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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ที่ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำนวน 400 ตัวอย่าง ในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรรมราช โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีปัจจัยลำดับแรกคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) รองลงมา
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) และลำดับสุดท้าย คือ ด้านราคา (Price) 

คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด, ความต้องการ, บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

 

Abstract 

The purpose of this independent study was to study demographic factors and 
marketing mix factors affecting customers’ demand for Kerry Express service in Nakhon Si 
Thammarat City Municipality. The sample of this study was 400 customers who have used the 
service of Kerry Express in Nakhon Si Thammarat City Municipality. A questionnaire was used 
as a research instrument to collect data. 

 
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระเร่ือง ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2 นิสิตปริญญาโท โครงการทวิปริญญาโท หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 



 
 

สารวารโครงการทวิปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ หนา้ 2 

 

In terms of marketing mix factors (7Ps), overall factor affecting customers’ demand for 
Kerry Express service in Nakhon Si Thammarat City Municipality was at a high level. An aspect 
with the highest mean was Place/Channel Distribution followed by Product, Promotion, 
Physical Evidence, People, Process and Price. 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่คนไทย ทำให้คนไทยเริ่มหันมาทำ

ธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้น ส่งผลให้มีการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และยังส่งผลให้ผู้ประกอบการจาก

ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการบริการขนส่ง

สินค้าของไปรษณีย์ไทยในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่ทรงตัวและหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด จากสถานการณ์ดังกล่าว

ส่งผลทำให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเกิดสภาวะการแข่งขันกันอย่างรุนแรง อีกทั้งยังยังส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อไปรษณีย์ไทย เนื่องจากผู้ใช้บริการเริ่มหันไปใช้บริการขนส่งเอกชนมากข้ึน และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์

เพรส ถือเป็นหนึ่งในบริษัทการขนส่งของภาคเอกชน  

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันได้มีจุดให้บริการกว่า 

5,500 แห่งทั่วประเทศไทย ปัจจุบันบริษัท  เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

สำนักงาน คลังสินค้า ร้านค้ารายย่อย และครัวเรือน เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,100,000 ชิ้นต่อวัน  ทั้งนี้ยัง

รวมถึงลูกค้ารายสำคัญอย่างบริษัทการค้าระหว่างประเทศ บริษัท อีคอมเมิร์ซ การขายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ 

หน่วยงานด้านเทคโนโลยี บริษัทโทรคมนาคม สถาบันการเงิน โรงเรียน เรื ่อยไปจนถึงร้านค้าปลีกต่างๆ  

 ในปี พ.ศ. 2556 เคอรี ่ เอ็กซ์เพรส ได้เร ิ ่มให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เพื ่อเสริมสร้างความ

สะดวกสบายในการใช้บริการของลูกค้าในกลุ่มเซ็กเมนต์บุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) โดยมีการเปิดให้บริการ

สาขาหรือร้านพาร์เซลช็อป (Parcel Shop) อีกทั้งบริการผ่านทางตู้ล็อกเกอร์ตามอาคารสำนักงาน และ

คอนโดมิเนียม ซึ่งจุดให้บริการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าและร้านค้าขนาดเล็ก สามารถส่งสินค้าไปยัง

ครอบครัว เพ่ือน ลูกค้า และบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท เคอรี่ 

เอ็กซ์เพรส ยังมีการให้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยไม่เพียงเป็นเป็นที่

รู้จักภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ทั้งในฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนามและมาเล เซีย

(อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส) 
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 จากข้อมูลดังกล่าวผู ้ว ิจัยได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจและความสำคัญของ

การศึกษาปัจจัย(อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ ) ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท เคอรี่ 

เอ็กซ์เพรสในการนำข้อมูลงานวิจัยไป ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ การปรับปรุง พัฒนา

คุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจให้

มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศกว่าคู่แข่งทางการตลาดไประยะยาว  

 
คำถามในการวิจัย  
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือไม่ อย่างไร  
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้านใดที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่ง 
     สินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการขนส่ง 
   สินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส นำเอาข้อมูลที่ได้จากการทำวิจัยฉบับนี้ไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ 

เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. เพื่อให้บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทราบถึงปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ  
3. เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจทำการศึกษาในเรื่องที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมการบริการ 

สามารถนำข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้ปรับใช้ในด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่ความ พึง
พอใจของลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ 
 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปร
หรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะนำมาใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและ
ความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น 
(4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การ
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ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญ
ทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสม
ทางการตลาดแบบ 7Ps 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
การที่กิจการมีสินค้าและ/หรือบริการไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่พวกเขาได้ ทั้งนี้ราคาของสินค้าและ/หรือบริการอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินยอมที่จะ
จ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย  อีกทั้ง
มีความพยายามจูงใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจตัดสินใจซื้อสินค้าและ/หรือบริการอย่างถูกต้อง 

โดยทั่วไปแล้วนิยมแบ่งออกเป็นส่วนประสมทางการตลาด  7Ps  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทนำเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ 
โดยการบริโภคหรือการใช้บริการนั ้นสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and 
Kotler,2009, p. 616) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้  

2. ด้านราคา (Price) ราคา หมายถึง จำนวนเงินตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือ 
บริการของกิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ 
ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่ากับจานวนเงินที่จ่ายไป (Armstrong & Kotler, 
2009, pp.616-617) 

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) ช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง 
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนำสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ ไปยัง
ผู ้บริโภคเพื ่อให้ทันต่อความต้องการ ซึ ่งมีหลักเกณฑ์ที ่ต้องพิจารณาว่า กลุ ่มเป้าหมายคือใคร  
และควรกระจายสินค้าและ/หรือบริการสู่ผู้บริโภค ผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค เพ่ือดึงดูดให้เกิดการบริโภค อาจจะเป็นการบริโภคครั้ง
แรกหรือการบริโภคซ้ำก็ได้  

5. ด้านบุคลากร (People) บุคลากร หมายถึง พนักงานทุกคนในองค์กรเป็นตัวการสำคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามระบบระเบียบ และมาตรฐานขององค์กร และ
พนักงานนี้จะเป็นด่านแรกสุดที่ผู้บริโภคจะเข้ามาพบเจอ 

6. ด้านกระบวนการ (Process) ด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการหรือกระบวนการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู ้บริโภค ที่มีความรวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร ไม่ว่าผู้บริโภคจะเข้ารับบริการนี้กับพนักงานคนใดในฝ่ายให้บริการ ก็ควรจะได้รับบริการที่มี
ขั ้นตอนเหมือนกัน และแม้กระบวนการจะมีหลายขั ้นตอน แต่องค์กรจะต้องมีการบริหารให้
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กระบวนการนั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคจริง มิใช่ยิ่งเพิ่มความลาบากให้แก่ผู้บริโภคอัน
เนื่องมาจากความซับซ้อนของขั้นตอน 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดล้อม
และองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน มองเห็น 
ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ชิมรสชาติ และได้สัมผัส ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการนั้นเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องมีการวางแผน จัดระเบียบให้สถานที่นั้นเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภค
มากที่สุด รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจรบกวนผู้บริโภคได้ เช่น แสงที่สว่างเกินไป เสียงบอกลำดับการ
ให้บริการที่ดังเกินไป หรือเสียงไม่ชัดเจนจากระบบเครื่องเสียง และความสะอาดในพื้นที่ให้บริการ 
เป็นต้น 
 

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจนั้นเป็นอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตัวบุคคล ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน

ไป อาจมาจากประสบการณ์เดิมที่เฉพาะของแต่ละคน แต่ถึงแม้จะเป็นความเฉพาะเจาะจง แต่ความพึงพอใจที่
เกิดข้ึนกับการได้รับบริการ ก็มักจะมาจากมาตรฐานของงานบริการนั้นๆ ที่ผู้ใช้บริการสมควรจะได้รับ เช่น เมือ
เข้าไปใช้บริการ ณ จุดให้บริการรับจัดส่งพัสดุ แต่ผู้ใช้บริการเคยใช้บริการมาก่อน แต่เมื่อเข้าไปถึงก็มีพนักงาน
เข้ามาอธิบายขั้นตอนการใช้บริการทันทีก็ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้แล้ว  เพราะผู้ใช้บริการรู้สึกว่าหน้าที่ให้
คำแนะนำแก่ผู ้ใช้บริการ เป็นมาตรฐานของงานบริการนั ้นที ่ทุกคนสมควรได้รับอยู ่แล้ว  เป็นต้น ซึ ่งองค์
ความหมายของความพึงพอใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่างๆพอสรุปได้ดังนี้  

วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 11) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่
ไม่เหมือนกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด อย่างไรถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก
และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็น
อย่างยิ่ง เมือ่ไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 

ทวีพงษ์ หินคำ (2541: 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความต้องการของบุคลทำให้เกิดความพึงพอใจต่อ
สิ่งนั้น  

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541: 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึง การทำให้พอใจ 
ความสาแก่ใจ ความหนำใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาป การแก้แค้น สิ่งที่ชดเชย  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภท
ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ และความคาดหวังของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าของธุรกิจนั้นว่าให้ความสาคัญกับสิ่ง
ใดมากท่ีสุด องค์กรจึงจะจัดสรรและบริหารการดาเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้มากที่สุด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการด้วยรูปแบบ
การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม(Questionnaire) จาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มี
ผลต่อความต้องการของผู ้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี ่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้เกิดจากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัย  วรรณกรรม 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสรุปผลการวิจัยเพื่อทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิธีการ
วิจัยตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ด้านบุคลากร (People) 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 (Physical Environment) 

ตัวแปรต้น 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ 
6. รายได้ต่อเดือน 

ความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ตัวแปรตาม 
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สำหรับประชากรที ่ใช้ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ คือ กลุ ่มประชากรที ่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้บริการในการส่งพัสดุกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์
เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชการเก็บข้อมูลนั ้นจะอยู ่ในรูปแบบของงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยแบ่งรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้
เครื่องมือประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เลือกตอบได้เพียง 1 คำตอบ 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps) ในการใช้บริการบริษัท 
เคอรี่ เอ็กซ์เพรสของประชากรในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้จะเป็น
ประเภทมาตรประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมีการแบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Five-Point Likert Scales) 

ส่วนที่ 3  ความต้องการในการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของ
ผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประเภทมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมีการแบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point 
Likert Scales) 
 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps) และการตัดสินใจใช้
บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรสโดยนำเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนของประชากร ซึ่งสามารถนำผลการวิเคราะห์นั้นไปสรุปอ้างถึงประชากรได้โดยใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 
ดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื ่อใช้ในการทดสอบความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีผลต่อระดับความต้องการในการใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท 
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชหรือไม่ แตกต่างกันหรือไม่ 
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 2.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยกับตัวแปรตาม คือ 
ความต้องการในการใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 95% 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผลการศึกษาดังนี้ 
  
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า
เอกชนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยแบ่งออกเป็น
เพศหญิง ร้อยละ 68.8 และเพศชาย ร้อยละ 31.3 ตามลำดับ อายุโดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่
ระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.5 ขณะที่ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61.5 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 34.0 ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 10,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.8 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กลุ ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี ่ยระดับความคิดเห็นในเรื ่องสามารถ
ตรวจสอบวิธีการใช้บริการ ข้อมูลการให้บริการ เช่น ติดตามและตรวจสอบสถานะของพัสดุ จุดให้บริการ ราคา
เงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น ผ่านทาง Website และ Application ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรสได้ (ค่าเฉลี่ย 4.21 : 
เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือผู้รับได้รับพัสดุตามระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.17 : เห็นด้วยมาก) 
 ปัจจัยด้านราคา (Price) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องอัตราค่าบริการเหมาะสม
กับระยะทางในการจัดส่ง (ค่าเฉลี่ย 4.13 : เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือราคาของบรรจุภัณฑ์ไม่แพงจนเกินไป 
(ค่าเฉลี่ย 4.10 : เห็นด้วยมาก) 
  
 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นในเรื่องทำเลที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทาง ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งชุมชน ใกล้สถานที่พักอาศัย  
สถานที่ทำ งาน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.25 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือช่วงเวลาทำการมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 4.19 : เห็นด้วยมาก) 
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมี
การประชาสัมพันธ์ทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์   
หรือการรีว ิวจากผู ้ใช้บริการจริง เป็นต้น (ค่าเฉลี ่ย 4.19 : เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือมีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างสม่ำ เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.16 : เห็นด้วยมาก) 
 ปัจจัยด้านบุคคล (People) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจ และให้ข้อมูลคำแนะนำในการใช้บริการเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.13 : เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ
พนักงานอัธยาศัยดี มีความสุภาพ เป็นมิตร และให้ความเป็นกันเองกับผู้เข้ามารับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.10 : เห็น
ด้วยมาก) 
 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องสามารถ
ติดตามและเช็คข้อมูลพัสดุได้ทุกที่ทุกเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.15 : เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือมีขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหาให้ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ (ค่าเฉลี่ย 4.11 : เห็นด้วยมาก) 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ในเรื่องภาพลักษณ์ของบริษัทมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือและมีความทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.25 : เห็นด้วยมาก
ที่สุด) รองลงมาคือบรรยากาศภายในมีพ้ืนที่ให้นั่งรอเพียงพอ กว้างขวาง ไม่แออัด และมีความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 
4.16 : เห็นด้วยมาก) 
  
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท 
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 ตัวแปรตามในการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยระดับการตัดสินใจในเรื่องท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการจัดส่งพัสดุกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส  เป็น
ลําดับต้นๆของการตัดสินใจ(ค่าเฉลี่ย 4.49 : เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือเมื่อท่านเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการในครั้งแรก ท่านจะกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต (ค่าเฉลี่ย 4.48 : เห็นด้วยมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะเชิงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน บริษัท เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีการตรวจสอบวิธีการใช้บริการ ข้อมูลการให้บริการ เช่น ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของพัสดุ จุดให้บริการ ราคาเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น ผ่านทาง Website และ Application ของบริษัท 
เคอรี่ เอ็กซ์เพรสให้เป็นระบบ 
 2. ปัจจัยด้านราคา (Price) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรมีการ
ปรับปรุงอัตราค่าบริการ เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน 
 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชนบริษัท เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรมีการปรับปรุงมีสถานที่จอดรถเพียงพอในการรองรับ
ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการ 
 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรมีรูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่นการสะสมพ้อยท์เพื่อแลก
เป็นเงิน การลดค่าจัดส่ง 30% ในวันอาทิตย์ เพ่ือดึงดูดลูกค้าผู้ใช้บริการให้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 5. ปัจจัยด้านบุคคล (People)  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ด้านบุคคล มีผลต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรมีการเพ่ิม
จำนวนพนักงานให้เพียงพอต่อการบริการในแต่ละสาขา 
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ มีผล
ต่อความต้องการของผู ้ใช ้บร ิการขนส่งส ินค้าเอกชนบริษ ัท เคอร ี ่  เอ ็กซ ์เพรส ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับระยะเวลาในการรอคิวรับบริการมีความเหมาะสม มากยิ่งข้ึน 
 7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรมีการพัฒนาในด้านการตกแต่งอย่างป็นเอกลักษณ์ มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่
มองเห็นได้ชัดจน และง่ายต่อการจดจำ ให้เกิดภาพลักษณ์ของบริษัทชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการเสริมในพื้นที่ต่างๆนอกเหนือจากจุดให้บริการที่
สาขาหลักเท่านั้น เช่น จุดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้า (MRT, BTS, Airport Link) และตู้ล็อคเกอร์ตามอาคาร
สำนักงาน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการอยู่ในช่วงอายุใด หรืออาชีพใดที่ใช้
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บริการในจุดให้บริการดังกล่าวบ้าง ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว่าจุดให้บริการดังกล่าวนั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้จริงหรือไม่ และช่วยเพิ่มความถี่ในการใช้บริการได้หรือไม่ โดยผลการศึกษานี้จะช่วย
ให้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส วางแผนพัฒนาการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงการ
กระจายจุดให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด 

2. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริ ษัท เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส เพื่อให้ทราบว่าจุดเด่นและจุดด้อยใดบ้างที่ทำให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกและไม่เลือกใช้บริการ 
เพราะธุรกิจที่สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนจะต้องมีจุดแข็งที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน และเป็นจุด
แข็งที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ หรือสามารถลอกเลียนแบบได้ยาก จึงควรศึกษาในส่วนนี้เพิ่มเติม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานบริการของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ให้มีความโดดเด่นและตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด 

3. ควรกระจายแบบสอบถามไปยังพ้ืนที่ส่วน Offline ด้วย เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย 
และทำให้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่มีคุณภาพมากขึ้น และอาจทำให้ได้ข้อมูลใหม่ที่ไม่มีในกลุ่มตัวอย่าง
บนพื้นที ่Online 
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