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บทคัดย่อ 

 
ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ รถขนส่งออนไลน์เท่ียวกลบัวัตถุประสงค์ของการวิจัย

เป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของธุรกิจ และ 4) การจดัการเชิงกล

ยทุธ์ การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จ านวน 100 ชุด และผูป้ระกอบการหรือศึกษาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจรถขนส่งออนไลน์เท่ียวกลบั 

 ผลการวิจัย 1) ตลาดมีความตอ้งการความรวดเร็วในการใหบ้ริการ โดยไม่เกิดความเสียหายกบัสินคา้ 

รวมถึงราคาในการจดัส่งนั้นเหมาะสม เพื่อเป็นการประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงาน และลดการสูญเปล่า

จากการขนส่ง 2) ยอดขายโดยประมาณในปีท่ี 1 อยูท่ี่ 2,102,400 บาท หลงัหกัค่าใชจ่้ายและค่าด าเนินการแลว้

ก าไรอยูท่ี่ 219,745 บาท 3) การด าเนินงานของธุรกิจในดา้นการลงทุนลงทุนทั้งหมด 2,571,280 บาท ซ่ึงจาก

การคาดการณ์อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อยู่ท่ี 48.076% โดยใชเ้วลาคือทุน 1 ปี 3 เดือน โดย

จุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 1,802,402 บาท 4) การจดัการเชิงกลยทุธ์ ไดแ้ก่ การท าการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก

ผา่น SWOT Analysis  การก าหนดกลยทุธ์ กลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจ

ของการด าเนินกิจการ 

 

ค าส าคัญ : ความต้องการด าเนินงาน, รถขนส่ง, การลดต้นทุน, รถเท่ียวกลบั 



Abstract 

 

 The research purpose are to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 4) 

strategic management by collecting data from target customers with 100 collected sample and entrepreneurs 

or executive as well as the information related to business operations 

 Results show that 1) Market needs are fast of service, reasonable price of transportation in order to 

save operating costs and reduce wastage from backhaul transportation 2) Sale forecast for the first year 

business time is 2,102,400THB after deducting expenses the profit is 219,745THB in first year  3) business 

finance in the field of investment would be 2,571,280THB which IRR is 48.076% and break-even point is 

1 year and 3 months period with 1,802,402THB 4) strategic management planning such as analysis of 

internal and external factor by SWOT analysis, targeting customer in order to meet the objective and mission 

of this business 
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บทน า 

 

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั ผูบ้ริหารในหลาย ๆ บริษทัจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาวิธีในการลดตน้ทุน

ในการด าเนินงาน และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ หากแต่ค่าขนส่งสินคา้เป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นรายการบญัชีอยูใ่นทุก ๆ 

ปี และมีแนวโนม้ท่ีค่าขนส่งจะสูงขึ้นอยูต่ลอด ค่าใชจ่้ายในการขนส่งนั้นส่วนมากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงเป็น



อนัดบัสามรองจาก วตัถุดิบ และ ค่าแรงงาน อยา่งไรก็ตามหากไม่มีการขนส่งสินคา้ไปยงัจุดกระจายสินคา้ 

หรือ ไปยงัผูบ้ริโภค บริษทัอาจสูญเสียโอกาสทางการขาย ธุรกิจหรือตลาดของบริษทัก็ไม่สามารถขยาย 

เติบโต และแข่งขนัได ้การขนส่งสินคา้จึงเป็นบทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกิจในทุก ๆ ประเภท และเป็นส่ิง

ท่ีตอ้งบริหารใหเ้กิดการใชง้านอยา่งคุม้ค่าและยงัคงประสิทธิภาพท่ีสูง โดยพฤติกรรมการขนส่งของบริษทั

นั้นนิยมขนส่งสินคา้เตม็คนัไปยงัปลายทาง เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและลดตน้ทุนใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยไม่มีการ

รับสินคา้ระหวา่งทาง การขนส่งอีกรูปแบบหน่ึงคือการขนส่งไม่เตม็คนั ซ่ึงจะแวะรับ-ส่งสินคา้ระหวา่งทาง

ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ ไปยงัปลายทาง หากในขณะเดียวกนัหลาย ๆ บริษทัท่ีมีรถเป็นของตวัเองนั้น เม่ือส่งสินคา้ท่ี

จุดหมายปลายทางแลว้ จ าเป็นตอ้งขบัรถท่ีไม่บรรทุกสินคา้ หรือ ของใด ๆ กลบัมายงัจุดเร่ิมตน้ ซ่ึงการขบัรถ

เปล่ากลบัมาโดยไม่บรรทุกนั้น เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ หรือท่ีเรียกวา่ Waste ท่ี

หมายถึงความสูญเปล่าและไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ต่อยา่งใด ทั้งน ้ามนั ค่าเส่ือมรถ เวลาและค่าแรงพนกังาน 

การหาสินคา้มาเพิ่มใหก้บัรถขนส่งเท่ียวกลบันั้นจะท าให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมี

การใชร้ถขนส่งอยา่งมีประโยชน์โดยใชท้ั้งเท่ียวไปและเท่ียวกลบั สาเหตุของการเกิดรถเท่ียวเปล่ากลบัเกิด

จากการท่ีบริษทัตน้ทางไม่สามารถหาสินคา้ใหก้บัรถของตวัเองในเท่ียวกลบัได ้ ดังนั้นหากบริษทัเอกชน

ร่วมมือกนัในการบริหารงานรถขนส่งของแต่ละบริษทัจะสามารถจดัการลดการขนส่งเท่ียวเปล่ากลบัได้

อยา่งเหมาะสม และจะส่งผลใหก้ารส้ินเปลืองทรัพยากร และพลงังานโดยไม่จ าเป็นนั้นลดนอ้ยลง ส่งผล

กระทบทางบวกต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นของการปล่อยมลพิษ อีกทั้งยงัส่งผลทางดา้นสังคมไดอ้ยา่งดี ในเร่ือง

ของการใชถ้นน และอาจก่อใหชุ้มชนบริเวณนั้นมีรายไดอี้กดว้ย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดการใชบ้ริการรถขนส่งออนไลน์เท่ียวกลบั 

2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี 



3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและพฤติกรรมองคก์ร การเงินธุรกิจ การ

จดัการตลาด และ การด าเนินงาน 

4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อด าเนินธุรกิจรถขนส่งออนไลน์เท่ียวกลบัท่ีจะเป็นตวักลางประสานงานระหวา่ง

บริษทั และสามารถช่วยผูป้ระกอบการรายอ่ืนลดตน้ทุนการขนส่งของบริษทั โดยจะเก็บขอ้มูลจากเจา้ของ

ธุรกิจในหลาย ๆ รูปแบบรวมทั้งส้ิน 100 แบบสอบถาม รวมถึงการเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของ

งานวิจยัในคร้ังน้ี จะเก็บจากส่ือออนไลน์ ท่ีทางบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนันั้นไดใ้หส้ัมภาษณ์ตาม

บทความต่าง ๆ รวมถึงสอบถามไปยงับริษทัรถขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั และศึกษาคน้ควา้จาก Website 

ของบริษทันั้น ๆ  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

การขนส่ง (Transportation) คือ การเคล่ือนยา้ยคน (People), สินคา้ (Goods) หรือ บริการ (Services) 

จากต าแหน่งสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกต าแหน่งสถานท่ีหน่ึง โดยใชโ้ครงสร้างพื้นฐาน, ยานพาหนะ และ 

วิธีด าเนินการท่ีแตกต่างกนัออกไป (Cartrack Holding Limited , 2020) โดยจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัในการ

ขนส่งดงัน้ี รวดเร็ว ประหยดั ปลอดภยั สะดวกสบาย ความแน่นอนเช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลา บริษทั

ผูป้ระกอบการในทุก ๆ ธุรกิจมกันิยมขนส่งสินคา้แบบเตม็คนับรรทุก เน่ืองจากให้เป็นการประหยดัตน้ทุน

และค่าใชจ่้ายรวมทั้งง่ายต่อการวางแผนจดัการ ให้การขนส่งรถคนันั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความ

คุม้ค่าสูงสุด ซ่ึงการขนส่งแบบน้ีแสดงให้เห็นว่า เป็นการขนส่งสินคา้แบบทิศทางเดียว หมายความวา่ส่ง



สินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัปลายทางและว่ิงรถกลบัมายงัจุดเร่ิมตน้ ดงันั้นผูป้ระกอบการรถขนส่งไดบ้ริหาร

และพฒันารูปแบบการให้บริการเพื่อให้เกิดการใชร้ถอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการใชร้ถขนส่งได้

ทั้งสองทิศทาง ทั้งบรรทุกสินคา้ไปจากจุดเร่ิมตน้ และบรรทุกสินคา้กลบัมาจากปลายทาง โดย

ผูป้ระกอบการนั้นอาจมีหรือไม่มีคลงัสินคา้ท่ีปลายทางก็ได ้ ธุรกิจรถขนส่งเอกชนรายใหญ่ในประเทศไทย 

Nim Express หรือ บริษทั น่ิมซ่ีเส็ง กรุ๊ป จ ากดั เป็นผูน้ าในการใหบ้ริการดา้นการกระจายสินคา้ด่วนทัว่

ประเทศทั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญและมีความพร้อมในการบริการดว้ยระบบโปรแกรมท่ีทนัสมยั มีการคดัแยกสินคา้

ไปยงัปลายทางต่าง ๆ ดว้ยบาร์โคด ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดตามสถานะสินคา้ได ้ เน่ืองจากระบบของ Nim 

Express นั้นมีการเช่ือมโยงกนัทุกคลงัทัว่ประเทศ Nim Express มีแนวทางทางธุรกิจท่ีเร่ิมตน้คือเพื่อเช่ือมโยง

ชุมชนเกษตรกรรมจากภาคเหนือใหข้ยายมายงักรุงเทพและปริมณฑล Kerry Express ธุรกิจท่ีก่อตั้งใน

เมืองไทยโดยชาวฮ่องกง ในฐานะบริษทัขนส่งเอกชนอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย Kerry Express ไดข้ึ้นเป็น 

“ผูใ้หบ้ริการจดัส่งพสัดุด่วนดว้ยการจดัส่งภายในวนัถดัไป” Kerry Express มีจุดบริการรับพสัดุกวา่ 15,000 

จุด พร้อมศูนยก์ระจายสินคา้กวา่ 1,000 จุดทัว่ประเทศ และสามารถรับพสัดุไดม้ากกวา่ 2 ลา้นช้ินต่อวนั เพื่อ

ตอบรับกบัการเติบโตของธุรกิจ e-commerce บริษทั Giztix เป็นบริษทั Startup ท่ีให้บริการรถขนส่งแบบ

เหมาคนั ใหบ้ริการรถขนาด 4 6 และ 10 ลอ้ รวมถึงรถหวัลาก โดยสามารถเรียกรถผา่น Application เพื่อความ

สะดวกสบายของลูกตา้ผา่นท่ีรองรับระบบ IOS Android และ Website ของทางบริษทัไดโ้ดยตรง ทั้งน้ีจะถูก

จ าแนกออกเป็น ดา้นการจดัการองคก์ร ดา้นการจดัการการเงิน ดา้นการจดัการการตลาด ดา้นการจดัการการ

ด าเนินงาน ดา้นการจดัการกลยทุธ์ 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจรถขนส่งเท่ียวกบั

ออนไลน์ ภายใตแ้บรนด ์Meet ในการท าวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantiative Research) เป็น



การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทางออนไลน์ ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ในประเทศไทยจ านวน 

63,340 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2563) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มเจา้ของธุรกิจ ในประเทศไทย 

จ านวน 100 คน ตามประเภทอุตสาหกรรมดงัต่อไปน้ี 

ประเภทธุรกจิ จ านวน 

ก่อสร้าง 11 

การเกษตร 8 

โรงงานอุตสาหกรรม 27 

การประมง 1 

บรรจุภณัฑ ์ 6 

เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองส าอาง 9 

อุปกรณ์อิเลก็ทอนิกส์ 5 

ขนส่ง 6 

ซ้ือมาขายไป 8 

เส้ือผา้ 5 

คา้ปลีก 5 

อ่ืน ๆ 9 

รวม 100 

 แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของเจา้ของกิจการ โดยใชค้  าถามแบบ

เลือกตอบ (Check List) ไดแ้ก่ รูปแบบของกิจการ เงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาด าเนินกิจการ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ประเภทของธุรกิจ จ านวนรถในบริษทั ประเภทรถท่ีใชเ้พื่อการขนส่ง ภาคพื้นท่ีท่ีขนส่ง และ ช่อง

ทางการใชติ้ดต่อ ทั้งหมดจ านวน 9 ขอ้ 



ส่วนท่ี 2 เป็นการใหค้ะแนนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถขนส่งของเจา้ของธุรกิจใน

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรใหบ้ริการ ดา้นการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้

บริการขนส่ง  

จากการแจกแบบส ารวจ ขอ้มูลท่ีไดม้าจะน ามาวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนา และในส่วนของขอ้มูล

ทางสถิติจะถูกแจกแจงออกเป็น การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจยัเร่ือง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ รถขนส่ง

ออนไลน์เท่ียวกลบัภายใต ้Meet นั้น ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ านวน 100 ชุด ท่ีผา่นการ 

ตรวจสอบคุณภาพแลว้มาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ และน าเสนอผลการ 

วิเคราะห ์ในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายความเรียงไวด้งัน้ี บริษทัส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของบริษทั

จ ากดัท่ีมีทุนจดทะเบียนอยูท่ี่ 1 – 5 ลา้นบาท ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินกิจการมาแลว้มากกวา่ 15 ปี รวมถึงมีรายได้

ต่อเดือนมากกวา่ 1 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีรถท่ีเป็นของบริษทัเองอยู ่1 -3 คนั 

รวมถึงมีการใชร้ถกระบะตูทึ้บ 4 ลอ้ และมีจุดหมายปลายทางในการส่งสินคา้อยูใ่นเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่แลว้การติดต่อประสานงานกบัปลายทางจะเป็นในรูปแบบของโทรศพัท์ 

องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑใ์นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถขนส่งคือ ขนาดของรถบรรทุกแต่ละคนัได้

ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน และ มีความหลากหลายของเส้นทางใหบ้ริการขนส่ง ในดา้นของการบริการ การ

ตรวจสอบสถานะของสินคา้ไดว้า่อยู ่ ณ จุดใดระหวา่งการด าเนินงานขนส่ง และ กระบวนการในการ

ติดต่อส่ือสารและประสานงานท าไดส้ะดวกรวดเร็ว นั้นมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสูงสุด ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ระบบท่ีมีบริการค านวณระยะทางและอตัราค่าขนส่งไดท้นัที และ การประชาสัมพนัธ์วา่ Meet 



สามารถลดช่องโหวใ่นการขนส่งจากรถเท่ียวเปล่ามีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน เป็นการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจมากท่ีสุด ดา้นบุคลากร การท่ีพนกังานจดัส่งสินคา้ไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดรวมถึงมีการโทรแจง้

ก่อนเขา้บริการ และ พนกังานเตม็ใจและกระตือรือร้นในใหก้ารบริการ นั้นมีผลต่อการตดัสินใจอยา่งมาก 

ส่วนการตดัสินใจเลือกใชผู้ใ้หบ้ริการขนส่งนั้นบริษทัส่วนใหญ่มกัจะ เลือกจากอตัราค่าจา้งรถท่ีสามารถ

ค านวณใหไ้ดใ้นทนัที รวมถึง เลือกจากขอ้มูลและความน่าเช่ือถือของบริษทัผูใ้หบ้ริการ ยอดขายในปีท่ี 1 

โดยประมาณการณ์ คือ 2,102,400 บาท โดยในส่วนของการด านินงานดา้นพฤติกรรมองคก์าร จะเนน้ในการ

สร้างแรงจูงใจพนกังาน ใกลชิ้ดกนัเหมือนกบัครอบครัว ในดา้นการเงินการลงทุน Meet จะเขา้ประกวดแผน

ธุรกิจ เน่ืองจาก Meet เป็นธุรกิจแบบ Start Up โดยทาง Dtac จะถือหุน้อยูใ่น Meet 10% และจะมีปการปันผล

ผูถื้อหุน้ปีละ 15% หากเทียบกบัประโยชน์ท่ี Meet จะไดรั้บคือการมีท่ีปรึกษาโครงการ และ การมี Connection 

จากผูร่้วมประกวดในรุ่นก่อน นบัวา่เป็น 15% ท่ีคุม้ค่า โครงการ Meet ลงทุนทั้งหมด 2,571,280 บาท โดยมี

ส่วนของเจา้ของอยู ่ 1,600,000 บาท ซ่ึงจากการคาดการณ์อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อยูท่ี่ 

48.076% โดยใชเ้วลาคือทุน 1 ปี 3 เดือน โดยจุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 1,802,402 บาท ดา้นการจดัการการตลาด ไดใ้ช้

เคร่ืองมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ พร้อมทั้งก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการก าหนดวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจของธุรกิจน้ี วตัถุประสงค ์ อีกทั้งเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ผา่น

ส่วนผสมทางการตลาดหรือ Marketing 4P ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทาง

จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การจดัการการด าเนินงานไดมี้การออกแบบกระบวนการ

ท างานของ Meet ไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 

 

 

 



สรุปผลการศึกษา อภิปราย 

การวิจยัเร่ือง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ รถขนส่งออนไลน์เท่ียวกลบั เป็นการศึกษา

เก่ียวกบัความตอ้งการ และการด าเนินงานของธุรกิจรถขนส่งเท่ียวกลบั โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้

ดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรูปแบบบริษทัจ ากดั มีเงินจดทะเบียน 1 - 5 ลา้น

บาท ด าเนินกิจการมามากกว่า 15 ปี มีรายไดต้่อเดือนมากกวา่ 1,000,000 โดยส่วนมากเป็นธุรกิจประเภท

โรงงานอุตสาหกรรม มีรถในบริษทัจ านวน 1 - 3 คนั และโดยมากใชร้ถประเภทรถกระบะตูทึ้บ 4 ลอ้ ซ่ึงไป

ทางการขนส่งจะอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล และใชโ้ทรศพัทเ์พื่อติดต่อประสานงาน ในส่วนของปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชร้ถขนส่ง โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัท่ีสูงทั้งส้ิน โดยสามรถเรียงล าดบัความส าคญัได้

ดงัน้ี ในดา้นบริการ ในดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการตดัสินใจเลือกใช ้และดา้นการตลาด โดยปัจจยัท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานจดัส่งสินคา้ไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดรวมถึงมีการโทรแจง้ก่อนเขา้บริการ แสดง

ใหเ้ห็นวา่ ท าใหพ้บวา่ ขอ้ส าคญัในการเลือกใชบ้ริการคือ สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลาก าหนด 

รองลงมาคือหวัขอ้ พนกังานเตม็ใจและกระตือรือร้นในใหก้ารบริการ แสดงให้เห็นไดว้า่ ความส าคญัดา้น

บุคลากรและการใหบ้ริการนั้นส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ การปลูกฝังใหพ้นกังานรักองคก์รเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้

ความส าคญั ไม่เพียงแต่ในส่วนของ Meet แต่รวมถึงคู่คา้ท่ีว่ิงรถบริการกบับริษทัอีกดว้ย หวัขอ้ตรวจสอบ

สถานะของสินคา้ไดว้า่อยู ่ณ จุดใดระหวา่งการด าเนินงานขนส่ง เป็นค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัสามท่ีแสดงใหเ้ห็น

วา่ ผูเ้ลือกใชบ้ริการอยากทราบวา่สินคา้อยู่ท่ีใดระหวา่งการด าเนินการขนส่ง ดงันั้นท าให ้  Meet ตอ้งพฒันา

ศกัยภาพของระบบใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีรวมถึงตอ้งสร้างความเช่ือใจ ความไวว้างใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ขึ้นควรกระจายแบบสอบถามใหม้ากขึ้น และไปยงั

กลุ่มตวัอยา่งในหลาย ๆ จงัหวดั เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย ดงันั้นการก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือก

ประชากรเป็นส่ิงส าคญั 

2. ในการศึกษาคร้ังถดัไปควรเพิ่มในเร่ืองของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของการขนส่งจากกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจาก

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

3. ในการศึกษาคร้ังถดัไปควรศึกษาวา่การใชง้านผา่น Application จะสามารถช่วยผูป้ระกอบการลด

การเดินรถบรรทุกเท่ียวกลบัไดม้ากนอ้ยเพียงใด มีการวา่งงานจากการขนส่งลดลงหรือไม่ และลด

การผลิตก๊าซคาร์บอรไดออกไซดห์รือไม่ 
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