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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการ

จัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และขนาดสถาน
ประกอบการ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 282 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการ
วัดคาความเช่ือม่ันเทากับ .95  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส 

จํากัด  จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ และดานความเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือ
การตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสไดอยูใน
ระดับสูง   

2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร  
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด     

 2.1 เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได  
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ 
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 2.2 เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนองดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรสพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ
ได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดาน
ส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง  ดานการรับประกัน  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได   ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดสถานประกอบการพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได  ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare the level of the quality of delivery 
service of The Inter Express Logistics Company Limited by entrepreneur size.  The sample of this study 
was 282 respondents.  The questionnaire with reliability of .95 was used to collect data.  The statistics 
used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t- test and F – test. 
 The finding were as follows : 
 1.  The level of the quality of delivery service of The Inter Express Logistics Company 
Limited by entrepreneur size the aspects of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles 
were at high level. 
 2.  Comparing the quality of delivery service of The Inter Express Logistics Company 
Limited were as follows:    
  2.1 Gender compared :  The quality of delivery service of The Inter Express Logistics 
Company Limited as a whole and the aspects of reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles had non significant difference at the .05 level.    
  2.2 Age compared :  The quality of delivery service of  The Inter Express Logistics 
Company Limited as a whole and the aspects of reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles had non significant difference at the .05 level. 
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  2.3 Civil status compared :  The quality of delivery service of The Inter Express Logistics 
Company Limited as a whole and the aspects of  reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles had non significant difference at the .05 level. 
  2.4 The educational attainment compared :  The quality of delivery service of  The Inter 
Express Logistics Company Limited as a whole and the aspects of reliability, responsiveness, assurance, 
empathy and tangibles had non significant difference at the .05 level. 
  2.5 Income compared : The quality of delivery service of The Inter Express Logistics 
Company Limited as a whole and the aspects of  reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles had non significant difference at the .05 level. 
  2.6 Entrepreneur size compared :  The quality of delivery service of The Inter Express 
Logistics Company Limited as a whole and the aspects of reliability, responsiveness, assurance, empathy 
and tangibles had non significant difference at the .05 level. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันนี้ สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังยางเขาสูระบบเศรษฐกิจยุคใหมท่ี
เรียกวา “เศรษฐกิจการบริการ”  (Service Economy) ท้ังนี้ เปนผลมาจากการสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวใหเปนกิจกรรมหลัก เปนท่ีมาของรายไดเงินตราเขาประเทศนับต้ังแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา 
ซ่ึงมีปริมาณสูงถึง 2 ใน 3 หรือมากกวาของรายไดเขาประเทศท้ังหมด จึงนับไดวาอุตสาหกรรมการ
บริการเปนอุตสาหกรรมชนิดเดียว ท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงมากในขณะน้ี และในอนาคตดวย สังคมไทย
กําลังยางเขาสูระบบสังคมใหมท่ีเรียกวา สังคมทวิลักษณ เปนสังคมท่ีกําลังพัฒนาไปสูความเปน
ประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Country) และในขณะเดียวกันก็เปนสังคมอุตสาหกรรมบริการ 
(Hospitality Industry) ดวย 
 ลักษณะของสังคมอุตสาหกรรมนั้น สินคา (Products) เปนส่ิงท่ีมองเห็นเปนรูปราง (Tangible 
Products) การควบคุมคุณภาพของสินคา (Quality Control) ข้ึนอยูกับการปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิต 
การทดสอบสินคา และการตรวจสอบเปนคร้ังท่ีสอง เพื่อความม่ันใจในคุณภาพ แตในอุตสาหกรรม
บริการตัวสินคาคือ การใหการบริการแกลูกคา (Customer Service) ท่ีการควบคุมไมไดเปนเร่ืองงาย ๆ 
ถึงแมวานโยบายของบริษัท จะยังคงมีความสําคัญอยูก็ตาม  แตการใหการบริการ ซ่ึงเปนตัวสินคาหลัก
นั้น คุณภาพจึงข้ึนอยูกับตัวของมนุษยในฐานะผูใหบริการอุตสาหกรรมการบริการนั้นถือวา การ
ใหบริการคือ ตัวสินคา (Service is products) และเปนพื้นฐานเบ้ืองตนของการแขงขัน บริษัทใดก็ตาม ท่ี
เสนอสินคาใหบริการที่ดีท่ีสุดแกลูกคา บริษัทนั้นก็คือ บริษัทท่ีดีท่ีสุดในธุรกิจดวยเชนกัน 
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 ในธุรกิจการจัดสงสินคานั้น ถือวาเปนธุรกิจของการใหบริการชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญไม
ยิ่งหยอนไปกวาธุรกิจการใหบริการประเภทอ่ืน โดยเฉพาะการใหบริการในเร่ืองของการจัดสงสินคา
ประเภทของสินคาเวชภัณฑ ก็ยิ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในบางคร้ัง สินคาเวชภัณฑเปน
เวชภัณฑประเภทของยาชวยชีวิต พนักงานท่ีทําหนาท่ีในการจัดสงนั้น จึงตองทํางานแขงกับเวลา เพื่อ
สงยาใหทันตามความตองการของลูกคา ในบางคร้ังหากการจัดสงลาชานั้น อาจหมายถึง ชีวิตของคนไข
ท่ีรอการรักษาอยู 
 หนวยงานการจัดสงสินคา  ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเช่ือม่ัน ใหกับบริษัทท่ี
ทําธุรกิจท่ีตองจัดสงสินคาไปยังลูกคา โดยคาดหวังวา สินคาของตนจะสามารถสงถึงลูกคาปลาย
ทางตรงตามเวลาท่ีกําหนด และรักษาคุณภาพของสินคาท่ีจัดสง ใหคงสภาพเหมือนกับท่ีออกจาก
โรงงานผลิต ตลอดจนรักษาสถานภาพของตนทุนการจัดสงใหอยูในขอกําหนด และสนองตอบแนว
ทางการลดตนทุนของบริษัท จึงถือไดวาผูจัดสงสินคานั้น เปนตัวแปรสําคัญในการสรางขีด
ความสามารถ ใหอยูเหนือคูแขงท่ีทําธุรกิจจัดสงสินคา โดยเฉพาะกลุมสินคาเวชภัณฑ ยิ่งปจจุบันมี
ผูประกอบการท่ีทําธุรกิจรับจางขนสงสินคาและบริการเกิดข้ึนอยางมากมาย โดยมีรูปแบบของการ
บริการท่ีหลากหลาย แตท้ังนี้ท้ังนั้น ก็มีเปาหมายหลักท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาท้ังส้ิน 
 บริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด เปนบริษัทท่ีใหบริการดานการจัดสงสินคาท่ัว
ประเทศ จึงทําใหเปนท่ีรูจักของผูมาใชบริการอยางกวางขวาง บริษัทมุงท่ีจะสรางสรรคและปรับปรุง
บริการดานตาง ๆ อันจะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูใชบริการ บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของความพึงพอใจ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงานขององคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว โดยสามารถนําผลการ
สํารวจไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพรอมปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมากยิ่งข้ึน 
 ดวยเหตุนี้ แผนกบริการจัดสงสินคา จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีทักษะความสามารถ ตระหนกั
ถึงความสําคัญของหัวใจในการบริการ เพื่อใหบริการที่เปนเลิศกับผูใชบริการได ทําใหผูใชบริการเกิด
ความพึงพอใจ จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท 
อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนนโยบาย
ดานการบริการใหสอดคลองกบัความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการบริการของบริษัทตอไป 
 
คําสําคัญ 
 คุณภาพการใหบริการ 
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โจทยวิจัย/ปญหา 
 ระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส 
จํากัด มีความสําคัญเปนอยางไร และแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และขนาดสถานประกอบการ
หรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส 
โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอรเอ็กซ
เพรส โลจิสติกส จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และขนาดสถานประกอบการ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ลูกคาท่ีใชบริการในการจัดสงสินคาของบริษัทอินเตอร 
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 957 แหง   

  กลุมตัวอยาง  ไดจากการสุมตัวอยางแบบมีระบบ จากบัญชีบัญชีรายช่ือลูกคาของบริษัท
ทุก ๆ คนท่ี 3 ไดสมาชิกกลุมตัวอยาง  จํานวน 282 คน  
 2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   
  2.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยการนําแบบสอบถามเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา (Validity) 
โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index of Item 
Objective Congruence หรือ IOC) ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะของ ยุทธพงษ กัยวรรณ  
(2543 : 123) แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

                 +1   เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ 
                   0   เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ 
                  -1   เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ  

และเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.6 สวนท่ีมีคานอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 123)   
  2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) แลว ไปทดลองใช (Try – out) กับลูกคาของบริษัท 
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อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท้ังสามขนาดสถานประกอบการ ท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบาค 
(ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543 : 137) ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .95  
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 3.1  การศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซ
เพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต 
(Arithmetic mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
 3.2  เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และขนาดสถานประกอบการ ใชวิธีการทดสอบคาที 
แบบเปนอิสระตอกัน (t - test : Independent) และการทดสอบคาเอฟ (F - test) และถาพบความแตกตาง 
ใชการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
ผลการวิจัย 
 1. ระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส 
จํากัด จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ และดานความเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือ
การตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสไดอยูใน
ระดับสูง   
 2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร  
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด     
  2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได ดาน
ความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ี
สัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได ดาน
ความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิง 
ท่ีสัมผัสได ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรส  พบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.5 เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือ และ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดสถานประกอบการพบวา ภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1.  ระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร  เอ็กซเพรส   
โลจิสติกส จํากัด   จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ และดานความเช่ือถือและไววางใจได ดานความ
รวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ี
สัมผัสได  อยูในระดับสูง  ผลการศึกษาพบวา  ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง มีคาเฉล่ียสูงสุด  
อาจเนื่องจาก  ผูใชบริการใหคะแนนระดับคุณภาพการใหบริการสูงสุดในขอของการเตรียมพรอมท่ีจะ
ใหบริการตลอดเวลา และเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาเม่ือผูใชบริการตองการ  ซ่ึงสอดคลองกับชาญชัย  
ปานนาค (2549)  ท่ีไดศึกษาคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการประชาชน  ผลการวิจัยพบวา ระดับ
คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความเชื่อถือ
และไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใสลูกคา และส่ิงท่ีสัมผัสได อยูใน
ระดับสูง และผลงานวิจัยของสิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549) ท่ีไดศึกษาคุณภาพการใหบริการของธนาคาร
ออมสิน ภาคนครหลวง 2 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน ภาคนครหลวง 2 
โดยภาพรวมและรายดานไดแก ความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การ
ติดตอส่ือสาร การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได /บริการท่ีเปนรูปธรรม ความปลอดภัย  
การตอบสนอง และความเช่ือถือได  อยูในระดับสูง   
 2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร 
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด     
  2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  ภาพรวมและดานความเชื่อถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบวา  
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ผูใชบริการท่ีเปนเพศหญิง  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการท่ีเปนเพศชาย แตไม
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549) ผลการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบเทียบตาม
เพศ  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรู ความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การ
เขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม และความเช่ือถือไดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานการเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร ความปลอดภัย และการ
ตอบสนอง ไมแตกตางกัน 
  2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได ดาน
ความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ี
สัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ
ต้ังแต 30 ปข้ึนไป  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549) ผลการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบเทียบตามอายุโดยภาพรวมและ
รายดานไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความ
เช่ือถือได  ไมแตกตางกัน 
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรส  พบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษา
พบวา  ผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการที่มีสถานภาพ
โสด ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  สิริกัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549)  ผลการวิจัยพบวา  เม่ือเปรียบเทียบ
ตามสถานภาพการสมรส  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความ
ไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปน
รูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือได  ไมแตกตางกัน 
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการศึกษา
พบวา   ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการที่มี
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549)  
ผลการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรูความ
ชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงที่
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สัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือไดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษา
พบวา  ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 7,500 บาท  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวา
ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือนต้ังแต 7,500 บาทข้ึนไป  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริกัญญา  
อวมอ่ิมคํา (2549)  ผลการวิจัยพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือน โดยภาพรวมและรายดาน 
ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการที่เปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และ 
ความเช่ือถือได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดสถานประกอบการพบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือ
และไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษา
พบวา  ผูใชบริการที่เปนสถานประกอบการขนาดกลาง  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการ
กลุมอ่ืน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชาญชัย  ปานนาค (2549) ผลการวิจัยพบวา  เม่ือเปรียบเทียบ
ตามศูนยธุรกิจและบริการ โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนอง 
อยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา  ไมแตกตางกัน  สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสได 
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
  1.1  การใหบริการผูใชบริการที่เปนสถานประกอบการขนาดเล็ก  ควรเนนและปรับปรุง
ดานความเช่ือถือและไววางใจได ขอจัดเตรียมบริการตามสัญญา  ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง  
ขอสามารถแกไขปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วและทันเวลา  ดานการรับประกันขอการรักษาความลับ
ของลูกคา  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ขอการจัดเวลาในการใหบริการเพียงพอแกลูกคาทุกคน  
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ขอการแตงกายของเจาหนาท่ีในการใหบริการมีความเหมาะสม 
  1.2  การใหบริการผูใชบริการที่เปนสถานประกอบการขนาดกลาง  ควรเนนและ
ปรับปรุงดานความเชื่อถือและไววางใจได ขอจัดเตรียมบริการตามสัญญา  ดานความรวดเร็วหรือการ
ตอบสนอง  ขอสามารถแกไขปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วและทันเวลา  ดานการรับประกัน   



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

88 

ขอเจาหนาท่ีมีความรูในการตอบคําถาม  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ขอการจัดเวลาในการ
ใหบริการเพียงพอแกลูกคาทุกคน  ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ขอเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารมีความ
ทันสมัย 
  1.3  การใหบริการผูใชบริการท่ีเปนสถานประกอบการขนาดใหญ  ควรเนนและ
ปรับปรุงดานความเชื่อถือและไววางใจได ขอจัดเตรียมบริการตามสัญญา  ดานความรวดเร็วหรือการ
ตอบสนอง  ขอสามารถแกไขปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วและทันเวลา  ดานการรับประกัน   
ขอเจาหนาท่ีมีความรูในการตอบคําถาม  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ขอการจัดเวลาในการ
ใหบริการเพียงพอแกลูกคาทุกคน  ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ขอเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารมีความ
ทันสมัย                               
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษาใหครอบคลุมปจจัยแตละอยางท่ีผูใชบริการมีความตองการ เชนปจจัย
ความพึงพอใจ ปจจัยการใหบริการ ปจจัยประสิทธิภาพในการทํางาน  เพื่อใหเกิดคุณภาพการใหบริการ
สูงสุด 
  2.2  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษากลุมตัวอยางเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  
ผูสนใจควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอ่ืน เพื่อเปนการตรวจสอบผลที่ไดจากการวิจัยวา 
มีความสอดคลองกันหรือไม  
  2.3  ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการศึกษาคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคา
ของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  2.4  ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมในการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  เพื่อจะ
ไดทราบขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน 
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