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สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า ในการใช้ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ขนส่ ง
ภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขม ผู้วิจัยนามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
5.1 ผลการสรุปวิจัย
สรุปผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จานวน 248 คนคิดเป็นร้อยละ 65.3 เป็นหญิง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายมี
จานวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 34.7 จานวน 229 คนคิดเป็นร้อยละ 60.3 เป็นผู้มีอายุ 20-30 ปี รองลงมาเป็น
31-40 ปี กลุ่มตัวอย่างที่อายุไม่เกิน 20 ปี เป็นจานวนน้อยที่สุด คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 เป็นพนักงานเอกชนหรือรับจ้าง รองลงมา
ประกอบอาชี พ รับ ราชการ/พนัก งานรัฐวิส าหกิ จ จานวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 17.6 และกลุ่มนั ก เรีย น
นักศึกษามีจานวนน้อยที่สุดคือ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 286 คนคิดเป็นร้อย
ละ 75.3 เป็นผู้มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาเป็นผู้การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจานวน 66 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.4 และมีผู้มีการศึกษาต่ากว่าปริญาตรีจานวนน้อยที่สุด คือ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 กลุ่มผู้
ที่มีรายได้ 10000-20000 บาทต่อเดือน โดยมีจานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นผู้ที่มีรายได้
20001-30000 บาทต่อเดือนและจาน้วยที่สุดคือผู้มีรายได้ต่ากว่า 10000 บาทจานวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 5.3
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 223 คนคิดเป็นร้อย 58.7 ใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน รองลงมาเป็นการใช้ 2-4
ครั้งต่อเดือนจานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และที่น้อยที่สุดคือจานวนมากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่งของทั่วไปจานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาเป็นการ
ส่งเอกสาร 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และน้อยที่สุดคือส่งสิ่งของมีค่า 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 มีค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งที่มากคือ 0-100 บาท/ต่อครั้ง จานวน 172 คนคิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาที่กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จานวน
101-200 บาทต่อ/ครั้ง จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 กลุ่มที่น้อยคือมีค่าใช้จ่ายที่จานวน 400 บาทขึ้น
ไป/ต่อครั้งจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 กลุ่มตัวอย่างจานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ส่งแบบ
บุคคลถึงบุคคล รองลงมากลุ่มตัวอย่าง 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ส่งแบบธุรกิจส่งถึงบุคคลและน้อยที่สุด
จานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่งแบบแบงคอค แซมเดย์ ส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการ วันพุธ -วันพฤหัสบดี
จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาที่กลุ่มตัวอย่างนิยมไปใช้บริการคือ วันศุกร์และวันเสาร์ จานวน
102 คนคิดเป็นร้อยละ 26.8และน้อยที่สุดคือวันจันทร์ 2คนคิดเป็นร้อยละ .5

สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษทั เคอ
รี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขม
พบว่าความพึงพอใจของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมโดย
รวมอยู่ ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.95 ส่ว นเบี่ ย งมาตรฐาน .812 โดยมี คุ ณ ความพึ งพอใจที่ สูงสุ ดด้า นคุ ณ
กระบวนการให้บริการและมีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .753 และมีความพึงพอใจระดับ มาก
รองลงมาเป็นด้านคุณภาพการบริการเฉลี่ยเท่ากัน 4.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.11 ส่วนที่ลูกค้าพอใจ
น้อยที่สุดคือ ด้านส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย 3.68 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .953 และมีระดับความพึงพอใจ
มาก
ในด้านคุณภาพการบริการ ลูกค้าที่มาใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์
เพรสในเขตหนองแขมมีความความพึงพอใจในเรื่องที่มี มีการบริการที่ได้มาตรฐานเหมือนกันทุ กครั้งมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .726 และมีความพึงพอใจในระดับ มากและรองลงมาคือความเอาใจใส่
และความกระตือล้นของพนักงานมีค่าเฉลี่ย 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .716 ส่วนที่ลูกค้ามีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือมีการแนะนาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมีค่าเฉลี่ ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .831 และมีความ
พึงพอใจในระดับมาก
ในด้านราคาค่าบริการลูกค้าที่มาใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสใน
เขตหนองแขมมีความความพึงพอใจในเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .799 และมีความพึงพอใจในระดับ มากและรองลงมาคือราคาเหมาะสมกับจานวนที่ซื้อ
บริการมีค่าเฉลี่ย 3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .802 ส่วนที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือราคาไม่
แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่นมีค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .835 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ในด้านสถาณที่ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส
ในเขตหนองแขมมีความความพึงพอใจในเรื่องสถาณที่เพียงพอในการรับลูกค้า มาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .885 และมีความพึงพอใจในระดับ มากและรองลงมาคือเดินทางสะดวกมีค่าเฉลี่ย 3.81
และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .879 ส่วนที่ ลูก ค้ามีความพึ งพอใจน้อยที่สุดคือบรรยากาศสถาณที่มีความ
สวยงามค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .826 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ในด้านส่งเสริมการตลาดลูกค้าที่มาใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส
ในเขตหนองแขมมีความพึงพอใจในมีรูปแบบการส่งเสริมการตลาดหลกหลายมากมีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .910 และมีความพึงพอใจในระดับ มากและรองลงมาคือการโฆษณาเป็นที่น่าสนใจมี
ค่าเฉลี่ย 3.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .972 ส่วนที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือมีช่วงโปรโมชั่นลด
ราคาค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .964 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ในด้านบุคลากร ลูกค้าที่มาใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขต
หนองแขมมีความพึงพอใจในการแต่งกายของพนักงานมากมีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .736 และ
มีความพึงพอใจในระดับ มากและรองลงมาคือบุคลิกและสีหน้าท่าทางแสดงออกมีค่าเฉลี่ย 4.02 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .774 ส่วนที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างจริงใจ
ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .750 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ในด้านกระบวนการการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่
เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมมีความพึงพอใจในมีความรวดเร็วในการจัดส่ งมากมีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .749 และมีความพึงพอใจในระดับ มากและรองลงมาคือสินค้าไม่มีความเสียหายมีค่าเฉลี่ย 4.20
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .749 ส่วนที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ระบบติดตามของสินค้ามึความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .714 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ในด้านลักษณะกายภาพภายนอกลูกค้าที่มาใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่
เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมมีความพึงพอใจในสถาณที่มีความสะอาดมากมีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .757 และมีความพึงพอใจในระดับ มากและรองลงมาคือเห็นแหล่งที่ตั้งได้ง่ายค่าเฉลี่ย 4.00 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .811 ส่วนที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย
ค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .804 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
สรุป ผลการศึก ษาเปรีย บเทีย บความพึง พอใจในการใช้บริก ารของธุร กิจ ขนส่ง ภายในประเทศ
บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขม
ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่
เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
ลูกค้าที่มีอายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่
เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
ลูกค้าที่มีอาชีพที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่
เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
ลู ก ค้ า ที่ มี ก ารศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ขนส่ ง ภายในประเทศ
บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
ลูกค้าที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่
เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
ลู ก ค้ า ที่ มี ค วามถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก ารที่ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารของ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง
ภายในประเทศ บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
ลูกค้าที่มีการเลือกใช้บริการส่งสินค้าแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
ลูก ค้ า ที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ บ ริ ก ารที่ ต่ า งกั น มี ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารของธุ ร กิ จขนส่ ง
ภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน

ลู ก ค้ า ที่ มี ก ารส่ ง ประเภทสิ น ค้ า ที่ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ขนส่ ง
ภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
ลูกค้าที่นิยมมาเลือกวันในการใช้บริการที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมไม่แตกต่างกัน
5.2 การอภิปรายผลการวิจยั
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขต
หนองแขมโดยรวมอยู่ในระดับ มากโดยด้านคุณภาพในการบริการเป็นด้านที่ลูกค้าที่มาใช้บริการมี โดยมีคุณ
ความพึงพอใจที่สูงสุดในด้านคุณกระบวนการให้บริการและมีความพึงพอใจระดับ มากรองลงมาเป็นด้าน
คุณภาพการบริการเฉลี่ยส่วนที่ลูกค้าพอใจน้อยที่สุดคือด้านส่งเสริมการตลาดและมีระดับความพึงพอใจมาก
โดยทุกด้านมีระดับความพึงพอใจในระดับมากผลการศึกษาสอดคล้องกับหลักการของสอดคล้องกับหลักการ
ของ Zeithaml, Parasuraman and Berry แสดงให้เห็นว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับการให้บริการโดยให้
ความสาคัญในเรื่องมีความรวดเร็วในการจัดส่ง สินค้าไม่มีความเสียหาย และ ระบบติดตามสิ นค้ามีความ
ถูกต้องและประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงการจัดส่งสินค้าได้มีประสิทธิไม่มีปัญหาในการจัดส่งมีความรวดเร็ว
สามารถติดตามได้ว่าสินค้าจะได้ในเวลาทีแน่นอน
ส่วนถัดมาเป็นคุณภาพในการให้บริการซึ่งเป็นความสามารถของบริการในการให้บริการให้ตรงกับ
สัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมและได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของ
บริการความสม่าเสมอนี้จะทาให้ผู้รับบริก ารรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือสามารถให้ความ
ไว้วางใจได้
ส่วนถัดมาด้า นบุ คลากรผู้รับบริก ารได้คาดหวังจากผู้ให้บริก ารประกอบด้วยความสามารถของ
พนักงานในการให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาไว้ การการนาข้อมูลมาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าการทางาน
ไม่ผิดพลาดเสมอ และการมีจานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการนั้นผู้ให้บริการต้องมีการตอบสนองต่อ
ลูกค้าซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นความสามารถของผู้ให้บริการในการสร้างความเชื่อมันให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการซึ่งผู้
ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวลมีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมัน
ใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุดการตอบสนองต่อลูกค้าประกอบด้วยการมีระบบการให้บริการที่
ให้บริการได้รวดเร็วความพร้อมของพนักงานในการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ลูกค้าความรวดเร็วในการทางาน
ของพนักงานและความพร้อมของพนักงานในการให้บริการลูกค้าทันทีที่ต้องการ
ส่วนถัดมาเป็นด้านราคาค่าบริการผู้ ให้บริการมีการเก็บราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการแต่ที่สาคัญการมีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่สาคัญ

ส่วนถัดมาเป็นด้า นสถาณที่ใ ห้บ ริก ารสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริก ารได้อย่ าง
ทันท่วงทีและผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการรวมทั้งจะต้อง
กระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึงรวดเร็ว
ส่วนถัดมาเป็นด้านส่งเสริมการตลาดประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการต้องให้ข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยาไม่ผิดพลาดการการสร้างความปลอดภัย
และเชื่อมันในการรับบริการและการประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆของธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยรับบริการได้รู้จักและ
มีความสนใจที่จะเปลี่ยนการใช้บริการจากเจ้าเดิม
ส่วนถัดมาเป็นด้านกระบวนการให้การบริการจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับ
การให้บริการโดยให้ความสาคัญในเรื่องมีความรวดเร็วในการจัดส่ง สินค้าไม่มีความเสียหาย และ ระบบ
ติดตามสินค้ามีความถูกต้องและประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงการจัดส่งสินค้าได้มีประสิทธิไม่มีปัญหาในการ
จัดส่งมีความรวดเร็วสามารถติดตามได้ว่าสินค้าจะได้ในเวลาทีแน่นอนผู้ให้บริการจะต้องเพิ่ม ลูกค้าใหม่ให้
เกิดความมั่นใจในบริการและรักษาฐานลูกค้าเดิม
ส่วนถัดมาเป็นด้านลักษณะกายภาพนอกสถาณที่ตั้งมีลักษณะที่ดีควรมีที่มองจากภายนอกได้เห็นได้
ง่ายชัดเจนมีที่สะดุดตาผู้คนทั่วไปเห็นได้ง่ายเพื่อผู้ที่ไม่เคยได้ใช้บริการเกิดความต้องการอยากลองใช้
จากผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าตามลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่าความพึง
พอใจของลูกค้ามีความแตกต่างกันเมื่อลูกค้ามี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เวลาที่มักมาใช้บริการ
ประเภทการขนส่ง ให้ความพึ งพอใจในการใช้บริการแตกต่างกั นไม่ทาให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ
แตกต่ า งกั น ผลการศึ ก ษาสอดคล้ องกั บ ชิ น ภทั ร อ่อ นฉิ ม (2554) การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ทวีคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จากัด โดย
การวิเคราะห์ผ่านความพึงพอใจปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสาคัญในการเลือกบริษัทขนส่งสินค้าของลูกค้า
จากการสรุปผลการวิจัยจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นจะให้ความสาคัญความพึงพอใจ ด้านการ
ให้บริการ อันดับที่ 1 มีการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีกับลูกค้าที่มาใช้บริการ อันดั บที่ 2 การให้บริการมี
ความถูกต้องไม่ผิดพลาด อันดับที่ 3 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร อันดับที่ 4 มี
ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการขนส่งสินค้า อันดับที่ 5 ไม่มีความยุงยากในขั้นตอน
ของการใช้บริการ อันดับที่ 6 พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ อันดับที่ 7 สินค้าที่จัดส่งถึง
ปลายทางครบถ้วนตามจานวนไม่มีการสูญหาย ด้านเวลา อันดับที่ 1 ความรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้า อันดับ
ที่ 2 ความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง อันดับที่ 3 ผู้ให้บริการสามารถจัดส่งสินค้าถึงที่
หมายภายในเวลาที่แจ้งไว้ อันดับที่ 4 ความรวดเร็วในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร อันดับที่ 5 ระยะเวลาที่
ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ที่เกิดขึ้น ด้านการชดใช้ค่าเสียหาย อันดับที่ 1 การชดใช้สูงกว่ามูลค่าของสินค้า
อันดับที่ 2 ชดใช้เป็นสินค้า อันดับที่ 3 เท่ากับมูลค่าของสินค้า อันดับที่ 4 ชดใช้ตามราคาที่ระบุในหน้าตั๋ว จาก
การทดสอบสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยพบว่าสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัท

ขนส่ง บริษัท ทวีคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จากัด ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยแต่ละ
สถานภาพจะให้ความสาคัญด้านต่าง ๆ ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้ใช้บริการ ปริมาณของสินค้า
ที่ขนส่งแต่ละครั้ง มูลค่าของสินค้าที่ขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ความถี่ในการขนส่ง จุดหมายปลายทาง
ความต้องการในการขนส่ง แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการขนส่งสินค้าบริ ษัท ทวีคอนเทน
เนอร์ ทรานสปอร์ต จากัด ไม่แตกต่างกัน สถานภาพ ปริมาณของสินค้าที่ขนส่งแต่ละครั้ง มูลค่าของสินค้าที่
จัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ความถี่ในการขนส่ง จุดหมายปลายทาง ความต้องการในการขนส่งที่แตกต่าง
กันมี ผลต่อปั จจัย ในการเลือกใช้ บ ริก ารรถขนส่งสินค้าบริษั ท ทวีคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จากั ดไม่
แตกต่างกัน
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี้
1. ธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมนั้นควรมี พนักงานที่ให้บริการ
มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและรวดเร็ว ไม่ทาให้ลูกค้าต้องรอรับบริการเป็น
ระยะเวลานานหากไม่สามารถเพิ่มจานวน พนักงานได้ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ในด้านความรวดเร็วในการให้บริการให้มากขึ้นโดยอาจจะนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยมากขึ้นทั้งนี้เป็น
เพราะลูกค้าที่มารับบริการนั้นมีอาชีพที่แตกต่างกันสาหรับลูกค้าที่ทางานประจาและเป็นพนักงานเต็มเวลา
ในสถานประกอบการจะมีเวลาในการใช้บริการเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆระหว่างพักกลางวันเท่านั้นทาห้
ลูกค้ามีความรีบเร่งเนื่องจากมีเวลาจากดแม้แต่ลูกค้าที่ไม่ได้ทางานประจาแต่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมี
อาชีพค้าขายการมาติดต่อทาให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพลูกค้าบางรายอาจจะปิดร้านเพื่อมาติดต่อลูกค้า
ส่วนมากจึงมีข้อจากัดในเรื่องของเวลาและต้องการได้รับบริการที่รวดเร็วนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่
ลูกค้าที่มาใช้บริการและระยะเวลาในการรับบริการแตกต่างกันของลูกค้ามีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดย
ช่วงเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการนั้นมาวันอังคารและพุธจานวนมากทาให้การให้บริการล่าช้ารวมทั้งลูกค้าที่รอ
รับบริ การเป็นเวลานานจึงมีความพึงพอใจในการให้บริการน้อยยิ่งเป็ นลูกค้าที่การส่งของเยอะหลายกล่องมี
ความพึงพอใจน้อยลงไปอีกดังนั้นในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีลูกค้ามารับบริการเป็นจานวนมากผู้ให้บริการควรมี
วิธีการในการปรับการปรุงวิธีการดาเนินเช่นเพิ่มจานวนเคาเตอร์ในช่วงเวลาที่มีคนมาใช้บริการมากๆหรือ
เพิ่มช่วงเฉพาะคนที่ส่งไม่เกิน 1-2ชิ้นเป็นต้น
2. ธุรกิจขนส่งภายในประเทศบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมควรหากิจกรรมหรือมีสิ่ง
อานวยความสะดวกให้ลูกค้าในการรอรับบริการเช่นมีการติดตั้งโทรทัศน์และเปิดให้ลูกค้าชมขณะที่รอรับ
บริการโดยอาจจะมีการจัดการถ่ายทอดเองและสอดแทรกความรู้และการให้บริการต่างๆเป็ นการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ไปในตัวรวมทั้งการมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรืออื่น ๆ ให้ลูกค้าได้อ่านขณะรอรับการบริการ
นอกจากนั้นควรจัดหาน้าดื่มไว้บริการลูกค้าด้วย

5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจขนส่งภายในประเทศ
บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขมต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาทาการปรับปรุงการ
ให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจขนส่งภายในประเทศ
บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสสาขาอื่น ๆ หรือในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการ

