คุณภาพของการให้ บริการทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ เปล่า
ของผู้ประกอบธุรกิจขนส่ งสิ นค้ า
The quality of service that affects the decision to use the service Empty container yard
คณิ น หมื่นศรี

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่ องคุ ณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อน
เทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า มีวตั ถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ 2.
เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุ รกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี 3. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของการให้บริ การที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้า 4.เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าที่เเต
กต่างกัน 5. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การลาน
รับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าจาแนกตามปั จจัยทางส่ วนบุ คคล โดยใช้มี
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้ งนี้ จานวน 200 ราย โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิ ด
ผลการวิจยั พบว่า 1. บริ ษทั CEO INNOVATION CONTAINER DEPOT ให้บริ การในส่ วนหลัก
คื อรั บฝากตูเ้ ปล่ า ล้า งทาความสะอาด และซ่ อมตู ้คอนเทนเนอร์ 2. การวางแผนการตลาดของธุ รกิ จเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี มีระยะเวลาคืนทุน 0.8 ที่ อตั ราผลตอบแทน 15% และมี อตั ราผลตอบแทนภายใน IRR
36.00% 3. คุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก(X =3.75) 4. มีการใช้บริ การรับฝากตูเ้ ปล่าเป็ น
ประจ า ค่ า ใช้จ่ า ยโดยเฉลี่ ย น้อ ยกว่า 1,000 บาทต่ อ ตู ้ต่อ ครั้ ง และมี วตั ถุ ประสงค์คื อค่ า ใช้บ ริ ก ารมี ค วาม
เหมาะสม 5. พบว่า เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้เ ฉลี่ ย ประเภทของการท าธุ ร กิ จ สถานภาพของ
ผูใ้ ช้บริ การ มีคุณภาพของการให้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าไม่
แตกต่างกัน

คาสาคัญ : คุณภาพของการให้ บริการ, การใช้ บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ เปล่ า

Abstract
A study on the quality of service that affects the decision to use the empty container yard of
freight forwarders Its purpose is 1. To study the operation of the business 2. To study the marketing
planning of the business for a period of 5 years 4.To study the behavior of using the empty container yard
service of different cargo business operators Empty containers of freight forwarders classified by personal
factors There were 200 respondents used as a sample in this study using a closed-ended questionnaire.
The results of the research were found that 1. CEO INNOVATION CONTAINER DEPOT
provided the main service. is an empty deposit box clean up and container repairs. 2. Business marketing
planning for a period of 5 years with a payback period of 0.8 at 15% yield and an internal rate of return of
36.00% IRR. The decision to use the empty container storage yard of the freight forwarder overall is at a
high level (X = 3.75) 4. There is a regular use of empty container deposit service. The average cost is less
than 1,000 baht per cabinet per time. and the objective is that the service fee is appropriate. 5. It was found
that gender, age, education level, average income, type of business service user status There is a quality of
service in the locker yard. The empty containers of freight forwarders are no different.

Keywords : quality of service, use of empty container storage yard

บทนา

ปั จจุ บนั การขนส่ งด้วยตูค้ อนเทนเนอร์ มีความสาคัญต่อธุ รกิ จหลายประเภท การขนส่ งถื อว่าเป็ น
หัวใจของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ในปั จจุบนั รัฐบาลได้มีการสร้ างถนน ขยายถนนเชื่ อมโยงระหว่าง
จัง หวัดต่ า งๆ ได้อย่า งทัว่ ถึ ง โดยมี ก รุ ง เทพมหานครเป็ นศู นย์ก ลางการขนส่ ง ซึ่ ง การขนส่ ง ทางรถยนต์
สามารถแก้ปัญหาในด้านการจาหน่ ายสิ นค้าของพ่อค้าได้เป็ นอันมาก เพราะการขนส่ งสิ นค้าสะดวกและ
รวดเร็ ว สามารถส่ งสิ นค้าไปถึงผูใ้ ช้ได้โดยตรง ในหลายธุ รกิจต้นทุนการขนส่ งนับเป็ นต้นทุนที่สาคัญ และ
ส่ งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของสิ นค้าและบริ การ ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่อยูใ่ นสถานที่ที่การขนส่ งเข้าไป ถึงได้มี
สิ นค้าและบริ การตามที่ตอ้ งการเนื่ องจากการขนส่ งจะช่ วยขนส่ งสิ นค้าจากแหล่ งผลิ ตผ่านมื อคน กลาง
จนกระทัง่ ถึ งมื อผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะดาเนิ นธุ รกิ จใดๆ ต้องอาศัยการขนส่ ง ทั้งสิ้ น การขนส่ งช่ วยใน การ

เคลื่อนย้ายสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ผลิตออกมาเป็ นจานวนมากไปยังสถานที่ต่างๆ ในปั จจุบนั การขนส่ ง ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเป็ นอันมาก ทาให้การจัดจาหน่ ายสามารถทาหน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังนั้นการ
ขนส่ งจึงมีบทบาทสาคัญต่อธุ รกิจและมนุษย์ไม่นอ้ ยกว่ากิจกรรมอื่นๆ การขนส่ งโดยตูค้ อนเทนเนอร์ น้ นั จึงมี
บทบาทสาคัญต่อธุ รกิจสิ นค้าและบริ การ ที่ช่วยในการอานวยความสะดวกการขนส่ งสิ นค้า
ธุ รกิ จลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า นั้นเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จด้านโลจิสติกส์ ซ่ ึ งมีความสัมพันธ์กบั
ธุ รกิ จสายการเดิ นเรื อหรื อเจ้าของตูค้ อนเทนเนอร์ หรื อผูร้ ั บจัดการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลและธุ รกิ จนาเข้า
ส่ งออกของประเทศไทยรวมไปถึงธุ รกิจนาเข้าส่ งออกของโลกกล่าวคือธุ รกิจลานตูค้ อนเทนเนอร์ ก่อตั้งขึ้นมา
ได้เนื่ องจากธุ รกิ จสายการเดิ นเรื อ หรื อเจ้าของตูค้ อนเทนเนอร์ ตอ้ งการให้ในแต่ละประเทศที่มีกิจกรรมการ
นาเข้าส่ งออกโดยการใช้ตูค้ อนเทนเนอร์ ในการบรรจุสินค้า มีสถานที่ที่สามารถจัดการรับตู้คอนเทนเนอร์
เปล่าจากลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าได้นาสิ นค้าออกจากตูค้ อนเทนเนอร์ เรี ยบร้อยแล้ว ปล่อยตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า
ให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อทา การส่ งออกรวมถึ งกิ จกรรมการซ่ อมแซม บารุ งรักษาตูคอ้ นเทน
เนอร์ เปล่าให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานก่ อนทาการปล่ อยตูค้ อนเทนเนอร์ ให้ลูกค้านา ไปบรรจุเพื่อทาการ
ส่ งออกต่อไป ดังนั้นธุ รกิจลานตูค้ อนเนอร์จึงมีความสาคัญอย่างมาก
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ ยวกับธุ รกิ จบริ การลานรั บฝากตูค้ อนเทน
เนอร์ เปล่า เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จหนึ่ งที่น่าสนใจต่อการลงทุน ปั จจุบนั ยังมีผใู ้ ห้บริ การน้อยรายและมีแนวโน้ม
ความต้องการใช้บริ การด้านรับฝากตูเ้ ปล่ามากยิง่ ขึ้น เพื่อรองรับธุ รกิจการนาเข้าส่ งออกระหว่างประเทศ โดย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาธุ รกิจบริ การลานรับฝาก
ตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจด้านขนส่ งสิ นค้า เนื่องจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การของลาน
รับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่านั้นเป็ นตัวบ่งบอกถึ งคุ ณภาพการบริ การที่สาคัญอย่างหนึ่ งของบริ ษทั ซึ่ งผูว้ ิจยั
สามารถนาข้อมูลและผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ไปเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการตัดสิ นใจลงทุนทาธุ รกิ จ
ครั้งนี้และนาไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุ รกิจ
2. เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุ รกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี
3. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อน
เทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้า
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ขนส่ ง สิ นค้าที่ เเตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การลานรั บฝากตู ้คอนเทนเนอร์ เปล่ า ของผู ้
ประกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้า

5. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุ ณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การลาน
รับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าจาแนกตามปั จจัยทางส่ วนบุคคล

สมมติฐานงานวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลในการใช้บริ การลานรับตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า
ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าแตกต่างกัน มีคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าไม่ต่างกัน

ขอบเขตงานวิจัย
การศึ กษางานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับ คุ ณภาพของการให้บริ การที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
และสมุทรปราการ โดยในการวิจยั ครั้งนี้มีการกาหนดขอบเขตของงานวิจยั ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสื อ บทความ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั
เรื่ องคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผู ้
ประกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า โดยมาจากแนวคิดและทฤษฎีเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีเรื่ องคุณภาพของ
การให้บริ การ บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ ลานรับฝากตู้ และการประยุกต์เทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในธุ รกิจลานรับฝากตู ้
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร คือ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษางานวิจยั นี้
2.1 ตัวแปรอิสระ
2.1.1 ด้านปั จจัยทางส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
และประเภทของการทาธุ รกิจ
2.1.2 พฤติ กรรมในการใช้บริ การลานรั บฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่ าของผูป้ ระกอบการ
ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้า ประกอบด้ว ย ความถี่ ที่ ใ ช้บ ริ ก าร ประเภทการบริ ก าร
วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทรนเนอร์ เปล่าต่อครั้ง

2.2 ตัวแปรตาม
ด้า นปั จจัย ด้านคุ ณภาพในการบริ ก าร ได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ ก าร (tangibility)
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า
(assurance) การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy)
2.3 ขอบเขตด้ านประชากร
ขอบเขตของประชากร คือ บริ ษทั สายเรื อ ,Freight Forwarder, Exporter Importer , บริ ษทั
ขนส่ งโลจิสติกส์ ตัวเเทนออกของและอื่นๆได้แก่ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คนโดยจะ
เลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบบังเอิญ
2.4 ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาเริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม – เดือนตุลาคม 2564 โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ อง

การวิเคราะห์ สภาวะการแข่ งขันของธุรกิจ
1. สภาพการแข่ งขันของคู่แข่ งทีม่ ีอยู่เดิม
อุตสาหกรรมผูใ้ ห้บ ริ ก ารโลจิ สติก ส์ เป็ นธุ รกิ จที มีการแข่งขันค่ อนข้างรุ นแรง เนื่ องจากมี
ผูป้ ระกอบการทั้งที่เป็ นสัญชาติไทยและต่างชาติ ทาให้รูปแบบการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปจากการที่รัฐบาล
ได้กาหนดให้โลจิสติกส์เป็ นวาระแห่งชาติ สื บเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) ในปัจจุบนั ยังคงระบุถึงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนา
อย่า งต่ อ เนื่ องดัง กล่ า ว ท าให้ ธุ ร กิ จ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร โลจิ ส ติ ก ส์ ของไทยมี ผูป้ ระกอบการเป็ นจานวนมาก
สภาพแวดล้อมในตลาดมีสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่ งแต่ละรายต่างก็มีกลยุทธ์และบริ การที่หลากหลายตาม
ความต้องการของลูกค้า ทาให้ตลาดเป็ นของลูกค้า ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและใหญ่จึงเริ่ มหันมาสร้าง
ความแตกต่างทางด้าน บริ การอื่นๆ นอกเหนือจากบริ การหลักที่ มีให้บริ การอยู่แล้ว ในขณะที่ผใู้ ห้บริ การ
ขนาดเล็กจึงต้องหันมาแข่งขันด้านราคามากยิง่ ขึ้น ดังนั้น การแข่งขันด้านราคามักถูกเลือกมาใช้เพื่ อดึงดูดให้
ลูกค้า เข้ามาใช้บริ การ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินการได้ต่อไป เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วสามารถสรุ ปได้วา่
แรงผลักดันจากคู่แข่งที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมมีระดับสู ง ด้วยสภาวะตลาดที่มีการเปิ ดกว้างให้มีการแข่งขัน
อย่างเสรี และเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็ นหลัก

2. ภัยคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่
สาหรับผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความเชี่ ยวชาญ ในการให้บริ การ
การให้บริ การแบบครบวงจร การให้บริ การที่มีคุณภาพ มีเครื อข่ายที่กว้างขวาง มีความมัน่ คงทางการเงิน และ
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริ การ เป็ นต้น ซึ่ งคู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้าสู่ ธุรกิจได้ยาก
เนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนสู ง และต้องมีความชานาญจากการให้บริ การมายาวนาน รวมทั้งต้องมีเครื อข่าย
การให้บริ การที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั ลูกค้าทาให้แรงผลักดันจากคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้า
มาลงทุนในอุตสาหกรรมอยูใ่ นระดับต่า จึงถือว่าเป็ นโอกาสในการดาเนินธุ รกิจ
3. อานาจต่ อรองจากซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ ของธุ รกิจประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูจ้ าหน่ายเครื่ องมือ/ อุปกรณ์ต่างๆที่
ใช้ในการดาเนิ นงานลานรับฝากตูเ้ ปล่า โดยซัพพลายเออร์ กลุ่มแรก ประกอบด้วย ผูจ้ ดั จาหน่ ายเครื่ องมือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้ ามัน วัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงผูใ้ ห้บริ การซ่ อมบารุ งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
โดยซัพพลายเออร์ เหล่านี้ มีอานาจต่อรองในระดับต่าถึงปานกลาง เนื่ องจากมีซพั พลายเออร์ จานวนมากใน
ตลาด และสามารถทดแทนกันได้ และกลุ่มเจ้าของที่ดิน มีระดับอานาจการต่อรองสู ง เนื่ องจากที่ดิน มีความ
เหมาะสมในด้านตาแหน่งที่ต้ งั และต้องเป็ นที่ดินที่กาหนดอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม
4. อานาจต่ อรองของลูกค้ า
จากการที่มีผใู้ ห้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง ทาให้ลูกค้ามีอานาจการต่อรองในระดับปานกลาง
เนื่ องจากธุ รกิจลานรับฝากตูเ้ ปล่ายังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการใช้บริ การและยังไม่ตอบสนองต่อความต้อง
ของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นธุ รกิจลานรับฝากตูจ้ ึงต้องมีการพัฒนา และมีการนาเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาใช้ในธุ รกิ จ เพื่อเป็ นการสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และให้ลูกค้าหันมาใช้บริ การกับทาง
บริ ษทั มากยิง่ ขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย

1. ประเภทและรู ปแบบวิธีการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closeended Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ข้อมูลด้านปั จจัยทางธุ รกิจ พฤติกรรมในการใช้บริ การ และข้อมูลด้าน
คุ ณภาพของการให้บริ การที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารลานรั บ ฝากตู ้ค อนเทนเนอร์ เปล่ า ของผู ้
ประกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีท้ งั หมด 4 ส่ วนดังนี้
1.1.1
ข้อมูลคุ ณสมบัติส่วนบุ คคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ย ประเภทของการทาธุ รกิจ
1.1.2
ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการใช้บริ การ
1.1.3
พฤติกรรมในการใช้บริ การ ประกอบด้วย ความถี่ที่ใช้บริ การ ประเภทการบริ การ
เหตุผลที่ใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทรนเนอร์ เปล่าต่อครั้ง และสถานที่
ใช้บริ การ
1.1.4
ข้อมูลด้านปั จจัยด้านคุณภาพในการบริ การ ประกอบด้วย ความเป็ นรู ปธรรมของ
บริ การ (tangibility) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) การให้
ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (assurance) การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy)
2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือผูใ้ ช้บริ การลานรั บฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่ าของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ระดับความคลาด
เคลื่อน+- 5% ที่ค่า ∞ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน โดยจะเลื อกกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบ
บังเอิญ
3. กระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1. แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั พยายามเก็บตัวอย่างเท่าที่จะทาได้ตามที่มีอยู่หรื อที่
ได้รับความร่ วมมือ ตัวอย่างที่ได้จึงเป็ นกรณี ที่ส่งแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ ให้กบั แต่ละบริ ษทั เพื่อทา
แบบสอบถาม
3.2 ตรวจสอบและให้คะแนนแบบสอบถามเพื่อนาไปบันทึกคะแนนโดยลงรหัสบันทึกข้อมูล เพื่อนาไป
ทาการวิเคราะห์ค่าสถิติต่อไป

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ศึกษาการดาเนินงานของธุ รกิจบริ ษทั CEO INNOVATION CONTAINER DEPOT
บริ ษทั CEO INNOVATION CONTAINER DEPOT ให้บริ การในส่ วนหลัก ๆ คือรับฝากตูเ้ ปล่า
ล้างทาความสะอาด และซ่ อมตูค้ อนเทนเนอร์ ค่าใช้จ่ายประมาณการต่อเดือน รวมทั้งสิ้ นค่าใช้จ่ายประมาณ
การต่อเดือน 514,000 บาท รวมรายได้ประมาณการต่อเดือน 2,300,000 บาท

ส่ วนที่ 2 ศึกษาการวางแผนการตลาดของธุ รกิจเป็ นระยะเวลา 5 ปี
โครงการลงทุนธุ รกิ จลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า มีระยะเวลาคืนทุน 0.8 ที่อตั ราผลตอบแทน
15% ที่ระยะเวลา 5 ปี โดยมีมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ (NPV) ที่ 80,000,000.00 แสดงให้เห็ นว่าโครงการนี้ ให้
ผลตอบแทนสู งกว่าที่คาดหวังไว้ และมีอตั ราผลตอบแทนภายใน IRR 36.00%
ส่ วนที่ 3 ศึกษาระดับคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การลานรับฝากตู ้
คอนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้า
คุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่ า
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า จากการใช้บริ การด้านต่างๆ โดยรวมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy) อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (assurance) อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.81 การตอบสนองต่อลูกค้า
(responsiveness)และความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และความเป็ น
รู ปธรรมของบริ การ (tangibility)อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ขนส่ งสิ นค้าที่เเตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจขนส่ งสิ นค้า
ความถี่ ในการใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือใช้บริ การเป็ นประจา จานวน 117 ราย คิดเป็ นร้อยละ 58.5 รู ปแบบการใช้
บริ การลานรั บฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่คือการใช้บริ การรับฝากตูเ้ ปล่า จานวน 135 ราย คิดเป็ นร้อยละ 67.5 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การ
ลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าต่อตูต้ ่อครั้ง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยน้อย
กว่า 1,000 บาทต่อตูต้ ่อครั้ง จานวน 89 ราย คิดเป็ นร้อยละ 44.5 วัตถุประสงค์หลักของการใช้บริ การลานรับ
ฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือค่าใช้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ มี
ความเหมาะสม จานวน 50 ราย คิดเป็ นร้อยละ 25
ส่ วนที่ 5 การเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจานวนมากที่ สุดคื อ 154 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
77.00 ส่ วนใหญ่อายุ 41 ปี ขึ้นไป มีจานวนมากที่สุดคือ 102 ราย คิดเป็ นร้อยละ 51 มีสถานภาพสมรส จานวน
มากที่สุด 115 ราย คิดเป็ นร้อยละ 57.5 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวนมากที่สุด 85 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 42.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 30,000 บาทมากที่สุด จานวน 79 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.5 ส่ วน
ใหญ่คือบริ ษทั ขนส่ งโลจิสติกส์ จานวน 74 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 เพศของผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลในการใช้บริ การลานรับตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า
ของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าแตกต่างกัน มีคุณภาพของการให้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์
เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้า ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุของผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลในการใช้บริ การลานรับตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า
ของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าแตกต่างกัน มีคุณภาพของการให้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์
เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลในการใช้บริ การลานรับตูค้ อน
เทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าแตกต่างกัน มีคุณภาพของการให้บริ การลานรับฝากตู้
คอนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านการให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า
(assurance) พบว่าผูใ้ ช้บริ ก ารที่ มี ระดับการศึ ก ษาต่ ากว่า ปริ ญญาตรี และผูม้ ี ระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี มี
คุณภาพของการให้บริ การลานรับฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าด้านการให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (assurance) มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับปริ ญญาตรี
สมมติฐานที่ 4 สถานภาพของผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัย ส่ วนบุคคลในการใช้บริ การลานรับตูค้ อนเทน
เนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าแตกต่างกัน มีคุณภาพของการให้บริ การลานรับฝากตูค้ อน
เทนเนอร์ เปล่ า ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ขนส่ ง สิ นค้า ไม่ แตกต่ า งกัน ส่ ว นความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก าร
(tangibility) และการตอบสนองต่อลูกค้า(responsiveness) ว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีผใู ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพโสด มี
คุณภาพของการให้บริ การลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าด้านความเป็ น
รู ปธรรมของบริ การ (tangibility) มากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีผทู ้ ี่มีสถานภาพแยกกันอยู่
สมมติฐานที่ 5 รายได้เฉลี่ยของผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลในการใช้บริ การลานรับตูค้ อนเทน
เนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าแตกต่างกัน มีคุณภาพของการให้บริ การลานรับฝากตูค้ อน
เทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ประเภทของการทาธุ รกิจของผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลในการใช้บริ การลาน
รับตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าแตกต่างกัน มีคุณภาพของการให้บริ การลานรับ
ฝากตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่าของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (tangibility) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ ทาเลที่ต้ งั ของ
ลานรับฝากตูค้ อนเทรนเนอร์ เปล่าตั้งอยูใ่ นเส้นทางขนส่ งสะดวกแก่การใช้บริ การ
2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) พนักงานของบริ ษทั ควรมีการแจ้งอัตราค่าบริ การต่างๆ
ให้ท ราบล่ ว งหน้า ให้มี ค วามชัดเจนมากยิ่ง ขึ้ น ควรมี ก ารฝึ กอบรบพนัก งานให้มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ บริ ก าร

สามารถให้ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภคที่รับ บริ การได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีระบบการให้บริ การที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้ง มีระบบการคิดค่าบริ การเป็ นไปอย่างถูกต้อง
3. การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (assurance) พนักงานควรมีการแต่งกายสุ ภาพตามแบบฟอร์ มของ
บริ ษทั ดูแล้วน่ าเชื่ อถื อมากยิ่งขึ้น และควรมี การกาหนดนโยบายที่ชดั เจนเกี่ ยวกับการดาเนิ นการเกี่ ยวกับ
ข้อมูลส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกปลอดภัยในการใช้บริ การ รวมทั้งมีการ
ให้บริ การที่มีมาตรฐานส่ งสิ นค้า ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
เชื่อถือไว้วางใจในการใช้บริ การ
4. ควรมี การสร้ างช่ องทางการสื่ อสารที่ ให้ผูบ้ ริ โภคสามารติ ดต่อกับบริ ษทั ขนส่ งพัสดุ ได้อย่า ง
สะดวก หรื อการสร้างช่องทางในการรับบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว เพื่อให้การบริ การเกิดความสะดวก รวดเร็ ว
รวมทั้งในกรณี ที่เกิดปั ญหาสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ ว
5. ด้านการรู้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy) พนักงานควรได้รับการฝึ กอบรมหลักสู ตรการทางาน
ต่างๆเพิ่มขึ้ น เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพ และความชานาญให้บริ การพร้ อมทั้งแก้ไขปั ญหาต่างๆในขณะ
ปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึน
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