
การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลือกใช้บริการ 3PL(Third Party Logistics) ด้านการขนส่งในการจัดส่ง

สินค้า ของบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง 

นางสาวพณิฤดี กฤตธนเวท, อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสาวนิตย์ เลขวตั 

บทคัดย่อ  

         การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 3PL(Third Party Logistics) 

ในดา้นการขนส่ง ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการดา้นโลจิสติกส์ ของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง งานวิจยั

น้ีเป็นงานการวิเคราะห์โดยใชแ้บบสอบถามโดยแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือแผนกโลจิสติกส์( Logistics) แผนกบญัชี( 

Financial) แผนกVPS และแผนกจดัซ้ือ(Purchasing) จ านวน 12 คน  จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจคดัเลือกผูใ้หบ้ริการ 3PL(Third Party Logistics).ในดา้นการขนส่ง สามารถเรียงตามระดบั

ความส าคญัตาม ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี  ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน 4.55 คิดเป็น 17.63 เปอร์เซ็นต ์ปัจจยั

ดา้นบุคคล 4.53 คิดเป็น  17.55 เปอร์เซ็นต ์ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์4.43 คิดเป็น 17.16 เปอร์เซ็นต ์ ปัจจยั

ทางดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ 4.34  คิดเป็น 16.81 เปอร์เซ็นต ์ปัจจยัดา้นราคา  4.32 คิดเป็น 16.74 

เปอร์เซ็นต ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 3.64 คิดเป็น  14.10 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 

ค าส าคญั : การเลือกผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การขนส่ง 

1.บทน า(INTRODUCTION) 

         อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนและการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในดา้นการของการผลิต การน าเขา้ การขนส่งสินคา้ การจา้งงาน และยงั

เช่ือมโยงไปถึงการส่งออก จนเกิดเป็นระบบโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain)  

         การคดัเลือกผูผู้ท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการท าการขนส่ง เป็นกระบวนท่ีแผนกการบริการลูกคา้ 

(Customer Service (CS) ) ใชใ้นการก าหนด ประเมิน และตดัสินใจ เลือกผูท่ี้ท าการขนส่งท่ีมีความเหมาะสม

ทางดา้นราคา การใหบ้ริการ รวมไปถึงคุณภาพในการใหบ้ริการ โดยปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีใชใ้นการเลือกผูส่้ง

มอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้เปรียบเทียบจากโครงสร้างตน้ทุน( Cost Breakdown) ซ่ึงเป็นรายละเอียดแจกแจง

ตน้ทุนต่างๆ ท่ีผูใ้หบ้ริการดา้นการขนส่ง ส่งใหก้บัแผนกการบริการลูกคา้ (Customer Service (CS) ) 



 

        บริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัผูผ้ลิตและประกอบชุดคลทัช ์และคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนตซ่ึ์งมีผูผ้ลิต

และประกอบรถยนตเ์ป็นลูกคา้ โดยในปัจจุบนับริษทักรณีศึกษาท าการเลือกผูข้นส่งสินคา้จากตน้ทุนการ

ขนส่งสินคา้ และคุณภาพในการใหบ้ริการของบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน (Outsource) ในการขนส่งสินคา้

ใหก้บัลูกคา้ 

2.ทบทวนวรรณกรรม(LITERATURE REVIEW) 

         งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ในการเลือกใชบ้ริการ 3PL(Third Party 

Logistics) ในการท าการขนส่ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคดัเลือกผูท่ี้ท าการ

ขนส่ง ซ่ึงมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีการขนส่ง 

         การขนส่งสินคา้ (Freight Transportation) จึงหมายถึง การเคล่ือนยา้ยสินคา้สินคา้จากสถานท่ีท่ีหน่ึงไป

ยงัอีกสถานท่ีหน่ึง อนัก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี (Place Utility)และอรรถประโยชน์ดา้นเวลา 

(Time Utility) ทั้งน้ีการเคล่ือนยา้ยดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่สินคา้ซ่ึงจะเป็นการก่อใหเ้กิด  

อรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี และเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit)กบัความต่อเน่ืองในการ ใหบ้ริการ 

(Consistency of Service) เป็นตวัท่ีบ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ดา้นเวลา (จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา,2543)  

2.1.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจแบบหลายเกณฑ ์ 

        บาร์นาร์ด ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ คือ “เทคนิคในการท่ีจะ พิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้

เหลือทางเดียว” (ไพลิน ผอ่งใส, 2536) การตดัสินใจแบบหลายเกณฑ ์(Multiple Criteria Decision Making, 

MCDM) หมายถึง การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคท่ี์มีความขดัแยง้กนั ผูต้ดัสินใจจ าเป็นตอ้งเลือก

ทางเลือก ท่ีมีจ  านวนจ ากดั โดยใชเ้กณฑใ์นการตดัสินใจตั้งแต่สองหรือมากกวา่ ตวัอยา่งของการตดัสินใจ 

เช่น Ref. code: 25595810037415JZN 8 การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ การประเมินเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศและตดัสินใจทางธุรกิจ (Zeleny, 1982) - คุณลกัษณะของการตดัสินใจแบบหลายเกณฑ ์1. 

ใชเ้กณฑใ์นการตดัสินใจตั้งแต่สองหรือมากกวา่ 2. การตดัสินใจท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น 3. การตดัสินใจท่ี



ตอ้งมีการเปรียบเทียบล าดบัความส าคญั การตดัสินใจแบบหลายเกณฑแ์บ่งเทคนิคการใชอ้อกเป็น ดงัน้ี  3.1 

SMART (Simple Multi – Attribue Rating Techique) ใหมี้น ้าหนกั กบัเกณฑท่ี์ระบุตามความส าคญั ใช้

โปรแกรมเช่น VISA, HIVIEW 3.2 AHP (Analytic Hierarchy Process) กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบั ขั้น

โดยจะใหน้ ้ าหนกัตามความส าคญั และเปรียบเทียบจากอนัดบัความชอบหรือความส าคญัหลงัจากนั้น

ทางเลือกจะถูกน ามาสงัเคราะห์โดยการเปรียบเทียบภายใตเ้กณฑใ์ชโ้ปรแกรม Expert Choice, Microsoft 

Excel (ศิริรัตน์อยูน่าค และ อภิชาติโสภาแดง, 2551) 

2.1.3 แนวคิดการส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้ง 7 ประเภทในงาน Logistics (7 Right) 

        Logistics Flow คือการท าใหเ้กิดความรวดเร็วของการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการอยา่ง ราบร่ืน ไม่

ติดขดั ดว้ยการท าความเขา้ใจกระบวนการท างานภายใน ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และจุดวิกฤตของ

องคก์รใหเ้ขา้ใจ อธิบายและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์รใหดี้ยิง่ข้ึนได ้อยูต่ลอด หลกัส าคญั 3 

ประการของการท า Logistics Flow คือ  

         (1) ท าใหกิ้จกรรมต่างๆใน Logistics นั้นต่อเน่ืองกนัใหไ้ด ้(Closely Tied)  

         (2) สร้างความตระหนกัใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ Flow ท่ีรวดเร็วอยู ่ตลอดเวลา คือ กิจกรรม             

โลจิสติกส์ จะตอ้งถูกออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น กิจกรรม โลจิสติกส์ ของ

ช้ินส่วนการผลิต กจ็ะตอ้งเนน้ความการไหลท่ีเป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อไม่ใหเ้กิดการ หยดุชะงกั เป็นตน้  

         (3) สร้างกลยทุธ์เพื่อท าให ้Flow นั้นส าเร็จตามเป้าหมาย การส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้ง 7 ประเภทในงาน 

Logistics (7 Right, 7R) 

2.1.4 วิธีการประมาณค่ารวมตามวิธีการของลิเคิร์ท (สมชาย, 2553) 

       วิธีการประมาณค่ารวม (the method of summated rating) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ท่ีมีความเช่ือพื้นฐาน

วา่ “เชาวปั์ญญาของมนุษยจ์ะมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ” โดยใชห้น่วยความเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์

ในการวดัประมาณความเขม้ของความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงต่างๆสรุปไดว้า่การใชห้น่วยเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น

เกณฑ ์ในการวดัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการวดั ท่ีใช ้0 1 2 3 4 (หรือ1 2 3 4 5) เป็นเกณฑ ์เท่ากบั 0.99 

(Neuman,1997) จึงสรุปวา่ วธีิการประมาณค่ารวมท่ีก าหนดสเกลเป็น 0 1 2 3 4 จะดีกวา่ การใชว้ิธีการ

วิเคราะห์หาค่าประจ า 



2.1.5 แนวคิดเก่ียวกบัโลจิสติกส์และการจดัการโลจิสติกส์  

       การจดัการทางดา้นโลจิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมีการเช่ือมโยง ระหวา่งกิจกรรมในแต่ละ

ขั้นตอน ตั้งแต่ตน้ทางไปยงัปลายทาง โดยท่ีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งมีผล กระต่อตน้ทุนใหน้อ้ยท่ีสุดและ

เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยใหกิ้จกรรมสนบัสนุนนั้นเป็นตวัช่วยให ้กิจกรรมหลกัด าเนินสะดวกมาก

ท่ีสุด การบริหารโลจิสติกส์สามารถส่งเสริมความสามารถทางการ แข่งขนัของทั้งโซ่อุปทานโดยการ “การ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้คนสุดทา้ย (End Customer Demand) ดว้ยการเสนอส่ิงท่ีเป็นท่ีตอ้งการ 

(What is Needs) ในรูปแบบท่ีตอ้งการ (In the Form It is Need) ในเวลาท่ีตอ้งการ (When It is Needs) ดว้ย

ราคาท่ีเหมาะสม (With Competitive Cost)” (ค านาย อภิปรัชญากุล, 2546)  

2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัราคา 

       ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรรม สินคา้อุปโภค

และบริโภคทัว่ไป เพราะมีทั้งผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้(Tangible Product) และผลิตภณัฑ ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

(Intangible Product) เป็นสินคา้และบริการท่ีน าเสนอต่อลูกคา้หรือตลาด กลยทุธ์ การตลาดท่ีน ามาใชก้บั

ธุรกิจการบริการจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง จากการตลาดโดยทัว่ไป 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจท่ีมีการตอ้นรับขบัสู ้(Hospitality) เป็นหวัใจหลกัใน การท าธุรกิจ (วราภรณ์ สุขแสน

ชนานนัท,์ 2559) 

2.1.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการลูกคา้ 

       Gronross (1990 อา้งใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา, 2547) การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือชุดของ

กิจกรรมท่ีโดยทัว่ไปมิอาจจบัตอ้งได ้ซ่ึงตามปกติมกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อกนัระหวา่ง ลูกคา้กบัพนกังาน

ผูใ้หบ้ริการ หรือกบัทรัพยากรท่ีมีตวัตนหรือสินคา้ หรือระบบของผูใ้หบ้ริการนั้น ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาใหก้บั

ลูกคา้นัน่เอง  

2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

       ลิปดา ถนอมทรัพย ์(2551) ท าการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดั ประสิทธิภาพการขนส่งของ ผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรม ผลการวิจยัไดมี้การน าเสนอ ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการขนส่งของ ผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมเหลก็ ทั้ง 4 ดา้น จ านวน 15 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัดา้นการเงิน จ านวน 1 ตวัช้ีวดั ดา้น



ลูกคา้จ านวน 4 ตวัช้ีวดั ดา้นกระบวนการภายในจ านวน 7 ตวัช้ีวดั และดา้นการ เรียนรู้และการเติบโตจ านวน 

3 ตวัช้ีวดั 

     สุนทรี เจริญสุข (2555) ศึกษาเร่ือง การจดัการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการ แข่งขนั: 

กรณีศึกษาบริษทั วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ การวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษทั วี-เซิร์ฟ  โลจิสติกส์ จ ากดั คือ อนัดบัท่ีหน่ึง ปัจจยัดา้น Self 

actualization needs Eco needs Social needs Safety and Security needs Physiological needs 43 การบริการ

ลูกคา้ มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.28 และปัจจยัเชิงกลยทุธ์ท่ีท าให ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ทั้ง 3 ดา้น มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ร้อยละ 42.5 และการสร้างความ แตกต่าง ร้อยละ 40.3  

     ศกัด์ิ กองสุวรรณ และ เชษฐภ์ณฏั ลีลาศรีสิริ (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ จา้งผู ้

ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ ของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัสรุปพบวา่ปัจจยัท่ี

มีต่อการตดัสินใจจา้งผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ ดา้นการบริการและคุณภาพการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรเนน้ความซ่ือสัตยข์องคนขบัรถมี ดา้นกระบวนการ

ตอ้งการความถูกตอ้งของการคิดราคาค่าบริการ และ ดา้นยานพาหนะ ดา้นการขนส่งและกระจายสินคา้จาก

บริษทัผูใ้หบ้ริการพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งบริษทัผู ้ใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งและ

กระจายสินคา้ ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั .05 

3. วธีิการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

             การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการเลือกใชบ้ริการ 

3PL (Third Party Logistics ) โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีระเบียบ

วิธีวิจยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนการศึกษา 

             1.ก าหนดเป้าหมายและทางเลือกในการตดัสินใจ 

             1.1 ก าหนดเป้าหมายของการตดัสินใจ เน่ืองจากบริษทักรณีศึกษาท าการใชบ้ริการผูใ้หบ้ริการ 3PL 

ในการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ จากการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการ 3PL วิธีการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นตน้ทุนจาก

โครงสร้างตน้ทุน (Cost Breakdown) ดงันั้นเป้าหมายของการตดัสินใจ คือ ปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดั 

สินใจคดัเลือกผูส่้งมอบ วตัถุดิบ นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูใ้ห้



บริการ 3PL  เพื่อใชส้ าหรับการพิจารณาการตดัสินใจควบคู่กบัปัจจยัดา้นตน้ทุน ดงันั้นเป้าหมายของการ

ตดัสินใจ ส าหรับปัจจยัอ่ืน คือ ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูใ้หบ้ริการ 3PL 

              1.2 ก าหนดทางเลือกในการตดัสินใจ เน่ืองจากบริษทักรณีศึกษาตอ้งการท าการเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ 

3PL ทางดา้นการขนส่ง จึงมีการก าหนดปัจจยัต่างๆข้ึนเพื่อหาปัจจยัท่ีส าคญัในการเลือกใชบ้ริการผูท่ี้ท าการ

ขนส่ง 

              2. ก าหนดเกณฑห์รือปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจประเมินทางเลือก จากวตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3 PL ในการท าการขนส่ง และเพื่อเป็นแนวทาง

ใหบ้ริษทักรณีศึกษาตดัสินใจคดัเลือกผูใ้หบ้ริการทางดา้นการขนส่ง  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

              1. วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลงานวจิยัน้ีมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปฐมภู มิ (Primary Data) ผูว้ิจยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยปัจจยัต่างๆท่ีมีในแบบสอบถามนั้น ผูว้ิจยัไดท้  าการประยกุตจ์ากวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งทางบกของบริษทั เอน็.ที.เอม็. ทรัค แอนด ์ทรานสปอร์ต จ ากดั (ศุภรัตน์ 

อภิชาตวงศช์ยั) โดยแบ่งเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้ห้

บริการ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน และปัจจยัทางดา้นบุคคล  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากบทความ เอกสาร

วิชาการ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงเป็นการศึกษาเพื่อหาขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และ

เพื่อน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงใหผ้ลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสร้างแบบสอบถามปลายปิด 

(Closed-ended-Form)  ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 



        1.ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL ในการขนส่ง 

        2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา  วิทยานิพนธ์ และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

         3.สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีสร้างจากระบบของ Google Form 

เสร็จเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอขอ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข 

         4.ลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จากค าตอบท่ีก าหนดให ้ 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL ในการใหบ้ริการเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด (Closed-ended-Form) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดบัความ

คิดเห็น 5 ระดบั ตามประเมินค่าของลิเกิร์ต ( Likert Scale)  ในค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัทางดา้นช่องทางการ

เขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย  ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน และปัจจยัดา้นบุคคล  

โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี 

 

 
 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

         ส่งแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ แผนกจดั ซ้ือ (Purchasing) แผนกการเงิน(Financial)  

แผนกโลจิสติกส์ (Logistics) และแผนก VPS  เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการตดัสินใจคดัเลือก  

 ผูใ้หบ้ริการ 3PL  น าผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย เพื่อหาล าดบัความส าคญัของ

ปัจจยัดา้นตน้ทุนและปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจคดัเลือกผูใ้หบ้ริการ 3PL รวมทั้งส้ิน 12  คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
            ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการผูใ้หบ้ริการ 3PL ทางดา้นการขนส่ง ของ
บริษทักรณีศึกษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่ม

5   หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

4   หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมาก 4   หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมาก 

3   หมายถึง  มีระดบัความส าคญัปานกลาง 

2   หมายถึง  มีระดบัความส าคญันอ้ย 

1   หมายถึง  มีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 



ตวัอยา่งพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งของบริษทั จ านวน 12 คน โดยใช ้Likert Scale เพื่อใหท้ราบวา่ปัจจยัใดมี
ผลมากหรือนอ้ยเพียงใด ในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
                  1.วิเคราะห์ขอ้มูลไดรั้บจากแบบสอบถามโดยใชม้าตราวดัของ Likert  Scale 

แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน เพื่อแสดงค่าเฉล่ียของ ระดบัความพึ่งพอ โดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการหาค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละดา้น แลว้ท าการแบ่งอนัตรภาคชั้นของคะแนน โดยใชค่้าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) และค่าพิสยั (Rang) โดยเกณฑร์ะดบั
ความพึงพอใจจะใชสู้ตรค านวณช่วงความกวา้งของชั้น ในการวดัค่าตวัแปรไดก้ าหนดเกณฑก์ารวดัไว ้5 
ระดบั ตามแบบของลิเคอร์ คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่  เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด เพื่อให้
การแปลความหมายสามารถท าไดอ้ยา่งละเอียดข้ึน และค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น เพื่อแปล
ความหมายไดด้งัสมการ 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 
ขอ้มูลท่ีมีคา่สูงสุด ขอ้มูลท่ีมีคา่ต ่าท่ีสุด

จ านวนชั้น
 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 
   

 
     

 
จากสมการขา้งตน้สามารถก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียท่ีท าการส ารวจ

มาได ้โดยแบ่งตามความกวา้งของอนัตรภาคชั้นแสดงดงัตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงค่าระดบัความส าคญั และการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 
 

คะแนน ระดบั ความหมาย 
1.00-1.80 1 ระดบัความส าคญัวา่มีผลนอ้ยท่ีสุด 
1.81-2.60 2    ระดบัความส าคญัวา่มีผลนอ้ย 
2.61-3.40 3  ระดบัความส าคญัวา่มีผลปานกลาง 
3.41-4.20 4    ระดบัความส าคญัวา่มีผลมาก 
4.21-5.00 5 ระดบัความส าคญัวา่มีผลมากท่ีสุด 

 



      2.ตามวตัถุประสงคท่ี์วา่เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL ทางดา้นการขนส่ง  ในบริษทั

แห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี โดยการวเิคราะห์น้ีใชก้ารวิเคราะห์จากแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการ 3PL ทางดา้นการขนส่ง  

      2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

      2.2 ปัจจยัดา้นราคา 

      2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ 

      2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 

      2.5 ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน 

      2.6 ปัจจยัดา้นบุคคล 

       3.น าผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสรุปผลการศึกษาใหส้อดคลอ้ง ตามวตัถุประสงค์

และเสนอขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING)                             

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง ของ

บริษทักรณีศึกษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสินใจ

ในการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third Party Logistics)  ดา้นการขนส่ง และเพื่อเป็นเป็นแนวทางใหก้บับริษทั

กรณีศึกษาตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการขนส่งสินคา้และใชต้น้ทุนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามออนไลน์( Google from)   

ข้อมูลปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 3PL ( Third Party Logistics) ทางด้านการขนส่ง 

           1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

      การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการ3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง  สถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค าอธิบายดงัต่อไปน้ี 



ตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อความส าคญั

ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  ̅ 
 

S.D ระดบัความคิดเห็น 

1.จ านวนรถบรรทุกมี
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

4.42             2.65 มีความส าคญัมากท่ีสุด 

2.ความหลากหลายของ
เส้นทางท่ีใหบ้ริการ
ขนส่ง 

4.17 2.00 มีความส าคญัมาก 

3.ความหลากหลายใน
การใหบ้ริการขนส่ง 

4.23 2.08 มีความส าคญัมากท่ีสุด 

4.รถบรรทุกไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานจาก
กรมการขนส่งทางบก 

4.42 2.65 มีความส าคญัมากท่ีสุด 

5.ความสามารถในการ
ด าเนินงาน EDI (Electric 
Data  Interchange การ
แลกเปล่ียนเอกสารทาง
ธุรกิจระหวา่งบริษทัคู่คา้
ในรูปแบบ
มาตรฐานสากล 
 

4.50 3.00 
 

มีความส าคญัมากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  ̅ 
 

S.D ระดบัความคิดเห็น 

6.ความมัน่คงและ
ช่ือเสียงของบริษทัในการ
ใหบ้ริการ 

4.58 3.61 มีความส าคญัมากท่ีสุด 

7.รถบรรทุกมีป้ายท่ีเห็น
ช่ือชดัเจน 

4.67 4.35 มีความส าคญัมากท่ีสุด 

             รวม                    4.43                    0.84         มีความส าคญัมากท่ีสุด 



        

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นโดยรวมต่อความส าคญัทางดา้นปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ในระดบัความเห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.43 และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ รถบรรทุกมีป้ายท่ีเห็นช่ือชดัมากท่ีสุด มี

ความส าคญัท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ียเฉล่ีย 4.67 รองลงมา คือ .ความมัน่คงและช่ือเสียงของบริษทัในการ

ใหบ้ริการ ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.58 ความสามารถในการด าเนินงาน EDI (Electric Data  Interchange การ

แลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจระหวา่งบริษทัคู่คา้ในรูปแบบมาตรฐานสากล ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.50  

รถบรรทุกไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก จ านวนรถบรรทุกมีเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.42  ความหลากหลายในการใหบ้ริการขนส่ง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วน

ค่าเฉล่ียท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของเสน้ทางท่ีใหบ้ริการขนส่ง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.17 

         2. ปัจจยัดา้นราคา 

         การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาท่ีมีความส าคญัในการเลือกใช้

บริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง สถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค าอธิบายดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อความส าคญั

ของปัจจยัดา้นราคาท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง 

 

 

 



           ผลการศึกษาตามตารางท่ี  2 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นโดยรวมต่อความส าคญัทางดา้นปัจจยัดา้น

ราคา ในระดบัความเห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.32 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ มีการแจง้อตัราค่าขนส่งใหท้ราบล่วงหนา้ และ ให้

เวลาในการช าระเงิน ในระดบัความส าคญัท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.42 รองลงมา ก าหนดราคามาตรฐานการ

ใหบ้ริการ ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.34 อตัราค่าบริการมีความเหมาะสมกบัประเภทของรถท่ีใชบ้ริการ ท่ีระดบั

ค่าเฉล่ีย 4.33 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ความหลากหลายในการช าระค่าบริการ เช่น ช าระเป็นเงินสด

ตน้ทาง ช าระเป็นเงินสดปลายทาง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.08 

            3. ปัจจยัทางดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ 

การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการท่ีมี

ความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง สถิติท่ีน ามาใช้

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค าอธิบายดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัดา้นราคา  ̅ 
 

S.D ระดบัความคิดเห็น 

1.อตัราค่าบริการมีความ
เหมาะสมกบัประเภทของ
รถท่ีใชบ้ริการ 

4.33 2.83 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

2.มีการแจง้อตัราค่าขนส่ง
ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

4.42 2.65 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

3.ก าหนดราคามาตรฐาน
การใหบ้ริการ 

4.34 2.65 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

4.ใหเ้วลาในการช าระเงิน 4.42 2.65 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

5.ความหลากหลายในการ
ช าระค่าบริการ เช่น ช าระ
เป็นเงินสดตน้ทาง ช าระ
เป็นเงินสดปลายทาง 

4.08 1.00 มีความส าคญัมาก 

รวม 4.32 0.76 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 



ตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อความส าคญัของ

ปัจจยัทางดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) 

ทางดา้นการขนส่ง 

ปัจจยัทางดา้นช่องทาง
การเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ 

 ̅ 
 

S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1.ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อ
การติดต่อประสานงาน 

4.08 1.00 มีความส าคญัมาก 

2.เวลาเปิด-ปด ท าการ
ของบริษทัมีความ
เหมาะสม 

4.42 2.65 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

3.สามารถติดต่อไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น อีเมล 
โทรศพัท ์

4.50 3.00 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

รวม 4.34 1.07 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

 

           ผลการศึกษาตามตารางท่ี 3  แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นโดยรวมต่อความส าคญัทางดา้นปัจจยั

ทางดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ ในระดบัความเห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.34 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ สามารถติดต่อได้

หลายช่องทาง เช่น อีเมล โทรศพัท ์ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมา เวลาเปิด-ปด ท าการของบริษทัมีความ

เหมาะสม ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.42  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน

ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.08      

           4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 

     การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีมีความส าคญัในการ

เลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง สถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค าอธิบายดงัต่อไปน้ี 



ตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อความส าคญัของ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการ

ขนส่ง 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การขาย 

 ̅ 
 

S.D ระดบัความคิดเห็น 

1.มีส่วนลดในการขนส่ง 
ตามปริมาณของสินคา้ท่ี
ส่ง 

4.00 1.83 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

2.บริษทัรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้าย หากสินคา้เกิด
ความเสียหายในการ
ขนส่ง 

4.25 2.71 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

3.มีของก านลัใหลู้กคา้
เน่ืองในโอกาสพิเศษ 

2.67 0.90 มีความส าคญัปาน
กลาง 

รวม 3.64 0.91 มีความส าคญัมาก 
 

        ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4   แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นโดยรวมต่อความส าคญัทางดา้นปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ในระดบัความเห็นวา่มีความส าคญัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.64  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด บริษทัรับผดิชอบค่าใชจ่้ายหากสินคา้เกิดความ

เสียหายในการขนส่ง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมา .มีส่วนลดในการขนส่ง ตามปริมาณของสินคา้ท่ีส่ง ท่ี

ระดบัค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีของก านลัใหลู้กคา้เน่ืองในโอกาสพิเศษ ท่ีระดบั

ค่าเฉล่ีย 2.67 

         5. ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน 

     การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน ท่ีมีความส าคญัในการ

เลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง สถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค าอธิบายดงัต่อไปน้ี 



ตารางท่ี 5  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อความส าคญัของ

ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการ

ขนส่ง 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ด าเนินงาน 

 ̅ 
 

S.D ระดบัความคิดเห็น 

1.มีกระบวนการท างานท่ี
กระชบั ไม่ซบัซอ้น 

4.50 0.00 
 

มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

2.กระบวนการในการ
ติดต่อประสานงาน
สามารถท าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.58 1.42 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

3.ส่งสินคา้ไดต้าม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

4.50 0 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

4.สามารถตรวจเช็ค
สถานะสินคา้ท่ีท าการ
จดัส่งได ้

4.58 1.42 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

5.สินคา้มีความปลอดภยั
จากการขนส่ง 

4.58 1.42 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

รวม 4.55 0.78 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

 

     ผลการศึกษาตามตารางท่ี 5   แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นโดยรวมต่อความส าคญัทางดา้นปัจจยัดา้น

กระบวนการด าเนินงาน ในระดบัความเห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.55 และเม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด กระบวนการในการติดต่อประสานงาน

สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถตรวจเช็คสถานะสินคา้ท่ีท าการจดัส่งได ้สินคา้มีความปลอดภยัจากการ

ขนส่ง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมา มีกระบวนการท างานท่ีกระชบั ไม่ซบัซอ้น และ ส่งสินคา้ไดต้าม

ระยะเวลาท่ี ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.50 

      



           6. ปัจจยัดา้นบุคคล 

     การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคล ท่ีมีความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ 

3PL 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง สถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และค าอธิบายดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อความส าคญัของ

ปัจจยัดา้นบุคคล ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3PL (Third  Party  Logistics) ทางดา้นการขนส่ง 

ปัจจยัดา้นบุคคล  ̅ 
 

S.D ระดบัความคิดเห็น 

1.พนกังานใหบ้ริการ
ลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว 

4.42 1.42 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

2.ความสามารถของ
พนกังานในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

4.75 4.24 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

3.พนกังานใหค้  าปรึกษา
และแนะน าลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

4.50 0.00 
 

มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

4.พนกังานมี
ความสามารถในการ
ส่ือสารกบัลูกคา้ในเร่ือง
การใหบ้ริการเก่ียวกบั
การขนส่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.42 
 

1.42 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

รวม 4.53 1.78 มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

 

     ผลการศึกษาตามตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นโดยรวมต่อความส าคญัทางดา้นปัจจยัดา้นบุคคล 

ในระดบัความเห็นวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.53  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่

ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ความสามารถของพนกังานในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ท่ี

ระดบัค่าเฉล่ีย 4.75 รองลงมา พนกังานใหค้  าปรึกษาและแนะน าลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.50 



ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และ พนกังานมีความสามารถใน

การส่ือสารกบัลูกคา้ในเร่ืองการใหบ้ริการเก่ียวกบัการขนส่งไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.42 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั(DISCUSSION/CONCLUSION) 

                  ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจากเจา้หนา้ท่ีใน Project Team จาก 4 แผนก คือ แผนกโลจิสติกส์ 

แผนกบญัชี แผนกจดัซ้ือ และแผนก VPS จ านวนรวมทั้งส้ิน 12 คน ไดใ้หล้  าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูใ้หบ้ริการ 3PL (Third Party Logistics)ในการขนส่ง ล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้น

กระบวนการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ีย 4.55 ล าดบัถดัมาคือ ปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.53  ล าดบัถดัมา คือ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.43  ล  าดบัถดัมาคือ ปัจจยัทางดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 

4.34  ล าดบัถดัมาคือปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 4.32 และล าดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย มี

ค่าเฉล่ีย 4.34 

ข้อเสนอแนะ 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัในการใหร้ถบรรทุกมีป้ายท่ีเห็นช่ือชดัเจน สร้างความ

มัน่คงและช่ือเสียงใหบ้ริษทัของตน และเพิ่มความสามารถในการด าเนินงาน EDI   และรถบรรทุกควรไดรั้บ

มาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก มีการจดัรถบรรทุกใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการและเสน้ทางควรมีความ

หลากหลาย จดัหารถขนส่งสินคา้ใหเ้พยีงพอต่อการใหบ้ริการ โดยอาจ จดัหาบริษทัรถร่วมเขา้มาใหบ้ริการ

เพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 

2.ปัจจยัดา้นราคา ผูป้ระกอบการก าหนดอตัราค่าบริการใหเ้หมาะสมมีมาตรฐานไม่สูงจนเกินไป มีการแจง้

อตัราค่าขนส่งใหท้ราบล่วงหนา้ใหเ้วลาลูกคา้ในการช าระเงิน และมีความหลากหลายในการช าระค่าบริการ 

3.ปัจจยัดา้นช่องทางการเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระกอบการเลือกท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อ และ

เวลาเปิด-ปิดสามารถยดืหยุน่ได ้และสามารถติดต่อไดห้ลากหลายช่องทาง 

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการมีการใหส่้วนลดตามปริมาณการขนส่ง และมีการรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายหากสินคา้เกิดความเสียหายระหวา่งการขนส่ง 



5.ปัจจยัดา้นกระบวนการด าเนินงาน ผูป้ระกอบการมีขั้นตอนการด าเนินงานรวดเร็วไม่ ซบัซอ้น การติดต่อ

ประสานงานท าไดส้ะดวก ลูกคา้สามารถตรวจเช็คสถานะของสินคา้ไดแ้ละสินคา้มีความปลอดภยัตลอด

จนถึงปลายทางขนส่ง 

6.ปัจจยัดา้นพนกังาน ผูป้ระกอบการสรรหาและฝึกอบรมใหมี้การบริการท่ีดี มีความกระตือรือร้น รวดเร็ว มี

ไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ ส่ือสารกบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถใหค้  าปรึกษากบั

ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือนั้น ส่งผลใหเ้กิดการไม่ได ้รับความร่วมมือจาก

กลุ่มตวัอยา่งเท่าท่ีควร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกลุ่มตวัอยา่งมีภาระงานท่ีตอ้ง รับผดิชอบจึงท าใหไ้ม่ค่อยมีเวลาใน

การท าแบบสอบถาม หรือกลุ่มตวัอยา่งบางรายอาจจะไม่ไดใ้ห ้ความส าคญัในการท าแบบสอบถามรวมถึงมี

ขอ้ จ ากดั เร่ืองเวลาท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามและเกิดการไม่สอดคลอ้งของ

ขอ้มูล ดงันั้นก่อนการส่งแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งควรอธิบายวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท า

แบบสอบถามใหล้ะเอียดครบถว้น เพื่อป้องกนั การตอบแบบสอบถามท่ีท าใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งของ

ขอ้มูล อีกทั้งควรใหร้ะยะเวลาในการท าแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีเวลา

ไตร่ตรองและตั้งใจใหค้ะแนนระดบัความส าคญัของปัจจยัแต่ละขอ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคม์าก

ท่ีสุด 

2. การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยั สนใจกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก 4 แผนกเท่านั้น มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพียง 12 คน

เท่านั้น ดงันั้นส าหรับการต่อยอดงานวิจยั ในอนาคตหรือการน าไปปรับใชใ้นการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการในส่วน

อ่ืนควรเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากแผนกอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อใหผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาจากมุมมองหรือความ

คิดเห็นจากทุกแผนกท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งบริษทั 

3. ปัจจยัท่ีน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางใน การประยกุตใ์ชก้บัการ

ประเมินทางเลือกส าหรับธุรกิจอ่ืนๆ ได ้

6.กติติกรรมประกาศ 

                     งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยเ์สาวนิตย ์เลขวตั อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ี

กรุณาใหค้  าปรึกษา แนะแนวทางท่ีถูกตอ้งตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความละเอียดถ่ี



ถว้นและเอาใจใส่อยา่งดียิง่เสมอมา ส่งผลใหง้านวิจยัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่ 

จึงขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

                    ขอขอบคุณนางสาวสิยาพฐั ฉตัรทาน พี่ในแผนกCustomer Service(CS)  ในขณะท่ีปฏิบติัสหกิจ

ท่ีใหค้วามรู้และค าแนะน า ตรวจแกไ้ขและวิจารณ์ผลงานท าใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน และ

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีจาก 4 แผนก คือ แผนกโลจิสติกส์ แผนกจดัซ้ือ แผนกบญัชี และแผนก VPS ท่ีไดใ้ห้

ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัท าใหง้านวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี จง

ขอขอบพระคุณ ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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