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บทคัดย่ อ
1

การศึ ก ษาเรื องปั จ จัย ที มี ผ ลต่อ คุณ ภาพการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบกของ บริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิป
ปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด เพือศึกษาปั จจัยและ
ความพึงพอใจในการให้ บริ การของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท
ชิ ป ปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต จํ า กัด เป็ นการศึก ษาเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) จากกลุม่ ผู้ทีมาใช้
บริ การขนส่ ง สิ น ค้ าทางบกจํ า นวน 134 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการศึกษา สถิติทีใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ t- test และ
One-Way ANOVA และ Regression Analysis
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ผลการศึ ก ษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว น
ใหญ่เป็ นเพศชาย ช่วงอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตําแหน่งงานพนักงาน
ทัวไป และมีอายุงานตํากว่า 5 ปี ปั จจัยทีมีผลต่อการ
ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ทางบกของบริ ษั ท เวิ ล ด์ ฮาท ชิ ป ปิ +ง
แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด ปั จจัยทีมีผลต่อการให้ บริ การ
ในภาพรวมค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ประกอบด้ วย ด้ าน
ความเป็ นรูปธรรมของบริ การ ด้ านความเชือถือไว้ วางใจ
ได้ ด้ า นการตอบสนองต่ อ ลูก ค้ า ด้ า นการให้ ค วาม
เชื อมันต่ อ ลูก ค้ า และด้ านการเข้ า ใจการรั บ รู้ ความ
ต้ องการของผู้รับบริ การอยู่ในระดับมากตามลําดับ ผล
การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลที
ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าทางบกของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน
สปอร์ ต จํากัด ทีแตกต่างกัน ผู้ใช้ บริ การทีมีข้อมูลส่วน
บุ ค คลที มี เ พศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา
ตําแหน่งงานและประสบการณ์ในการทํางานทีแตกต่าง
กัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้ บริ การไม่แตกต่าง
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กั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ที ระดั บ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จจั ย คุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารมี
ความสัม พัน ธ์ กับ ความพึง พอใจการให้ บ ริ ก ารขนส่ง
สินค้ าทางบกของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน
สปอร์ ต จํากัด ผู้ใช้ บริ การทีมีปัจจัยด้ าน การตอบสนอง
ต่อลูกค้ า ด้ านให้ การเชือมันต่อลูกค้ า และการเข้ าใจ
การรับรู้ ความต้ องการของผู้รับบริ การ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบก
ของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด
ทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปั จจัยทีมีผลต่อคุณภาพการให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าทางบกของบริษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน
สปอร์ ต จํากัด

Abstract
The Objective of this Research aim to
study factors that affected to land transport
service performance of employees in World Heart
Shipping and Transport Co., Ltd. The samplings
in this study there are 134 people who work in
World Heart Shipping and Transport Co., Ltd. The
statistics for data analysis were percentage,
mean, standard deviation, t-test, One-Way
ANOVA, and regression analysis.
The Research result showed that most of
the samplings were males who has age between
21-30 years old, single marriage status, bachelor
degree graduated, staff occupation, and work
experience for companies less than 5 years. The
holistic opinions of factors that affected to land
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transport service performance of employees in
World Heart Shipping and Transport Co., Ltd. was
at high level, such as service quality,
dependable, customers’ relation, trust worthy,
recognize customer requirement, respectively.
The hypothesis testing revealed that the different
factors of gender, age, marriage status,
education level, position, work experience were
not affected to land transport service
performance of employees in World Heart
Shipping and Transport Co., Ltd. with significant
level at 0.05. The hypothesis testing showed that
different service quality related to customers’
satisfaction, responsive, reliable, and recognize
customer requirement were at significant level at
0.05.
Recommendations from this study were
that administrative officers should consider open
for business 24 hours per a day for customer
convenient, reliable service, accurate delivery
with receipt, listing items detail on the paper,
understand customer necessity, and speedy
service.
Keyword: The Factors that Affected to Land
Transport Service of World Heart Shipping and
Transport Co., Ltd.

บทนํา
การจัดส่งสินค้ าเป็ นกิจกรรมทีจําเป็ น เนืองจาก
แหล่งผลิตและแหล่งผู้บริ โภคมักไม่ได้ อยู่ในพื +นทีเดียว
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กัน ดังนันจึ
+ งหลีกเลียงไม่ได้ ทีผู้ผลิตจะต้ องขนส่งสินค้ า
จากแหล่ง ผลิ ต ไปยัง แหล่ง ที มี ค วามต้ อ งการบริ โ ภค
สินค้ านัน+ ๆ ซึงทีผ่านมามีแนวโน้ มว่าผู้บริ โภคมีความ
ต้ องการบริ โภคสินค้ าทีมี คุณภาพดีขึน+ และมีป ริ มาณ
การบริ โ ภคทีมากขึน+ รวมทัง+ ต้ องการสินค้ ารวดเร็ วขึน+
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างพัฒนาคุณภาพระบบจัดส่ง
สินค้ าของตนให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูก ค้ า ได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที เ ป็ นที เข้ า ใจกัน โดยทัวไปว่ า
องค์ ป ระกอบที มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในสิ น ค้ า คื อ
คุณ ภาพของตัว สิ น ค้ า และคุณ ภาพของบริ ก ารที มา
พร้ อมกับตัวสินค้ า กล่าวคือ หากตัวสินค้ ามีคุณภาพ
ตามทีลูกค้ า ต้ อ งการแต่บริ การทีมากับตัว สิน ค้ า เช่ น
การบริ การจัดส่งสินค้ าไม่เหมาะสมสินค้ านันอาจไม่
+
เป็ น
ที พอใจของลูก ค้ า ได้ ด้ ว ยเหตุนี ก+ ารจัด ส่ง สิน ค้ า จึ ง มี
บทบาทสําคัญ ในฐานะบริ การทีมาพร้ อมกับตัวสินค้ า
ถ้ าบริ ก ารดังกล่าวทํา ได้ ดี ก็จ ะช่ว ยยกระดับ ความพึง
พอใจในการบริ โ ภคสินค้ า ได้ การจัดการส่งสินค้ าที ดี
จะต้ องคํานึงถึงความต้ องการของผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย
ได้ แก่ ผู้ใช้ บริ การในฐานะผู้จดั เตรี ยมโครงสร้ างพื +นฐาน
เพือการขนส่ง กล่าวคือ การจัดการส่งสินค้ าจะต้ องมี
คุณภาพของการให้ บริ การทีผู้รับบริ การมีความพึงพอใจ
การจัดส่งสินค้ าจะต้ องทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายน้ อยทีสุดกับ
ผู้ให้ บริ การ (วสุชยั สุขมุ , 2547, หน้ า 18) อย่างไรก็ตาม
ในปั จ จุบัน พบว่า ยัง ไม่มี วิ ธีก ารประเมิ น คุณภาพการ
ให้ บริ การจัดส่งสินค้ าทังในแง่
+
ความพึงพอใจของลูกค้ า
ความพึงพอใจของผู้บริ การและประสิทธิภาพของระบบ
จัด ส่ง สิ น ค้ า ทํ า ให้ ผ้ ูที เกี ยวข้ องต่ า ง ๆ ไม่ มี ข้ อมูล ที
สํ า คั ญ ในการวางแผนจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพอันเป็ นประโยชน์กบั ทุก ๆ ฝ่ าย การจัดส่ง
สิ น ค้ าเป็ นกิ จ กรรมที จํ า เป็ นและมี ค วามสํ า คัญ เพื อ
พัฒนาแนวทางประเมินคุณภาพการ ให้ บริ การจัดส่ง

สิ น ค้ าในประเทศไทย รวมทั ง+ จะได้ ทราบถึ ง ระดั บ
คุณภาพของการให้ บริ การจัดส่งสินค้ า และได้ ข้อมูลที
สําคัญในการยกระดับคุณภาพการบริ การจัดส่งสินค้ า
ต่อไป การขนส่งเปรี ยบเสมือนเป็ นหัวใจสําคัญของทุก
ภาคธุรกิจเนืองจากเป็ นกิจกรรมทีมีสว่ นในการเชือมโยง
และสนับสนุนกิจกรรมอืน ๆ ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการ
ผลิต การจัดการวัสดุค งคลัง กระบวนการจัด ซื อ+ การ
จัดการคลังสิน ค้ า รวมไปถึ งการให้ บริ ก ารลูกค้ า การ
ขนส่งถือเป็ นหนึงในต้ นทุนโลจิสติกส์และเป็ นสัดส่วนที
มีความสําคัญในการกําหนดราคาสินค้ า อย่างไรก็ตาม
ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นของกิ จ กรรมนี ค+ ่ อ นข้ างสู ง เมื อ
เปรี ยบเทียบกับต้ นทุนทังหมด
+
(Total cost) ทังนี
+ + อาจจะ
ขึน+ อยู่กับลักษณะของรู ปแบบการขนส่ง นโยบายการ
ให้ บริ การ ประเภทสินค้ า เส้ นทางการขนส่ง ตําแหน่ง
ทีตังของลู
+
กค้ าและจํานวนคลังสินค้ า เป็ นต้ น ดังนันจึ
+ ง
อาจกล่าวได้ วา่ การขนส่งทีมีประสิทธิภาพนอกจากต้ อง
สามารถรั บและส่งมอบสิน ค้ าให้ ตรงเวลา สินค้ าหรื อ
วั ต ถุ ดิ บ อยู่ ใ นสภาพดี แ ล้ ว ควรจะอยู่ ใ นต้ นทุ น ที
เหมาะสมด้ ว ย นอกจากนี ก+ ารดํ า เนิ น การขนส่ง ที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยัง ถื อ เป็ นการสร้ างภาพลัก ษณ์ ที ดี แ ก่
บริ ษั ทได้ อี กทางหนึงด้ ว ยลัก ษณะปั ญ หาที มักพบอยู่
บ่อยครั ง+ ทีแสดงถึงการจัด ส่งทีไม่มีประสิทธิ ภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจทัว ๆ ไปประกอบด้ วยการจัดส่งที
ไม่ตรงเวลา ต้ นทุนค่าขนส่งสูงเกินไป สินค้ าเกิดความ
เสี ย หายในระหว่ า งการจัด ส่ ง หรื อ การไม่ ส ามารถ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลูก ค้ า ที มี ค วามไม่
แน่นอนและเพิมมากขึ +นในปั จจุบนั (ยศจิรา ว่องวิทย์,
2543, หน้ า 26) ปริ มาณรถบรรทุกสินค้ าทีใช้ ขนอาจมี
ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า ส่งผลทําให้ การ
จัดส่งสินค้ าไปยังลูกค้ าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและ
ไม่สามารถให้ บริ การได้ ทวถึ
ั ง ในบางครัง+ ลูกค้ าสังสินค้ า
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จํานวนไม่มากการส่งสินค้ าในปริ มาณน้ อยก็จะไม่มีการ
ประหยัดต่อขนาด อีกทังหากบริ
+
ษัทต้ องการขยายตลาด
ให้ มี ก ารบริ ก ารทัวถึ ง เพื อแข่ ง ขัน กับ คู่แ ข่ ง แล้ ว การ
ดําเนินการ จัดส่งสินค้ าอาจจะต้ องมีการลงทุนซื +อรถ
รวมทัง+ เครื องมื อ การขนย้ า ยเพิ มซึงจะเป็ นการเพิ ม
ค่าใช้ จ่ายและต้ นทุนการผลิตจากปั ญหาดังกล่าว ส่งผล
ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ เ ริ ม หั น ม า เ ห็ น
ความสําคัญของผู้ประกอบการขนส่งมากขึ +นเพราะเชือ
ว่าผู้ประกอบการต่าง ๆ หันมาใช้ บริ การผู้ประกอบการ
ขนส่ง ด้ วยความเชือมันทีว่าผู้ประกอบการขนส่งจะช่วย
พัฒ นาขี ด ความสามารถคุณ ภาพและยกระดับ การ
ให้ บริ การให้ ดีขึน+ อันจะเป็ นการเพิมศักยภาพในการ
แข่งขันและรองรับกับความต้ องการของตลาด ซึงมีการ
เปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี +ยังคาดหวังว่าจะ
ช่วยลดต้ นทุนการขนส่งหรื อสามารถควบคุมให้ อยู่ใน
ระดับทีพึงพอใจได้ อีกทังการร่
+
วมมือกันแก้ ไขปั ญหาจะ
ก่อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ร่ ว มกัน ทัง+ สองฝ่ ายในอัน ที จะ
พัฒนาความสัมพันธ์ อนั ดีในระยะยาว อย่างไรก็ดี การ
ใช้ บริ การผู้ประกอบการขนส่งบางครัง+ ก็ เกิดปั ญหาใน
ระหว่า งการจัด ส่ง ขึน+ ได้ การคัด เลือ กผู้ป ระกอบการ
ขนส่งจึงเป็ นการตัดสินใจทีมีความสําคัญ การคัดเลือก
ผู้ประกอบการขนส่งทีเหมาะสมให้ เข้ ามาดําเนินการ
แทนนัน+ ซึ งปั จจั ย ส่ ว นใหญ่ ที ผู้ ใช้ บริ ก ารการขนส่ ง
นํามาใช้ ประกอบการพิจารณา เช่น ความตรงต่อเวลา
ราคาค่าขนส่งความน่าเชือถือความรู้ความสามารถของ
บุคลากร จํานวนเครื องมือในการขนส่ง หรื อชือเสียงของ
ผู้ประกอบการขนส่ง เป็ นต้ น นอกจากปั จจัยดังกล่าว
ข้ างต้ นแล้ ว อาจจะมีปัจจัยอืน ๆ อีกขึ +นอยู่กับแต่ละ
ประเภทของธุรกิจ
บริ ษั ท เวิ ล ด์ ฮาท ชิ ป ปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต
จํากัด เป็ นบริ ษัททีให้ บริ การขนส่งสินค้ าภายในประเทศ
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และ บริ การงานด้ าน Logistics อืน ๆ ให้ บริ การงาน
ขนส่งทุก ๆ ด้ านตลอด 24 ชัวโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์โดย
ไม่มีวนั หยุดบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต
จํากัด เป็ นหน่วยงานทีมีความ เชียวชาญในงานขนส่ง
ภายในประเทศ ในรู ปแบบต่าง ๆ บริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ +ง
แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด ให้ กับลูกค้ าทัวประเทศการ
จัด ส่ง ถึ ง ประตูบ้ า นของลูก ค้ า (Door-To-Door) โดย
บริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด เปิ ด
ให้ บริ การตังแต่
+ ปี 2545 ซึงเปิ ดให้ บริ การงานด้ านขนส่ง
ทางบก โดยมีค วามเจริ ญ เติ บ โตในด้ า นรายได้ อย่า ง
ต่ อ เ นื อ ง ต ล อ ด ห ล า ย ปี ที ผ่ า น ม า ทํ า ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะการสร้ างผลกําไร
อย่างรวดเร็ ว ซึงทําให้ เกิดช่องว่างของความต้ องการใน
การใช้ บริ การ และความสามารถในการให้ บริ การของผู้
ให้ บริ การด้ านขนส่ง และบริ ษัทฯพยายามทีจะดําเนิน
กิจการ ในต้ นทุนทีมีระดับตําสุด ทีมีความจําเป็ นต่อการ
ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า ผลที ตามมาคื อ
ปั ญหาด้ านประสิ ท ธิ ภ าพการขนส่ ง คุ ณ ภาพการ
ให้ บริ การด้ านขนส่ง
จากข้ อ มูล ดัง กล่า วข้ า งต้ น ผู้ศึก ษาจึ ง มี ค วาม
สนใจการศึกษาถึงเรื องปั จจัยทีมีผลต่อคุณภาพในการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบกของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ +ง
แอน ทราน สปอร์ ต จํ า กัด ทราบถึ ง ปั ญ หาและแนว
ทางการแก้ ไขปรับปรุงบริ การในการขนส่งสินค้ าทางบก
เพื อให้ ตอบสนองความพึ ง พอใจของลูก ค้ า อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ซึ งถื อเ ป็ นสิ งสํ า คั ญ อย่ า งยิ งต่ อ
ความสําเร็ จของบริ ษัทฯ และความอยูร่ อดของธุรกิจ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบก บริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ +ง
แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด
2. เพื อศึกษาความพึงพอใจในการให้ บริ ก าร
ของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื +อหา การศึกษาปั จจัยทีมีผล
ต่อ คุณภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ง สินค้ า ทางบก บริ ษั ท
เวิ ลด์ ฮ าท ชิ ป ปิ + ง แ อ น ท รา น สป อร์ ต จํ า กั ด
ประกอบด้ วย ด้ านความสามารถทีสัมผัสได้ ด้ านความ
เชื อถื อได้ ด้ านการสนองตอบต่อความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ ด้ านความมันใจได้ ด้ านความเข้ าถึงจิตใจ
ผู้อืน
2. ด้ านประชากร ประชากรทีใช้ ในการศึกษา
ในครัง+ นี + เป็ นผู้ทีใช้ บริ การขนส่งทางบกของบริ ษัท เวิลด์
ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด จํานวน 134 คน
3. ขอบเขตด้ านเวลา ระยะเวลาทีใช้ ในศึกษา
ตังแต่
+ เดือนมกราคม 2558 – เมษายน พ.ศ. 2559

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั ง+ นี เ+ ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ศึกษาจาก กลุม่ ลูกค้ าทีใช้
บริ การรับส่งสินค้ ากับทางบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน
ทราน สปอร์ ต จํากัด โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบให้
กลุ่ม ตัว อย่ า ง วิ ธี ก ารในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล คื อ ผู้
ศึกษาแจกแบบสอบถามให้ กบั จํานวน 200 คน ข้ อมูล
ทีได้ จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย ผู้
ศึ ก ษาดํ า เนิ น การตรวจสอบความถูก ต้ อ งเรี ย บร้ อย

เพือให้ แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ครบถ้ วน
และสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลในขันต่
+ อไป
สถิติท- ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
2. ค่า ความถี (Frequency) และค่า ร้ อยละ
(Percentage) เพือใช้ อธิ บายความถีและร้ อยละของ
ข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถามตอนที 1 ปั จจัยส่วนบุคคล
ของผู้ใช้ บริ การของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน
สปอร์ ต จํากัด และตอนที 3 เกียวกับความพึงพอใจต่อ
การให้ บริ การและประสิทธิภาพการขนส่งสินค้ าทางบก
ของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด
3. ค่าเฉลีย (Mean) เพือใช้ อธิบายค่าเฉลียของ
ข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถาม ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถาม
ปั จจัยคุณภาพการให้ บริ การโลจิสติกส์การขนส่งสินค้ า
ทางบก
4. ส่ ว น เ บี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ( Standard
Deviation) เพือใช้ อธิบายความเบียงเบน ของข้ อมูลที
ได้ จากแบบสอบถามตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามปั จจัย
คุณภาพการให้ บริ การโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้ าทางบก
5. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้
สําหรั บการทดสอบสมมติฐาน ให้ ระบุสถิ ติทีใช้ เช่น ttest การวิเคราะห์แบบ ANOVA Regression analysis
เครื-องมือที-ใช้ ในการศึกษา
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั + ง นี + ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) ทีผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ +นเป็ นเครื องมือ ใน
การเก็บข้ อมูล เพือนํามาวิเคราะห์ โดยมีองค์ประกอบ 3
ตอนดังนี +
ตอนที- 1 คําถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึงลักษณะของคําถามจะเป็ นแบบ
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คํา ตอบหลายตัวเลือ ก และให้ เ ลือ กตอบข้ อ ทีตรงกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากทีสุดโดยคําถามจะเน้ นทีข้ อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษาตํ า แหน่ ง งาน
ประสบการณ์ในการทํางาน ความถีในการใช้ บริ การ/ปี
มีจํานวนคําถามทังหมด
+
7 ข้ อ
ตอนที- 2 แบบสอบถาม ปั จจัยทีคุณภาพการ
ให้ บริ การโลจิสติกส์การขนส่งทางบก ได้ แก่ ความเป็ น
รู ปธรรมของบริ การ ความเชื อถื อไว้ วางใจได้ การ
ตอบสนองต่อลูกค้ า การให้ ความเชือมันต่อลูกค้ า การ
รู้จกั และเข้ าใจลูกค้ า ลักษณะแบบสอบคําถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale) ลักษณะ
คําถามแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ตอนที- 3 คําถามเกียวกับความพึงพอใจต่อการ
ให้ บริ การและประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของบริ ษัท
เวิลด์ ฮาท ชิปปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต จํ ากัด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามการให้ คะแนนเบื +องต้ น
เป็ นรูปแบบ

ผลการวิจัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย ช่วงอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตําแหน่งงานพนักงาน
ทัวไป และมีอายุงานตํากว่า 5 ปี
ข้ อมูลเกี-ยวกับปั จจัยที-มีผลต่ อการให้ บริการ
ขนส่ งทางบกของบริ ษั ท เวิ ลด์ ฮาท ชิปปิ ? ง แอน
ทราน สปอร์ ต จํากัด
จากการศึ ก ษา พบว่ า ปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ประกอบด้ ว ย
ด้ านความเป็ นรูปธรรมของบริ การ ด้ านความเข้ าใจการ

107

รั บ รู้ ความต้ องการของผู้รั บ บริ ก าร ด้ า นการให้ ความ
เชื อมันต่อ ลูก ค้ า ด้ า นการตอบสนองต่ อ ลูก ค้ า ด้ า น
ความเชือถือและไว้ วางใจได้ อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อมู ล เกี- ยวกั บ ความพึ ง พอใจต่ อการ
ให้ บริการขนส่ งสินค้ าทางบกของบริษัท เวิลด์ ฮาท
ชิปปิ ? ง แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด
ภาพรวมของความพึง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ขนส่งสินค้ าทางบกของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิ ปปิ +ง แอน
ทราน สปอร์ ต จํากัด มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมุติฐานการศึกษา
การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อคุณภาพการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าทางบกของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิ ปปิ +ง แอน
ทราน สปอร์ ต จํ ากัด ผู้ศึกษาได้ กําหนดสมมุติฐานไว้
ดังนี +
สมมติฐานที- 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลทีต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจต่อการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบก
ของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด
ทีแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของข้ อมูลส่วนบุคคลทีแตกต่างมีผลต่อ
ความพึงพอใจต่อการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบกของ
บริ ษั ท เวิ ล ด์ ฮาท ชิ ป ปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต จํ า กัด
แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ปั จจัย ด้ านเพศ อายุ
สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหน่ ง งาน และ
ประสบการณ์ในการทํางานทีแตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที- 2 ปั จจั ย ด้ านคุ ณ ภาพการ
ให้ บริ การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความพึ ง พอใจการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบกของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิป
ปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเปรี ยบเทียบ
ลู ก ค้ า ที มี ปั จ จั ย ด้ า น คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร มี
ความสัม พัน ธ์ กับ ความพึง พอใจการให้ บ ริ ก ารขนส่ง
สินค้ าทางบกของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน
สปอร์ ต จํากัด
จาการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริ การทีมีปัจจัยด้ าน การ
ตอบสนองต่อลูกค้ า ด้ านให้ การเชือมันต่อลูกค้ า และการ
เข้ าใจการรับรู้ความต้ องการของผู้รับบริการมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบกของ
บริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด อย่างมี
นัยสําคัญ 0.05

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษา ปั จจัย ที มี ผ ลต่ อ คุณ ภาพการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบกของบริ ษัท เวิลด์ ฮาท ชิป
ปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต จํ ากัด สามารถอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี +
1. ปั จจั ย ด้ านความเป็ นรู ป ธรรมของบริ การ
ประกอบด้ วย บริ ษั ทมี ขัน+ ตอนการให้ บริ การไม่ยุ่งยาก
ซับซ้ อน ทําให้ ท่านสามารถ เข้ าใจถึงหลักการใช้ บริ การ
ขนส่งทุกประเภทได้ โดยง่ าย บริ ษัทตัง+ อยู่ในย่านชุมชน
สะดวกแก่ การใช้ บริ การ บริ ษั ทเปิ ดให้ บริ การตลอด 24
ชัวโมง ทําให้ สามารถเข้ าใช้ บริ การ ได้ ตลอดเวลา รู ปแบบ
เอกสารในการรับส่งสินค้ าสามารถเข้ าใจง่าย พนักงานมี
ความรู้ในเรื องรู ปแบบการให้ บริ การและสามารถให้ ข้ อมูล
ได้ โดยรวดเร็ ว มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ชุมพร แย้ มโอษฐ์ (2555) ศึกษาเรื องคุณภาพ
การให้ บริ การขนส่งของ บริ ษั ท ปานทอง ทรานสปอร์ ต
จํ ากัด พบว่าความคิดของปั จจัยคุณภาพการให้ บริ การ
ด้ านรถขนส่งสินคาสะอาด เรี ยบร้ อย อยู่ในสภาพทีพร้ อม

ใช้ งาน และไม่ก่อให้ เกิดปญหาระหว่างจัดส่ง ด้ านเอกสาร
ทีใช้ ในการจัดส่งสินค้ ามีความถูกต้ องและครบถ้ วนตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับของโรงงาน (เอกสารการใช้ รถขนสงเอก
สารการสังงาน เป็ นต้ น) และด้ านมี จํ านวนพนักงานที
เหมาะสมกับปริ มาณสินค้ าทีจัดส่ง ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม เ ชื อ ถื อ ไว้ ว า ง ใ จ ไ ด้
ประกอบด้ วย พนักงานบริ การรั กษาข้ อมูลของลูกค้ า
โดยมิ ไ ด้ เปิ ดเผยให้ แก่ บุ ค คลภายนอกก่ อ นได้ รั บ
อนุญาต บริ ษัทมีสถานทีและตู้นิรภัยสําหรับรักษาของที
มีมูล ค่า สูง การรั บ ส่ง สิน ค้ า ระหว่า งเจ้ า หน้ า ที มี ก าร
ตรวจสอบยอดจํ า นวนสิ น ค้ าให้ ตรงตามสํ า เนา
ใบเสร็ จรับเงิน บริ ษัทมีอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย
ของสิน ค้ า เพื อป้ องกัน ไม่ใ ห้ สิน ค้ า เกิ ด ความเสีย หาย
การเบิกจ่ายสินค้ าของบริ ษัทผู้รับผิดชอบจะต้ องลงนาม
ไว้ เป็ นหลักฐานเสมอ มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของศิ ล ป์ ชัย อุ่น อรุ ณ (2554)
การศึ ก ษาเรื องความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการ
ให้ บริ การการปฏิบตั ิงานเพือกําจัดความสูญเปล่าและ
ประสิทธิภาพขนส่งทางบก บริ ษัท เอ็น เอ็ม แอล จํากัด
ที พบว่า ความคิ ด ของผู้ต อบแบบสอบถามต่อ ปั จ จัย
คุณภาพการให้ บริ การขนส่งทางบกด้ านความสามารถ
ด้ านการเข้ าถึงบริ การ ด้ านการติดต่อสือสาร ด้ านความ
น่าเชือถือ ด้ านความปลอดภัย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ลู ก ค้ า
ประกอบด้ ว ย สภาพของสิ น ค้ า ที ได้ รั บ อยู่ใ นสภาพ
สมบูรณ์ไม่ชํารุด การจัดสินค้ า มีความรวดเร็ วทันเวลา
การออกเอกสารการจัด ส่ ง มี ค วามรวดเร็ ว เอกสาร
ประกอบการขนส่ง มีความถูกต้ อง การรับคืนลังสินค้ า
มี ค วามรวดเร็ ว มี ค วามสํ า คัญ อยู่ ใ นระดับ มาก ซึ ง
สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของของ ชุ ม พร แย้ มโอษฐ์
(2555) ศึก ษาเรื องคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ง ของ
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บริ ษัท ปานทอง ทรานสปอร์ ต จํ ากัด พบว่าความคิด
ของปั จจัยคุณภาพการให้ บริ การ ด้ านมีการติดตอกลับ
เพือยืนยันการสงสินค้ าเสร็ จ เช่น เวลาในการส่งสินค้ า
ความเรี ยบรอยในการส่ง ด้ านมีรถขนส่งสินค้ าพร้ อมส่ง
ทัน ที ที ลูก ค าต้ องการและมี ร ถขนส่ ง สิ น ค้ าในกรณี
ลูกค้ าตองการเร่ งด่วน ด้ านพนักงานมีความพร้ อมใน
การให้ บริ ก าร และด้ า นมี ค วามรวดเร็ ว ในการขนส่ง
สามารถจัดส่งให้ อยูในช่
่ วงเวลาทีโรงงานกําหนดหรื อจัดส่ง
สินค้ าภายในเวลาทีกําหนด ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. ปั จจั ย ด้ านการให้ ความเชื อมั นต่ อ ลูก ค้ า
ประกอบด้ วย บริ ษัทมีการให้ บริ การทีมีความน่าเชือถือ
ในสายตาของลูก ค้ า พนัก งานแต่ ง กายสุภ าพตาม
แบบฟอร์ มของบริ ษัทดูแล้ วน่าเชือถือ บริ ษัทมีการจัดส่ง
สินค้ าตรงตามข้ อสัญญาทีให้ ไว้ ทกุ ประการ บริ ษัทมีการ
จัด ส่ ง สิ น ค้ าถู ก สถานที และตรงตามเวลานัด หมาย
บริ ษั ท มี ค วามมันคง เป็ นที รู้ จัก ทัวไปในวงการธุ ร กิ จ
ขนส่งสินค้ า มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ อง
กับ งานวิ จัย ของศิ ลป์ ชัย อุ่นอรุ ณ (2554) การศึก ษา
ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารการ
ปฏิบตั ิงานเพือกําจัดความสูญเปล่าและประสิทธิ ภาพ
ขนส่ ง ทางบก บริ ษั ท เอ็ น เอ็ ม แอล จํ า กั ด ที พบว่ า
ความคิดของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปั จจัยคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารขนส่งทางบก ด้ านความสามารถ ด้ านการ
เข้ าถึ ง บริ การ ด้ านการติ ด ต่ อ สื อสาร ด้ านความ
น่าเชือถือ ด้ านความปลอดภัย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
5. ปั จจัยด้ านการเข้ าใจการรับรู้ ความต้ องการ
ของผู้รับบริ การ ประกอบด้ วย ลูกค้ าสามารถติดต่อกับ
บริ ษัทเพือทําการตรวจสอบข้ อมูลของสินค้ าทีขนส่งได้
ตลอดเวลา ช่องทางในการติดต่อสือสารกับบริ ษัทมีให้
เลื อ กหลายวิ ธี เช่ น โทรศั พ ท์ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
พนักงานสามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ าถึงจุดหมายได้
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ทัน เวลาที กํ า หนด พนัก งานมี ค วามชํ า นาญในการ
ให้ บริ การ พร้ อมทั ง+ แก้ ไขปั ญหาต่ า ง ๆ ในขณะ
ปฏิบัติงานได้ ดี การจัดเส้ นทางในการขนส่ง มีความ
เหมาะสม สินค้ า มี ภ าพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชุมพร แย้ มโอษฐ์ (2555)
ศึกษาเรื องคุณภาพการให้ บริ การขนส่งของ บริ ษัท ปานทอง
ทรานสปอร์ ต จํากัด พบว่าความคิดของปั จจัยคุณภาพ
การให้ บริ การ ด้ านในช่วงวันหยุดเทศกาล มีพนักงาน
ขนส่งและรถขนสง พร้ อมทันทีทีลูกค้ าต้ องการ ด้ านมี
การติดต่อลูกค้ าทันทีเพือแจ้ งให้ ทราบในกรณีทีเกิดเหตุ
สุดวิสยั ไม่สามารถจัดส่งรถขนสงสินค้ าได้ ทนั กําหนด
และด้ านรถขนส่งมีการรอคอย ในกรณี ทีเมือถึงเวลา
จัดส่ง แต่สนิ ค้ ายังไม่พร้ อมจัดส่ง ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะทีได้ จากการศึกษาดังนี +
1. ด้ า นความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก าร บริ ษั ท
เวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต จํากัด เปิ ดบริ การ
ตลอด 24 ชัวโมง ทําให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ ามาใช้ บริ การ
ได้ ต ลอดเวลา เพือเป็ นการรองรั บความต้ องการของ
ลูกค้ า กลุม่ ทีจะเข้ ามาใช้ บริ การในตอนกลางคืน ทําให้
ลูกค้ าสามารถส่งสินค้ าได้ ตลอดเวลา
2. ความเชื อถื อไว้ ว างใจได้ บริ ษัทเวิล ด์ ฮาท
ชิ ป ปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต จํ า กัด มี ก ารรั บ ส่ง สิ น ค้ า
ระหว่างเจ้ าหน้ าที มีการตรวจ สอบยอดจํานวนสินค้ าให้
ตรงตามสํา เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น เพื อที จะได้ ตรวจสอบ
ความถูก ต้ องของสิน ค้ า ว่า มีค วามครบถ้ ว นสมบูร ณ์
ตามทีลูกค้ าต้ องการจัดส่งหรื อไม่ เพือทีจะทําให้ สินค้ า
ของลูกค้ าไม่ตกหล่น ทําให้ เราทราบว่าเราได้ รับสินค้ า
จากลูกค้ าครบถ้ วนและถูกต้ อง ทําให้ ลกู ค้ าเกิดความ
ไว้ วางใจในการเข้ ามาใช้ บริ การ
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3. ด้ า นความเชื อถื อ ไว้ ว างใจได้ บริ ษั ท เวิ ล ด์
ฮาท ชิ ป ปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต จํ า กัด ออกเอกสาร
ประกอบการขนส่ง มีความถูกต้ อง เพือเป็ นการสร้ าง
ความน่าเชือถือ บริ ษัทเอกสารประกอบการขนส่งให้ กบั
ลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ เพือใช้ เป็ นหลักฐานในการขนส่ง
สินค้ า และทีสําคัญในการออกเอกสารทุกครั ง+ ต้ องมี
ความครบถ้ วนสมบูรณ์ มีความถูกต้ อง เพือไม่ก่อให้ เกิด
ความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้ า
4. การให้ ค วามเชื อมันต่อ ลูก ค้ า บริ ษั ท เวิ ล ด์
ฮาท ชิ ป ปิ +ง แอน ทราน สปอร์ ต จํ า กัด บริ ษั ท สร้ าง
ความเชื อมันให้ แ ก่ ลูก ค้ า โดยการสร้ างความมันคง
ให้ แก่บริ ษัท เพือทีจะให้ บริ ษัทเป็ นทีรู้ จักแก่ลกู ค้ าทีจะ
เข้ ามาใช้ บริ การ ทําให้ บริ ษัทเป็ นทียอมรับและรู้จกั อย่าง
แพร่หลาย

5. การเข้ าใจการรั บ รู้ ความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ บริ ษัทเวิลด์ ฮาท ชิปปิ ง+ แอน ทราน สปอร์ ต
จํ า กัด มี ก ารจัด สิน ค้ า ให้ มี ค วามรวดเร็ ว เพื อเตรี ย ม
ความพร้ อมให้ ต รงกับ เวลานัด พนัก งานขนส่ง มารั บ
สินค้ า เพือไม่ให้ พนักงานขนส่งมารอรั บงานนานแล้ ว
เกิ ดความล้ าช้ า เพือสร้ างความสําคัญในเชิ งบวกกับ
พนักงานขนส่ง

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง? ต่ อไป
กรณี ศึก ษาครั ง+ ต่อ ไปควรศึ ก ษาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบก ปั จจัย
ด้ านการให้ ความเชือมันแก่ลกู ค้ าเชิงลึก โดยการทําวิจยั
เชิงคุณภาพ
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