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ปัจจัยการเลือกใช้บริการขนส่งพสัดุของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
ปภาดา เอีย่มสอาด สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ีคณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

 ดร.ชมพูนุท อ า่ช้าง อาจารย์ประจ าคณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

บทคดัย่อ  

โครงงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการขนส่งพสัดุของนิสิตคณะโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยั

บูรพา จ านวน 140 คน และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคือ นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพาท่ีใช้บริการ

ขนส่งพสัดุ ผูวิ้จยัท าการก าหนดขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกบัทางตวัอยา่งจ านวน 30 

ชุด จากนั้นท าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กบันิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา และน าแบบสอบถามท่ี

ไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
ผลการศึกษาวิจยัพบว่า นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพาเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี และมี

รายไดต่้อต ่ากว่า 10,000 บาท เป็นผูต้อบแบบสอบถามมากสุด ซ่ึงส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริษทัไปรษณียไ์ทย ความถ่ีในการ

ใชบ้ริการอยูท่ี่ 2-4 คร้ังต่อเดือน และค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการขนส่งเอก็ซ์เพรสแต่ละคร้ัง คือ ต ่ากว่า 100 บาทต่อคร้ัง 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพการบริการมากท่ีสุด และดา้นการบริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัระยะเวลาในการ

จดัส่งมากท่ีสุด 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

การขนส่งมีบทบาทส าคญัมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะการขนส่งสินคา้ซ่ึงถือเป็นธุรกิจอยา่งหน่ึงท่ีส าคญั

ในการกระจายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบนัมีธุรกิจหน่ึงท่ีถือก าเนิดข้ึน คือ ธุรกิจ  E-Commerce   

(อีคอมเมิร์ซ)  

ปัจจุบนั ผูค้นสามารถเขา้ถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและการใชง้าน

อินเตอร์เน็ตถือไดว้่าเป็นกิจกรรมหลกัในชีวิตประจ าวนัของผูค้นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียมีเดีย คน้หา

ขอ้มูล เช็คอีเมล ดูโทรทศัน์หรือฟังเพลงออนไลน์ เป็นตน้ ท าให้หลายธุรกิจจึงหันมาท า e-Commerce กนัมากข้ึน

เ พ่ือให้ เข้า ถึ งก ลุ่ม ลูกค้าดังก ล่ าว  และในไม่ ก่ี ปี ท่ี ผ่ านมา เ กิดการแพร่ระบาดของไว รัสโคโรนา  2019                         

(COVID-19) น าไปสู่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคถูกบงัคบัใหคุ้น้ชินและตอ้งปรับตวักบัการซ้ือ

ของใชป้ระจ าวนัและสินคา้อ่ืน ๆ ผ่านทางออนไลน์แทน ซ่ึงเม่ือการซ้ือของออนไลน์กลายเป็นกิจวตัรประจ าวนัของ

ผูบ้ริโภคแลว้นั้น ท าให้พวกเขาเปิดรับการใชจ่้ายผ่านทาง e-Commerce มากข้ึน ส่งผลต่อผูป้ระกอบการดั้งเดิมท่ีตอ้ง

เร่งปรับตวัโดยหันมาท า e-Commerce เพ่ือรองรับความตอ้งการดา้นน้ี ท าให้มูลค่า e-Commerce เติบโตข้ึนแบบกา้ว
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กระโดด จากปี 2019 ท่ีมีการเติบโตของมูลค่า e-Commerce อยู่ท่ี 14%  และเพ่ิมข้ึนทุก 2% ในทุกๆปี โดยปี 2020 

เพ่ิมข้ึนเป็น 16% ปี 2021 เพ่ิมเพ่ิมข้ึนเป็น 18% ปี 2022 เพ่ิมข้ึนเป็น 20% และในปี 2023 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 22%  (ท่ีมา : 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ส.อ.พ.ธ )) ในขณะท่ีธุรกิจ e-Commerce เติบโตข้ึนเร่ือย ๆ การขนส่ง

สินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัตามมา ยิ่งกิจกรรมซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ขยายตวัมากข้ึนเท่าใด ยิ่งตอ้งการใชบ้ริการขนส่ง

สินคา้ไปยงัผูรั้บมากข้ึนเท่าน้นั จึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ธุรกิจขนส่ง ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 

จากขอ้มูลดังกล่าวผูวิ้จัยจึงมความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกใช้บริการขนส่งพสัดุ ของนิสิต

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธรุกิจท่ีจ าเป็นตอ้งใชบ้ริษทัขนส่งพสัดุต่างๆท่ี

สามารถน าขอ้มูลจากงานวิจยัไปประยกุตใ์ช ้โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือการท าแบบสอบถามปลายปิด  

1. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW)  

แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรมการใช้บริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546:192) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) คือพฤติกรรมท่ี ผูบ้ริโภค

ท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใชก้ารประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพึงการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2545: 13–14) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม หมายถึงการกระท า

หรือกิริยาอาการท่ีแสดงออกของบุคคล (Action) ทั้งน้ีรวมถึงการงดเวน้การ กระท าหรือการไม่แสดงออกทั้งท่ีตั้งใจ

และไม่ตั้งใจ 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 

จุรีพร กาญจนการุณ (2554) ให้ความหมายไวว้่า เป็นกระบวนการในการคดัเลือกเพื่อการปฏิบติัท่ีมีทางเลือก

อยูห่ลายทางและผลลพัธ์มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจน้ี จะมีขั้นตอนสุดทา้ยเพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจใชบ้ริการ 

Tariq, Nawaz & Butt (2013) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือเป็นสัญญาโดยนยัท่ีลูกคา้จะซ้ือสินคา้อีกคร้ังเม่ือใดก็

ตามท่ีลูกคา้มีความตอ้งการสินคา้นั้นการตดัสินใจซ้ือมีความส าคญัมากเน่ืองจาก บริษทัตอ้งการท่ีจะเพ่ิมยอดขายของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือวตัถุประสงค์หรือเพ่ือเพ่ิมก าไร ของพวกเขาความตั้ งใจซ้ือท่ีแสดงให้เห็นความ

ประทบัใจของการเกบ็ขอ้มูลลูกคา้ มีฟังกช์นับางอยา่งของตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) 

ของ Philip Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หรือ 7Ps  
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ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช (2551, หน้า 50) ได้ให้ความหมายว่าส่วนประสมการตลาด  

(Marketing mix) ถือเป็นเคร่ืองมือ หรือปัจจยัทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการและนกัการตลาดใชค้วบคุมทิศทางในการ  

ประกอบธุรกิจเพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เป็นการ

กระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมา 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 วรชนก เต็งวงษ์วฒันะ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการ การตระหนักถึงราคา  ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ และการบอกต่อท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของบริษทัเอกชน ภายในประเทศไทยของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ การตระหนักถึงราคา ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ และการบอกต่อท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุ ของบริษทัเอกชนภายในประเทศไทยของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี ใช้บริการขนส่งพสัดุบริษทัเอกชนภายในประเทศไทย 

จ านวน 200 ราย และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  

2. วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

2.1 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการเลือกใช้บริการขนส่งพสัดุของนิสิต     

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.1.2 ผูวิ้จยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ชบ้ริการขนส่งพสัดุของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา 

3.1.3 ผูวิ้จยัอธิบายเก่ียวกบัรายละเอียด เน้ือหาภายในแบบสอบถามเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจ

ในค าถามและไดท้ าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ใหก้บันิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา   

3.1.4 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์จากนิสิตคณะโลจิสติกส์ น ามา

ตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีน ามาใชในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (DescriptiveStatistics Analysis ) เป็นการวิเคราะห์เพื่ออธิบายลกัษณะของขอ้มูลท่ี

ปรากฏในแบบสอบถาม ซ่ึงค่าสถิติเชิงพรรณนาท่ีน ามาใชจ้ะเหมาะสมกบัลกัษณะและมาตรวดัของขอ้มูลในแต่ละ

ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ   และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิดท่ีใช้มาตรวดันามบญัญติั (Nominal) และมาตรวดัจดัล าดับ (Ordinal) 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวน (Frequency) และการหาค่าร้อยละ(Percentage) 
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 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลปัจจยัทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการขนส่งเอ็กซ์เพรส ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ประกอบไปดว้ยการใช้บริการขนส่งเอ็กเพรส บริษทัขนส่งท่ีเลือกใช้ ความถ่ีในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการขนส่งเอ็กซ์เพรสแต่ละคร้ัง ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิดท่ีใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal) 

และมาตรวดัจดัล าดบั (Ordinal) วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวน (Frequency) และการหาค่าร้อยละ(Percentage) 

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งเอก็ซ์เพรส โดยแบ่งออกเป็นสองดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ราคา และดา้นการบริการ ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิดท่ีใชม้าตรวดัแบบอนัตรภาค (IntervalScale) วิเคราะห์

โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ส่วนที่ 1 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอ็กซ์เพรส ของนิสิต

คณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยับรูพาท่ีตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นเพศหญิง และมีเพียงร้อยละ 15 เป็นเพศ

ชาย และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 เป็นผูท่ี้มีอาย ุ21 – 25 ปี และอีกร้อละ 33.6 เป็นผูท่ี้มีอายตุ  ่า

กว่า 20 ปีและรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาคือผูท่ี้มีรายได ้10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 19.3 ผูท่ี้มีรายได ้15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 และผูท่ี้

มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2  ผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บริการขนส่ง เอ็กซ์เพรส ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ 

มหาวทิยาลยับูรพาที่ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการของบริษทัไปรษณียไ์ทย โดยจาก140 คน 

เคยใชบ้ริการของบริษทัไปรษณียไ์ทยจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือบริษทั Kerry Express มีผูเ้คยใช้

บริการถึง 105 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 บริษทั Flash Express มีผูเ้คยใชบ้ริการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และบริษทั J&T 

Express มีผูใ้ชบ้ริการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6  ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 44.3 นั้นเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการ  

2-4 คร้ังต่อเดือน รองลงมาคือผูใ้ชบ้ริการ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ผูใ้ชบ้ริการ 5-7 คร้ังต่ิเดือน คิดเป็นร้อยละ 

12.9 และผูใ้ชบ้ริการมากกว่า 7 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต ่ากว่า 100 บาทต่อ

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมาคือผูท่ี้มีค่าใชจ่้ายระกว่าง 101 – 200 บาทต่อคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 19.3 ผูท่ี้มีค่าใชจ่้าย

อยูร่ะหวา่ง 201 – 300 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.2 และผูท่ี้มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการมากกวา่ 300 บาทต่อคร้ัง คิด

เป็นร้อยละ 7.9 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งเอ็กซ์เพรส ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ 

มหาวทิยาลยับูรพาด้านราคา 
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 จากการศึกษาพบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการขนส่งเอ็กซ์เพรสในดา้นราคาอยูร่ะดบัความคิดเห็นมากสุดท่ี ( x ̄= 4.22 ) และเม่ือวิเคราะห์แลว้พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการมากท่ีสุดอยูท่ี่ ( x ̄= 4.49 ) รองลงมาคือ

ในส่วนของอัตราค่าบริการในการจัดส่งอยู่ท่ี ( x ̄= 4.39 ) ล าดับต่อมาคือราคาบรรจุหีบห่อไม่แพงเกินไปอยู่ท่ี                   

( x ̄= 4.39 ) และล าดบัสุดทา้ยคือโปรโมชัน่ของบริษทัอยูท่ี่ ( x ̄= 3.77 )   

ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งเอ็กซ์เพรส ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ 

มหาวทิยาลยับูรพาด้านบริการ 

 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งเอ็กซ์

เพรสในดา้นการบริการอยูร่ะดบัความคิดเห็นมากสุดท่ี ( x ̄= 4.46 ) เม่ือวิเคราะห์แลว้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นในเร่ืองระยะเวลาในการจดัส่งมากท่ีสุด ( x ̄= 4.61 ) ล าดบัต่อมาตามระดบัความเห็นท่ีเท่ากนั ไดแ้ก่ มีการ

บริการท่ีได้มาตราฐาน ( x ̄= 4.56 ) มารยาทและความสุภาพของพนักงาน   ( x ̄= 4.51 ) การรับประกันสินค้า                 

( x ̄= 4.41 )  และจ านวนสาขาท่ีใหบ้ริการ ( x ̄= 4.21 ) 

 
4. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัการเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ผูวิ้จยัท าการ

สรุปผลดงัน้ี  

จากผลการศึกษาวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา เป็นเพศหญิง ท่ี

มีอายรุะหว่าง 21 – 25 ปี และมีรายไดต่้อต ่ากว่า 10,000 บาท ซ่ึงโดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใช้

บริการขนส่งเอก็ซ์เพรส อยูท่ี่ 2-4 คร้ังต่อเดือนและมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแต่ละคร้ังอยูท่ี่ ต ่ากว่า 100 บาท ซ่ึงส่วน

ใหญ่ท าการเลือกใชบ้ริการของบริษทัไปรษณียไ์ทย ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการมากท่ีสุด ล าดบัต่อมาคืออตัราค่าบริการใน

การจดัส่ง ราคาบรรจุหีบห่อไม่แพงเกินไป และล าดบัสุดทา้ยคือโปรโมชัน่ของบริษทัมีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด ใน

ส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบริการนั้น ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองระยะเวลาในการ

จดัส่งมากท่ีสุด ล าดบัต่อมาตามระดบัความเห็นท่ีเท่ากนั ไดแ้ก่ มีการบริการท่ีไดม้าตรฐาน มารยาทและความสุภาพ

ของพนกังาน การรับประกนัสินคา้ และจ านวนสาขาท่ีใหบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด 

5. กติติกรรมประกาศ 

โครงการวิจยัเร่ืองปัจจยัการเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ส าเร็จ

ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ชมพูนุท อ ่าชา้ง ซ่ึงท่านกรุณาทุ่มเท ทั้งเวลาและความรู้ในการให้ค าแนะน าขอ้ปฏิบติั
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ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินการวิจยัพร้อมทั้งให้ขอ้แนะน าต่างๆ ในการแกไ้ขปรับปรุงงานวิจยั ตลอดจน

ความกรุณาของ อาจารยใ์นการดูแลสั่งสอน อบรมข้อคิด ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ีท าให้

การศึกษาเฉพาะบุคคลคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ ผูวิ้จยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาไว ้ณ โอกาสน้ีนอกจากน้ี 

ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีไดอ้บรมสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาของผูวิ้จยัดว้ย ความรักและความ

ปรารถนาโดยตลอดมา และขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพ่ือนทุกท่านท่ีคอยดูแลและเป็นก าลงัใจจนท า

ให้งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ไดด้ว้ยดีคุณค่าและประโยชน์ของการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูวิ้จยัขอมอบให้แก่ผูมี้

พระคุณทุกท่านตามท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ 
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