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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคั ญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าใน
จังหวัดชลบุรี โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวแทนของบริษัทที่ใช้บริการรถขนส่งสินค้า จำนวน 385 ตัวอย่าง สำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือปัจจัยเป็นเทคนิคทางสถิตทิ ี่จะถูกนำมาใช้ในการรวมกลุ่มตัวแปรทีเ่ กี่ยวข้องสัมพันธ์กันไว้ในปัจจัยเดียวกัน และ
ใช้การถดถอยโลจิสติกส์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จากการศึกษาพบว่าตัวแปร 28 ตัวแปรที่นำมา
ศึกษาสามารถจัดกลุ่มได้ 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่ 2 อัตราการให้บริการที่เหมาะสม ปัจจัยที่ 3
การประสานงานและการบริการแบบครบวงจร ปัจจัยที่ 4 บุคลากรที่ทำงานอย่างมืออาชีพและเครื่องมือที่มีคุณภาพ ปัจจัยที่ 5
การบริการที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ 6 คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยที่ 7 ความปลอดภัยในการทำงาน โดยปัจจัยที่มีน้ำหนัก
มากทีส่ ุดต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าในจังหวัดชลบุรี คือ ปัจจัยที่ 5 การบริการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
การดูแลสินค้าอย่างปลอดภัย การส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนถูกต้อง และมีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่
สำคัญรองลงมาคือ ปัจจัยที่ 7 ความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ อุปกรณ์ทางด้านการปลอดภัยครบถ้วน และสภาพของรถอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน
คำสำคัญ: การตัดสินใจ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า การวิเคราะห์ปัจจัย การถดถอยโลจิสติกส์
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This research aimed to study the important factors affecting the decision to choose the cargo
transportation servicers in Chonburi province. The data were collected by questionnaires from 385 samples of
carrier companies. For data analysis, descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, mean, and
standard deviation were used. Elemental or factor analysis, which is a statistical technique, was used to
combines related variables in the same factor, and then logistic regression was used to study the factors affecting
the decision of service selection. From the study, it was found that the 28 variables studied could be grouped
into 7 factors, namely Factor 1: Marketing promotion, Factor 2: Optimal service rate, Factor 3 Coordination and
full service, Factor 4: Professional personnel and quality tools, Factor 5: Efficient service, Factor 6 Service quality,
and Factor 7: Safety in the workplace. The factor with the greatest weight, which is affecting choices of freight
transportation services selection in Chonburi province, is Factor 5: efficient service, for example, the safe handling
of the goods, the accomplished and correct delivery, and having knowledge and expertise for the operation.
Another, the second most important factor is Factor 7: Safety in the workplace, for example, the completion of
safety equipment, and the ready-to-use condition of the vehicles.
Keywords: decision making, cargo transportation servicers, factor analysis, logistic regression
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1. บทนำ

การขนส่งสินค้าภายในประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้
การขนส่งทางถนนมากที่สุด โดยในปี 2561 มีสัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 79.30 ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศ [1] การ
ขนส่งทางถนนมีโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อถึงกันทุกภูมิภาค
ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ผู้ขนส่งและผู้รับสินค้าได้รับ
ความสะดวก สบายในการเข้าถึงได้โดยตรง รวมทั้งสามารถ
บรรทุ กสิ นค้ าตั้ งแต่ ขนาดเล็ กจนถึ งขนาดใหญ่ ได้ โดย
สามารถจัดหาพาหนะบรรทุกได้สะดวกเหมาะสมกับขนาด
ของหน่วยการบรรทุกที่ต้องการ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทาง
ถนนจึ งเป็ นการขนส่ งหลั ก ที่ ใช้ ในการขนส่ งสิ น ค้ า
ภายในประเทศ ประกอบกั บการขนส่ งรู ปแบบอื่ น ๆ มี
ข้อจำกั ดด้ านโครงสร้างพื้ นฐานที่ ไม่ สามารถรองรับความ
ต้องการขนส่งสิ นค้าได้ อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนมีแนวโน้มที่เพิ่ม
สูงขึ้น [1]
จังหวัดชลบุ รีเป็นแหล่งที่ตั้ งนิคมอุ ตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งมีท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็น
ท่าเรือเพื่อการส่งออกนำเข้าทางทะเลที่สำคัญของประเทศ
ทำให้จังหวัดชลบุรีเป็ นศูนย์การทางการค้าและเศรษฐกิจ
ของภาคตะวั นออก ส่ งผลให้ มี ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ า
จำนวนมากทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและท่าเรือ ดังนั้นทำ
ให้มีการจดทะเบียนรถบรรทุกในจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น [2]
ด้วยการเพิ่มจำนวนรถบรรทุกให้เพียงพอต่อความต้องการ
เพื่ อให้ สามารถรองรับปริมาณการขนส่งที่ เพิ่ มสู งขึ้น โดย
ปริมาณการจดทะเบี ยนรถบรรทุกที่ เพิ่ มขึ้นนั้นมาจากทั้ ง
ผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ
ดำเนิ นธุรกิ จให้ บริการรถขนส่ งสิ นค้ า ส่ งผลให้ มี การเข้ า
แข่งขันในตลาดมากขึ้นหลายเจ้า ทำให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับตัวและปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้
ปัจจุบันผู้ประกอบการรถขนส่งบางรายมีการตัด
ราคาหรือเสนอราคาค่าขนส่งที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นเพื่อดึงดูดให้
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ประกอบกับปริมาณผู้ประกอบการรถ
ขนส่งที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีรถเข้ามาให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น
ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกใช้บริการผู้ประกอบการ
รถขนส่งมากขึ้น ดังนั้นบริษัทผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า
จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการเพื่อรักษาฐานของลูกค้า

เดิมและขยายฐานลูกค้ ารายใหม่ โดยพยายามพัฒนาการ
ให้บริการ เช่น การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการติดตั้งระบบ
GPS เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถขนส่งได้
รวมทั้งการนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ ซึ่งแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดสำหรั บธุ รกิ จบริ การ (Service Mix)
ของ Philip Kotler [3] ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดย
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ประกอบ
ด้ วยผลิ ตภั ณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ องทางการจั ด
จำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล
(People) การสร้ างและนำเสนอลั กษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation ) และกระบวน
การ (Process) อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาตัว
แปรเหล่านี้ ในกลุ่มบริษัทที่ใช้บริการผู้ประกอบการรถขน
สินค้าในจังหวัดชลบุรี
เหตุนี้ จึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรถขนส่ง
สินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลไป
วางแผนปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการให้ บ ริ การได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษางานวิจัยที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจ โดยได้ทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวช้อง เช่น
กาญจนา พานิชการ และคณะ [4] ศึกษาปัจจัยที่
มีความสำคัญต่อการการตัดสินใจเลือกที่ทำงานของนิสิต/
นั กศึ กษา สาขาวิ ชาสถิ ติ ชั้ นปี ที่ 4 โดยใช้ กลุ่ มตั วอย่ าง
จำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบ
ถามออนไลน์ ผลการวิเคราะห์ตัวแปร 24 ตัวด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจัย สามารถจัดกลุ่มปัจจัยได้ 6 ปัจจัยที่มีความ
สำคัญต่อการเลือกที่ทำงานของนิสิต/นักศึกษา โดยปัจจัยที่
1 ด้านความมั่นคงของที่ทำงานและงานตรงกับสายวิชาที่
เรียน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด
วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ [5] ได้วิเคราะห์
ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าหรื อบริ การบน
พาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของนั กศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยแบบสอบถามจำนวน 395 คน
ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์ ปัจจัย การ
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วิเคราะห์ ความแปรปรวน และการวิ เคราะห์ การถดถอย
โลจิสติกส์แบบเรียงลำดับ ผลการวิเคราะห์ตัวแปร 42 ตัว
สามารถจัดกลุ่มได้ 8 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีความสำคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือ
บริการบนเว็บไซค์ของบุคคลรอบข้างในยุคดิจิทัล
สุขมงคล เลิศภิรมย์สขุ และคณะ [6] ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดย
รวบรวมข้อมู ลจากแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด และใช้
แบบจำลอง Binary Logit พบว่าปั จจัยที่ มีอิ ทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ
ได้แก่ เพศ คณะ รายได้ต่อเดือน จำนวนวันในการมาเรียน
ระยะทางในการเดิ นทาง ระยะเวลาที่ ใช้ ในการเดิ นทาง
ค่าใช้จ่ ายที่ ใช้ในการเดิ นทาง จำนวนการต่อรถ พื้ นที่ การ
ให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ สภาพพาหนะที่ใช้ใน
การให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ และภาพลักษณ์
เบญจพร สุวรรณแสนทวี [7] ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของ
ผู้ ประกอบการธุ รกิ จอาหารในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมู ลจำนวน 200 คน ผลการศึ กษาพบว่ า การ
บริการลูกค้า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ราคาและลักษณะ
องค์กรผู้ให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการใน
การขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
95 %
พัดชา ตีระดิเรก [8] ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่เคยใช้บริการ
บริษัททัวร์นำเที่ยวและเป็นประชากรที่อาศัยและทำงานอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 410 ตัวอย่าง
ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบไป
ด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา
และช่องทางการสื่อสาร และปัจจัยด้านกระบวนการ
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สิทธา คำประสิทธิ์ [9] ศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถทัวร์นครชัยแอร์ ใช้แบบ
สอบเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถทัวร์นครชัยแอร์
โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
และราคา ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกายภาพและความ
รวดเร็วในการให้บริการ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด และ
ปัจจัยด้านการจำหน่ายตั๋วโดยสาร ในส่วนของการวิเคราะห์
ปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ ผลการวิ จั ยปั จจั ยด้ านอายุ
ระดับ การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถทัวร์ นครชัย
แอร์
ณิ ชมน สาริ พั นธ์ และรุ่ งนภา กิ ตติ ลาภ [10]
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ ง
สินค้าของผู้ประกอบการค้าส่ง ในจังหวัดขอนแก่น โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 291 คน ใช้สถิติในการวิจัย
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โดยวิธีการหมุนแกน
ออโธโกนอลแบบวาริแมกซ์ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้ค้าส่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจคนเดียว ประเภทของเล่นของใช้ มีการจัดส่งสินค้า 2-4
ครั้งต่อสัปดาห์ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การส่ งสิ นค้ ามากที่ สุ ดคื อ ปั จจั ยด้ านกระบวนการ
ให้บริการเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าตามเวลา รองลงมาเป็น
ปั จจั ยด้ านลั กษณะทางกายภาพในเรื่ องความมี ชื่ อเสี ยง
ความน่ าเชื่ อถื อ และปั จจั ยด้ านผลิ ตภั ณฑ์ ในเรื่ องการ
ตรวจสอบรายการส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางได้ตลอด
ระยะทาง
จากการทบทวนงานวิจั ยส่ วนใหญ่ ใช้ แบบสอบ
ถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและการเลือกใช้สูตรในการหา
กลุ่ มประชากรตั วอย่ างมี 2 กรณี คื อ ไม่ ทราบขนาดของ
ประชากร ใช้สูตร W.G. Cochran ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
และทราบขนาดของประชากร ใช้สูตร Yamane ในการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสถิตเชิงพรรณนา
และสถิ ติ เชิ งปริ มาณ อย่ างไรก็ ตามยั งไม่ พบงานวิ จั ยที่
วิเคราะห์องค์ประกอบหรือตัวแปร ในกลุ่มบริษัทที่ใช้บริการ
รถขนส่งสินค้าในจังหวัดชลบุรี ดังนั้นจึงสนใจศึกษาว่ากลุ่ม
บริษัทเหล่านี้ให้ความสำคัญกับปัจจัยใดบ้างในการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพื่ อ
นำไปวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทความนี้ กำหนดกลุ่มประชากรคือบริษัทที่ใช้
บริการรถขนส่งสินค้าในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร
ที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้ จึงใช้
วิธีการคำนวณหาขนาดกลุ่มตั วอย่างที่ไม่ ทราบประชากร
แน่ นอนโดยใช้ ห ลั กการของ Cochran [11] ที่ ระดั บ
ความเชื่ อมั่ นร้ อยละ 95 และความคลาดเคลื่ อนของการ
ประมาณที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ด้วยสูตรในการคำนวณ
ในสมการที่ (1) [11]
n=

P(1 − P)Z 2
E2

(1)

โดยที่

n แทนขนาดตัวอย่าง
P แทนสัดส่วนของประชากร
Z แทนระดับความเชื่อมั่น
E แทนค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
เมื่อแทนค่าในสูตรการคำนวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
n=

(0.5)(1 − 0.5)(1.96) 2
= 384.16
0.052

ตั วอย่ าง ดั งนั้ น

จึงเก็บข้อมูล 385 ตัวอย่าง

3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย
บทความนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการพั ฒนาแบบสอบ
ถามมีดังนี้ (1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาจากตำรา
เอกสาร บทความ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องและงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อ
นำมาร่ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุ มวั ตถุ ประสงค์ ของ
การศึกษา โดย แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า
ซึ่ งแบ่ งระดั บความสำคั ญเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า 5
ระดับ (Rating Scale) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็น
แบบสอบถามปลายเปิดซึ่งไม่ได้กำหนดคำตอบไว้ให้เลือก
ตอบ แต่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ แสดงความ

คิดเห็นอย่างอิสระ (2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
IOC (Index of item objective congruence) โด ย ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและด้านสถิติตรวจสอบจำนวน 3
คน โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคำถาม [12] ดังนี้
คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา คำนวณค่า
IOC ได้เท่ ากับ 0.93 ซึ่งเกินจากเกณฑ์ 0.5 ถือว่าใช้ได้ (3)
แก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
โดยให้ ผู้ เชี่ ยวชาญแนะนำในด้ านความเหมาะสมของข้ อ
คำถาม การจัดหมวดหมู่คำถาม การใช้ภาษาให้เหมาะสมใน
ข้อคำถาม เพื่อให้เกิด ความเข้าใจได้ของกลุ่มตัวอย่าง และ
เพื่ อให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด (4) นำ
แบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try
Out) กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 บริษัท เพื่อวัดหาค่าความ
เชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ การหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ได้เท่ ากั บ
0.82 ซึ่งเกินจากเกณฑ์ 0.7 จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
3.3. การวิเคราะห์ข้อมูล
บทความนี้ ใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปและระดับความเห็นเกี่ยวปัจจัยที่มี
ผลต่ อการเลื อกใช้ บริ การผู้ ประกอบการรถขนส่ งด้ วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สำหรับระดับความสำคัญที่มีคะแนน 5 ระดับ ใช้เกณฑ์การ
แปลความดังนี้ 4.21-5.00 หมายถึง สำคัญมากที่สุด 3.414.20 หมายถึง สำคัญมาก 2.61-3.40 สำคัญปานกลาง 1.812.60 หมายถึง สำคัญน้อย 1.00-1.80 หมายถึง สำคัญน้อย
ที่ สุ ด [13] และใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบหรื อ
ปั จจั ย เพื่ อรวมตั วแปรที่ สั มพั นธ์กั นไว้ ในปั จจั ยเดี ยวกั น
จากนั้นเปรียบเทียบระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยโดย
ใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ ระดั บความ
เชื่ อมั่ น 95% สำหรั บการพิ จารณาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการ
เลื อกใช้ บริการผู้ ประกอบการรถขนส่ งสิ นค้ าใช้ ค่ า Logit
Regression Coefficient ของค่ า คะแนนปั จ จั ย (Factor
Score) ไปวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ โดยตัวแปรตามคือ
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง

ดำเนินธุรกิจ
ประเภท

ระยะเวลา
เปิดดำเนิน
ธุรกิจ (ปี)
ทุนจด
ทะเบียน
เคยใช้บริการ
รถขนส่ง
สินค้าจาก
ภายนอก

หัวข้อ
1. ผจก.ฝ่ายจัดส่งสินค้า
2. ผจก.ฝ่ายขาย
3. ผจก.ฝ่ายการตลขาด
4. พนักงานฝ่ายจัดรถขนส่ง
5. อืน่ ๆ
1. บริษทั นำเข้าสินค้า
2. บริษทั ส่งออกสินค้า
3. บริษทั ผลิตสินค้า
4. คลังสินค้า
5. Freight forwarder
6. อืน่ ๆ
1. น้อยกว่า 5ปี
2. 6-10 ปี
3. 11-15 ปี
4. มากกว่า 15 ปี
1. < 20 ล้านบาท
2. 20-200 ล้านบาท
3. > 200 ล้านบาท
1. ใช้
2. ไม่ใช้

จำนวน ร้อยละ
63
16.36
38
9.87
29
7.53
157 40.78
98
25.45
35
9.09
29
7.53
68
17.66
77
20.00
109 28.31
67
17.40
43
11.17
143 37.14
99
25.71
100 25.97
299 77.66
79
20.52
7
1.82
355 92.20
30
7.80

ประเภทรถที่
ใช้ขนส่ง
สินค้า

ความถี่ใช้
บริการรถ
ขนส่งสินค้า
เฉลีย่ ต่อ
เดือน

4. ผลการวิจยั
4.1. ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากจำนวนผู้ ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 385 ราย พบว่ า
ตัวแทนของบริษัทที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงานใน
ตำแหน่งพนักงานฝ่ายจัดรถขนส่งสินค้าร้อยละ 40.78 โดย
เป็นบริษัทที่ทำหน้าทีแ่ ทนผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าร้อยละ
28.31 ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 6-10 ปี ร้อยละ37.14 เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กมี ทุ นจดทะเบี ยนน้ อยกว่า 20 ล้ านบาทร้อยละ
77.66 เคยใช้บริการรถขนส่งสินค้าร้อยละ 92.20 รถที่ใช้
บริการเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ร้อยละ 37.92 และใช้
บริ การรถขนส่ งสิ นค้ าเฉลี่ ย 6-10 เที่ ยวต่ อเดื อนร้ อยละ
37.40 แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ผลตรวจสอบความเหมาะสมการวิเคราะห์ปัจจัย
โดยพิ จารณาจาก KMO (Kaiser Meter Olkin) ได้ เท่ ากั บ
0.883 ซึ่ งมี ค่ ามากกว่ า 0.5 และการใช้ Bartlett’ s Test
พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
[14] แสดงรายละเอี ยดในตารางที่ 2 ดั งนั้ นข้ อมู ลชุ ดนี้
เหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์ปัจจัย
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หัวข้อ

จำนวน
6
9
22
146
3
0
14
7
5
91
4
8
7
16
38
9
73
144
93
31
44

1. รถ 6 ล้อ
2. รถ 10 ล้อ
3. รถกึง่ พ่วงพืน้ เรียบ
4. รถบรรทุกตู้
5. รถ 6 ล้อ และรถ 10 ล้อ
6.และรถ
รถ 6 ล้10อ และรถกึ
ล้อ ่งพ่วงพื้นเรียบ
7. รถ 6 ล้อ และรถบรรทุกตู้
8.และรถบรรทุ
รถ 10 ล้อกและรถกึ
ตู้ ่งพ่วงพื้นเรียบ
9.และรถกึ
รถ 10่งล้พ่อวงพื
และรถบรรทุ
น้ เรียบ กตู้
10.
รถกึง่ พ่วงพื
และรถบรรทุ
กตูน้ เรียบ รถบรรทุกตู้
11.
รถ 6 ล้อกรถตู้ 10 ล้อ รถกึง่ พ่วง
และรถบรรทุ
และรถกึ
เรียล้บอ รถบรรทุกตู้
12.
รถ 6่งล้พ่อวงพื
รถน้ 10
13.
รถ 6 ล้อกรถกึ
และรถบรรทุ
ตู้ ง่ พ่วงพืน้ เรียบ
14.
รถ 10 ล้อกตูรถกึ
และรถบรรทุ
้ ง่ พ่วง รถบรรทุกตู้
15.
ใช้รถทุกประเภท
ละรถบรรทุ
ตู้
16. อืน่ ๆ
1. น้อยกว่า 5 เทีย่ ว
2. 6-10 เทีย่ ว
3. 11-20 เทีย่ ว
4. 21-30 เทีย่ ว
5. มากกว่า 30 เทีย่ ว

ร้อยละ
1.56
2.34
5.71
37.92
0.78
0.00
3.64
1.82
1.30
23.64
1.04
2.08
1.82
4.16
9.87
2.34
18.96
37.40
24.16
8.05
11.43

ตารางที่ 2 ค่า KMO ตัวสถิติทดสอบและค่า p-value ของ
การทดสอบสมมติฐานของ Bartlett
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling
Adequacy)
0.883

Bartlett's Test of Sphericity

2

df.

Sig.

5297.686

378

.000

เมื่ อนำตั วแปรทั้ ง 28 ตั ว กลุ่ มตั วอย่ าง 385
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวแปรใน
ระดับมากและมากที่สุด ยกเว้นตัวแปร มีการทำโฆษณาและ
ประชาสั มพั นธ์ มี เงื่ อนไขการขายแบบใหม่ ๆ ให้ ลู กค้ า
เลือก และมีโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น ส่วนลด มีความสำคัญอยู่
ในระดับปานกลาง แสดงดังในตารางที่ 3
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าตัวแปร (คำถาม) 28 ตัว
มี ค่ าไอเกน (Eigen Value) 7 ค่ า ที่ มี ค่ ามากกว่ า 1 ดั งนั้ น
จำนวนปัจจัยที่สำคัญแบ่งได้เป็น 7 ปั จจัย โดยปัจจัยที่ 1
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เนื่องจากปัจจัยนี้ สามารถอธิบาย
ความแปรผันหรือแปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิมได้ร้อยละ
31.929 แสดงดั งในตารางที่ 4 และจากการพิ จารณาค่ า

น้ ำหนั กปั จจั ย (Factor Loading) หลั งจากการหมุ นแกน
องค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) วิธีวาริ
แมกซ์ (Varimax Method) สามารถจัดตัวแปรทั้ง 28 ตัว ให้
อยู่ในปัจจัย 7 ปัจจัย พร้อมทั้งตั้งชื่อปัจจัยแต่ละปัจจัยใหม่
ดังตารางที่ 5
1. ปั จจั ยที่ 1 ประกอบด้ วยตั วแปร 6 ตั ว ซึ่ ง
อธิบายได้ว่า การส่งเสริมการตลาด โดยตัวแปรที่มีน้ำหนัก
มากที่สุด (Factor Loading = 0.770) คือ มีเงื่อนไขการขาย
แบบใหม่ ๆ
2. ปั จจั ยที่ 2 ประกอบด้ วยตั วแปร 5 ตั ว ซึ่ ง
อธิบายได้ว่า อัตราการให้บริการที่เหมาะสม โดยตัวแปรที่มี
น้ำหนักมากที่สุด (Factor Loading = 0.745) คือ มีการแจ้ง
ล่วงหน้าเมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
3. ปั จจั ยที่ 3 ประกอบด้ วยตั วแปร 3 ตั ว ซึ่ ง
อธิบายได้ว่า การประสานงานและการบริการแบบครบวงจร
โดยตัวแปรที่มีน้ำหนักมากที่สุด (Factor Loading = 0.738)
คือ มีการติดต่อประสานงานและติดตามได้
4. ปั จจั ยที่ 4 ประกอบด้ วยตั วแปร 6 ตั ว ซึ่ ง
อธิบายได้ว่า บุคลากรที่ทำงานอย่างมืออาชีพและเครื่องมือ
ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยตั วแปรที่ มี น้ ำหนั กมากที่ สุ ด (Factor
Loading = 0.684) คือ พูดจาสุภาพเรียบร้อย

5. ปั จจั ยที่ 5 ประกอบด้ วยตั วแปร 3 ตั ว ซึ่ ง
อธิบายได้ว่า การบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยตัวแปรที่มี
น้ำหนักมากที่สุด (Factor Loading = 0.793) คือ การดูแล
สินค้าอย่างปลอดภัย
6. ปั จจั ยที่ 6 ประกอบด้ วยตั วแปร 3 ตั ว ซึ่ ง
อธิบายได้ว่า มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ โดยตัวแปรที่มี
น้ำหนักมากที่สุด(Factor Loading = 0.773) คือ ความตรง
ต่อเวลาในการให้บริการ
7. ปั จจั ยที่ 7 ประกอบด้ วยตั วแปร 2 ตั ว ซึ่ ง
อธิบายได้ว่า ความปลอดภัยในการทำงาน โดยตัวแปรที่มี
น้ำหนักมากที่สุด (Factor Loading = 0.804) คือ อุปกรณ์
ทางด้านการปลอดภัยครบถ้วน
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
เมื่อนำคะแนนปัจจัย (Factor Score) ของแต่ละ
ปัจจัยมาวิเคราะห์ ว่าแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างประเภท
ธุรกิ จ ด้ วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (OneWay ANOVA) พบว่ า มี เพี ยงปั จจั ยเดี ยวที่ ค่ าเฉลี่ ยของ
คะแนนปัจจัยระหว่างประเภทของธุรกิจไม่แตกแต่งกันอย่าง
มี นั ยสำคั ญทางสถิ ติ คื อ ความปลอดภั ยในการทำงาน
(ปัจจัยที่ 7) แสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่าง ๆ
ตัวแปร
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/ คุณภาพด้านการให้บริการ
1. มีการบริการถูกต้องตามทีร่ ะบุไว้ในใบสั่งงาน
2. มีจำนวนรถที่ให้บริการมีความเพียงพอ
3. การบริการทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
5. การดูแลสินค้าอย่างปลอดภัย
6. การส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนถูกต้อง
7. มีความรูแ้ ละความชำนาญในการปฏิบตั ิงาน
2. ปัจจัยด้านราคา
8. ราคามีความเหมาะสมเมือ่ เทียบกับบริษัทอืน่
9. มีราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ
10. อัตราค่าบริการเหมาะสมกับระยะทางในการจัดส่ง
11. มีการกำหนดราคาที่ให้บริการขนส่งที่ชัดเจน
12. มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ

Mean
4.25
4.43
3.89
4.49
4.57
4.16
4.22
4.02
3.69
3.69
3.68
3.63
3.79
3.65

S.D.
0.475
0.693
0.991
0.65
0.646
0.795
0.739
0.832
0.806
1.032
0.898
0.979
0.942
1.092

ระดับความสำคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่าง ๆ (ต่อ)
ตัวแปร
3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
13. มีการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์
14. มีเงือ่ นไขการขายแบบใหม่ๆให้ลกู ค้าเลือก
15. มีโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น ส่วนลด
4. ปัจจัยด้านช่องทางในการให้บริการ
16. ช่องทางการติดต่อประสานงานมีความสะดวก
17. ช่องทางการติดต่อมีความเหมาะสมและเพียงพอ
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
18. พูดจาสุภาพเรียบร้อย
19. แต่งกายเรียบร้อยสะอาด ถูกกาลเทศะ
20. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
21. จำนวนพนักงานเพียงพอ
22. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
6. ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการ
23. มีอุปกรณ์และเครือ่ งมือที่ได้มาตรฐาน
24. มีระบบเทคโนโลยีทที่ ันสมัย เช่น GPS
25. มีการติดต่อประสานงานและติดตามได้
26. มีการให้บริการแบบครบวงจร
7. ปัจจัยการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ
27. สภาพของรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
28. อุปกรณ์ทางด้านการปลอดภัยครบถ้วน

Mean
2.95
3.24
2.88
2.73
3.83
3.82
3.84
3.98
4.06
3.96
4.15
3.69
4.04
4.21
4.42
4.42
4.12
3.87
4.18
4.11
4.24

S.D.
1.132
1.21
1.257
1.424
0.725
0.783
0.824
0.628
0.795
0.865
0.775
0.977
0.823
0.597
0.645
0.71
0.923
1.038
0.649
0.712
0.741

ระดับความสำคัญ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

ตารางที่ 4 ค่าสถิติสำหรับแต่ละปัจจัยทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัย
Component
(ปัจจัย)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
28

Initial Eigen values
Total
8.940
2.425
2.047
1.576
1.310
1.156
1.107
.911
.836
.771
.640
.584
…
.179

% of
Variance
31.929
8.659
7.312
5.628
4.679
4.127
3.954
3.254
2.987
2.753
2.287
2.087
…
.640

Cumulative
%
31.929
40.588
47.900
53.528
58.207
62.334
66.288
69.543
72.530
75.283
77.569
79.656
…
100.000

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Loadings
Total

Rotation Sums of Squared
Loadings

Cumulative
%
31.929
40.588
47.900
53.528
58.207
62.334
66.288

% of

8.940
2.425
2.047
1.576
1.310
1.156
1.107

% of
Variance
31.929
8.659
7.312
5.628
4.679
4.127
3.954

…

…

…
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3.749
3.512
2.734
2.464
2.331
1.941
1.828

% of
Variance
13.391
12.542
9.766
8.800
8.327
6.932
6.530

Cumulative
%
13.391
25.933
35.699
44.500
52.826
59.758
66.288

…

…

…

ตารางที่ 5 ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลังจากหมุนแกน (Rotation Component) จำแนกตามปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัย
ประเด็นที่ใช้ในการถาม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2

14. มีเงื่อนไขการขายแบบใหม่ ๆ
15. มีโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น ส่วนลด
13. มีการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์
16. ช่องทางการติดต่อประสานงานมีความสะดวก
17. ช่องทางการติดต่อมีความเหมาะสมและเพียงพอ
21. จำนวนพนักงานเพียงพอ
12. มีการแจ้งล่วงหน้าเมือ่ เปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ
11. มีการกำหนดราคาที่ให้บริการขนส่งที่ชดั เจน
9. มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ
10. อัตราค่าบริการเหมาะสมกับระยะทางในการจัดส่ง
8. ราคามีความเหมาะสมเมือ่ เทียบกับบริษัทอื่น
25. มีการติดต่อประสานงานและติดตามได้
26. มีการให้บริการแบบครบวงจร
2. มีจำนวนรถที่ให้บริการมีความเพียงพอ
18. พูดจาสุภาพเรียบร้อย
20. มีความกระตือรือร้น
19. การแต่งกาย
23. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
22. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
24. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น GPS
5. การดูแลสินค้าอย่างปลอดภัย
6. การส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนถูกต้อง
7. มีความรูแ้ ละความชำนาญในการปฏิบัติงาน
4. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
3. การบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
1. มีการบริการถูกต้องตามที่ระบุไว้ในใบสั่งงาน
28. อุปกรณ์ทางด้านการปลอดภัยครบถ้วน
27. สภาพของรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ค่านำหนักปัจจัย
คำอธิบายปัจจัย
(Factor Loading)
0.770
ปัจจัยที่ 1
0.751
การส่งเสริมการตลาด
0.727
0.650
0.560
0.497
0.745
ปัจจัยที่ 2
0.738
อัตราการให้บริการ
0.719
0.717
0.706
0.738
ปัจจัยที่ 3
0.683
การประสานงานและการบริการแบบครบวงจร
0.637
0.684
ปัจจัยที่ 4
0.626
บุคลากรและเครื่องมือทีม่ มี าตรฐาน
0.614
0.578
0.531
0.400
0.793
ปัจจัยที่ 5
0.741
การบริการที่มปี ระสิทธิภาพ
0.704
0.773
ปัจจัยที่ 6
0.748
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
0.630
0.804
ปัจจัยที่ 7
0.751
ความปลอดภัยในการทำงาน

ตารางที่ 6 ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลังจากหมุนแกน (Rotation Component) จำแนกตามปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัย
ปัจจัยส่วนองค์กร

ปัจจัยที่ 1 การส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยที่ 2 อัตราการให้บริการที่เหมาะสม
ปัจจัยที่ 3 การประสานงานและการบริการแบบครบวงจร
ปัจจัยที่ 4 บุคลากรที่ทำงานอย่างมืออาชีพและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ปัจจัยที่ 5 การบริการที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ 6 คุณภาพการให้บริการ
ปัจจัยที่ 7 ความปลอดภัยในการทำงาน

F
0.215
1.785
1.657
1.997
4.563
0.185
3.153

Sig.
0.643
0.182
0.199
0.158
0.033*
0.667
0.077*

หมายเหตุ: *มีนยั สำคัญที่ .05
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ตารางที่ 7 ค่าประมาณของพารามิเตอร์ต่าง ๆ
ปัจจัย

Logit Regression Coefficients

SE.

Wald

df.

Sig.

ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3
ปัจจัยที่ 4
ปัจจัยที่ 5
ปัจจัยที่ 6
ปัจจัยที่ 7

0.049
0.058
0.171
0.317
0.636
0.350
0.452

.255
.284
.238
.242
.285
.210
.203

.037
.042
.518
1.725
4.987
2.766
4.963

1
1
1
1
1
1
1

.848
.837
.472
.189
.026
.096
.026

เมื่อนำคะแนนปั จจัยทั้ง 7 ปั จจัยวิเคราะห์การ
ถอดถอยโลจิ สติ กส์ โดยตั วแปรตาม (Y) คื อ ระดั บการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า พบว่า ปัจจัย
ต่าง ๆ สอดคล้องกับข้อมูล (Chi-Square = 10.914, df. = 8,
p-value = 0.207) และเมื่ อพิ จารณาค่า p-value ของตั ว
สถิติ wald ในตารางที่ 7 สามารถสรุปได้ว่า 2 ปัจจัย ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยที่ 5 และปัจจัยที่ 7
ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้ ามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม
ได้ ร้อยละ 4.6 (Cox & Snell R Square โดยวิธี Cox and
Snell) และเมื่อพิจารณาค่า Logit Regression Coefficients
ในตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยที่ สำคัญหรือมีค่ าน้ ำหนั กมาก
ที่สุดคือ ปัจจัยที่ 5 การบริการที่มีประสิทธิภาพคือ การดูแล
สินค้าอย่างปลอดภัย การส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนถูกต้อง
และมีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัย
ที่ สำคั ญรองลงมาคื อ ปั จจั ยที่ 7 ความปลอดภั ยในการ
ทำงานคือ อุปกรณ์ ทางด้านความปลอดภัยครบถ้วน และ
สภาพของรถอยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ตัวแปร 28 ตัว ทำให้สามารถจัด
กลุ่ มตั วแปรได้ 7 ปั จจั ย ได้ แก่ ปั จจั ยที่ 1 การส่ งเสริ ม
การตลาด ปัจจัยที่ 2 อัตราการให้บริการที่เหมาะสม ปัจจัย
ที่ 3 การประสานงานและการบริการแบบครบวงจร ปัจจัยที่
4 บุคลากรทีท่ ำงานอย่างมืออาชีพและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ปั จ จั ย ที่ 5 การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปั จ จั ย ที่ 6
มาตรฐานคุ ณ ภาพการให้ บริ การ และปั จจั ยที่ 7 ความ
ปลอดภัยในการทำงาน โดยปัจจัยที่มี น้ำหนักมากที่สุดซึ่ง
ส่ งผลต่ อการเลื อกใช้ บริ การผู้ ประกอบการรถขนส่ ง คื อ
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ปัจจัยที่ 5 การบริการที่มีประสิทธิภาพรองลงมาคือ ปัจจัยที่
7 ความปลอดภัยในการทำงาน
โดยปัจจัยที่มีน้ำหนักมากที่สุดต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าในจังหวัดชลบุรี คือ
ปัจจัยที่ 5 การบริการที่มีประสิทธิภาพคือ การดูแลสินค้า
อย่างปลอดภัย การส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนถูกต้อง และมี
ความรู้ และความชำนาญในการปฏิ บั ติ งาน ส่ วนปั จจั ยที่
สำคัญรองลงมาคือ ปัจจัยที่ 7 ความปลอดภัยในการทำงาน
คือ อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยครบถ้วน และสภาพของ
รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของงานวิจัย ยังมีความ
สอดคล้ องกั บผลการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการตั ดสิ นใจ
เลือกใช้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ที่ได้ทบทวนมาข้างต้น
[7, 10] โดยพบว่า การบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่
ลูกค้าพิจารณาให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นลำดับแรก
ข้อเสนอแนะ
การบริการที่มีประสิทธิภาพคือการบริการตาม
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและดึงดูดให้ลูกค้ายังคงใช้บริการในระยะยาว
ดังนั้นผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า ควรให้ความสำคัญเป็น
อันดับแรก โดยการขนส่งสินค้าจะต้องไม่ทำให้สินค้าได้รับ
ความเสียหาย ลูกค้าได้รับสินค้าครบตามจำนวน ซึ่งเป็นสิ่งที่
บ่งบอกความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานของบริษัท
รวมทั้งควรมีการนำเสนอด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า เนื่องจาก
อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยที่ครบถ้วน และสภาพของรถ
ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าจึง

ควรจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้
พร้อมใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยนี้ กำหนดกลุ่มประชากร
เฉพาะ บริษั ทที่ ใช้ บริการรถขนส่งสินค้าในจั งหวัดชลบุรี
เท่านั้น ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการเก็บข้อมูล
บริษัทที่ใช้บริการรถขนส่งสินค้าในจังหวัดพื้ นที่ใกล้เคียง
หรือจังหวัดที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร
และเพื่ อให้ ได้ข้ อมู ลที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนทำให้ สามารถ
นำไปใช้ได้จริง
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