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การศึกษาเร่ืองคุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการลานรับฝากตูค้อน
เทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ มีวตัถุประสงคคื์อ 1.เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 2.
เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี  3. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพของการให้บริการท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ 4.เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้ท่ีเเต
กต่างกนั 5. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลาน
รับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้จ าแนกตามปัจจยัทางส่วนบุคคล  โดยใช้มี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 200 ราย โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด  

ผลการวิจยัพบวา่ 1. บริษทั CEO INNOVATION CONTAINER DEPOT ให้บริการในส่วนหลกั 
คือรับฝากตูเ้ปล่า ล้างท าความสะอาด และซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ 2. การวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็น
ระยะเวลา 5 ปี  มีระยะเวลาคืนทุน 0.8 ท่ีอตัราผลตอบแทน 15% และมีอตัราผลตอบแทนภายใน IRR 
36.00% 3. คุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่า
ของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(X =3.75)  4. มีการใช้บริการรับฝากตูเ้ปล่าเป็น
ประจ า ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียน้อยกว่า 1,000 บาทต่อตู้ต่อคร้ัง และมีวตัถุประสงค์คือค่าใช้บริการมีความ
เหมาะสม 5. พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ีย ประเภทของการท าธุรกิจ สถานภาพของ
ผูใ้ชบ้ริการ มีคุณภาพของการใหบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ไม่
แตกต่างกนั  

 

ค าส าคัญ : คุณภาพของการให้บริการ, การใช้บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 



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 

 

บทน า 

 

ปัจจุบนัการขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ มีความส าคญัต่อธุรกิจหลายประเภท การขนส่งถือว่าเป็น
หัวใจของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งน้ีในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การสร้างถนน ขยายถนนเช่ือมโยงระหว่าง 
จงัหวดัต่างๆ ได้อย่างทัว่ถึง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซ่ึงการขนส่งทางรถยนต ์
สามารถแกปั้ญหาในดา้นการจ าหน่ายสินคา้ของพ่อคา้ได้เป็นอนัมาก เพราะการขนส่งสินคา้สะดวกและ 
รวดเร็ว สามารถส่งสินคา้ไปถึงผูใ้ชไ้ดโ้ดยตรง ในหลายธุรกิจตน้ทุนการขนส่งนบัเป็นตน้ทุนท่ีส าคญั และ
ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนรวมของสินคา้และบริการ ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นสถานท่ีท่ีการขนส่งเขา้ไป ถึงไดมี้
สินคา้และบริการตามท่ีตอ้งการเน่ืองจากการขนส่งจะช่วยขนส่งสินคา้จากแหล่งผลิตผ่านมือคน กลาง
จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะด าเนินธุรกิจใดๆ ตอ้งอาศยัการขนส่งทั้งส้ิน การขนส่งช่วยใน การ



เคล่ือนยา้ยสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตออกมาเป็นจ านวนมากไปยงัสถานท่ีต่างๆ ในปัจจุบนัการขนส่ง ไดรั้บการ
พฒันาข้ึนเป็นอนัมาก ท าให้การจดัจ าหน่ายสามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้นการ
ขนส่งจึงมีบทบาทส าคญัต่อธุรกิจและมนุษยไ์ม่นอ้ยกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ การขนส่งโดยตูค้อนเทนเนอร์นั้นจึงมี
บทบาทส าคญัต่อธุรกิจสินคา้และบริการ ท่ีช่วยในการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินคา้  

ธุรกิจลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่า นั้นเป็นหน่ึงในธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
ธุรกิจสายการเดินเรือหรือเจา้ของตูค้อนเทนเนอร์หรือผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเลและธุรกิจน าเขา้
ส่งออกของประเทศไทยรวมไปถึงธุรกิจน าเขา้ส่งออกของโลกกล่าวคือธุรกิจลานตูค้อนเทนเนอร์ก่อตั้งข้ึนมา
ไดเ้น่ืองจากธุรกิจสายการเดินเรือ หรือเจา้ของตูค้อนเทนเนอร์ตอ้งการให้ในแต่ละประเทศท่ีมีกิจกรรมการ
น าเขา้ส่งออกโดยการใช้ตูค้อนเทนเนอร์ในการบรรจุสินคา้ มีสถานท่ีท่ีสามารถจดัการรับตู้คอนเทนเนอร์
เปล่าจากลูกคา้หลงัจากท่ีลูกคา้ไดน้ าสินคา้ออกจากตูค้อนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ปล่อยตูค้อนเทนเนอร์เปล่า
ให้ลูกคา้เพื่อใช้ในการบรรจุสินคา้เพื่อท า การส่งออกรวมถึงกิจกรรมการซ่อมแซม บ ารุงรักษาตูคอ้นเทน
เนอร์เปล่าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนท าการปล่อยตูค้อนเทนเนอร์ให้ลูกคา้น า ไปบรรจุเพื่อท าการ
ส่งออกต่อไป ดงันั้นธุรกิจลานตูค้อนเนอร์จึงมีความส าคญัอยา่งมาก 

จากขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจบริการลานรับฝากตูค้อนเทน
เนอร์เปล่า เน่ืองจากเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจต่อการลงทุน ปัจจุบนัยงัมีผูใ้ห้บริการนอ้ยรายและมีแนวโน้ม
ความตอ้งการใชบ้ริการดา้นรับฝากตูเ้ปล่ามากยิง่ข้ึน เพื่อรองรับธุรกิจการน าเขา้ส่งออกระหวา่งประเทศ โดย
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท าธุรกิจบริการลานรับฝาก
ตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจดา้นขนส่งสินคา้ เน่ืองจากความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของลาน
รับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่านั้นเป็นตวับ่งบอกถึงคุณภาพการบริการท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของบริษทั ซ่ึงผูว้ิจยั
สามารถน าขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสินใจลงทุนท าธุรกิจ
คร้ังน้ีและน าไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดต่้อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
 2. เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี  
 3. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อน
เทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ 
 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนส่งสินค้าท่ีเเตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เปล่าของผู ้
ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ 



 5. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการลาน
รับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้จ าแนกตามปัจจยัทางส่วนบุคคล                          

 

สมมติฐานงานวจิยั 

  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในการใชบ้ริการลานรับตูค้อนเทนเนอร์เปล่า
ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แตกต่างกนั มีคุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ไม่ต่างกนั 

 
ขอบเขตงานวจิัย 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และสมุทรปราการ โดยในการวจิยัคร้ังน้ีมีการก าหนดขอบเขตของงานวจิยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  

ในงานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยั
เร่ืองคุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผู ้
ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยมาจากแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีเร่ืองคุณภาพของ
การใหบ้ริการ บทความ ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ ลานรับฝากตู ้และการประยุกตเ์ทคโนโลยีเขา้
มาใชใ้นธุรกิจลานรับฝากตู ้

2. ขอบเขตด้านตัวแปร คือ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิยัน้ี 
2.1 ตัวแปรอสิระ  

2.1.1 ดา้นปัจจยัทางส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย 
และประเภทของการท าธุรกิจ 

2.1.2 พฤติกรรมในการใช้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนส่งสินค้า ประกอบด้วย ความถ่ีท่ีใช้บริการ ประเภทการบริการ 
วตัถุประสงคห์ลกัของการใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่า ค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียในการใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทรนเนอร์เปล่าต่อคร้ัง 

 

  



2.2  ตัวแปรตาม  

ด้านปัจจยัด้านคุณภาพในการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) 
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
(assurance) การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy)  

2.3 ขอบเขตด้านประชากร  
ขอบเขตของประชากร คือ บริษทัสายเรือ  ,Freight Forwarder, Exporter  Importer , บริษทั

ขนส่งโลจิสติกส์ ตวัเเทนออกของและอ่ืนๆไดแ้ก่ ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คนโดยจะ
เลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

2.4 ขอบเขตด้านเวลา  

ระยะเวลาในการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม –  เดือนตุลาคม  2564  โดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไป 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้อง 

 

การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันของธุรกจิ 

1. สภาพการแข่งขันของคู่แข่งทีม่ีอยู่เดิม  

 อุตสาหกรรมผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์เป็นธุรกิจทีมีการแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง เน่ืองจากมี
ผูป้ระกอบการทั้งท่ีเป็นสัญชาติไทยและต่างชาติ ท าให้รูปแบบการแข่งขนัเปล่ียนแปลงไปจากการท่ีรัฐบาล
ไดก้ าหนดใหโ้ลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ สืบเน่ืองมาจนถึงแผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) ในปัจจุบนั ยงัคงระบุถึงการพฒันา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพฒันา
อย่างต่อเน่ืองดังกล่าว ท าให้ธุรกิจผูใ้ห้บริการ โลจิสติกส์ของไทยมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก 
สภาพแวดลอ้มในตลาดมีสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง ซ่ึงแต่ละรายต่างก็มีกลยทุธ์และบริการท่ีหลากหลายตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้ตลาดเป็นของลูกคา้ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและใหญ่จึงเร่ิมหันมาสร้าง
ความแตกต่างทางดา้น บริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากบริการหลกัท่ีมีให้บริการอยู่แลว้ ในขณะท่ีผูใ้ห้บริการ
ขนาดเล็กจึงตอ้งหนัมาแข่งขนัดา้นราคามากยิง่ข้ึน ดงันั้น การแข่งขนัดา้นราคามกัถูกเลือกมาใชเ้พื่อดึงดูดให้
ลูกคา้ เขา้มาใชบ้ริการ เพื่อใหธุ้รกิจสามารถด าเนินการไดต่้อไป เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้สามารถสรุปไดว้า่ 
แรงผลกัดนัจากคู่แข่งท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมมีระดบัสูง ดว้ยสภาวะตลาดท่ีมีการเปิดกวา้งให้มีการแข่งขนั
อยา่งเสรี และเนน้การแข่งขนัดา้นราคาเป็นหลกั  



2.  ภัยคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่  

 ส าหรับผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์จะตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญ ในการให้บริการ 
การใหบ้ริการแบบครบวงจร การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ มีเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง มีความมัน่คงทางการเงิน และ
มีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีให้สอดคลอ้งกบับริการ เป็นตน้ ซ่ึงคู่แข่งขนัรายใหม่สามารถเขา้สู่ธุรกิจไดย้าก 
เน่ืองจากตอ้งใช้เงินลงทุนสูง และตอ้งมีความช านาญจากการให้บริการมายาวนาน รวมทั้งตอ้งมีเครือข่าย
การใหบ้ริการท่ีครอบคลุม เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้ท าให้แรงผลกัดนัจากคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้
มาลงทุนในอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัต ่า จึงถือวา่เป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

3. อ านาจต่อรองจากซัพพลายเออร์  

 ซพัพลายเออร์ของธุรกิจประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูจ้  าหน่ายเคร่ืองมือ/ อุปกรณ์ต่างๆท่ี
ใช้ในการด าเนินงานลานรับฝากตูเ้ปล่า โดยซัพพลายเออร์กลุ่มแรก ประกอบดว้ย ผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองมือ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ น ้ามนั วสัดุส้ินเปลือง รวมไปถึงผูใ้ห้บริการซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
โดยซพัพลายเออร์เหล่าน้ีมีอ านาจต่อรองในระดบัต ่าถึงปานกลาง เน่ืองจากมีซพัพลายเออร์จ านวนมากใน
ตลาด และสามารถทดแทนกนัได ้และกลุ่มเจา้ของท่ีดิน มีระดบัอ านาจการต่อรองสูง เน่ืองจากท่ีดิน มีความ
เหมาะสมในดา้นต าแหน่งท่ีตั้ง และตอ้งเป็นท่ีดินท่ีก าหนดอยูใ่นเขตอุตสาหกรรม 

4.  อ านาจต่อรองของลูกค้า  

 จากการท่ีมีผูใ้หบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง ท าใหลู้กคา้มีอ านาจการต่อรองในระดบัปานกลาง  
เน่ืองจากธุรกิจลานรับฝากตูเ้ปล่ายงัมีจ  านวนไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการและยงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้ง
ของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งครบถว้น ดงันั้นธุรกิจลานรับฝากตูจึ้งตอ้งมีการพฒันา และมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ
เขา้มาใช้ในธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั และให้ลูกคา้หันมาใช้บริการกบัทาง
บริษทัมากยิง่ข้ึน 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 

1. ประเภทและรูปแบบวธีิการวิจัย 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-
ended Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นปัจจยัทางธุรกิจ พฤติกรรมในการใชบ้ริการ และขอ้มูลดา้น
คุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เปล่าของผู ้
ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามรายละเอียดดงัน้ี 



1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วนดงัน้ี 
1.1.1 ขอ้มูลคุณสมบติัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  

รายไดเ้ฉล่ีย  ประเภทของการท าธุรกิจ 
1.1.2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในการใชบ้ริการ                                  
1.1.3 พฤติกรรมในการใชบ้ริการ ประกอบดว้ย ความถ่ีท่ีใชบ้ริการ ประเภทการบริการ 

เหตุผลท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทรนเนอร์เปล่าต่อคร้ัง และสถานท่ี
ใชบ้ริการ 

1.1.4 ขอ้มูลดา้นปัจจยัดา้นคุณภาพในการบริการ  ประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ (tangibility) ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) การตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) การให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy)  

2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูใ้ช้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาด
เคล่ือน+- 5%  ท่ีค่า ∞ ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน โดยจะเลือกกลุ่มประชากรตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ  

3. กระบวนการและข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  3.1. แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัพยายามเก็บตวัอย่างเท่าท่ีจะท าไดต้ามท่ีมีอยู่หรือท่ี
ไดรั้บความร่วมมือ ตวัอยา่งท่ีไดจึ้งเป็นกรณีท่ีส่งแบบสอบถามทางอิเลคทรอนิกส์ให้กบัแต่ละบริษทัเพื่อท า
แบบสอบถาม  

 3.2 ตรวจสอบและใหค้ะแนนแบบสอบถามเพื่อน าไปบนัทึกคะแนนโดยลงรหสับนัทึกขอ้มูล เพื่อน าไป
ท าการวเิคราะห์ค่าสถิติต่อไป 

 

ผลการวจัิย 
 

ส่วนท่ี 1 ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจบริษทั CEO INNOVATION CONTAINER DEPOT 
บริษทั CEO INNOVATION CONTAINER DEPOT ให้บริการในส่วนหลกั ๆ คือรับฝากตูเ้ปล่า 

ลา้งท าความสะอาด และซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ ค่าใชจ่้ายประมาณการต่อเดือน รวมทั้งส้ินค่าใชจ่้ายประมาณ
การต่อเดือน 514,000 บาท รวมรายไดป้ระมาณการต่อเดือน 2,300,000 บาท 



 ส่วนท่ี 2 ศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี 
โครงการลงทุนธุรกิจลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่า มีระยะเวลาคืนทุน 0.8 ท่ีอตัราผลตอบแทน 

15% ท่ีระยะเวลา 5 ปี โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ท่ี 80,000,000.00 แสดงให้เห็นว่าโครงการน้ีให้
ผลตอบแทนสูงกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้และมีอตัราผลตอบแทนภายใน IRR 36.00% 

ส่วนท่ี 3 ศึกษาระดบัคุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลานรับฝากตู้
คอนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ 

คุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่า
ของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ จากการใช้บริการด้านต่างๆ โดยรวมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.75 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) อยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) อยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 การตอบสนองต่อลูกคา้ 
(responsiveness)และความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) อยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และความเป็น
รูปธรรมของบริการ (tangibility)อยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 ศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนส่งสินคา้ท่ีเเตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนส่งสินคา้ 

ความถ่ีในการใช้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือใชบ้ริการเป็นประจ า จ  านวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.5 รูปแบบการใช้
บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คือการใชบ้ริการรับฝากตูเ้ปล่า จ านวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.5 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการ
ลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าต่อตูต่้อคร้ัง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียน้อย
กวา่ 1,000 บาทต่อตูต่้อคร้ัง จ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.5  วตัถุประสงคห์ลกัของการใชบ้ริการลานรับ
ฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่า พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือค่าใชบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์มี
ความเหมาะสม จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 25  

ส่วนท่ี 5 การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล                          

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 
77.00 ส่วนใหญ่อาย ุ41 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 51 มีสถานภาพสมรส จ านวน
มากท่ีสุด 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวนมากท่ีสุด 85 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 42.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 30,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.5 ส่วน
ใหญ่คือบริษทัขนส่งโลจิสติกส์ จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 37  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 



สมมติฐานท่ี 1 เพศของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในการใชบ้ริการลานรับตูค้อนเทนเนอร์เปล่า
ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แตกต่างกนั มีคุณภาพของการให้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์
เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 อายขุองผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในการใชบ้ริการลานรับตูค้อนเทนเนอร์เปล่า
ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แตกต่างกนั มีคุณภาพของการให้บริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์
เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษาของผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในการใช้บริการลานรับตูค้อน
เทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แตกต่างกนั มีคุณภาพของการให้บริการลานรับฝากตู้
คอนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
(assurance) พบว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและผูมี้ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
คุณภาพของการใหบ้ริการลานรับฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ดา้นการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัปริญญาตรี 

สมมติฐานท่ี 4 สถานภาพของผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในการใช้บริการลานรับตูค้อนเทน
เนอร์เปล่าของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แตกต่างกนั มีคุณภาพของการให้บริการลานรับฝากตูค้อน
เทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินค้าไม่แตกต่างกัน ส่วนความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(tangibility) และการตอบสนองต่อลูกคา้(responsiveness) วา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด มี
คุณภาพของการให้บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการ (tangibility) มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผูท่ี้มีสถานภาพแยกกนัอยู ่

สมมติฐานท่ี 5 รายไดเ้ฉล่ียของผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในการใชบ้ริการลานรับตูค้อนเทน
เนอร์เปล่าของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แตกต่างกนั มีคุณภาพของการให้บริการลานรับฝากตูค้อน
เทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6 ประเภทของการท าธุรกิจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในการใชบ้ริการลาน
รับตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แตกต่างกนั มีคุณภาพของการให้บริการลานรับ
ฝากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าของผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี ท าเลท่ีตั้งของ
ลานรับฝากตูค้อนเทรนเนอร์เปล่าตั้งอยูใ่นเส้นทางขนส่งสะดวกแก่การใชบ้ริการ 

2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) พนกังานของบริษทัควรมีการแจง้อตัราค่าบริการต่างๆ
ให้ทราบล่วงหน้าให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ควรมีการฝึกอบรบพนักงานให้มีความรู้เก่ียวกับบริการ 



สามารถใหข้อ้มูลผูบ้ริโภคท่ีรับ บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน มีระบบการให้บริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ รวมทั้ง มีระบบการคิดค่าบริการเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

3. การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) พนกังานควรมีการแต่งกายสุภาพตามแบบฟอร์มของ
บริษทัดูแลว้น่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน และควรมี การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกปลอดภยัในการใชบ้ริการ รวมทั้งมีการ
ใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐานส่งสินคา้ ตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
เช่ือถือไวว้างใจในการใชบ้ริการ  

4. ควรมีการสร้างช่องทางการส่ือสารท่ีให้ผูบ้ริโภคสามารติดต่อกบับริษทัขนส่งพสัดุได้อย่าง 
สะดวก หรือการสร้างช่องทางในการรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้การบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
รวมทั้งในกรณีท่ีเกิดปัญหาสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) พนกังานควรไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรการท างาน
ต่างๆเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพ และความช านาญให้บริการพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆในขณะ
ปฏิบติังานไดดี้ข้ึน 
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