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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการต่อ

การเลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โค

วิด 19 และเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีอิทธิพลของปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อการเลือก

บริษทัขนส่งของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จ าแนกตามลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี

เคยใชบ้ริการบริษทัขนส่งในการซ้ือของออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จ านวน 400 คน สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ 

T-Test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ

เลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการให้

ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัจากสถานการณ์โควิดต่อลูกคา้ รองลงมา คือ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ใน

การบริการต่อลูกคา้ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ

ลูกค้า  และด้านความเป็นรูปธรรม ตามล าดับ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการต่อการ

เลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แตกต่างกนั 
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1.บทน า 

ปัจจุบนัน้ีมีบริษทัขนส่งสินคา้เอกชนเปิดตวัใหบ้ริการแก่ลูกคา้ประชาชนมากมายขึ้นเร่ือย ๆ จะ

เห็นวา่ในตลาดปัจจุบนัน้ีมีมากมายหลากหลายเจา้บางเจา้เป็นช่ือใหม่ๆท่ียงัไม่คุน้เคยแต่ถึงอยา่งไรก็ตาม 

นิยามความเป็นการขนส่งเอกชนก็ท าให ้ไวว้างใจและเลือกใชบ้ริการไม่วา่บริษทันั้นจะเป็นบริษทัใหม่ก็

ตามในปัจจุบนัน้ีรูปแบบการให้บริการของบริษทัขนส่งสินคา้เอกชนมีมากมายหลากหลายรูปแบบและ

แน่นอนว่าบริษทัแต่ละแห่งต่างก็มีการเลือกใช้ระบบบริการในรูปแบบใหม่ๆเพื่อพฒันาคุณภาพการ

บริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีหลากหลายของผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดอ้ย่าง

ครอบคลุมมากท่ีสุด จะเห็นไดว้า่การขายของออนไลน์ เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีก าลงัเติบโตมากๆ ในสังคมช่วง

น้ีเพราะระบบอินเทอร์เน็ตท่ีท างานกวา้งขวางขึ้นท าให้ธุรกิจขายของออนไลน์โตขึ้นตามไปดว้ยและ

หน่ึงในการประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ ท่ีส าคญัมากๆ ก็คือเร่ืองการส่งของ ท่ีเหล่าร้านคา้ออนไลน์

ตอ้งใส่ใจกบัสินคา้ เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บของท่ีมีสภาพดีท่ีสุด เร็วท่ีสุดเพื่อ เป็นการดึงดูดลูกคา้และเป็นการ

สร้างความประทบัใจ ใหแ้ก่ลูกคา้และตอบสนองต่อความตอ้งการ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในสังคม จากอดีตท่ีตอ้งเดินออกจากบา้นเพื่อไปหาซ้ือของ ก็เปล่ียนเป็นใชน้ิ้วจ้ิมคอมพิวเตอร์ไม่ก่ีคร้ัง 

หรือ ใชน้ิ้วจ้ิมมือถือไม่ก่ีทีก็สามารถซ้ือของท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ จากความสะดวกสบายท่ีเพิ่มขึ้น จึงเป็น

เหตุผลสนบัสนุนไดว้า่ ท าไมปัจจุบนัคนจึงหนัมา “ซ้ือของออนไลน์”  

รูปแบบการบริการของบริษทัขนส่งสินคา้ส าหรับให้บริการแก่ลูกคา้ผูรั้บบริการมีมากมายแต่

โดยหลกัใหญ่ๆ แลว้จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ (Published by Stephen Lucas on August 19, 2019 ) คือ 

การบริการส่งของแบบคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางซ่ึงเหมาะกับการส่งของเร่งด่วนจ านวนน้อย และ

รูปแบบท่ี 2 คือการขนส่งแบบเหมารายวนัเป็นบริการท่ีเหมาะกบัการส่งของท่ีตอ้งการส่งจ านวนมาก

หรือมีจุดรับส่งของหลายจุด รวมไปถึงการมีรายละเอียดต่าง ๆ ในการส่งของ ซ่ึงการส่งแบบน้ีจะ

ค่อนขา้งสะดวกสบายและตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ท่ีสุดนัน่เอง และดว้ยความหลากหลาย

ต่าง ๆ  เหล่าน้ีจึงมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกใชบ้ริการเพื่อให้เกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด ดงันั้น ผูวิ้จยัสนใจท่ี

จะศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคหันมาสนใจในการสั่งซ้ือของออนไลน์กน

มากขึ้นและในขณะเดียวกันบริษทัขนส่งก็มีมากขึ้นด้วยแต่ละบริษทัก็มีข้อดี ข้อเสียท่ีแตกต่างกัน



ออกไป นั้นอาจจะตอ้งมีปัจจยัในเร่ืองของหลายๆดา้นมารวมกนัจึงท าให้มีผลต่อการซ้ือของออนไลน์

ของผูบ้ริโภค รวมทั้งสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบนั ท าใหค้นหนัมาซ้ือของออนไลน์มากขึ้น แต่คนก็

ยงักลวัในเร่ืองความปลอดภยัในการใช้บริการของขนส่งสินคา้ ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัในคร้ังน้ีจะ

สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองกบั

ความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการและภาพลกัษณ์ขององคก์าร

ท่ีมีต่อการเลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วง

สถานการณ์โควิด 19 

2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อการเลือกบริษทั

ขนส่งของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จ าแนกตามลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

3. สมมติฐานการวิจัย 

จากวตัถุประสงค์งานวิจัยข้างต้น ผูว้ิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีระดับการมี

อิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการต่อการเลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แตกต่างกนั 

4. ขอบเขตการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 

 ประชากรท่ีใช้วิจยัในวิจยัน้ีคือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ในช่วง

สถานการณ์โควิด 19 

1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ตามแนวความคิดของ Zeithaml, Parasuraman and Berry 

(1990)   

1.5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 



ท าการวิจยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน 7 ธนัวาคม 2563 – 22 พฤษภคม 2564 

5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริษทัขนส่งในการ

ซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สามารถน าขอ้มูลท่ีได้

จากการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

1. สามารถน าผลท่ีไดจ้าการวิจยัมาวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกบริษทั

ขนส่งในการซ้ือของออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

2. น าขอ้มูลหรือแบบสรุปผลการวิจยัมาใชใ้นการประกอบธุรกิจ เพื่อหาแนวทางในการท าบริษทั

ขนส่งใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

6. ระเบียบวิจัย 

6.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อกาเลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของ

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด 19 รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัต่าง ๆ 

ผูว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจยัเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยั ไดด้งั

ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

6.2 ประชากร และตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีเคยซ้ือของออนไลน์ในช่วงสถานการณ์

โควิด 19 ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นทางผูวิ้จยัจึงใช้

สูตรของคอแครน (Cochram,1977) โดยก าหนดค่าเช่ือมันท่ี 95% ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 

ตวัอยา่ง ท าการการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษาคน้ควา้

จากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบติัท่ีไดเ้ขียนไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามโดย

แบบสอบถมจะแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

ตวัอย่าง เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายเปิด มีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว  

รวมจ านวน 6  ขอ้  และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพล

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.เพศ  

2.อาย ุ 

3.อาชีพ  

4.รายได ้ 

5.ระดบัการศึกษา  

6.สถานภาพสมรส 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกบริษัทขนส่งในการซ้ือของออนไลน์  

1.ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 

3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

4. ด้านการให้ความเช่ือมั่นในการบริการต่อลูกค้า 

5. ด้านการให้ความเช่ือมั่นในความปลอดภัยจาก

สถานการณ์โควิดต่อลูกค้า 

6. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

 



ต่อการเลือกบริษทัขนส่ง โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีทางเลือกตอบได้ 5 

ระดบั รวมจ านวน 21  ขอ้ 

6.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปโดยแบ่งเป็นสถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ค่า t-test  F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance) 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่มีอายุ 
26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 มีอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.50 ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่
ท่ี 10,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 81.75 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67 
และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 78 

7.2 ระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีต่อการเลือกบริษทัขนส่งในการ
ซ้ือของออนไลน์ 
ตารางท่ี 1 ระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อการเลือกบริษทัขนส่งในการ
ซ้ือของออนไลน์ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ �̅� 
 

S.D ระดบัการมีอิทธิพล 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.34 0.44 มาก 
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 4.56 0.32 มากท่ีสุด 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 4.77 0.32 มากท่ีสุด 
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ในการบริการต่อลูกคา้ 4.56 0.19 มากท่ีสุด 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัจาก
สถานการณ์โควิดต่อลูกคา้ 

5.00 0.02 มากท่ีสุด 

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 4.42 0.50 มาก 
รวม 4.58 0.34 มากท่ีสุด 



จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อการเลือกบริษทั
ขนส่งในการซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่
ในความปลอดภยัจากสถานการณ์โควิดต่อลูกคา้ รองลงมา คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ในการบริการต่อ
ลูกคา้ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้น
ความเป็นรูปธรรม ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ คฑาวุธ เจียมบวั (2563) ท่ีศึกษาผลของ
คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้: กรณีศึกษาผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์แบบขนส่งด่วนใน
ประเทศไทย  และพบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการลูกค้าท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษทั
ผูป้ระกอบการขนส่งพสัดุมีอิทธิพลมาก ปัจจยัดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบริษทัผูป้ระกอบการขนส่งพสัดุอยูใ่นระดบัท่ีมีอิทธิพลมาก 

7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปั จ จั ย ด้ า น คุ ณ ภ า พ ก า ร
ให้บริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้ ระดบั

การศึกษา 
สถานภาพ
สมรส 

ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ 

Sig=0.74 Sig=0.03 Sig=0.00 Sig=0.01 Sig=0.16 Sig=0.50 

ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ Sig=0.20 Sig=0.75 Sig=0.03 Sig=0.03 Sig=0.79 Sig=0.43 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ Sig=0.73 Sig=0.35 Sig=0.00 Sig=0.06 Sig=0.05 Sig=0.20 
ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ในการ
บริการต่อลูกคา้ 

Sig=0.27 Sig=0.72 Sig=0.01 Sig=0.42 Sig=0.09 Sig=0.14 

ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ใน
ความปลอดภยัจากสถานการณ์
โควิดต่อลูกคา้ 

Sig=0.81 Sig=0.54 Sig=0.82 Sig=0.52 Sig=0.82 Sig=0.98 

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ Sig=0.67 Sig=0.96 Sig=0.79 Sig=0.31 Sig=0.12 Sig=0.94 
รวม Sig=0.35 Sig=0.27 Sig=0.01 Sig=0.85 Sig=0.17 Sig=0.63 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่าง

กนัมีระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการต่อการเลือกบริษทัขนส่งในการซ้ือของ



ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในภาพรวมแตกต่างกัน หมายความว่ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีการ
เลือกปัจจยัท่ีมีอิทธิผลไม่เหมือนกนั อาจจะเป็นในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มหรือสังคมในการท างานจึงมี
ผลกระทบท่ีท าให้ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันออกไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
ฐาณพฒัฌ ์ภูแดนกลาง1 (2564)  ท่ีศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ขนส่ง บริษทั แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด และพบว่าาปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพแตกต่างกันอย่างมี  
นยัส าคญัทางสถิติมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งไม่แตกต่างกนั ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความ 
พึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 
8 ข้อเสนอแนะ  

8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลงานวิจัย 
จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อการเลือกบริษทัขนส่งในการ

ซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ในความ
ปลอดภยัจากสถานการณ์โควิดต่อลูกคา้ รองลงมา คือ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ในการบริการต่อลูกคา้ 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความ
เป็นรูปธรรม ตามล าดบั ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

1) ในช่วงสถานการณ์ไวรัส Covid-19 บริษทัขนส่งควรมีมาตรการป้องกันด้านความ
ปลอดภยัให้กบัลูกคา้เม่ือตอ้งใชบ้ริการกบัขนส่ง มีการท าความสะอาดยานพาหนะดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค
ทั้งภายในและภายนอกตวัยานพาหนะก่อนบรรทุกขนส่งสินคา้ มีการตรวจวดัอุณภูมิของพนกังานและผู ้
มาใชบ้ริการ มีการก ากบัดูแลให้พนกังาน และผูม้าใชบ้ริการ ตอ้งสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั
ตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอลไ์วบ้ริการในบริเวณต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ  

2) บริษทัขนส่งควรค านึงถึงดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ โดยการสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการในเร่ืองช่วงเวลาการจัดส่งและการติดตามผลการจัดส่ง ให้ลูกค้าสามารถติดตามผลได้
ตลอดเวลา  

8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
1) ควรศึกษาทั้งผูซ้ื้อสินคา้และผูข้ายสินคา้ออนไลน์เพื่อให้เห็นมุมมองความคิดเห็นทั้งผูข้าย

และผูซ้ื้อ  



2) ควรศึกษาตวัอย่างท่ีเป็นผูป้ระกอบการหรือเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์ร้านคา้เพิ่มเติมซ่ึงมี
มุมมองท่ีต่างจากงานวิจยัคร้ังน้ีท่ีศึกษาจากผูบ้ริโภคเป็นหลกั  
9.กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์และการใหค้  าปรึกษา 

และค าแนะน าอย่างดียิ่งจากทุกท่าน ท่ีช่วยเหลือ ไดใ้ห้ความรู้ รวมถึงแนวคิด และแนวทางท าให้ผูวิ้จยั

น าไปเป็นประโยชน์ในการท ารายงานวิจยัฉบบัน้ี รวมถึงการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องจนส าเร็จลุล่วง 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ  อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดก้รุณาเสียสละ

เวลาอนัมีค่านับตั้งแต่เร่ิมต้นจนส าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ในการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีมีคุณค่า 

ช่วยเหลือและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการท างานคน้ควา้วิจยัอิสระฉบบั

น้ี  

ขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามท่ีเป็น

ประโยชน์แก่การวิจยัคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อน นกัศึกษาปริญญาโททุกท่าน ท่ีให้ค  าแนะน า และช่วยเหลือใน

ทุกๆดา้นในการท างานวิจยัจนประสบผลส าเร็จ 

บรรณานุกรม 

จุไรพร พินิจชอบ (2560)  “ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้ประกอบการขนส่ง ของ

กลุ่มผู้ค้าอี คอมเมิร์ซในเขตกรุงเทพมหานคร” การคน้ควา้อิสระน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม

หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วราภรณ์ หลุมเจริญภกัดี (2562)  “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทผู้ประกอบการขนส่งพัสดุ

ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” 

ศิริรัตน์ ญาณปรีชา (2563)  “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของลูกค้า บริษัท 

แฟลช เอก็ซ์เพรส จ ากดั ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 



สัมฤทธ์ิ จ านงค์ (2557)  “ภาพลักษณ์องค์กรและนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร” การคน้ควา้อิสระ (บธ.ม.)--บณัฑิตวิทยาลยั 
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