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การศึกษาเปรียบเทยีบคุณลกัษณะของลกูค้าทีใ่ช้บริการทีส่่งผลต่อส่วนประสมทางตลาด
บริการของบริษัทขนส่งไทย-จีน 

A COMPARATIVE STUDY OF THE CUSTOMER CHARACTERISTICS ON 
SERVICE MARKETING MIX OF THAI-CHINESE SHIPPING COMPANY 

CHEN GOU QING1  นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ศึกษาลกัษณะทางประชากรของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ
ของบริษทัขนส่งไทย-จีน (2) ศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
บริษทัขนส่งไทย-จีน และ (3) เปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อส่วนผสม
ทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่งไทย-จีน โดยศึกษากบักลุ่มประชากรที่เป็นลูกคา้บริษทัขนส่ง
ไทย-จีน จ านวน 60 ราย เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใช้
สถิติแบบ T – test , F – Test และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ LSD   
 ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 ถึง 40  
มีต  าแหน่งงานเป็นผูจ้ดัการทัว่ไป และผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ส าหรับลกัษณะกิจการ ส่วนใหญ่หรือร้อย
ละ 60.0 เป็นบริษทัจ ากดั มีอายกุารด าเนินกิจการอยูร่ะหวา่ง 6 ถึง 10 ปี มีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้
ของบริษทัขนส่งสินคา้ ไทย-จีน อยู่ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.3 ไม่เคยใช้
บริษทับริษทัขนส่งอ่ืน ระดับความคิดเห็นของลูกคา้ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า  
ในดา้นผลิตภณัฑลู์กคา้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคาและอตัรา
ค่าบริการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการการให้บริการ 
และลกัษณะทางกายภาพของบริษทั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ และดา้นอาย ุ 
ที่แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นที่แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคาหรืออตัราค่าบริการ 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และ ลกัษณะ
ทางกายภาพ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพบว่า ลูกคา้ที่มีอายรุะหว่าง 51 ถึง 60 ปี และ มากกว่า  

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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60 ปี ขึ้นไป มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นต่างๆ น้อยกว่าลูกคา้ในกลุ่มอายอ่ืุน ส าหรับอิทธิพล
ของต าแหน่งงานต่อระดบัความคิดเห็น พบว่า ความแตกต่างดา้นต าแหน่งงานส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างในระดบัความคิดเห็นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ค าส าคญั: คุณลกัษณะของลูกคา้, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ขนส่งไทย-จีน  
 

Abstract 
 The objectives of this research were to: 1)  explore the demographic characteristics of 
customers using the services of Thai-Chinese shipping companies; 2)  explore of customer opinion 
on the service marketing mix of Thai-Chinese shipping companies; and 3 )  Comparison of 
population’s characteristics with service marketing mix of Thai-Chinese shipping companies.  
The population of this research are all the 60  customers of Thai-Chinese shipping companies. The 
data collection was conducted by using questionnaires. The data were analyzed by using descriptive 
statistics comprising of frequencies, percentage, means, and standard deviations. In addition, T-test 
and F-test were applied to the difference testing, and the comparison of pairs of means was 
conducted using the Least Square Difference (LSD). It was found from the study that: 
 1. The majority of the samples were females; aged between 31-40 years; the position were 
general manager and sales manager respectively; type of firm was company limited, and most of the 
sample group have experiences of 6-10 years, the operating period is between 6 to 10 years, a period 
of being customers of Thai-Chinese shipping companies between 1  and 2  years, and most of them 
have never used other transportation companies. 
 2. The level of customer opinion on marketing mix factors found that in terms of products, 
most customers were satisfied at a high level on the factor of product, price and service rate, 
distribution channels, marketing promotion, personnel, service processes, and the physical 
characteristics of the company.     
 3. The hypothesis testing revealed that the personal factors such as the different of gender 
and age have an affected the different levels of satisfaction in products, price or service rate, 
distribution channels, marketing promotion, personnel, service processes and physical 
characteristics with statistically significant. It was found that customers aged between 5 1  and  
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60  years and over 60  years of age were less satisfied with various factors than customers in other 
age groups. For the influence of job positions on satisfaction levels, it was found that job 
differentiation resulted in significant differences in satisfaction levels.  
 
Keywords: Customer’s characteristic, Service marketing mix, Thai-Chinese shipping company.
  
บทน า 
 การคา้ระหวา่งประเทศมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด
ทั้งในส่วนของการน าเขา้ – ส่งออก การจา้งผลิต หรือการร่วมลงทุนในต่างประเทศ การคา้ระหว่าง
ประเทศดงักล่าวนอกจากมีส่วนช่วยในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศแลว้ ยงัมีส่วนช่วยใน
การขยายศกัยภาพของผูป้ระกอบการให้มีมากขึ้นอีกดว้ย โดยจากรายงานการศึกษาเชิงลึก เล่มที่ 2 
การคา้ระหว่างประเทศ แนวโน้ม และมาตรการภายใตโ้ครงการจดัท าแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย ์
พศ. 2555 – 2564 พบว่า การคา้ระหว่างประเทศของประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่งกา้วกระโดด 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการน าเขา้ – ส่งออก ที่มีการขยายตวัมากขึ้นทั้งในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน 
และประเทศจีน  (กระทรวงพาณิชย,์ 2554) 
 การคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน มีความสัมพนัธ์กนัมายาวนานตั้งแต่ในอดีต 
และมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัที่เพิ่มมากขึ้น เม่ือมีการจดัท าขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างไทย-จีน 
ในปี พ.ศ. 2521 รวมถึงมีการพฒันาความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนเพิม่มากขึ้น 
(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ , 2557)  จากข้อ มูลของศูนย์ข้อ มูลข่ าวสารอา เซียน  
กรมประชาสมัพนัธ ์แสดงใหเ้ห็นวา่ ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย และ จีน มีมูลค่าทางการคา้เท่ากบั 
80.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.7 และเป็นประเทศคู่คา้ที่ไทยมีมูลค่าใน
การส่งออกสินคา้มากที่สุด  

ดว้ยปริมาณในการน าเขา้ – ส่งออกสินคา้ ระหวา่งประเทศไทย และประเทศจีนที่เพิม่สูงขึ้น 
ท าให้ปริมาณความตอ้งการบริการขนส่งสินคา้ระหว่างสองประเทศน้ีเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของ 
ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ระหว่าง ประเทศไทย และประเทศจีน จึงขยายตวัเพิ่มขึ้นอยา่งมาก ดว้ยการ
ขยายตวัดงักล่าวท าให้ธุรกิจขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศไทย และประเทศจีน มีการแข่งขนัที่สูงขึ้น 
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการการขนส่ง จึงเป็นเร่ืองส าคัญและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการแข่งขนั จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการการขนส่งไทย-จีน ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่งไทย-จีน  
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการของบริษทัขนส่งไทย-จีน 
2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ที่ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางตลาดบริการ

ของบริษทัขนส่งไทย-จีน 
3. เพื่อศีกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของลูกคา้ที่ใช้บริการที่ส่งผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของบริษทัขนส่งไทย-จีน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 คุณลกัษณะของลูกคา้ที่ใชบ้ริการไดแ้ก่ เพศ อาย ุต  าแหน่งงาน ลกัษณะกิจการ อายขุองการ
ด าเนินกิจการ และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความคิดเห็นของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่งไทย-จีนแตกต่างกนั 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย  
 

ตวัแปรอสิระ                    ตวัแปรตาม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

คุณลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ต าแหน่งงาน 

4. ลกัษณะกิจการ 

5. อายขุองการด าเนินกิจการ 

6. ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของบริษทัขนส่ง 

ไทย - จีน 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ผลิตภณัฑ ์/ การบริการ 

2. ราคา / อตัราค่าขนส่ง 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. กระบวนการให้บริการ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผูป้ระกอบการทราบถึงระดับความคิดเห็นของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของบริษทัขนส่งไทย-จีน 
 2. ผูป้ระกอบการน าผลวิจยัน้ีมาปรับปรุงและพฒันาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ของบริษทัขนส่งไทย-จีน รวมถึงการรักษาฐานลูกคา้เก่า เพิม่ลูกคา้ใหม่ สร้างความไดเ้ปรียบทางดา้น
การแข่งขนั และพฒันาปรับปรุงองคก์รต่อไป  
 
แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคดิทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 การบริการ ตามนิยามของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 161 – 162) หมายถึง 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยจะมีลักษณะส าคัญได้แก่  
1) ไม่สามารถจับต้องได้ 2) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการได้ 3) เกิดการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา และ 4) ไม่สามารถเก็บรักษาได ้จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวท าให้การบริการมีความ
แตกต่างกบัสินคา้ และการใชส่้วนประสมทางการตลาดส าหรับการบริการ ก็จึงมีความแตกต่างกบั
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับสินคา้ดว้ย  
   คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ไดก้ล่าวไวว้า่ ธุรกิจใหบ้ริการจะใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด
บริการ  (The Service Marketing Mix) หรือ  7  P’s เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
ซ่ึงประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
  1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ผลิตภณัฑข์องธุรกิจบริการ หมายถึง บริการที่
เสนอเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ ซ่ึงครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งของตวัสินคา้และ
ส่ิงที่ตอ้งจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ไม่ได้ตอ้งการเพียงตวัสินคา้และบริการเท่านั้น  
แต่ยงัตอ้งการประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนที่จะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้หรือบริการของธุรกิจบริการดว้ย 
  2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน 
(Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑก์บัราคา ผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูง
กว่าราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดังนั้น ผูก้  าหนดกลยุทธ์ด้านราคาตอ้งค านึงถึง (1) คุณค่าที่รับรู้ 
(Perceived Value) ในสายตาของผูบ้ริโภค ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ
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ผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์นั้น (2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้ง (3) ภาวการณ์
แข่งขนั (4) ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น นโยบายภาครัฐ ภาวะเศรษฐกิจ 
  3) การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ด้านสถานที่ให้บริการในส่วนแรก คือ  
การเลือกท าเลที่ตั้ง (Location) การเลือกท าเลที่ตั้งของธุรกิจบริการมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการที่ผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจากผูใ้ห้บริการในสถานที่ที่ผูใ้ห้บริการจดัไว ้เพราะท าเล
ที่ตั้งเป็นตวัเลือก เป็นตวัก าหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคที่จะเขา้มาใหบ้ริการ ดงันั้น สถานที่ใหบ้ริการตอ้ง
สามารถครอบคลุมพื้นที่ในการใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และค านึงถึงท าเลที่ตั้งของคู่แข่งขนั
ดว้ย โดยความส าคญัของท าเลที่ตั้งจะมีความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจ
บริการแต่ละประเภท 
  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพือ่สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย
ท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ  
ซ่ึงเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสม
ประสานกัน ( Intergraded Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า 
ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้
  5) บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึง คุณภาพในการ
ให้บริการตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนักงานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติที่ดี สามารถตอบสนองต่อ
ลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
  6) กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการเพื่อส่ง
มอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ จะพจิารณาใน 2 ดา้น คือ 
ความซับซ้อน (Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในดา้นของความซับซ้อนจะตอ้ง
พิจารณาถึงขั้นตอนและความต่อเน่ืองของงานในกระบวนการ ส่วนในดา้นของความหลากหลาย
ตอ้งพิจารณาถึงความมีอิสระ ความยดืหยุน่ ความสามารถที่จะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือล าดบัการ
ท างานได ้
  7)  ส่ิ งน า เสนอทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) ได้แ ก่  
สภาพแวดลอ้มของสถานที่ให้บริการ การออกแบบตกแต่งส่วนหรือแผนกของพื้นที่ในอาคาร และ
ลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ที่สามารถดึงดูดลูกคา้ได้ และท าให้มองเห็นภาพลกัษณ์ของการบริการ 
ไดอ้ยา่งชดัเจน  
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 แนวคดิด้านประชากรศาสตร์  
 มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม หม า ย ข อ ง ค า ว่ า  ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์  ไ ว้ห ล า ก หล า ย  เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) ระบุว่า ประชากรศาสตร์หมายถึงการวิเคราะห์ทาง
ประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้างการกระจายตวัและการเปล่ียนแปลงประชากรในเชิงที่สมัพนัธ์กบั
ปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมอ่ืนๆโดยปัจจยัทางประชากรอาจเป็นไดท้ั้งสาเหตุและผล
ของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539,  
น.106-108) ที่ระบุวา่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงลกัษณะที่แตกต่างของประชากร
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นส าคญั โดยลกัษณะประชากรศาสตร์ที่มกัใชใ้นการศึกษาวิจยัประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุรายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา และ สถานภาพสมรส อยา่งไรก็ดีในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัท  าการศึกษา
ลกัษณะประชากรศาสตร์ในส่วนของ ผูท้ี่เป็นลูกคา้บริษทัขนส่งไทย-จีน โดยเพิ่มเติมในส่วนของ 
ลักษณะของกิจการ อายุในการด าเนินงาน และ ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า โดยเรียกรวมว่า 
คุณลกัษณะของลูกคา้ที่ใชบ้ริการ 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวจิยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของลูกคา้ใชบ้ริการที่ส่งผลต่อส่วนประสม
ทางตลาดบริการของบริษทัขนส่งไทย-จีน  คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ที่ใชบ้ริการบริษทัขนส่งไทย-จีน จ านวนทั้งส้ิน 60 ราย 
ท าการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ทั้งหมด ใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และตรวจสอบ
หาความตรง ของเน้ือหา โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวธีิของ Cronbach’s 
Alpha ตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 95% (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) และพบว่า มีค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่ามากกวา่ 0.7 ในทุกดา้น  
 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น การวเิคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 
  1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิจัย ได้ใช้สถิติเชิง
พรรณนาส าหรับอธิบายผล โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชอ้ธิบายขอ้มูล
เบื้องตน้เก่ียวและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
  2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ
วเิคราะห์ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลคุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 ข้อมูลคุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  
เพศหญิง จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 มีอายเุฉล่ียในช่วง 31 – 40 ปี จ  านวน 27 คน (ร้อยละ 
45) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต  าแหน่งเป็น ผูจ้ดัการทัว่ไป จ านวน 23 คน (ร้อยละ 38.30) และ
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบของ บริษทัจ ากัด มากกว่า กิจการส่วนตวั ธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีอายุของการด าเนินกิจการอยู่ระหว่าง 6-10ปี เป็นจ านวน 31 คน (ร้อยละ 51.70) ส่วนใหญ่เป็น 
มีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของบริษทัขนส่งไทย-จีน 1-2 ปี (ร้อยละ 60) และจ านวน 47 ราย ไม่เคย
ใชบ้ริการของบริษทัขนส่งสินคา้ที่อ่ืน  
 ข้อมูลระดบัความคดิเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการมีการแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ แต่ละดา้นดงัน้ี  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ทุกข้อในระดับที่มาก โดยให้ความส าคัญกับการมีบริการจัดเก็บและดูแลความ
ปลอดภยัของสินคา้มากเป็นอนัดบัที่ 1 (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05) การมีบริการแกไ้ขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95) และ การมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกั (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86) เป็นอันดับรองลงมา 
ตามล าดบั 
 ดา้นราคา   ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นโดยรวมในระดบัมาก โดยใหค้วามคิดเห็น
ในเร่ืองของอตัราค่าบริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76) เป็นอนัดบัหน่ึง และให้ความ
คิดเห็นต่อ เร่ืองของ ความสามารถต่อรองราคาได้ และ ราคาถูกเม่ือเทียบกับบริษทัขนส่งอ่ืนๆ
รองลงมาตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทุกดา้นในระดบัมาก 
โดยสถานที่ตั้งของบริษทั เดินทางไดส้ะดวกรวดเร็ว เป็นส่ิงที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความ
คิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81) ในขณะที่ มีการให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์  
และ สถานที่ตั้งของบริษทัสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยลงตามล าดบั  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นน้ีโดยรวม 
ในระดบัที่มาก โดยให้ความส าคญักบัการมีบริการพิเศษอ่ืนๆเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย มากที่สุด 
ตามด้วย การให้ส่วนลดค่าบริการส าหรับลูกค้าที่ ใช้บริการระยะยาว บริษัทมีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธก์บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และ บริษทัมีการท าการส่งเสริมการขายจากลูกคา้ ตามล าดบั  
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  ส าหรับด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอ ใจอยู่ในระดับมาก  
ต่อ ความรู้ความเขา้ใจในงานของพนกังาน ทกัษะในการติดต่อส่ือสารของพนักงาน มนุษยส์ัมพนัธ์
และอัธยาศยัที่ดีของพนักงาน การความเรียบร้อยในการแต่งกาย มารยาทและความสุภาพของ 
พนกังาน ความเรียบร้อยและความครบถว้นในการท างาน และ ความช านาญในงานของพนกังาน  
 ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มากต่อ ความรวดเร็วในกระบวนการการให้บริการ ความถูกตอ้งของการให้บริการ ความปลอดภยั
ของการส่งมอบ สินคา้ และ ความพร้อมของพนกังานในการขนส่ง   
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบ ถามส่วนใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ในดา้นที่บริษทัมีที่จอดรถอยา่งเพียงพอ สถานที่ของบริษทัมีความ ใหญ่โตน่าเช่ือถือ รถส่งสินคา้
ของบริษทัมีความน่าเช่ือถือ และ โกดงัสินคา้ไดม้าตรฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่ง ไทย-จีนเม่ือ 
                 เปรียบเทียบตามเพศ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.3974 .89204 4.1716 .47048 -4.018 .000* 
2. ดา้นราคาหรืออตัราค่าบริการ 3.3077 .95183 4.0196 .50547 -3.459 .001* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.3077 .97490 4.0882 .64254 -3.537 .001* 
4. ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.3546 1.01792 4.0074 .61387 -2.759 .009* 

5. ดา้นบุคลากร 3.3571 .84973 4.0084 .42632 -3.579 .001* 
6. ดา้นกระบวนการการ
ใหบ้ริการ 

3.2115 .86224 3.9044 .47679 -3.689 .001* 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.5000 .96177 4.1103 .56806 -2.875 .007* 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าเพศที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความแตกต่างในระดับความคิดเห็น
ของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ อนัประกอบไปดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาหรือ
อัตราค่าบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร  
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ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบัความมัน่ใจที่ร้อยละ 95 (P<0.05) 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่ง ไทย-จีนเม่ือ 
                 เปรียบเทียบตามอาย ุ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อาย ุ ค่าเฉล่ีย S.D df F P 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 31-40 4.3765 .28342 3 24.120 .000* 
 41-50 3.8229 .64541 
 51-60 3.0694 .53870 

 มากกว่า 60 2.8000 1.02334 
2. ดา้นราคาหรือ 31-40 4.2099 .35982 3 16.114 .000* 
อตัราค่าบริการ 41-50 3.7292 .57375    
 51-60 2.8889 .79561    
 มากกว่า 60 2.9333 1.16428    
3. ดา้นช่องทาง 31-40 4.2469 .54375 3 13.145 .000* 
การจดัจ าหน่าย 41-50 3.8125 .74006    
 51-60 2.9722 .77144    
 มากกว่า 60 2.7333 1.09036    
4. ดา้นการส่งเสริม 31-40 4.1944 .55180 3 14.057 .000* 
ทางการตลาด 41-50 3.8906 .61216    
 51-60 2.8333 .74111    
 มากกว่า 60 2.9500 1.17792    
5. ดา้นบุคลากร 31-40 4.0952 .31198 3 11.944 .000* 
 41-50 3.8304 .58605 
 51-60 3.0238 .74563 
 มากกว่า 60 3.0857 1.08138 
6. ดา้นกระบวนการ 31-40 3.9630 .46875 3 10.458 .000* 
การให้บริการ 41-50 3.7344 .69203 
 51-60 2.8658 .67805 
 มากกว่า 60 2.9500 .90830 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่ง ไทย-จีนเม่ือ 
                  เปรียบเทียบตามอาย ุ(ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อาย ุ ค่าเฉล่ีย S.D df F P 

 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 31-40 4.3981 .51468 3 17.130 .000* 

 41-50 3.7344 .55128 

 51-60 3.1458 .69461 

 มากกว่า 60 2.9000 .92871 

 
จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิด

ความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ อนัประกอบ
ไปดา้นดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาหรืออตัราค่าบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดดา้นบุคลากรดา้นกระบวนการการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบัความมัน่ใจที่ร้อยละ 95 (P<0.05) 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่ง ไทย-จีนเม่ือ 
                 เปรียบเทียบตามต าแหน่งงาน 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย S.D df F P 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ เจา้ของกิจการ 2.7500 1.17458 3 43.460 .000* 
 กรรมการผูจ้ดัการ 2.8611 .19890 
 ผูจ้ดัการทัว่ไป 3.9420 .50654 

 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 4.4841 .17404 
2. ดา้นราคาหรือ เจา้ของกิจการ 3.0833 1.28740 3 35.874 .000* 
อตัราค่าบริการ กรรมการผูจ้ดัการ 2.5833 .40514    
 ผูจ้ดัการทัว่ไป 3.8406 .47000    
 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 4.3333 .27889    
3. ดา้นช่องทาง เจา้ของกิจการ 2.8333 1.23228 3 .27.988 .000* 
การจดัจ าหน่าย กรรมการผูจ้ดัการ 2.6389 .43712    
 ผูจ้ดัการทัว่ไป 3.8841 .56505    
 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 4.4127 .49334    
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่ง ไทย-จีน 
                 เม่ือเปรียบเทียบตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย S.D df F P 

 

4. ดา้นการส่งเสริม เจา้ของกิจการ 3.0000 1.35401 3 30.114 .000* 
ทางการตลาด กรรมการผูจ้ดัการ 2.6250 .44594    
 ผูจ้ดัการทัว่ไป 3.8152 .52881    
 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 4.4286 .38845    
5. ดา้นบุคลากร เจา้ของกิจการ 3.0000 1.22890 3 26.963 .000* 
 กรรมการผูจ้ดัการ 2.7738 .27552 
 ผูจ้ดัการทัว่ไป 3.9814 .46252 
 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 4.1293 .34078 
6. ดา้นกระบวนการการให้ 
บริการ 

เจา้ของกิจการ 3.1250 .94648 3 22.342 .000* 
กรรมการผูจ้ดัการ 2.5833 .24618 

 ผูจ้ดัการทัว่ไป 3.9674 .56561 

 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 3.8810 .48489 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เจา้ของกิจการ 3.0625 .98689 3 29.695 .000* 

 กรรมการผูจ้ดัการ 2.8750 .49429 

 ผูจ้ดัการทัว่ไป 3.8478 .47517 

 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 4.5476 .17840 

 
จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า ความแตกต่างของต าแหน่งงาน

ส่งผลให้เกิดความ แตกต่างในระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
อนัประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น ราคาและอตัราค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ดา้นดา้นบุคลากร ดา้น กระบวนการการให้บริการ และ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความมัน่ใจที่ ร้อยละ 95 (P< 0.05) 
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่ง ไทย-จีนเม่ือ 
                 เปรียบเทียบตามลกัษณะกิจการ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

บริษทัจ ากดั กิจการส่วนตวั 
t P 

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.6898 .82246 4.0556 .67328 -1.810 .075 
2. ดา้นราคาหรืออตัราค่าบริการ 3.6111 .84515 3.8611 .74157 -1.178 .244 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.5741 .90365 4.0139 .80745 -1.925 .059 
4. ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด 

3.5833 .93159 3.9688 .70831 -1.720 .091 

5. ดา้นบุคลากร 3.5992 .79048 3.9167 .55074 -1.833 .072 
6. ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 3.5208 .73527 3.7292 .76938 -1.056 .296 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.7917 .83986 3.9271 .78878 -.627 .533 

 
จากตารางที่ 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ความแตกต่างในลักษณะกิจการไม่

ส่งผลให้เกิดความ แตกต่างในระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา หรืออตัราค่าบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวน การการให้บริการ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความมัน่ใจที่ร้อยละ 95 โดยมีค่า P อยูท่ี่ .075, .244, .059, .091, .072, .296  
และ .533 ตามล าดบัซ่ึงมากกวา่ 0.05 ทั้งหมด 
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่ง ไทย-จีนเม่ือ 
                 เปรียบเทียบตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ระยะเวลาใน 
การเป็น
ลูกคา้ 

ค่าเฉล่ีย S.D df F P 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ ไม่เกิน 1 ปี 3.7778 .84421 2 .247 .782 
 1-2 ปี 3.9298 .64146 
 3-4 ปี 3.9000 .91742 

 4 ปีขึ้นไป 3.8361 .78143 

ปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ระยะเวลาใน 
การเป็น
ลูกคา้ 

ค่าเฉล่ีย S.D df F P 

2. ดา้นราคาหรือ ไม่เกิน 1 ปี 3.6667 .89087 2 .190 .827 
อตัราค่าบริการ 1-2 ปี 3.8070 .68777    
 3-4 ปี 3.6667 .70711    
 4 ปีขึ้นไป 3.7111 .80831    
3. ดา้นช่องทาง ไม่เกิน 1 ปี 3.7037 .99770 2 .128 .880 
การจดัจ าหน่าย 1-2 ปี 3.8070 .67874    
 3-4 ปี 3.8667 .86923    
 4 ปีขึ้นไป 3.7500 .88644    
4. ดา้นการส่งเสริม ไม่เกิน 1 ปี 3.6667 .98923 2 .308 .736 
ทางการตลาด 1-2 ปี 3.8289 .63494    
 3-4 ปี 3.9000 .72024    
 4 ปีขึ้นไป 3.7375 .86410    
5. ดา้นบุคลากร ไม่เกิน 1 ปี 3.6389 .80847 2 .742 .481 

 1-2 ปี 3.8872 .53575 
 3-4 ปี 3.7429 .60945 
 4 ปีขึ้นไป 3.7262 .71660 
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทัขนส่ง ไทย-จีน 
                 เม่ือเปรียบเทียบตามระยะเวลาการเป็นลูกคา้ (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ระยะเวลา
ใน การเป็น
ลูกคา้ 

ค่าเฉล่ีย S.D df F P 

 
6. ดา้นกระบวนการ 
การใหบ้ริการ 

ไม่เกิน 1 ปี 3.5764 .80804 2 .545 .583 
1-2 ปี 3.7237 .67131 

 3-4 ปี 3.3500 .62750 
 4 ปีขึ้นไป 3.6042 .74971 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่เกิน 1 ปี 3.8056 .89065 2 .147 .864 
 1-2 ปี 3.8816 .66337 
 3-4 ปี 4.0000 .91856 
 4 ปีขึ้นไป 3.8458 .81575 

 
จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่าความแตกต่างในระยะเวลาในการเป็น

ลูกคา้ของบริษทั ขนส่งไทย-จีนไม่ส่งผลให ้ เกิดความแตกต่างในระดบัความความคิดเห็นของลูกคา้ 
มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของบริษทัขนส่งไทย-จีน อนัประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา และอัตราค่าบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และ ดา้นกายภาพ อยา่งนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบัความมัน่ใจ
ที่ร้อยละ 95 โดยมี ค่า P อยูท่ี่ .782, .827, .880, .736, .481, .583 และ .864 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ทั้งหมด  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของลูกคา้ใชบ้ริการที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางตลาด
บริการของบริษทัขนส่งไทย-จีน พบว่า คุณลกัษณะของลูกคา้ในเร่ืองของ เพศ อาย ุต  าแหน่งงาน  
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของลูกคา้ มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของ
บริษทัขนส่งไทย-จีน แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ กับแนวคิดและทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน 
(2539, น. 106) ซ่ึงกล่าวไวว้่าเพศมีความแตกต่างกนัในดา้นความคิดค่านิยมทศันคติพฤติกรรมและ
ความต้องการเน่ืองจากวฒันธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศ 
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ไวแ้ตกต่างกนั ในขณะที่ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2541) กล่าวไวว้า่อายมีุผลต่อพฤติกรรม
การแสดงออกและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ อายเุป็นปัจจยัที่ท  าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ือง
ความคิดและพฤติกรรม และเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชักจูงใจ 
ในขณะที่งานวจิยัของ วไิลลกัษณ์ ทองป้ัน (2546) ซ่ึงศึกษาวจิยัเร่ือง “ความพงึพอใจและพฤติกรรม
ในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของแต่ละดา้นของลกัษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า อาชีพ และ
ต าแหน่งที่แตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยนี้ไปใช้  
 บริษทัขนส่งไทย-จีนควรปรับปรุงและสอบถามถึงความตอ้งการในกลุ่มลูกคา้ที่เป็นเพศ
ชายกลุ่มลูกคา้ที่มีอายุมากกว่า 51 ปีและกลุ่มลูกคา้ที่มีต  าแหน่งเป็นเจา้ของกิจการและกรรมการ
ผูจ้ดัการที่มีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์าคาและอตัราค่าบริการช่องทางการจดัจ าหน่ายการส่งเสริมทาง
การตลาดบุคลากรกระบวนการการให้บริการและลกัษณะทางกายภาพเพือ่เพิม่ระดบัความคิดเห็นใน
กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวถึงแมลู้กคา้กลุ่มดงักล่าวจะไม่ใช่กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัแต่ก็มีสดัส่วนที่ควรให้
ความส าคญั 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
 บริษทัควรท าการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของปัจจยัต่างๆที่มีต่อการกลบัมาใชบ้ริการการขนส่ง
เน่ืองจากบริษทัมีงบจ ากดัในการพฒันาปัจจยัต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการการ
รับรู้ถึงล าดบัความส าคญัและอิทธิพลของปัจจยัต่างๆที่มีต่อการใชบ้ริการจะสามารถท าให้บริษทั
พฒันาการใหบ้ริการที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ขึ้นโดยทางบริษทัสามารถจดัท า
งานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัต่างๆที่มีต่อการกลบัมาใชบ้ริการโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ย Multiple Linear Regression ที่ไม่เพยีงแต่แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของปัจจยัต่างๆที่มีต่อ 
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