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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้า  ด้าน
สุขภาพออนไลน์ 

Factors affecting selection decision of freight forwarding service company in 
health care products seller 

วิลาสิณี สุดประเสริฐ1 
------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ร ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์  2.เพื่อศึกษา

ปัจจยัด้านกิจกรรมโลจิสติกส์   ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผู ้

จ  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ 5 ดา้น ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์  ประชากร

ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  ผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ ในเขตกรุงเทพ  และปริมณฑล 

ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยท าการศึกษาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบตาม

สะดวก จากผูจ้  าหน่ายสินคา้  ด้านสุขภาพออนไลน์  จ านวน 400 คน   โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจยัช้ินน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation),  One Way ANOVA หรือ F-Test ซ่ึงประมวลผล

โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะองคก์รผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการเจา้ของ
คนเดียว มีเงินทุนจดทะเบียน  ต ่ากวา่ 1  ลา้นบาท  มีจ านวนพนกังานไม่ต ่ากวา่ 5 คน  มีระยะเวลาการ
ด าเนินกิจการ  2-5  ปี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 50,000 บาท 

 
1 นกัศึกษาประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นการ
บริหารสินคา้คงคลงัมากท่ีสุด รองมาดา้นกิจกรรมการขนส่ง ดา้นการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ และ
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น Reverse Logistics  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นคุณภาพการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นการ
รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้มากท่ีสุด รองมา คือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อ
ลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
 

Abstract 
The purposes of this research were (1) To study the organizational factors That affects the 

decision to use the service Transportation company of the supplier the online health (2) To study 

the Logistics That affects the decision to use the service Transportation company of the supplier the 

online health  (3) To study the quality of service in 5 That affects the decision to use the service 

Transportation company of the supplier the online health. The population of this study is the supplier 

the online health in Bangkok and metropolitan area. The exact Number is unknown. The study from 

Radom sample with random  conveniently to use from supplier the online health total 400 persons, 

the  data were collected by questionnaire. This research data analysis using descriptive statistics 

include Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation. And using the statistical inference 

include Pearson product moment correlation, One way ANOVA or F-Test which processor by using 

the program. 

The results showed that organizational characteristics  find that most of the respondents is 

single enterprise type,  registered capital less than 1 million, the number of employees  not be less 

than 5,  2-5 years of business, the average monthly income is less than 50,000 baht. 
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Most of the respondents had opinions on logistical  that affects the decision to use the 

freight forwarding service company in overall at a high level. When considering in each aspect in 

ascending order, most respondents have the most opinions on inventory management, second to 

transportation, order processing And the least is Reverse Logistics. 

Most respondents have opinions about the quality of service that affects the decision to use 

the freight forwarding service company in overall at a high level. Considering in each aspect, in 

ascending order, most respondents have the opinion on knowing and understanding customers the 

most, second to customer response, in providing customers with confidence Reliability, and the 

least is the concrete aspect of the service. 

บทน า 
ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงไปมาก คือเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล หรือสังคม

ออนไลน์  (อา้งใน today.techtalkthai.com)ผลศึกษาล่าสุดซ่ึงจดัท าโดย Facebook และเบน แอนด์ 

คอมพานี เผยภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจะเป็นผูน้ าการเติบโต

ดา้นการใชจ่้ายออนไลน์ 

ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ถือเป็นผูน้ าด้านการรับรู้และการน า

เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ โดยมาพร้อมกบัตวัเลือกท่ีเพิ่มมากขึ้น การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุม

และความมัง่คัง่ของผูบ้ริโภค ส่งผลให้กลุ่มผูบ้ริโภคชาวดิจิทลัน้ีไดมี้การซ้ือสินคา้หรือบริการบน

ช่องทางออนไลน์อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในท่ีปีผา่นมา 

เพื่อเขา้ใจเทรนดด์งักล่าวใหลึ้กซ้ึงยิง่ขึ้น Facebook และเบน แอนด ์คอมพานี จึงไดจ้ดัท าการ

ส ารวจกบักลุ่มคนจ านวน 12,965 คนในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและ

เวียดนาม รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงและนกัลงทุนชั้นน าอีกกว่า 30 คนในแถบภูมิภาคน้ี 

โดยมีผูร่้วมตอบแบบส ารวจจ านวน 1,954 คนจากประเทศไทย (อา้งใน today.techtalkthai.com)  
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การศึกษาล่ า สุดภายใต้หัวข้อ  ‘Riding the Digital Wave: Southeast Asia’s Discovery 

Generation’ นั้นไดรั้บการต่อยอดมาจากรายงานการวิจยัร่วมระหวา่ง Facebook และเบน แอนด ์คอม

พานี ซ่ึงจดัท าขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการเติบโตของชนชั้นกลางในแถบภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ทั้งน้ี เพื่อท าความเขา้ใจว่าผูบ้ริโภคมีส่วนช่วยพฒันาและก าหนดแนวทางใน

อนาคตของอีคอมเมิร์ซส าหรับในภูมิภาคแถบน้ีไดอ้ย่างไรบา้ง การศึกษาคร้ังใหม่เผยให้เห็นว่าชน

ชั้นกลางท่ีก าลงัเติบโตในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้มีส่วนผลกัดนัผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัให้

เติบโตถึงร้อยละ 70-80 ภายในปี พ.ศ. 2568 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ดา้นสุขภาพออนไลน์จดัว่ามาแรงมากในยุคน้ี  โดย สรินพร จิวานันต์ 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จ ากัด ในเครือบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

จ ากดั (มหาชน) (อา้งใน mgronline.com,2563)เปิดเผยถึงเทรนดข์องผูบ้ริโภค 2020 วา่ ผูบ้ริโภคยุคน้ี

มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสะทอ้นคุณค่า/ความเช่ือ (passion/value) ซ่ึงจะมี 5 กลุ่มหลกัๆ  และ 

1 ในนั้น คือกลุ่มรักตวักลวัตาย หรือจะใหเ้รียกกนัง่ายๆ ก็คือกลุ่มท่ีรักสุขภาพนัน่เอง   

เน่ืองดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ และเป็นดา้น

สุขภาพออนไลน์  และไดเ้ลง็เห็นเป็นอยา่งยิง่วา่การเลือกใชผู้ใ้หบ้ริการบริษทัขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีระบบการจัดการการขนส่งสินค้าท่ีดีนั้น ถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีบทบาทต่อผล

ประกอบการ และความมัน่คง ในการด าเนินธุรกิจในยคุน้ีเป็นอยา่งมากทีเดียว 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ 

บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 5 ดา้น ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1.ปัจจยัดา้นลกัษณะทัว่ไปขององคก์ร ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั

ขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

   2.ปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

บริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

3.ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 5 ดา้น  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                       ตัวแปรต้น                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลกัษณะองคก์าร 

1)ประเภทของกิจการ 

2)เงินทุนจดทะเบียน 

3)จ านวนพนกังาน 

4)ระยะเวลาด าเนินกิจการ 

5)รายไดเ้ฉล่ีต่อเดือน 

 
กิจกรรมโลจิสติกส์ 

1)กิจกรรมการขนส่ง 

2)การบริหารสินคา้คงคลงั 

3)การด าเนินการตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 

4)Reverse Logistics 

คุณภาพการใหบ้ริการ 5 ดา้น 

1)ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

2)ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

3)การตอบสนองต่อลูกคา้ 

4)การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

5)การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั

ขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  

ดา้นสุขภาพออนไลน์ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1)  ผลวิจยัน้ีจะท าใหท้ราบความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์  ซ่ึงจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ  ซ่ึงผูบ้ริหาร  ผูป้ระกอบการสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การวางแผนจดัการและพฒันาต่อไป  

2) ผลวิจยัน้ีจะเป็นการเพิ่มความรู้ดา้นการจดัการดา้นโลจิสติกส์  โดยผูส้นใจ 
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมธุรกิจ  ในดา้นการบริการต่อไปในอนาคต 

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะองค์การ 

 องคก์าร คือกลุ่มบุคคลแต่เป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งใหญ่และมีลกัษณะเฉพาะท่ีมีจุดมุ่งหมายใน

การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยกลุ่มบุคคลน้ีจะมีส่ิงยดึเหน่ียวร่วมกนัและร่วมแรงรวมใจกนั

ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้องคก์ารจึงมีลกัษณะดงัน้ี 

        1.  องคก์ารเป็นรูปแบบของการรวมบุคคล 

        2.  มีความสัมพนัธ์ท่ีจะท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั 

        3.  มีการแบ่งงาน จดัสรรหนา้ท่ีใหส้มาชิกในองคก์าร 

        4.  มีโครงสร้างขององคก์ารในลกัษณะของการบงัคบับญัชา 

        5.  มีการยอมรับในสังคม ตามระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือกฎหมาย 
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    ทฤษฎีองค์การอาจแบ่งได้ 3 ทฤษฎี คือ  

        1 ทฤษฎีดั้งเดิม (Classical Organization Theory) 

            แนวความคิดทฤษฎีดั้งเดิมวิวฒันาการจากการปกครองแบบทหาร จนถึงปลายศตวรรษท่ี 19 

ไดน้กับริหารสร้างรูปแบบการบริหารในระบบราชการขึ้น คือ แมค วีเบอร์ และสร้างรูปแบบการ

บริหารโดยใชก้ารจดัการทางวิทยาศาสตร์ คือ เฟรดเดอริค เทยเ์ลอร์ ทฤษฎีน้ีมีหลกัการว่า “ คนเป็น

เคร่ืองมือท่ีท าให้องคก์ารไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได”้ ซ่ึงจะไดก้ล่าวรายละเอียดต่อไปน้ี 

                1. การจดัองคก์ารแบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมค วีเบอร์ (Max Weber) ไดเ้นน้ให้

เห็นถึงการจดัโครงการท่ีเป็นระเบียบ สาระส าคญัท่ี แมค วีเบอร์ ไดเ้นน้คือ องคก์ารแบบราชการใน

อุดมคตินั้น จะตอ้งประกอบดว้ย 

                 (1) จะตอ้งมีการแบ่งงานกนัท า โดยใหแ้ต่ละคนปฏิบติังานในสาขาท่ีตนมีความช านาญ 

                 (2) การยดึถืองานใหย้ดึถือกฎเกณฑร์ะเบียบวินยัโดยเคร่งครัด เพื่อท่ีจะใหไ้ดม้าตรฐาน

ของงานเท่าเทียมกนั การยดึถือกฎเกณฑน้ี์จะช่วยขจดัพฤติกรรมท่ีบุคลแตกต่างกนัสามารถมา

ประสานกนัได ้

                  (3) สายการบงัคบับญัชาตอ้งชดัเจน โดยผูบ้งัคบับญัชามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบลดหลัน่กนัลงไป 

                 (4) บุคคลในองคก์ารตอ้งไม่ค  านึกถึงความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล โดยพยายามท างานใหดี้

ท่ีสุดเพื่อเป้าหมายขององคก์าร 

           (5) การคดัเลือกบุคคล การว่าจา้ง ให้ขึ้นอยู่กบัความสามารถ และการเล่ือนต าแหน่งให้

ค  านึงถึงการประสบความส าเร็จในการงานและอาวุโสดว้ย จุดอ่อนขององค์การแบบราชการก็คือ 

การเน้นท่ีองค์การโดยละเลยการพิจารณาถึงปัญหาของคน และเช่ือว่าการท่ีมีโครงสร้างท่ีรัดกุม

แน่นอนจะช่วยใหบุ้คคลปรับพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการขององคก์ารได้ 
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 2. การจดัองค์การแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ของ เฟรดเดอริค เทยเ์ลอร์ 

(FcedericTaylor)เป็นการจดัองค์การแบบน าเอาวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ปัญหา

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การให้ดีขึ้ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เร่ิมจากการหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างงานและคนงานโดยการใชก้ารทดลอง เป็นเกณฑเ์พื่อหามาตรการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยท่ีคนงานจะถูกพิจารณาวา่ตอ้งการท างานเพื่อเศรษฐกิจดา้นเดียว โดยละเลย

การศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ์ และความตอ้งการในสังคมของกลุ่มคนงาน เพราะเช่ือว่าเงินตวัเดียว

จะล่อใจใหค้นท างานไดดี้ท่ีสุด 

        2 ทฤษฎีสมยัใหม่ (Neo-Classical Organization Theory) 

                ทฤษฎีสมยัใหม่เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากดั้งเดิม ทฤษฎีน้ีมีหลกัการว่า “ คนเป็นปัจจยั

ส าคญัและมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การ”โดยเน้นให้เห็นถึงความส าคญัของคนท่ีท า

หนา้ท่ีร่วมกนัในองคก์ารถือว่าองคก์ารประกอบไปดว้ยบุคคลซ่ึงท างานโดยมีเป้าหมายร่วมกนัและ

กลุ่มคนงานจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการก าหนดผลผลิตดว้ย ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจยัท่ี

ส าคญัและมีอิทธิพลต่อการก าหนดการผลิต กล่าวโดยสรุปวา่ทฤษฎีน้ีไดเ้นน้เร่ืองมนุษยสัมพนัธ์โดย

ไดมี้การศึกษาและคน้พบว่าบุคคลแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนั ขวญัในการท างานเป็นส่ิงส าคญั 

การเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตดัสินใจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายคนงานย่อมจะสร้างความ

พึ่งพอใจให้กบัทุกฝ่ายโดยไดส้ร้างผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ทฤษฎีท่ีมีส่วนส าคญัมากต่อ

กระบวนการมนุษยสัมพนัธ์ไดแ้ก่ ทฤษฎีของ เอลตนั เมโย ( Elton Mayo)  ซ่ึงไดท้ าการทดลองวิจยั

และคน้พบวา่ขวญัของคนงานมีความส าคญัต่อการเพิ่มผลผลิตกลุ่มคนงานจะพยายามสร้างปทสัถาน

ของกลุ่มตน และคนงานจะท างานเป็นทีมโดยมีการก าหนดมาตรฐานของกลุ่มขึ้นเอง 

        3 ทฤษฎีสมยัปัจจุบนั (Modern Organization Theory) 

                  ทฤษฎีน้ีกล่าวว่าเป็นการศึกษารูปแบบขององค์การในปัจจุบนัโดยเน้นท่ีการวิเคราะห์

องคก์ารในเชิงระบบ (Systems Analysis of Organization) กล่าวคือ นกัทฤษฎีไดพ้ิจารณาองคก์ารใน

ลักษณะท่ีเป็นส่วนรวมทั้งหมด ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ท่ีอยู่ภายในองค์การ 

การศึกษาว่าองคก์ารเป็นระบบหน่ึงๆ นั้นไดค้  านึงถึงองคป์ระกอบภายในองคก์ารทุกส่วน ไดแ้ก่ ตวั
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ป้อน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และส่ิงแวดล้อม (Input, Process, Output, Feedback, and 

Environment) การศึกษาองค์การในรูประบบนั้ นได้พยายามท่ีจะมององค์การในลักษณะการ

เคล่ือนไหว(Dynamic) และปรับเขา้กับรูปแบบองค์การได้ในทุกสภาวะแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพราะนัก

ทฤษฎีปัจจุบนัได้มององค์การในลกัษณะกระบวนการทางด้านโครงสร้างท่ีบุคคลต่างๆ  จะตอ้ง

เก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองคก์ารในลกัษณะ

ใหม่ๆ เช่น พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริการแบบมีส่วนร่วม การพฒันาองคก์าร คิว.ซี. และ

การบริหารแบบอนาคตนิยม เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการโลจิสต์  

ศาสตร์ทางดา้นโลจิสติกส์ (Logistics) มีพฒันาการมาจากการด าเนินยทุธวิธีทางการทหาร 

เช่น การส่งก าลงับ ารุง หรือการล าเลียงยทุธศาสตร์ใจทางการทหาร (Gilbert, 2000:217-218)  โดย

กองทพัองักฤษไดน้ ามาใชต้ั้งแต่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ดว้ยการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

เช่น ถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน สถานท่ีจดัเก็บสินคา้ รวมทั้งยานพาหนะท่ีใชใ้นการล าเลียงอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ ต่อมามีการน ามาประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลายในวงการธุรกิจ โดยในตอนปลาย

ศตวรรษท่ี 19 สหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมน าความรู้มาประยกุตใ์ชเ้พื่อกระจายสินคา้พืชผลทางการเกษตร 

ต่อมาประมาณปี ค.ศ.1870 ก็มีการจดัรูปแบบการกระจายสินคา้อุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นล าดบั ในปี 

1962 ศาสตราจารย ์ Peter Drucker ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง "The Economy's Dark Continent" ซ่ึงมี

เน้ือหาเก่ียวกบั บทบาทส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจโลกในยคุนั้น จากนั้นในปี 

1964 ไดเ้กิดศาสตร์ทางดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ (Logistics Management Science) ใน

สหรัฐอเมริกาอยา่งเป็นทางการ (ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,2551) 

Christopher(1992) ให้ค  าจ ากัดความว่า  โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกระบวนการของการ

บริหารกลยุทธ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา (procurement) การเคล่ือนยา้ย (movement) การเก็บรักษา

วสัดุอุปกรณ์ (Storage of material) หรือช้ินส่วนต่างๆ (parts) และสุดทา้ยเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงคลงั 

(inventory) ผ่านองคก์รและช่องทางการตลาด โดยกระบวนการดงักล่าวจะก่อให้เกิดก าไรสูงสุดทั้ง

ในปัจจุบนัและอนาคต อนัเป็นผลมาจากการจดัการดา้นตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ (cost - effective) 
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Ballou(1999) (อา้งใน ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,2551)  ให้ค  านิยามไว้

ว่า โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกระบวนการในการวางแผน การท าให้สมบูรณ์ และการควบคุมการ

ไหลเวียนและการเก็บวตัถุดิบ สินคา้ท่ีอยู่ระหว่างการผลิต สินคา้ท่ีผลิตเสร็จเรียบร้อยและขอ้มูล

ข่าวสารใหมี้ประสิทธิภาพ และใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิผลท่ีสุด เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

Waters(2003) (อา้งใน ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,2551)  ให้ค  านิยามไว้

ว่า โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการไหลเวียนของสินคา้จากผูส่้งสินคา้

ไปยงัองคก์รโดยผา่นกระบวนการผลิตภายในองคก์ร และจะน าต่อไปยงัลูกคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านคุณภาพการบริการ 

การบริการ (Service) ในความหมายโดยทัว่ไปคือ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการ

เพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น แต่ในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุมหิมาชยั กล่าวไวว้่า การบริการ หมายถึง การท่ี

ผูใ้ห้บริการหรือผูข้ายให้การช่วยเหลือ หรือด าเนินการเพื่อประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจ หรือ

ความสะดวกสบายให้แก่ผูรั้บบริการหรือผูซ้ื้อ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้ แต่เม่ือผูรั้บบริการ

ไดรั้บบริการไปแลว้อาจเกิดความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจกบัส่ิงเหล่านั้น (ศิลปะการให้บริการ

,2555) 

เอนกลาภ สุทธินนัท(์อา้งใน ศิลปะการใหบ้ริการ,2555)  ไดใ้หค้วามหมายของการบริการไว้

วา่ การสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ โดยการใหค้วามสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอ้งแม่นย  า 

การแกไ้ขปัญหาของลูกคา้อย่างถูกตอ้งในขณะท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการหรือภายหลงัจากท่ีลูกคา้มารับ

บริการแลว้ หรืออาจใหค้วามหมายของการบริการเป็นร้อยกรองไดด้งัน้ี 

บริการเป็นงานของการให ้ มอบน ้าใจใหไ้มตรีดีหนกัหนา  

เลือกอาทรผอ่นร้อนรุ่มวาจา  มีทีท่าน่าเป็นมิตรชวนติดใจ  

รู้รอยยิม้พิมพใ์จใหส้ดช่ืน  รู้กล ้ากลืนอดกลั้นไม่หวัน่ไหว   
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น่ีคืองานบริการประทบัใจ  Service mind เรามีไวใ้หทุ้กคน 

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวพนักับศาสตร์ด้านการตลาดอย่างใกล้ชิด 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงมีการพฒันาควบคู่ไปกบัแนวคิดดา้นการตลาด โดยแนวคิด
ทางการตลาดดงัเดิม (Classical marketing) จะอาศยัพื้นฐานของศาสตร์ทางดา้นสังคมศาสตร์ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมนุษยว์ิทยา ซ่ึงเป็นการศึกษาผลรวมของพฤติกรรมตลาด โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากทฤษฎีอุปสงค ์(Demand theory) เขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเกิดการส ารวจตลาด และ
ใชข้อ้มูลจากการส ารวจส ามะโนประชากร ต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดความตอ้งการสินคา้
เพิ่มมากขึ้น และมีการแข่งขันในการออกสินค้าใหม่ การตลาดจึงเร่ิมเป็นแนวคิดเชิงบริหาร 
(Managerial marketing) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นแบบผลรวมคือเป็นการศึกษาผูบ้ริโภคแต่
ละคน เช่น การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละคน เป็นตน้ ต่อมาแนวคิดทางการตลาด
เปล่ียนแปลงไปสู่การตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral marketing) โดยใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและพบว่าพฤติกรรม การซ้ือไม่ได้เกิดจากแรงผลกัดันทางตรรกวิทยา 
(Logically driven) แต่เป็นแรงผลกัดนัทางจิตวิทยา (Psychologically driven) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เกิดขึ้นของสังคมบนอินเทอร์เน็ต ท่ีตอ้งมีการศึกษาผูบ้ริโภคเพื่อให้สามารถท าการตลาดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (Powell, Groves, & Dimos, 2011, pp. 65–66; Sheth, 1985, pp. 5-7) ดงันั้นการตลาด
เชิงพฤติกรรมจึงทวีความส าคัญมากขึ้น เพราะเป็นการตลาดท่ีอาศัยอยู่พื้นฐานพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั จากขอ้มูลเบ้ืองตน้จึง
สรุปได้ว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานศาสตร์หลายๆ แขนงเขา้ด้วยกัน เช่น 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษวิทยา เป็นตน้ โดยมีการพฒันาไปในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของแนวคิดทางดา้นการตลาด และการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริโภค (พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559) 

จากแนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการตลาด จึงมี
ผูใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคตวัอย่างหลากหลาย ความหมายท่ีแตกต่างกนัย่อมท าให้เกิด
ความเขา้ใจและมีขอบเขตของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เช่น  

Kardes, Cronley, and Cline (2011, p. 8) (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559)  ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึงกิจกรรมทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช ้การ
ซ้ือสินคา้และบริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรม ท่ีเกิดขึ้นล่วงหนา้ 
ขณะใชสิ้นคา้หรือบริการ และภายหลงักิจกรรมนั้น  
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จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Kardes, Cronley และ Cline พบว่า การศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษากิจกรรมของกระบวนการในการใช้สินค้าหรือบริการ โดย
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนการซ้ือ ขณะซ้ือ ใช้ และหลงัใช้สินคา้หรือบริการ โดยให้ความ
สนใจในการตอบสนองของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรม 
ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นการน ากิจกรรมต่างๆ มาแต่เป็นกิจกรรมย่อย เช่น การ
ค้นหาข้อมูล การเปรียบเทียบราคา ความพึงพอใจในการใช้สินค้า จากนั้นจึงท าการศึกษาการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคในแต่ละกิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงจะท าใหน้กัการตลาดสามารถเขา้ใจพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุม ส่งผลให้การวางแผนการตลาดและการก าหนดกลยทุธ์เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิผล 

 Blackwell, Miniard, and Engel (2006, p. 4) (อ้างใน พฤติกรรมผู ้บริโภค ,2559)  ระบุว่า
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือกิจกรรมของผูค้นในการพยายามเพื่อให้ได้มา บริโภค และทิ้งสินคา้หรือ
บริการ จากค าจ ากัดความของ Blackwell, Miniard, and Engel พบว่า ยงัมีความคลุมเครือเก่ียวกับ
ความพยายามเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ ความพยายามน้ีมีความหมายท่ีไม่ไดร้ะบุชดัเจนถึง
การซ้ือ ดังนั้นในกรณีท่ีเด็กต้องการจกัรยาน ท าให้ตอ้งขยนัเรียนหนังสือเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ 
ตามท่ีตกลงกบัพ่อแม่ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัการไดค้รอบครองจกัรยาน ความพยายามของเด็ก
เพื่อให้ได้จกัรยานจะถูกจดัอยู่ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดังนั้นการใช้ค  าว่าความพยายาม
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งเกินไป  

Hoyer and Macninis (2010, pp. 3-4) (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559)  ระบุว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นจากผลรวมของการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยมีล าดบัตั้งแต่การจดัหา การ
บริโภค และการทิ้งสินคา้หรือบริการ ท่ีมีต่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิด ของการ
ตดัสินใจในช่วงเวลาหน่ึง จากความหมายดังกล่าวท าให้สามารถแบ่งวงประกอบของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 คือการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ ซ้ืออะไร ท าไม
ต้องซ้ือ ซ้ืออย่างไร ซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือเท่าไร ซ้ือบ่อยแค่ไหน และใช้เวลานานเท่าไร 
องค์ประกอบท่ี 2 เก่ียวกบัการบริโภค ไดแ้ก่ การไดรั้บมา การใช้ และการทิ้ง องค์ประกอบท่ี 3 คือ 
ส่ิงท่ีน าเสนอ ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ กิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิด องคป์ระกอบท่ี 4 คือ 
หน่วยของการตดัสินใจ ได้แก่ ผูร้วบรวมขอ้มูล (Information gatherer) ผูมี้อิทธิพล (Influencer) ผู ้
ตดัสินใจ (Decider) ผูซ้ื้อ (Purchaser) และผูใ้ช ้(User) องคป์ระกอบท่ี 5 คือ ระยะเวลา ไดแ้ก่ ชัว่โมง 
วนั สัปดาห์ เดือน ปี ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 5 ส่วน ท าให้เกิดความสัมพนัธ์แบบสองทิศทางกบักลยทุธ์
และยุทธวิธีทางการตลาด โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นพื้นฐานของการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธี



 

วารสารการเงนิ การลงทนุ การตลาด และการบรหิารธรุกจิ ปีที่ 10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 

33 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

ทางการตลาด ในขณะเดียวกันกลยุทธและยุทธวิธีทางการตลาดจะต้องมีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยสามารถแสดงความเช่ือมโยงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักลยุทธ์และยทุธวิธี
ทางการตลาดได ้

Loudon and Bitta (1993, p. 5) (อ้างใน พฤติกรรมผู ้บริโภค ,2559)  ระบุว่า  พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึงกระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพของบุคคลท่ีเขา้ไปมีส่วนในการ
ประเมิน ได้มา ใช้ หรือทิ้งสินค้าและบริการ จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความหมายของ
พฤติกรรมผู ้บริโภคตามแบบของ Loudon and Bitta จะมุ่ง เน้นในเชิงกระบวนการ เ ร่ิมจาก
กระบวนการตดัสินใจไปจนถึงการทิ้งสินคา้ท่ีใชเ้สร็จแลว้ ซ่ึงมีความชดัเจนในเชิงกระบวนการ แต่
ยงัขาดในเชิงรายละเอียดของกิจกรรมย่อยในแต่ละกระบวนการ  เช่นการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ
ในกรณีท่ีไม่เป็นเชิงการคา้จะไม่เขา้ข่ายชุดสิกรรมผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

Moven and Minor (1998, p. 5) (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559)  ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการศึกษาหน่วยของการซ้ือและกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การไดม้า การบริโภคและการทิ้งสินคา้หรือบริการ ประสบการณ์ และแนวคิด เม่ือพิจารณาค านิยาม
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในความหมายของ Moven and Minor พบว่า จะให้ความส าคญัของกิจกรรมท่ี
ไดม้าซ่ึงสินคา้ บริการ ประสบการณ์ และแนวคิด อาจเกิดจากการซ้ือขาย หรือ การแลกเปล่ียนก็ได ้
อย่างไรก็ดีหากกระบวนการแลกเปล่ียนมิไดเ้ป็นในเชิงการคา้ กระบวนการดงักล่าวจะไม่จดัอยู่ใน
ความหมายของค าวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

Noel (2009, p. 11) (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2559)  ใหค้วามหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า 
หมายถึงการศึกษากระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่ีผูบ้ริโภคได้มา บริโภคและทิ้งสินคา้ บริการ 
กิจกรรม แนวคิด เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนา ซ่ึงการได้มาของสินค้าหรือ
บริการ ไม่ใช่จ ากดัเพียงการซ้ือเท่านั้น แต่รวมถึงการแลกเปล่ียน (Barter) เช่าซ้ือ (Leasing)  หรือขอ
ยืม (Borrowing) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้นด้วย จะเห็นไดว้่าความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคของ Noel เน้นไปท่ีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือใช้ และทิ้งสินคา้ โดยไม่ได้ระบุถึง
ปัจจยัหรือองค์ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าให้ขาดความกวา้งของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค อย่างไรก็ดี Noel  ไดข้ยายขอบเขตของการไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ ท าให้มีมุมมองของ
รูปแบบการตดัสินใจท่ีกวา้งขึ้น ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ 
Noel คือการระบุถึงการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นบัไดว้่ามีการน าเอาแนวคิดทางการ
ตลาดเขา้มาผสมผสานกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าใหมี้ความชดัเจนในผลลพัธ์มากยิง่ขึ้น 
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แนวคิดทฤษฎีด้านการตัดสินใจซ้ือ  /  ตัดสินใจใช้บริการ 
การศึกษาถึงความคิดของมนุษยมี์อุปสรรคในทางปฏิบติัอยา่งมากมาย เป็นการยากท่ีจะมอง

กระบวนการบริโภคทั้งหมดว่าเป็นเพียงกิจกรรมอย่างเดียว ส่วนใหญ่ของการศึกษาท่ีท าไดเ้ก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ก็คือเร่ิมตน้ด้วยการพฒันารูปแบบจ าลองง่ายๆ ขึ้นมาเพื่อท าความเขา้ใจใน
องคป์ระกอบต่างๆ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น 

นกัวิชาการมากมายพูดเก่ียวกบัพฤติกรรมในฐานะท่ีเป็นกระบวนการตดัสินใจ  
John Deway (อา้งใน พฤติกรรมผูบ้ริโภค,2543) พบว่ากระบวนการชนิดน้ีเป็นกระบวนการแบบ
แก้ไขปัญหา (Problem Solving) นักวิชาการท่านอ่ืนพบว่ามีปัจจยัหลายประการกระทบต่อผลขั้น
สุดท้าย รวมทั้ งการจูงใจท่ีเกิดจากภายในตัวบุคคลและอิทธิพลต่างๆ จากแหล่งภายนอก เช่น 
แรงผลกัดนัทางสังคมกบักิจกรรมทางการตลาด 
 
อุตสาหกรมผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

ในปัจจุบนัแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยกระแสการห่วงใย

สุขภาพ และความปลอดภยัของผูบ้ริโภคไดรั้บความนิยมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากความนิยมใน

อาหารประเภทออแกนิกส์ หรือคลีนฟู้ด (อาหารท่ีผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยท่ีสุด) ซ่ึงกระแส

อาหารสุขภาพไม่ไดอ้ยู่ในวงจ ากดัเฉพาะผูสู้งอายุหรือคนวยัท างานเท่านั้น แต่ยงัแผ่ขยายครอบคลุม

ไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีแมว้า่อายยุงันอ้ย และไม่มีปัญหาสุขภาพเท่าไรนกั ก็ยงัคงเลง็เห็นความส าคญั

ของประเด็นดงักล่าว หวงัลดค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณสุขในอนาคต แนวโนม้การเลือกบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพไดแ้ก่ อาหารท่ีมีไขมนัต ่า อาหารท่ีมีไขมนัอ่ิมตวั อาหารท่ีรสชาติอ่อน และอาหารท่ีให้

พลงังานต ่า นอกจากน้ีนวตักรรมใหม่ๆ ด้านการผลิตอาหาร เช่น ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูท่ี้ต้องการ

ควบคุมไขมนั หรือน ้ าตาล ผลิตภณัฑ์ส าหรับความงาม ด้านผิวพรรณ และผลิตภณัฑ์บ ารุงสมอง 

หัวใจ เป็นตน้ ท่ีถูกพฒันาให้มีความหลากหลายและตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดเ้ฉพาะกลุ่มมากขึ้น รวม

ไปถึงการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบนั และมีการ

แสดงขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการ ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัส่งเสริมให้อาหารเพื่อสุขภาพเติบโตขึ้น

อยา่งต่อเน่ือง (bsc.dip.go.th,2559) 
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   โดยยูโรมอร์ นิเตอร์(อ้างใน bsc.dip.go.th,2559)  ส ารวจพบว่ามูลค่าตลาดอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของโลกในปี 2560 มีแนวโนม้เติบโตเฉล่ียปีละ 7% มูลค่าตลาดจะสูงถึง 1 ลา้น

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเทศท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูง มากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง คือ จีน 

รองลงมาเป็นบราซิล และสหรัฐอเมริกา อยู่ในอนัดบั 3 ส่วนไทยอยู่ในอนัดบั 19 แต่ท่ีน่าสนใจ คือ 

เวียดนามและกมัพูชา ก็มีมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพรองจากไทยเพียงเลก็นอ้ย โดยอยูใ่นอนัดบัท่ี 

20 และ 21 

     ส าหรับตลาดอาหารสุขภาพของไทยพบว่าตลาดอาหารสุขภาพท่ีมาแรง คืออาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อคุณประโยชน์ (Functional Food and drink) ครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสุขภาพมาก

ท่ีสุดราว 60% ตามด้วยอาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ (Naturally Healthy Food) 30% 

รองมาคือวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ตามดว้ยผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้

ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์” คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการใชเ้คร่ืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีดว้ยแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ผูจ้  าหน่าย

สินคา้  ด้านสุขภาพออนไลน์ ในเขตกรุงเทพ  และปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดย

ท าการศึกษาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก จากผูจ้  าหน่ายสินค้า  ด้าน

สุขภาพออนไลน์  จ านวน 400 คน ใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และตรวจสอบ

หาความตรง ของเน้ือหา โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s 

Alpha ตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 95% (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) และพบว่า มีค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่ามากกวา่ 0.7 ในทุกดา้น  
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ขอ้มูลใช้ส าหรับการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ขอประชากร โดยการน าเสนอเป็นตารางแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 2.การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวข้องงานวิจยั โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดว้ยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation),  

One Way ANOVA หรือ F-Test ซ่ึงประมวลผลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลคุณลกัษณะองค์การของผู้จ าหน่ายสินค้าด้านสุขภาพออนไลน์ 
 ข้อมูลคุณลักษณะองค์การของผู ้จ  าหน่ายสินค้าด้านสุขภาพออนไลน์ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการเจา้ของคนเดียวมากท่ีสุด จ านวน 201 คน (ร้อยละ 50.20) 
มีเงินทุนจดทะเบียน  ต ่ากว่า 1  ล้านบาท  มากท่ีสุด จ านวน 201 คน (ร้อยละ 50.20) มีจ านวน
พนักงานไม่ต ่ากว่า 5 คน มากท่ีสุด จ านวน 227 คน (ร้อยละ 56.80)  มีระยะเวลาการด าเนินกิจการ
มากท่ีสุด คือ 2-5  ปี จ านวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากท่ีสุด  คือ ต ่ากวา่ 
50,000 บาท จ านวน 161  คน  (ร้อยละ 40.30) 
 
 
 
 
 
 



 

วารสารการเงนิ การลงทนุ การตลาด และการบรหิารธรุกจิ ปีที่ 10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 

37 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านกจิกรรมโลจิสติกส์ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง

สินค้า ของผู้จ าหน่ายสินค้าด้านสุขภาพออนไลน์ 

มีการแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  แต่ละดา้นดงัน้ี  
ดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัการบริหารสินคา้

คงคลงัมากเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.17 ) กิจกรรมการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย= 4.17) 

การด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย = 4.16 , S.D. = 1.23) และ Reverse Logistics (ค่าเฉล่ีย= 4.16) 

ตามล าดบั 

ดา้นคุณภาพการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นคุณภาพ

การให้บริการ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า  ในระดับมาก โดยให้

ความส าคญักบัการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้มากเป็นอนัดบัท่ี1 โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) การ

ตอบสนองต่อลูกคา้  (ค่าเฉล่ีย = 4.13 ) การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย = 4.13) ความเช่ือถือ

ไวว้างใจได (ค่าเฉล่ีย = 4.11 ) และความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.09 ) ตามล าดบั 

 ด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นท่ีบริษทัขนส่งท่ีเขา้ถึงลูกคา้ พร้อมใส่ใจรายละเอียด เต็มใจปรับปรุง 

และแกไ้ขปัญหา แบบครบถว้น รวดเร็วมากเป็นอนัดบัท่ี1 (ค่าเฉล่ีย= 4.31 ) บริษทัขนส่งมากด้วย

คุณภาพในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย= 4.28 ) บริษัทขนส่งท่ีมีช่ือเสียง อยู่มานานเป็นท่ีรู้จัก และ

น่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้(ค่าเฉล่ีย= 4.13 ) บริษทัขนส่งท่ีมีศูนยรั์บบริการใกลบ้า้น สะดวกสบายในการ

ไปใช้บริการ อย่างต่อเน่ือง  (ค่าเฉล่ีย= 4.12 ) และบริษทัขนส่งให้ราคาค่าบริการท่ีประหยดักว่า 

เหมาะสมกวา่ และมากดว้ยคุณภาพกวา่ เม่ือเทียบกบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน (ค่าเฉล่ีย= 4.03 ) ตามล าดบั 
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี  1 ปัจจยัส่วนขอ้มูลดา้นลกัษณะองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัต่อผลการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนขอ้มูลดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นประเภทกิจการ 

ประเภทกิจการ จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
t 

Sig. 

(2-tailed) 

กิจการเจา้ของคนเดียว 201 4.22 0.90 1.111 0.344 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 112 4.19 0.90   

หา้งหุน้ส่วนสามญั 1 5 -   

บริษทัจ ากดั 86 4.03 1.07   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร   ดา้นประเภทกิจการ 

พบวา่ ดา้นประเภทกิจการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของ

ผูจ้  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นเงินทุนจดทะเบียน 

อาย ุ จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

ต ่ากวา่  1  ลา้นบาท 201 4.22 0.90 1.061 0.347 

1 – 5  ลา้นบาท 148 4.17 0.93   

6 - 20  ลา้นบาท 51 4.00 1.13   

มากกวา่  20  ลา้นบาท - - -   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นประเภทกิจการ 

พบวา่  เงินทุนจดทะเบียนท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของ

ผูจ้  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นจ านวนพนกังาน 

จ านวนพนกังาน จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

ไม่ต ่ากวา่ 5 คน 227 4.22 0.90 0.918 0.400 

6 - 10 คน 104 4.17 0.94   

11 – 20 คน 69 4.04 1.09   

มากกวา่  20  คน - - -   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นจ านวนพนกังาน พบวา่ 

จ านวนพนกังานท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผู ้

จ  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นระยะเวลาด าเนินกิจการ 

เวลาด าเนินกิจการ จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 164 4.27 0.88 1.511 0.211 

2 – 5 ปี 218 4.20 0.98   

6 – 10 ปี 11 3.91 1.22   

มากกวา่ 10 ปี 7 4.51 0.47   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นระยะเวลาด าเนินกิจการ 

พบวา่ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผู ้

จ  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

ต ่ากวา่ 50,000 บาท 161 4.26 0.89 0.924 0.429 

50,001 – 100,000 บาท 150 4.09 0.99   

100,001 – 500,000 บาท 60 4.14 0.90   

5001,000-1,000,000 บาท ขึ้นไป 29 4.19 1.05   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ดา้นสุขภาพ

ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  

ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยักิจกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

              กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ค่าสหสัมพนัธ์  

(r) 
Sig. 

ระดบั

ความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นกิจกรรมการขนส่ง (X1) 0.863** 0.000 สูง 

2. ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั (X2) 0.841** 0.000 สูง 

3. ดา้นการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ (X3) 0.859** 0.000 สูง 

4. ดา้น Reverse Logistics (X4) 0.857** 0.000 สูง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ กิจกรรมโลจิสติกส์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทั

ขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์ โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัน้ี 

 ดา้นกิจกรรมการขนส่งมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.863)  

 ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงัมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.841) 

 ดา้นการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงอยู ่(r = 0.859) 

 ดา้น Reverse Logistics มีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.857) 
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สมมติฐานท่ี  3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  

ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ 

              คุณภาพการใหบ้ริการ 
ค่าสหสัมพนัธ์  

(r) 
Sig. 

ระดบั

ความสัมพนัธ์ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ(S1) 0.867** 0.000* สูง 

2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(S2) 0.865** 0.000* สูง 

3. ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (S3) 0.871** 0.000* สูง 

4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ตอ่ลูกคา้ (S4) 0.908** 0.000* สูง 

5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (S5) 0.895** 0.000* สูง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทั

ขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้นสุขภาพออนไลน์  โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัน้ี 

 ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.867)  

 ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดมี้ค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.865) 

 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงอยู ่(r = 0.871) 

 ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้มีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.908) 
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 ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้มีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง (r = 0.895) 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผู ้

จ าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์  พบวา่ ปัจจยัดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์  และปัจจยัดา้นคุณภาพ

การใหบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ดา้น

สุขภาพออนไลน์ โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  นัน่คือปัจจยัดา้น

กิจกรรมโลจิสติกส์  และปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีผลอยา่งมาก ต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชรรร  เศรษฐยา

นนท ์(2554)  โดยไดท้ าการศึกษาถึงผลกระทบของการจดัการโลจิสตท่ี์ส่งผลต่อผลประกอบการของ

ร้านดอกไม ้  ในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยศึกษาเก่ียวกบัการบริการลูกคา้ การตอบสนองอยา่ง

รวดเร็ว ราคา และลกัษณะองคก์รผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการในการ

ขนส่งโลจิสติกส์ใหก้บัธุรกิจของตน พบวา่ การบริการลูกคา้ การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ราคา และ

ลกัษณะองคก์ร ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 95%   ในขณะท่ี

งานวิจยัของ ของ สิริกาญจน์  กมลปิยะพฒัน์ (2556)  ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการ

บริการ และการประกนัสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั

ดา้นคุณภาพบริการ และการประกนัสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยนีไ้ปใช้  

พบว่าสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการ  หรือบริษทัขนส่งสินคา้  เพื่อ

เป็นประโยชน์  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ดังนั้นผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันา ต่อไปดงัน้ี 
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1. ปัจจัยกจิกรรมโลจิสติกส์ 
 พบว่าปัจจยักิจกรรมโลจิสติกส์  ดา้นท่ีมีค่าความสัมพนัธ์  สูงท่ีสุด  คือ  ดา้นกิจกรรมการ

ขนส่ง  โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.863  ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงท่ีสุด จากทั้ งหมด 4 กิจกรรม ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการ หรือบริษัทขนส่ง  ควรท่ีจะต้องให้ความส าคัญ ฝึกฝน อบรม พัฒนา เก่ียวกับ

กิจกรรมโลจิสติกส์ ดา้นการขนส่งให้มากเป็นพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจให้ย ัง่ยืน 

และมัน่คง ในล าดบัต่อไป 

2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
 พบว่าปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ  ดา้นท่ีมีค่าความสัมพนัธ์  สูงท่ีสุด  คือ  ดา้นการใหค้วาม

เช่ือมัน่ต่อลูกคา้  โดยมีค่าความสัมพนัธ์อยู่ท่ี 0.908  ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงท่ีสุด จากทั้งหมด 5 กิจกรรม 

ดงันั้นผูป้ระกอบการ หรือบริษทัขนส่ง  ควรท่ีจะตอ้งให้ความส าคญั ฝึกอบรม และพฒันาบุคคลากร

เก่ียวกบัเก่ียวเร่ืองของคุณภาพการใหบริการกบัลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของการให้ความเช่ือมัน่กบั

ลูกคา้ เป็นส าคญั 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

1. งานวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่าย 
สินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์  น้ีเก็บขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ซ่ึงอาจจะยงัไม่
ครอบคลุมมากพอ  ซ่ึงในอนัดบัต่อไป  ควรจะไปเก็บขอ้มูล  ในภูมิภาคอ่ืนๆดว้ย เพื่อเปรียบเทียบกนั  
 2.งานวิจัยคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  จึงท าให้ผลการ
ทดสอบสมมุติบานในเร่ืองของความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะองค์กรไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้ ของผูจ้  าหน่ายสินคา้  ดา้นสุขภาพออนไลน์ ซ่ึงในคร้ังต่อไป ควร
จะท าการศึกษาธุรกิจขนาดใหญ่ดว้ย ผลท่ีไดอ้าจมีความแตกต่างจากคร้ังน้ี 
 

2. ควรเพิ่มในเร่ืองของการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก หรือใชวิ้ธีการเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลอ่ืน ๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากขึ้น 
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