพอต่อการบริการ 

4 
(3.8) 

49 
(46.7) 

49 
(46.7) 

3 
(2.9) 

- 
- 

3.51 มาก 
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ตารางที� 11  (ต่อ)              
                                                                                                                                      (N = 105) 

 

คุณภาพการบริการ 
ความพงึพอใจบริการ  

� 

ระดับ

ความพงึ 

พอใจ มาก

ที�สุด  

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ที�สุด 

 

ความสามารถ (Competence) 3.59 มาก 
7. ความรวดเร็วในการ
จดัส่ง 

7 
(6.7) 

53 
(50.5) 

38 
(36.2) 

7 
(6.7) 

- 
- 

3.57 มาก 

8. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้งาน 

3 
(2.9) 

47 
(44.8) 

48 
(45.7) 

7 
(6.7) 

- 
- 

3.44 มาก 

9. ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่น
สภาพปกติ 
 

11 
(10.5) 

60 
(57.1) 

33 
(31.4) 

1 
(1.0) 

- 
- 3.77 มาก 

การเข้าถึงบริการ (Access) 3.54 มาก 
10. ความสะดวกในการ
ติดต่อพนกังาน 

6 
(5.7) 

37 
(35.2) 

56 
(53.3) 

6 
5.7) 

- 
- 

3.41 มาก 

11. ความสะดวกในเรื�อง
เวลาการใหบ้ริการ 

11 
(10.5) 

42 
(40.0) 

47 
(44.8) 

5 
(4.8) 

- 
- 

3.56 มาก 

12. ความสะดวกของ
ขั;นตอนการใหบ้ริการ 
 

8 
(7.6) 

54 
(51.4) 

40 
(38.1) 

3 
(2.9) 

- 
- 3.64 มาก 

ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 3.80 มาก 
13. ใหบ้ริการดว้ยความ
สุภาพและอ่อนนอ้ม 

19 
(18.1) 

54 
(51.4) 

30 
(28.6) 

2 
(1.9) 

- 
- 

3.86 มาก 

14. พนกังานแต่งกาย
สุภาพ 

16 
(15.2) 

44 
(41.9) 

44 
(41.9) 

1 
(1.0) 

- 
- 

3.71 มาก 

15. มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 15 
(14.3) 

60 
(57.1) 

27 
(25.7) 

3 
(2.9) 

- 
- 

3.83 มาก 
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ตารางที� 11  (ต่อ)              
                                                                                                                                      (N = 105) 

 

คุณภาพการบริการ 
ความพงึพอใจบริการ  

� 

ระดับ

ความพงึ 

พอใจ มาก

ที�สุด  

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ที�สุด 

 

การสื�อสาร (Communication) 3.60 มาก 
16. การใชว้าจา สื�อสาร
ของพนกังาน 

11 
(10.5) 

53 
(50.5) 

38 
(36.2) 

3 
(2.9) 

- 
- 

3.69 มาก 

17. การรับรู้และ
แกปั้ญหาการขนส่ง 

8 
(7.6) 

46 
(43.8) 

48 
(45.7) 

3 
(2.9) 

- 
- 

3.56 มาก 

18. มีการแจง้และ
ประสานงานที�ชดัเจน 
 

5 
(4.8) 

49 
(46.7) 

50 
(47.6) 

1 
(1.0) 

- 
- 3.55 มาก 

ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 3.73 มาก 
19. บริษทัมีความ
น่าเชื�อถือ 

8 
(7.6) 

63 
(60.0) 

34 
(32.4) 

- 
- 

- 
- 

3.75 มาก 

20. มีบริการเป็น
มาตรฐาน 

6 
(5.7) 

55 
(52.4) 

44 
(41.9) 

- 
- 

- 
- 

3.64 มาก 

21. มีความซื�อสัตยใ์นการ
ใหบ้ริการ 
 

10 
(9.5) 

64 
(61.0) 

31 
(29.5) 

- 
- 

- 
- 3.80 มาก 

ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 3.73 มาก 
22. อุปกรณ์และรถขนส่ง 
มีความเหมาะสม 

11 
(10.5) 

58 
(55.2) 

36 
(34.3) 

- 
- 

- 
- 

3.76 มาก 

23. การจดัเก็บสินคา้  มี
ความปลอดภยั 

10 
(9.5) 

55 
(52.4) 

39 
(37.1) 

1 
(1.0) 

- 
- 

3.70 มาก 
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ตารางที� 11  (ต่อ)                                    
                    (N = 105) 

 

คุณภาพการบริการ 
ความพงึพอใจบริการ  

� 

ระดับ

ความพงึ 

พอใจ มาก

ที�สุด  

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ที�สุด 

 

24. การขนส่งสินคา้มี
ความปลอดภยั 

10 
(9.5) 

57 
(54.3) 

38 
(36.2) 

- 
- 

- 
- 

3.73 มาก 

   

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 3.61 มาก 
25. มีความเขา้ใจและเป็น
มิตรต่อลูกคา้ 

10 
(9.5) 

53 
(50.5) 

42 
(40.0) 

- 
- 

- 
- 

3.70 มาก 

26. มีความสนใจและเอา
ใจใส่ลูกคา้ 

12 
(11.4) 

47 
(44.8) 

43 
(41.0) 

3 
(2.9) 

- 
- 

3.65 มาก 

27. การปรับปรุงและ
แนะนาํบริการ 
 

6 
(5.7) 

40 
(38.1) 

57 
(54.3) 

2 
(1.9) 

- 
- 3.48 มาก 

การสร้างสิ�งที�จับต้องได้ (Tangibility) 3.77 มาก 
28. มีเอกสารและขอ้มูล
บริการชดัเจน 

15 
(14.3) 

61 
(58.1) 

29 
(27.6) 

- 
- 

- 
- 

3.87 มาก 

29. เครื�องมือและอุปกรณ์
ที�ใชบ้ริการ 

10 
(9.5) 

53 
(50.5) 

41 
(39.0) 

1 
(1.0) 

- 
- 

3.69 มาก 

30. รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 11 
(10.5) 

58 
(55.2) 

35 
(33.3) 

1 
(1.0) 

- 
- 

3.75 มาก 

 
 จากตารางที� 11 เป็นผลจากการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจในการใชบ้ริการบริการโลจิสติกส์
ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นคุณภาพงานบริการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงันี;  
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 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจหรือความเชื�อถือได ้(Reliability) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.71 ซึ� งดา้นการใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น มีระดบัความพึง
พอใจมากที�สุด คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.82 รองลงมาดา้นมีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจในการใช้
บริการ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.72 และดา้นมีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 3.60 
 
 ปัจจยัดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.60 ซึ� งดา้นมีความพร้อมในการให้บริการ มีระดบัความพึงพอใจมากที�สุด คิด
เป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.69 รองลงมาดา้นมีความรวดเร็วในการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.59 
และจาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการบริการ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.51 
 
 ปัจจยัด้านความสามารถ (Competence) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.59 ซึ� งดา้นขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ มีระดบัความพึงพอใจมากที�สุด คิด
เป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.77 รองลงมาดา้นความรวดเร็วในการจดัส่ง คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.57 และ
ดา้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน คิดเป็นค่าเฉลี�ย 3.44 
 
 ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ (Access) มีระดับความพึงพอใจเฉลี�ยในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.54 ซึ� งดา้นความสะดวกของขั;นตอนการให้บริการ มีระดบัความพึงพอใจมาก
ที�สุด คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.64 รองลงมาด้านความสะดวกในเรื�องเวลาการให้บริการ คิดเป็น
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.56 และดา้นความสะดวกในการติดต่อพนกังาน คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.41 
 
 ปัจจยัดา้นความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.80 ซึ� งดา้นการให้บริการดว้ยความสุภาพและอ่อนนอ้ม มีระดบัความพึงพอใจ
มากที�สุด คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.86 รองลงมาดา้นมีกิริยาให้เกียรติลูกคา้ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
3.83 และดา้นพนกังานแต่งกายสุภาพ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.71 
 
 ปัจจยัด้านการสื�อสาร (Communication) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.60 ซึ� งดา้นการใช้วาจา สื�อสารของพนกังาน มีระดบัความพึงพอใจมากที�สุด 
คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.69 รองลงมาดา้นการรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
3.56 และดา้นมีการแจง้และประสานงานที�ชดัเจน คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.55 
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 ปัจจยัด้านความน่าเชื�อถือ (Credibility) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.73 ซึ� งดา้นมีความซื�อสัตยใ์นการใหบ้ริการ มีระดบัความพึงพอใจมากที�สุด คิด
เป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.80 รองลงมาดา้นบริษทัมีความน่าเชื�อถือ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.75 และดา้น
มีบริการเป็นมาตรฐาน คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.64 
 
 ปัจจยัดา้นความมั�นคงปลอดภยั (Security) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.73 ซึ� งดา้นอุปกรณ์และรถขนส่ง มีความเหมาะสม มีระดบัความพึงพอใจมาก
ที�สุด คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.76 รองลงมาดา้นการขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั คิดเป็นค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 3.73 และดา้นการจดัเก็บสินคา้ มีความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 3.70 
 
 ปัจจยัดา้นความเขา้ใจลูกคา้ (Understanding of Customer) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.61 ซึ� งดา้นมีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้ มีระดบัความ
พึงพอใจมากที�สุด คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.70 รองลงมามีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ คิดเป็น
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.65 และดา้นการปรับปรุงและแนะนาํบริการ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.48 
 
 ปัจจยัดา้นการสร้างสิ�งที�จบัตอ้งได ้(Tangibility) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี�ยในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี�ยรวมเท่ากบั 3.77 ซึ� งดา้นมีเอกสารและขอ้มูลบริการชดัเจน มีระดบัความพึงพอใจมาก
ที�สุด คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.87 รองลงมาดา้นรถขนส่งที�ให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.75 
และดา้นเครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.69 
 
ส่วนที� 4  การทดสอบสมมติฐาน 
 
 เป็นการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test และ F-test เพื�อหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 
โดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 (ระดบัความเชื�อมั�น 95%) 
 
 สมมติฐานที� 1  ทดสอบปัจจยัส่วนบุคคล (อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา) ที�แตกต่างกนั มี
ผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั  
 
 สมมติฐานที� 1.1  อายุที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการใช้บริการในดา้นต่างๆ 
ที�แตกต่างกนั  



62 

ตารางที� 12  อายขุองผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการใชบ้ริการใน
ดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 

(N = 105) 

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 

20 - 

25 ปี 

26 - 

30 ปี 

31 - 

35 ปี 

36-

40 ปี

ขึน̀

ไป 

ความไว้วางใจหรือความเชื�อถือได้ (Reliability) 

     1. มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจในการใชบ้ริการ 3.63 3.72 3.76 - 0.172 0.842 

     2. มีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 3.50 3.64 3.52 - 0.380 0.685 

     3. ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 3.75 3.86 3.72 - 0.596 0.553 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

     4. มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.38 3.63 3.56 - 0.501 0.607 

     5. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 3.75 3.72 3.56 - 0.580 0.562 

     6. จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการบริการ 3.63 3.56 3.36 - 1.056 0.352 

ความสามารถ (Competence) 

     7. ความรวดเร็วในการจดัส่ง 3.50 3.67 3.32 - 2.255 0.110 

     8. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน 3.75 3.50 3.16 - 3.555   0.032* 

     9. ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ 4.00 3.74 3.80 - 0.642 0.529 

การเข้าถึงบริการ (Access) 

     10. ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน 3.75 3.40 3.32 - 1.195 0.307 

     11. ความสะดวกในเรื�องเวลาการใหบ้ริการ 3.63 3.56 3.56 - 0.031 0.970 

     12. ความสะดวกของขั;นตอนการใหบ้ริการ 4.00 3.61 3.60 - 1.285 0.281 

ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 

     13. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและอ่อนนอ้ม 4.00 3.88 3.76 - 0.396 0.674 

     14. พนกังานแต่งกายสุภาพ 3.75 3.72 3.68 - 0.041 0.960 

     15. มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 4.00 3.83 3.76 - 0.357 0.700 

การสื�อสาร (Communication) 

     16. การใชว้าจา สื�อสารของพนกังาน 3.75 3.71 3.60 - 0.257 0.774 
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ตารางที� 12  (ต่อ) 

 (N = 105) 

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 
20 - 

25 ปี 

26 - 

30 ปี 

31 - 

35 ปี 

36-40 

ปีขึน̀

ไป 

     17. การรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง 3.63 3.61 3.40 - 0.935 0.396 

     18. มีการแจง้และประสานงานที�ชดัเจน 3.75 3.53 3.56 - 0.485 0.617 

ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 

     19. บริษทัมีความน่าเชื�อถือ 3.88 3.82 3.52 - 2.710 0.071 

     20. มีบริการเป็นมาตรฐาน  3.88 3.68 3.44 - 2.293 0.106 

     21. มีความซื�อสตัยใ์นการใหบ้ริการ 3.88 3.85 3.64 - 1.199 0.306 

ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 

     22. อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความเหมาะสม    3.88 3.79 3.64 - 0.677 0.510 

     23. การจดัเก็บสินคา้  มีความปลอดภยั 3.63 3.72 3.68 - 0.103 0.902 

     24. การขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั 3.63 3.76 3.68 - 0.294 0.746 

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 

     25. มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้ 3.88 3.79 3.36 - 4.950   0.009* 

     26. มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ 3.88 3.75 3.28 - 4.693 0.011 

     27. การปรับปรุงและแนะนาํบริการ 3.75 3.49 3.36 - 1.168 0.315 

การสร้างสิ�งที�จบัต้องได้ (Tangibility) 

     28. มีเอกสารและขอ้มูลบริการชดัเจน 3.38 3.92 3.88 - 2.700 0.072 

     29. เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชบ้ริการ 3.75 3.71 3.60 - 0.291 0.748 

     30. รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 3.88 3.74 3.76 - 0.165 0.848 

 
 จากตารางที� 12 พบวา่โดยส่วนใหญ่ช่วงอายุ 20 - 25 ปี จะมีความพึงพอใจโดยเฉลี�ยต่อการ
ใชบ้ริการในดา้นต่างๆ มากที�สุด และสามารถสรุปไดว้า่ โดยส่วนใหญ่แลว้อายทีุ�แตกต่างกนัไม่มีผล
ต่อความพึงพอใจ ดา้นการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั ยกเวน้ในส่วนของการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้างาน มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้ และ มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ ที�อายุที�
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที� 1.2 สถานภาพที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการใชบ้ริการในดา้น 
ต่างๆ ที�แตกต่างกนั  
 
ตารางที� 13  สถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการ
ใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
               (N = 105) 

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

t Sig 
โสด (N=75) 

สมรส / หย่า

ร้าง (N=30) 

ความไว้วางใจหรือความเชื�อถือได้ (Reliability) 

     1. มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจในการใชบ้ริการ 3.73 3.70 0.273 0.786 

     2. มีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 3.61 3.57 0.319 0.750 

     3. ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 3.84 3.77 0.579 0.564 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

     4. มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.59 3.60 -0.089 0.929 

     5. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 3.69 3.67 0.183 0.855 

     6. จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการบริการ 3.53 3.47 0.494 0.622 

ความสามารถ (Competence) 

     7. ความรวดเร็วในการจดัส่ง 3.60 3.50 0.642 0.522 

     8. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน 3.52 3.23 2.028   0.045* 

     9. ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ 3.80 3.70 0.722 0.472 

การเข้าถึงบริการ (Access) 

     10. ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน 3.45 3.30 1.030 0.305 

     11. ความสะดวกในเรื�องเวลาการใหบ้ริการ 3.56 3.57 -0.041 0.967 

     12. ความสะดวกของขั;นตอนการใหบ้ริการ 3.67 3.57 0.692 0.490 

ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 

     13. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและอ่อนนอ้ม 3.88 3.80 0.508 0.612 

     14. พนกังานแต่งกายสุภาพ 3.76 3.60 1.015 0.313 

     15. มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 3.87 3.73 0.881 0.380 
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ตารางที� 13  (ต่อ) 

      (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

t Sig 
โสด (N=75) 

สมรส / หย่า

ร้าง (N=30) 

การสื�อสาร (Communication) 

     16. การใชว้าจา สื�อสารของพนกังาน 3.76 3.50 1.742 0.085 

     17. การรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง 3.60 3.47 0.909 0.365 

     18. มีการแจง้และประสานงานที�ชดัเจน 3.56 3.53 0.203 0.839 

ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 

     19. บริษทัมีความน่าเชื�อถือ 3.83 3.57 2.091   0.039* 

     20. มีบริการเป็นมาตรฐาน  3.72 3.43 2.293 0.024 

     21. มีความซื�อสตัยใ์นการใหบ้ริการ 3.81 3.77 0.362 0.718 

ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 

     22. อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความเหมาะสม 3.75 3.80 -0.391 0.696 

     23. การจดัเก็บสินคา้  มีความปลอดภยั 3.69 3.73 -0.284 0.777 

     24. การขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั 3.76 3.67 0.690 0.492 

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 

     25. มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้ 3.73 3.60 0.968 0.335 

     26. มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ 3.68 3.57 0.727 0.469 

     27. การปรับปรุงและแนะนาํบริการ 3.52 3.37 1.116 0.267 

การสร้างสิ�งที�จบัต้องได้ (Tangibility) 

     28. มีเอกสารและขอ้มูลบริการชดัเจน 3.87 3.87 0.000 1.000 

     29. เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชบ้ริการ 3.68 3.70 -0.141 0.888 

     30. รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 3.75 3.77 -0.142 0.887 

 
 จากตารางที� 13 โดยส่วนใหญ่สถานภาพโสด จะมีความพึงพอใจโดยเฉลี�ยต่อการใชบ้ริการ
ในดา้นต่างๆ มากที�สุด และสามารถสรุปพบวา่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั ไม่
มีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ที�แตกต่างกนั ยกเวน้ในส่วนของการแกไ้ข
เฉพาะหน้า บริษทัมีความน่าเชื�อถือ และมีบริการเป็นมาตรฐาน ที�ผลสรุปพบว่า สถานภาพสมรส
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ของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านการใช้บริการในด้านต่างๆ ที�
แตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานที� 1.3 ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการใชบ้ริการใน
ดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั  
 
ตารางที� 14  ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นการ
ใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
               (N = 105) 

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

t Sig ปริญญาตรี 

(N=101) 

ปริญญาโท  

(N=4) 

ความไว้วางใจหรือความเชื�อถือได้ (Reliability) 

     1. มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจในการใชบ้ริการ 3.72 3.75 -0.094 0.925 

     2. มีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 3.59 3.75 -0.452 0.652 

     3. ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 3.81 4.00 -3.176   0.002* 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

     4. มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.58 3.75 -0.470 0.639 

     5. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 3.68 3.75 -0.195 0.846 

     6. จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการบริการ 3.50 3.75 -0.771 0.442 

ความสามารถ (Competence) 

     7. ความรวดเร็วในการจดัส่ง 3.55 4.00 -6.153   0.000* 

     8. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน 3.44 3.50 -0.189 0.850 

     9. ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ 3.79 3.25 1.678 0.096 

การเข้าถึงบริการ (Access) 

     10. ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน 3.40 3.75 -1.008 0.316 

     11. ความสะดวกในเรื�องเวลาการใหบ้ริการ 3.55 3.75 -0.512 0.609 

     12. ความสะดวกของขั;นตอนการใหบ้ริการ 3.62 4.00 -5.593   0.000* 

ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 

     13. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและอ่อนนอ้ม 3.86 3.75 0.300 0.765 
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ตารางที� 14  (ต่อ) 

            (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

t Sig ปริญญาตรี 

(N=101) 

ปริญญาโท  

(N=4) 

     14. พนกังานแต่งกายสุภาพ 3.73 3.25 1.301 0.196 

     15. มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 3.84 3.50 0.526 0.634 

การสื�อสาร (Communication) 

     16. การใชว้าจา สื�อสารของพนกังาน 3.69 3.50 0.541 0.590 

     17. การรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง 3.57 3.25 0.937 0.351 

     18. มีการแจง้และประสานงานที�ชดัเจน 3.56 3.25 1.021 0.310 

ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 

     19. บริษทัมีความน่าเชื�อถือ 3.75 3.75 0.008 0.993 

     20. มีบริการเป็นมาตรฐาน  3.63 3.75 -0.385 0.701 

     21. มีความซื�อสตัยใ์นการใหบ้ริการ 3.80 3.75 0.171 0.865 

ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 

     22. อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความเหมาะสม 3.75 4.00 -0.771 0.442 

     23. การจดัเก็บสินคา้  มีความปลอดภยั 3.71 3.50 0.641 0.523 

     24. การขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั 3.72 4.00 -0.870 0.386 

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 

     25. มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้ 3.69 3.75 -0.174 0.862 

     26. มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ 3.64 3.75 -0.289 0.773 

     27. การปรับปรุงและแนะนาํบริการ 3.49 3.25 0.723 0.472 

การสร้างสิ�งที�จบัต้องได้ (Tangibility) 

     28. มีเอกสารและขอ้มูลบริการชดัเจน 3.87 3.75 0.372 0.710 

     29. เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชบ้ริการ 3.68 3.75 -0.199 0.843 

     30. รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 3.75 3.75 0.007 0.994 

 
 จากตารางที� 14 โดยสรุปพบวา่ ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนั ไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจ ด้านการใช้บริการในด้านต่าง ๆ ที�แตกต่างกัน ยกเวน้ในส่วนของการ
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ให้บริการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ความรวดเร็วในการจัดส่ง และความสะดวกของขั;นตอนการ
ให้บริการ ที�ผลสรุปพบวา่ ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามที�แตกต่างกนัมีผลต่อความพึง
พอใจดา้นการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที� 2  ทดสอบปัจจยัดา้นพฤติกรรมที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการใน
ดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั  
 
 สมมติฐานที� 2.1  ประเภทสินคา้ที�ใช้บริการขนส่งที�แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 
ตารางที� 15  ประเภทสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
              (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

t Sig สัญญาเช่าซ̀ือ 

(N=62) 

ของสมนาคุณ 

(N=43) 

ความไว้วางใจหรือความเชื�อถือได้ (Reliability) 

     1. มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจในการใชบ้ริการ 3.71 3.74 -0.307 0.759 

     2. มีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 3.45 3.81 -2.937   0.004* 

     3. ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 3.73 3.95 -2.036 0.044 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

     4. มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.48 3.74 -2.014 0.047 

     5. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 3.58 3.84 -1.957 0.053 

     6. จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการบริการ 3.44 3.63 -1.570 0.119 

ความสามารถ (Competence) 

     7. ความรวดเร็วในการจดัส่ง 3.45 3.74 -2.084   0.040* 

     8. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน 3.35 3.56 -1.553 0.123 

     9. ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ 3.76 3.79 -0.256 0.798 
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ตารางที� 15  (ต่อ) 

     (N = 105)   

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

t Sig สัญญาเช่าซ̀ือ 

(N=62) 

ของสมนาคุณ 

(N=43) 

การเข้าถึงบริการ (Access) 

     10. ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน 3.34 3.51 -1.268 0.208 

     11. ความสะดวกในเรื�องเวลาการใหบ้ริการ 3.42 3.77 -2.405   0.018* 

     12. ความสะดวกของขั;นตอนการใหบ้ริการ 3.60 3.70 -0.761 0.448 

ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 

     13. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและอ่อนนอ้ม 3.81 3.93 -0.858 0.393 

     14. พนกังานแต่งกายสุภาพ 3.68 3.77 -0.620 0.537 

     15. มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 3.81 3.86 -0.387 0.699 

การสื�อสาร (Communication) 

     16. การใชว้าจา สื�อสารของพนกังาน 3.71 3.65 0.421 0.675 

     17. การรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง 3.60 3.51 0.597 0.552 

     18. มีการแจง้และประสานงานที�ชดัเจน 3.52 3.60 -0.703 0.484 

ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 

     19. บริษทัมีความน่าเชื�อถือ 3.66 3.88 -1.942 0.055 

     20. มีบริการเป็นมาตรฐาน  3.61 3.67 -0.523 0.602 

     21. มีความซื�อสตัยใ์นการใหบ้ริการ 3.74 3.88 -1.204 0.231 

ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 

     22. อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความเหมาะสม 3.74 3.79 -0.390 0.698 

     23. การจดัเก็บสินคา้  มีความปลอดภยั 3.68 3.74 -0.516 0.607 

     24. การขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั 3.66 3.84 -1.427 0.157 

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 

     25. มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้ 3.68 3.72 -0.343 0.733 

     26. มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ 3.63 3.67 -0.316 0.753 

     27. การปรับปรุงและแนะนาํบริการ 3.45 3.51 -0.473 0.637 
 
 

    



70 

ตารางที� 15  (ต่อ) 

     (N = 105)   

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

t Sig สัญญาเช่าซ̀ือ 

(N=62) 

ของสมนาคุณ 

(N=43) 

การสร้างสิ�งที�จบัต้องได้ (Tangibility) 

     28. มีเอกสารและขอ้มูลบริการชดัเจน 3.87 3.86 0.083 0.934 

     29. เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชบ้ริการ 3.71 3.65 0.448 0.655 

     30. รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 3.77 3.72 0.413 0.680 

 
 จากตารางที� 15 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามที�ใชบ้ริการประเภทของสมนาคุณ จะมี
ความพึงพอใจโดยเฉลี�ยต่อการใช้บริการในดา้นต่างๆ มากที�สุด และสามารถสรุปไดว้่า ประเภท
สินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งของบริษทั โอ.
ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั ยกเวน้ในส่วนของความตรงต่อเวลาในการ
ให้บริการ การให้บริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น มีความรวดเร็วในการให้บริการ ความรวดเร็วในการ
จดัส่ง และความสะดวกในเรื�องเวลาการใหบ้ริการ ที�ผลสรุปพบวา่ ประเภทสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่ง
ที�แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั 
ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานที� 2.2  ความถี�ในการใช้บริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 
ตารางที� 16  ความถี�ในการใชบ้ริการที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งของ
บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
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ตารางที� 16  (ต่อ) 

     (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 
2-3 เดือน 

ต่อ 1 คร̀ัง 

(N=44) 

1-2 คร̀ัง

ต่อเดือน 

(N=48) 

3-4 คร̀ัง

ต่อเดือน 

(N=13) 

ความไว้วางใจหรือความเชื�อถือได้ (Reliability) 

     1. มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจในการใชบ้ริการ 3.70 3.73 3.77 0.069 0.933 

     2. มีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 3.50 3.65 3.77 1.006 0.369 

     3. ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 3.82 3.81 3.85 0.017 0.983 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

     4. มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.61 3.56 3.62 0.072 0.931 

     5. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 3.66 3.69 3.77 0.134 0.875 

     6. จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการบริการ 3.45 3.58 3.46 0.541 0.584 

ความสามารถ (Competence) 

     7. ความรวดเร็วในการจดัส่ง 3.64 3.50 3.62 0.436 0.648 

     8. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน 3.48 3.44 3.31 0.323 0.725 

     9. ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ 3.77 3.77 3.77 0.000 1.000 

การเข้าถึงบริการ (Access) 

     10. ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน 3.36 3.44 3.46 0.171 0.843 

     11. ความสะดวกในเรื�องเวลาการใหบ้ริการ 3.50 3.58 3.69 0.366 0.695 

     12. ความสะดวกของขั;นตอนการใหบ้ริการ 3.61 3.67 3.62 0.080 0.923 

ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 

     13. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและอ่อนนอ้ม 3.86 3.85 3.85 0.004 0.996 

     14. พนกังานแต่งกายสุภาพ 3.70 3.77 3.54 0.520 0.596 

     15. มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 3.82 3.85 3.77 0.082 0.921 

การสื�อสาร (Communication) 

     16. การใชว้าจา สื�อสารของพนกังาน 3.77 3.60 3.69 0.666 0.516 

     17. การรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง 3.59 3.56 3.46 0.180 0.836 

     18. มีการแจง้และประสานงานที�ชดัเจน 3.52 3.56 3.62 0.128 0.880 
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ตารางที� 16  (ต่อ) 

     (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 
2-3 เดือน 

ต่อ 1 คร̀ัง 

(N=44) 

1-2 คร̀ัง

ต่อเดือน 

(N=48) 

3-4 คร̀ัง

ต่อเดือน 

(N=13) 

ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 

     19. บริษทัมีความน่าเชื�อถือ 3.77 3.77 3.62 0.403 0.670 

     20. มีบริการเป็นมาตรฐาน  3.68 3.63 3.54 0.313 0.732 

     21. มีความซื�อสตัยใ์นการใหบ้ริการ 3.80 3.83 3.69 0.286 0.752 

ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 

     22. อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความเหมาะสม 3.73 3.79 3.77 0.120 0.887 

     23. การจดัเก็บสินคา้  มีความปลอดภยั 3.70 3.75 3.54 0.538 0.586 

     24. การขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั 3.70 3.79 3.62 0.483 0.618 

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 

     25. มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้ 3.70 3.71 3.62 0.115 0.892 

     26. มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ 3.64 3.67 3.62 0.035 0.966 

     27. การปรับปรุงและแนะนาํบริการ 3.36 3.58 3.46 1.380 0.256 

การสร้างสิ�งที�จบัต้องได้ (Tangibility) 

     28. มีเอกสารและขอ้มูลบริการชดัเจน 3.84 3.92 3.77 0.332 0.718 

     29. เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชบ้ริการ 3.66 3.75 3.54 0.591 0.556 

     30. รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 3.70 3.79 3.77 0.210 0.811 

 
 จากตารางที� 16 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามที�มีความถี�ในการใชบ้ริการ 1-2 ครั; งต่อ
เดือน จะมีความพึงพอใจโดยเฉลี�ยต่อการใช้บริการในดา้นต่างๆ มากที�สุด และสามารถสรุปไดว้่า 
ความถี�ในการใช้บริการขนส่งที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งของ
บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั  
 
 สมมติฐานที� 2.3 ระยะเวลาที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
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ตารางที� 17  ระยะเวลาที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งของ
บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 

    (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 
น้อย

กว่า 1 

ปี  

(N=19) 

1-2 ปี 

(N=43) 

3-5 ปี 

(N=39) 

มากกว่า 

5 ปี  

(N=4) 

ความไว้วางใจหรือความเชื�อถือได้ (Reliability) 

     1. มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจในการ 
         ใชบ้ริการ 3.63 3.74 3.74 3.75 0.203 0.894 

     2. มีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 3.68 3.65 3.56 3.00 1.287 0.283 

     3. ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 3.79 3.79 3.87 3.75 0.170 0.916 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

     4. มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.58 3.58 3.67 3.00 1.147 0.334 

     5. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 3.84 3.63 3.69 3.50 0.549 0.650 

     6. จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการบริการ 3.74 3.47 3.49 3.25 1.172 0.324 

ความสามารถ (Competence) 

     7. ความรวดเร็วในการจดัส่ง 3.63 3.58 3.59 3.00 0.896 0.446 

     8. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน 3.47 3.51 3.33 3.50 0.522 0.668 

     9. ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ 3.84 3.70 3.87 3.25 1.496 0.220 

การเข้าถึงบริการ (Access) 

     10. ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน 3.42 3.49 3.31 3.50 0.489 0.691 

     11. ความสะดวกในเรื�องเวลาการใหบ้ริการ 3.58 3.56 3.59 3.25 0.249 0.862 

     12. ความสะดวกของขั;นตอนการใหบ้ริการ 3.63 3.65 3.67 3.25 0.474 0.701 

ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 

     13. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและอ่อนนอ้ม 3.74 3.93 3.85 3.75 0.344 0.793 

     14. พนกังานแต่งกายสุภาพ 3.42 3.77 3.82 3.50 1.510 0.217 

     15. มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 3.74 3.86 3.85 3.75 0.160 0.923 
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ตารางที� 17  (ต่อ) 

     (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 
น้อย

กว่า 1 

ปี  

(N=19) 

1-2 ปี 

(N=43) 

3-5 ปี 

(N=39) 

มากกว่า 

5 ปี  

(N=4) 

การสื�อสาร (Communication) 

     16. การใชว้าจา สื�อสารของพนกังาน 3.68 3.67 3.72 3.50 0.123 0.946 

     17. การรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง 3.53 3.58 3.62 3.00 1.026 0.384 

     18. มีการแจง้และประสานงานที�ชดัเจน 3.58 3.60 3.51 3.25 0.502 0.682 

ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 

     19. บริษทัมีความน่าเชื�อถือ 3.68 3.77 3.77 3.75 0.104 0.958 

     20. มีบริการเป็นมาตรฐาน  3.68 3.67 3.59 3.50 0.248 0.863 

     21. มีความซื�อสตัยใ์นการใหบ้ริการ 3.79 3.79 3.82 3.75 0.030 0.993 

ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 

     22. อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความเหมาะสม 3.89 3.67 3.82 3.50 0.903 0.442 

     23. การจดัเก็บสินคา้  มีความปลอดภยั 3.79 3.63 3.77 3.50 0.562 0.641 

     24. การขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั 3.79 3.67 3.79 3.50 0.484 0.694 

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 

     25. มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้ 3.68 3.70 3.72 3.50 0.140 0.936 

     26. มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ 3.63 3.60 3.72 3.50 0.229 0.876 

     27. การปรับปรุงและแนะนาํบริการ 3.53 3.44 3.51 3.25 0.286 0.835 

การสร้างสิ�งที�จบัต้องได้ (Tangibility) 

     28. มีเอกสารและขอ้มูลบริการชดัเจน 3.63 3.84 4.00 4.00 1.548 0.207 

     29. เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชบ้ริการ 3.68 3.63 3.77 3.50 0.423 0.737 

     30. รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 3.84 3.70 3.79 3.50 0.476 0.700 
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 จากตารางที� 17 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามที�มีระยะเวลาที�ใชบ้ริการ 3-5 ปี จะมี
ความพึงพอใจโดยเฉลี�ยต่อการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ มากที�สุด และสามารถสรุปไดว้า่ ความถี�ใน
การใชบ้ริการขนส่งที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งของบริษทั โอ.ซี.
เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั  
 
 สมมติฐานที� 2.4 นํ; าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 
 

ตารางที� 18  นํ;าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งของบริษทั โอ.
ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั 

    (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 0-10 

กโิลกรัม 

(N=60) 

11-20 

กโิลกรัม 

(N=24) 

21-30 

กโิลกรัม 

(N=16) 

มากกว่า 

30 

กโิลกรัม 

(N=5) 

ความไว้วางใจหรือความเชื�อถือได้ (Reliability) 

     1. มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจใน 
         การใชบ้ริการ 3.72 3.83 3.63 3.60 0.543 0.654 
     2. มีความตรงต่อเวลาในการ
ใหบ้ริการ 3.55 3.67 3.75 3.40 0.593 0.621 

     3. ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 3.80 4.00 3.63 3.80 1.392 0.250 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

     4. มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 3.53 3.71 3.44 4.20 1.994 0.120 

     5. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 3.73 3.83 3.31 3.60 2.253 0.087 
     6. จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการ
บริการ 3.57 3.58 3.19 3.60 1.784 0.155 

ความสามารถ (Competence) 

     7. ความรวดเร็วในการจดัส่ง 3.58 3.75 3.25 3.60 1.596 0.195 
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ตารางที� 18  (ต่อ) 

     (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 0-10 

กโิลกรัม 

(N=60) 

11-20 

กโิลกรัม 

(N=24) 

21-30 

กโิลกรัม 

(N=16) 

มากกว่า 

30 

กโิลกรัม 

(N=5) 

     8. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน 3.50 3.38 3.31 3.40 0.435 0.728 

     9. ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ 3.77 3.75 3.81 3.80 0.034 0.991 

การเข้าถึงบริการ (Access) 
     10. ความสะดวกในการติดต่อ
พนกังาน 3.43 3.54 3.13 3.40 1.236 0.301 
     11. ความสะดวกในเรื�องเวลาการ
ใหบ้ริการ 3.50 3.79 3.50 3.40 1.013 0.390 
     12. ความสะดวกของขั;นตอนการ
ใหบ้ริการ 3.55 3.83 3.63 3.80 1.140 0.337 

ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 
     13. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและ
อ่อนนอ้ม 3.83 4.00 3.69 4.00 0.680 0.566 

     14. พนกังานแต่งกายสุภาพ 3.67 3.83 3.63 4.00 0.626 0.600 

     15. มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 3.83 3.92 3.63 4.00 0.673 0.571 

การสื�อสาร (Communication) 
     16. การใชว้าจา สื�อสารของ
พนกังาน 3.70 3.71 3.56 3.80 0.223 0.880 

     17. การรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง 3.55 3.58 3.50 3.80 0.258 0.855 
     18. มีการแจง้และประสานงานที�
ชดัเจน 3.57 3.54 3.50 3.60 0.062 0.980 

ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 

     19. บริษทัมีความน่าเชื�อถือ 3.70 3.92 3.69 3.80 0.865 0.462 

     20. มีบริการเป็นมาตรฐาน  3.67 3.67 3.44 3.80 0.802 0.496 
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ตารางที� 18  (ต่อ) 

     (N = 105)  

ความพงึพอใจคุณภาพการบริการ 

ค่าเฉลี�ย 

F Sig 0-10 

กโิลกรัม 

(N=60) 

11-20 

กโิลกรัม 

(N=24) 

21-30 

กโิลกรัม 

(N=16) 

มากกว่า 

30 

กโิลกรัม 

(N=5) 

     21. มีความซื�อสตัยใ์นการใหบ้ริการ 3.80 3.92 3.63 3.80 0.764 0.517 

ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 
     22. อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความ
เหมาะสม 3.75 3.92 3.56 3.80 1.037 0.380 
     23. การจดัเก็บสินคา้  มีความ
ปลอดภยั 3.73 3.71 3.56 3.80 0.324 0.808 

     24. การขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั 3.75 3.79 3.56 3.80 0.495 0.686 

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 
     25. มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อ
ลูกคา้ 3.70 3.75 3.50 4.00 0.940 0.424 

     26. มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ 3.70 3.63 3.38 4.00 1.287 0.283 

     27. การปรับปรุงและแนะนาํบริการ 3.50 3.46 3.38 3.60 0.227 0.878 

การสร้างสิ�งที�จบัต้องได้ (Tangibility) 
     28. มีเอกสารและขอ้มูลบริการ
ชดัเจน 3.82 3.96 3.81 4.20 0.780 0.508 
     29. เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใช้
บริการ 3.70 3.67 3.56 4.00 0.581 0.628 

     30. รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 3.73 3.88 3.56 4.00 1.008 0.393 

 
 จากตารางที� 18 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามที�มีลกัษณะการใชบ้ริการนํ; าหนกัสินคา้
ประมาณ 11-20 กิโลกรัม จะมีความพึงพอใจโดยเฉลี�ยต่อการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ มากที�สุด และ
สามารถสรุปไดว้า่ นํ;าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ขนส่งของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ในดา้นต่างๆ ที�แตกต่างกนั  
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บทที� 6 

 

สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื�อง ความพึงพอใจของพนกังานสยามคูโบตา้ ต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ของ
บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษารูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์ 
พฤติกรรม ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการ และศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของ
พนกังานสยามคูโบตา้ต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส 
จาํกดั ทั;งนี; เพื�อนาํผลการศึกษาดงักล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการโลจิสติกส์
ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
ปัจจุบนัและในอนาคตได ้โดยการศึกษาในครั; งนี;ไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา  และดา้นปัจจยัพฤติกรรม ประเภทสินคา้ที�ใชบ้ริการ ความถี�ในการใช้
บริการ ระยะเวลาที�ใชบ้ริการ นํ;าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการ  
 
 ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิพรรณนาทาํการศึกษาขอ้มูลจาก เอกสารอา้งอิงต่างๆ เวบ็ไซด์หนงัสือ และ
ตาํราวิชาการ พร้อมเก็บขอ้มูลด้วยการออกแบบสอบถามที�ถูกสร้างขึ; นจากแนวคิด ทฤษฎี และ
กรอบแนวคิด เพื�อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร มาทาํการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเชิงพรรณนา โดย
การลงรหสัขอ้มูล และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปช่วยในประมวลผล สถิติที�ใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ การ
แจกแจงความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ F-test โดย
กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05  
 

สรุปผลจากการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาเกี�ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลจํานวน 105 คน ซึ�งเป็นเพศหญิงทั`งหมด    

พบข้อมูลดังนี ̀
 

 1.  อาย ุประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.6 
รองลงมามีอายุระหวา่ง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.8 และ อายุระหวา่ง 20-25 ปี มีจาํนวนนอ้ยที�สุด 
ไม่มีผูที้�อายรุะหวา่ง 36 ปี ขึ;นไป 
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 2.  สถานภาพสมรส ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 71.4 และรองลงมาสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 28.6 ไม่มีผูที้�สถานภาพหยา่ร้าง 
 
 3.  ระดบัการศึกษา ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 96.2 และรองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ไม่มีผูที้�มีระดบั
การศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาโท 
 
 ผลการศึกษาเกี�ยวกบัข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ พบข้อมูลดังนี ̀

 
 1.  ประเภทสินคา้ที�ท่านใชบ้ริการขนส่งมากที�สุด ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีการใช้บริการขนส่งสัญญาเช่าซื;อมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 59.0 และรองลงมามีการใช้บริการ
ขนส่งของสมนาคุณ คิดเป็น 41.0 ซึ� งประเภทสินคา้อื�นๆ จะมีการใชบ้ริการผา่นทางโลจิสติกส์ของ
บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ที�นอ้ยมาก 
 
 2.  ความถี�ของการใชบ้ริการขนส่ง ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี�ของ
การใชบ้ริการขนส่ง 1-2 ครั; งต่อเดือนมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ 2-3 เดือนต่อ 1 ครั; ง 
คิดเป็นร้อยละ 41.9 และนอ้ยที�สุดคือ 3-4 ครั; งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 12.4 
 
 3.  ระยะเวลาการใชบ้ริการขนส่ง ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที�ใช้
บริการมากที�สุด คือ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.1 และ นอ้ย
กวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.1 นอ้ยที�สุดใชบ้ริการมาแลว้มากกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.8 
 
 4.  นํ;าหนกัของสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งโดยเฉลี�ย  ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีนํ;าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งโดยเฉลี�ยมากที�สุดคือ 0-10 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา
มีนํ; าหนกัสินคา้ที�ใช้บริการขนส่งโดยเฉลี�ย 11-20 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22.9 ใชบ้ริการขนส่ง
สินคา้โดยมีนํ;าหนกัเฉลี�ย 21-30 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 15.2 และมีผูใ้ชบ้ริการขนส่งโดยมีนํ; าหนกั
เฉลี�ยมากกวา่ 30 กิโลกรัมนอ้ยที�สุด คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานสยามคูโบต้า ต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ของ 

บริษัท โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จํากดั 
 
 พบวา่ประชากรผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจการใชบ้ริการทุกดา้นในระดบัที�มาก 
คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.67 โดยด้านความสุภาพอ่อนโยน มีความพึงพอใจสูงที�สุด คะแนนเฉลี�ย
เท่ากบั 3.80 รองลงมาดา้นการสร้างสิ�งที�จบัตอ้งได ้คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.77 ดา้นความน่าเชื�อถือ
และดา้นความั�นคงปลอดภยั มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากนัคือ 3.73 ดา้นความไวว้างใจหรือความเชื�อถือได ้
มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.71 ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.61 ดา้นการตอบสนอง
และดา้นการสื�อสาร มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากนัคือ 3.60 ดา้นความสามารถ มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.59 
และดา้นการเขา้ถึงบริการมีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.54 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที� 1 พบวา่ อายุ สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาที�แตกต่าง
กนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโลจิสติกส์ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที� 2 พบว่า ประเภทสินคา้ที�ใช้บริการขนส่ง ความถี�ในการใช้
บริการ ระยะเวลาที�ใชบ้ริการ และนํ; าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการโลจิสติกส์ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.05 
 
 วิเคราะห์แยกปัจจัยที�มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานสยามคูโบต้าต่อการใช้บริการ            

โลจิสติกส์ด้านการขนส่งของ บริษัท โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จํากดั 
 
 จากการศึกษาในครั; งนี;  สามารถอธิบายผลไดด้งันี;  
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีผลต่อความพึงพอใจดา้นความเขา้ใจลูกคา้ โดยอายุของผูต้อบ
แบบสอบถาม 20 – 25 ปี มีความพึงพอใจสูงสุด 
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 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส มีผลต่อความพึงพอใจด้านความน่าเชื�อถือของ
บริษทั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจสูงสุด 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ไม่มีดา้นใดที�มีผลต่อความพึงพอใจ 
 
 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมประเภทสินคา้ที�ใชบ้ริการขนส่งที�แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ
ดา้นความไวว้างใจหรือความเชื�อถือได ้และดา้นการตอบสนอง โดยผูต้อบแบบสอบถามที�มีการใช้
บริการสินคา้ประเภทของสมนาคุณ มีความพึงพอใจสูงสุด 
 
 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมประเภทความถี�ในการใช้บริการที�แตกต่างกนั ไม่มีดา้นใดที�มีผลต่อ
ความพึงพอใจ 
 
 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมประเภทนํ; าหนกัสินคา้ที�ใชบ้ริการที�แตกต่างกนั ไม่มีดา้นใดที�มีผลต่อ
ความพึงพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 จากการออกแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกับการ
ให้บริการ ดา้นระยะเวลาที�ใช้ขนส่งสินคา้ในปัจจุบนัที�มีความล่าช้า ควรมีกาํหนดเวลาที�ใช้ในการ
ขนส่งที�ชดัเจน ผูใ้ชบ้ริการสามารถตรวจสอบสถานะของสินคา้ได ้เพื�อให้ทราบสถานะของสินคา้
ในปัจจุบนัว่าอยู่ในขั;นตอนไหน และเพื�อป้องกนัความสูญหายของเอกสาร การทาํเอกสารขอใช้
บริการควรมีการระบุชื�อผูใ้ชบ้ริการ เบอร์ติดต่อให้ชดัเจน เพื�อง่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูล และควร
ปรับปรุงเรื�องการสื�อสารของผูใ้หบ้ริการ เพื�อความมีประสิทธิภาพในงานบริการมากยิ�งขึ;น 
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 ข้อเสนอแนะที�ได้จากการศึกษา 
 
 ทั; งนี; จากการศึกษาเรื� อง ความพึงพอใจของพนักงานสยามคูโบต้า ต่อการใช้บริการ            
โลจิสติกส์ของบริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั พบว่าความพึงพอใจดา้นความสุภาพอ่อนโยน
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด โดยมีคะแนนเฉลี�ย 3.8 คะแนน เนื�องจากพนกังานมีการแต่งกายที�สุภาพ 
พูดจากับลูกค้าด้วยความสุภาพ และให้เกียรติลูกค้า จึงทาํให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจในด้าน
ดงักล่าว ส่วนที�ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยที�สุดคือ ดา้นการเขา้ถึงบริการ คะแนนเฉลี�ย 3.54 คะแนน 
ซึ� งแสดงถึงปัญหาของช่องทางการให้บริการ ที�ตอ้งมีการพฒันาด้านช่องทางการให้บริการให้มี
ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ ใช้ระยะเวลาไม่นาน มีขั;นตอนที�รัดกุม และเพิ�มช่องทางการ
ให้บริการที�มีความหลากหลาย เช่น การให้บริการผา่นระบบ Internet ซึ� งในดา้นความเขา้ใจลูกคา้ 
ควรให้ความเอาใจใส่ในดา้นของการปรับปรุงงานบริการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดดี้ยิ�งขึ;น ดา้นการสื�อสาร ควรมีการอบรมพนกังานดา้นทกัษะการสื�อสาร ดา้นการตอบสนอง 
ควรเพิ�มจาํนวนพนักงานให้เพียงพอ มีการกาํหนดระยะเวลาการจดัส่งสินคา้ที�แน่นอน เพื�อให้
สามารถส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วมากยิ�งขึ;น ดา้นความสามารถ ควรพฒันาทกัษะของ
พนกังานใหบ้ริการในดา้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ซึ� งทางบริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จาํกดั 
ควรที�จะให้ความสําคญัในการปรับปรุงงานบริการดา้นดงักล่าวเช่นกนั ทางบริษทัอาจเพิ�มแผนการ
พฒันาบุคลากรผูใ้หบ้ริการ เพื�อเพิ�มความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการไดม้ากยิ�งขึ;น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื�อใชใ้นการศึกษา 
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แบบสอบถาม 

 
 แบบสอบถามนี� เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาคน้ควา้อิสระ จดัทาํขึ�นเพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูล
ประกอบการศึกษาของนิสิตปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเก็บขอ้มูลความพึงพอใจของพนกังานสยามคู
โบตา้ ต่อการใชบ้ริการโลจิสติกส์ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั โดยมีทั�งหมด 4 ส่วน คือ 
 
 ส่วนที� 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที� 2  พฤติกรรมการใช้บริการ 
 ส่วนที� 3  ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จํากดั 

 ส่วนที� 4  ข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนที� 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
คําชี2แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย  �  ลงใน  ( ) หนา้ขอ้ความซึ�งเป็นขอ้มูลของท่าน 

1. เพศ                

( ) หญิง    ( ) ชาย  

2. อาย ุ

( ) 20 - 25 ปี    ( ) 26 - 30 ปี    ( ) 31-35 ปี    ( ) 36-40 ปี    ( ) 40 ปีขึ�นไป 

3. สถานภาพสมรส 

( ) โสด    ( ) สมรส    ( ) หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา 

( ) ตํ�ากวา่ปริญญาตรี    ( ) ปริญญาตรี    ( ) ปริญญาโท    ( ) สูงกวา่ปริญญาโท 

 

 

 

 



88 

 

ส่วนที� 2  พฤติกรรมการใช้บริการ 

คําชี2แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย  �  ลงใน  ( ) หนา้ขอ้ความซึ�งเป็นขอ้มูลของท่าน 
 

1. ประเภทสินคา้ที�ท่านใชบ้ริการขนส่งมากที�สุด 

( ) สัญญาเช่าซื�อ    ( ) เล่มทะเบียน    ( ) ของสมนาคุณ    ( ) อุปกรณ์ประชาสัมพนัธ์ 

2. ความถี�ของการใชบ้ริการขนส่งกบั บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั 

( ) 2-3 เดือน ต่อ1 ครั� ง    ( ) 1-2 ครั� งต่อเดือน    ( ) 3-4 ครั� งต่อเดือน 

( ) มากกวา่ 4 ครั� งต่อเดือน    ( ) ทุกวนั 

3. ท่านไดใ้ชบ้ริการขนส่งกบั บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั เป็นระยะเวลานานเท่าใด 

( ) นอ้ยกวา่ 1 ปี    ( ) 1-2 ปี    ( ) 3-5 ปี    ( ) มากกวา่ 5 ปี 

4. สินคา้ที�ใชบ้ริการมีนํ�าหนกัโดยเฉลี�ยเท่าใด 

( ) 0-10 กิโลกรัม    ( ) 11-20 กิโลกรัม    ( ) 21-30 กิโลกรัม    ( ) มากกวา่ 30 กิโลกรัม 

ส่วนที� 3  ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จํากดั 

คําชี2แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย  �  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจ ที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน
ซึ�งในแบบสอบถามนี�บริษทัและพนกังานจะหมายถึง บริษทัโอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั เท่านั�น 
 

 
ด้านความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 
1. ความไว้วางใจหรือความเชื�อถอืได้ (Reliability) 

     1.1 มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจในการใชบ้ริการ      
     1.2 มีความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ      
     1.3 ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น      

2. การตอบสนอง (Responsiveness) 

     2.1 มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ      
     2.2 มีความพร้อมในการใหบ้ริการ      
     2.3 จาํนวนพนกังานเพียงพอตอ่การบริการ      

3. ความสามารถ (Competence) 

     3.1 ความรวดเร็วในการจดัส่ง      
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ด้านความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 
     3.2 การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้งาน      
     3.3 ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ      

4. การเข้าถึงบริการ (Access) 

     4.1 ความสะดวกในการติดต่อพนกังาน      
     4.2 ความสะดวกในเรื�องเวลาการใหบ้ริการ      
     4.3 ความสะดวกของขั�นตอนการใหบ้ริการ      

5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) 

     5.1 ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและอ่อนนอ้ม      
     5.2 พนกังานแต่งกายสุภาพ      
     5.3 มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้      

6. การสื�อสาร (Communication) 

     6.1 การใชว้าจา สื�อสารของพนกังาน      
     6.2 การรับรู้และแกปั้ญหาการขนส่ง      
     6.3 มีการแจง้และประสานงานที�ชดัเจน      

7. ความน่าเชื�อถือ (Credibility) 

     7.1 บริษทัมีความน่าเชื�อถือ      
     7.2 มีบริการเป็นมาตรฐาน       
     7.3 มีความซื�อสตัยใ์นการใหบ้ริการ      

8. ความมั�นคงปลอดภัย (Security) 

     8.1 อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความเหมาะสม      
     8.2 การจดัเก็บสินคา้  มีความปลอดภยั      
     8.3 การขนส่งสินคา้มีความปลอดภยั      

9. ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of Customer) 

     9.1 มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อลูกคา้      
     9.2 มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้      
     9.3 การปรับปรุงและแนะนาํบริการ      

10. การสร้างสิ�งที�จบัต้องได้(Tangibility) 

     10.1 มีเอกสารและขอ้มูลบริการชดัเจน      
     10.2 เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชบ้ริการ      
     10.3 รถขนส่งที�ใหบ้ริการ      
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ส่วนที� 4  ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 
ท่านตอ้งการให ้บริษทั โอ.ซี.เอส.เอก็ซ์เปรส จาํกดั ปรับปรุงในเรื�องใดบา้ง (โปรดระบุใหท้ราบ) 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

ขอขอบคุณสําหรับการสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของท่านในครั2งนี2 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ค่าความเชื	อมั	นของแบบสอบถาม 
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การทดสอบค่าสัมประสิทธิ�อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.951 34 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ประเภทสินคา้ที�ท่านใชบ้ริการ
ขนส่งมากที�สุด 117.43 186.392 .120 .952 

ความถี�ของการใชบ้ริการขนส่ง 117.17 190.626 -.147 .956 

ใชบ้ริการขนส่งเป็นระยะ
เวลานานเท่าใด 116.47 190.464 -.123 .957 

สินคา้ที�ใชบ้ริการมีนํ# าหนกัโดย
เฉลี�ยเท่าใด 117.00 183.241 .148 .955 

มีความน่าเชื�อถือและไวว้างใจ
ในการใชบ้ริการ 114.97 181.551 .521 .950 

มีความตรงต่อเวลาในการ
ใหบ้ริการ 115.17 183.109 .285 .952 

ใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 114.97 179.826 .571 .950 

มีความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 115.03 179.826 .530 .950 

มีความพร้อมในการใหบ้ริการ 115.00 176.621 .693 .949 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อ
การบริการ 115.23 175.840 .723 .948 

ความรวดเร็วในการจดัส่ง 115.07 179.375 .493 .950 

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
งาน 115.37 175.344 .641 .949 

ขนส่งสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพ
ปกติ 114.97 179.689 .516 .950 

ความสะดวกในการติดต่อ
พนกังาน 115.30 176.976 .516 .950 

ความสะดวกในเรื�องเวลาการ
ใหบ้ริการ 115.13 170.257 .828 .947 

ความสะดวกของขั#นตอนการ
ใหบ้ริการ 115.03 171.620 .843 .947 

ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพและ
อ่อนนอ้ม 115.00 173.379 .762 .948 

พนกังานแต่งกายสุภาพ 115.17 174.695 .686 .949 

มีกิริยาใหเ้กียรติลูกคา้ 115.03 175.964 .715 .948 

การใชว้าจา สื�อสารของ
พนกังาน 115.17 174.626 .814 .948 

การรับรู้และแกปั้ญหาการ
ขนส่ง 115.20 174.028 .773 .948 

มีการแจง้และประสานงานที�
ชดัเจน 115.23 177.702 .674 .949 

บริษทัมีความน่าเชื�อถือ 115.03 178.654 .692 .949 

มีบริการเป็นมาตรฐาน 115.10 178.438 .769 .949 

มีความซื�อสตัยใ์นการ
ใหบ้ริการ 115.03 178.447 .708 .949 

อุปกรณ์และรถขนส่ง มีความ
เหมาะสม 114.93 174.616 .796 .948 

การจดัเก็บสินคา้  มีความ
ปลอดภยั 114.97 176.861 .700 .949 



94 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

การขนส่งสินคา้มีความ
ปลอดภยั 114.93 175.444 .744 .948 

มีความเขา้ใจและเป็นมิตรต่อ
ลูกคา้ 115.07 172.823 .892 .947 

มีความสนใจและเอาใจใส่
ลูกคา้ 115.20 171.338 .864 .947 

การปรับปรุงและแนะนาํ
บริการ 115.27 174.961 .774 .948 

มีเอกสารและขอ้มูลบริการ
ชดัเจน 114.77 175.013 .789 .948 

เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใช้
บริการ 115.03 173.068 .823 .947 

รถขนส่งที�ใหบ้ริการ 114.97 177.206 .677 .949 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


