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บทคดัย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
( 7Ps) กับการตัดสิน ใจ เลือกใช้การขนส่ ง เอกชนของกลุ่มลูกค้ าอีคอมเมิร์ ช ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคอืกลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ชในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการ 
การขนส่งพสัดุบรษิทัเอกชนภายในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชงิปรมิาณด้วยการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และใช้การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถติทิี่ .05 ในการทดสอบสมมตฐิาน  
 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ชในเขตกรุงเทพมหานครที่ตดัสินใจใช้บรกิารการ
ขนส่งเอกชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี และศกึษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 - 60,000 บาท และพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้การขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 จากผลการวจิยัสะท้อนให้เห็นว่า การขนส่ง
เอกชนได้ให้ความส าคญัต่อการสื่อสารตราสนิค้าของตนเองไปยงัผู้บรโิภคด้วยการใช้ส่วนประสม
ทางการตลาดเข้ามาช่วย ท าให้ผู้บรโิภคสามารถรับรู้และเขา้ถงึตราสินค้าได้โดยง่าย เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์เชงิบวกกบัลูกค้าให้เกดิการตัดสินใจใช้บริการ ด้วยการหลีกเลี่ยงความเสีย่งที่จะ
ท าให้ลูกค้าเกดิความไม่พงึพอใจต่อการใช้บรกิาร  
 จากผลการศกึษาในครัง้นี้แสดงให้เหน็ถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผล
ให้เกดิการตดัสนิใจใช้บรกิาร ท าให้ทราบแนวโน้มของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมิร์ชที่มีต่อการใช้บริการ
ขนส่งเอกชน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างกลยุทธ์และวางแผน
การตลาดเพื่อให้เกดิความแตกต่างในการด าเนินธุรกจิ สร้างให้เกดิความได้เปรยีบในการแข่งขนั
ที่รุนแรงมากขึน้ในปัจจุบนั รวมถงึการขยายและเขา้ถงึความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื่น
ให้เพิม่มากขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ค าส าคญั:  ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจใช้บรกิาร, การขนส่งเอกชน 



 

Abstract 
The purpose of this research was to study marketing mix factors, including 

product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence, affecting the 
decision making of Electronic Commerce Entrepreneurs towards the selection of private 
courier service in Bangkok by utilizing the quantitative survey research approach using 
close-ended questionnaire as the tool to collect data. 
 The samples of a study were e-commerce entrepreneurs who used the private  
domestic courier service in Bangkok areas. 400  respondents were being selected by 
using purposive sampling. The data was analyzed and evaluated by descriptive statistics 
including percentage, mean, standard deviation and inferential statistics. Multiple 
regression was used to test the hypotheses. 
 The results shown that demographic characteristics of the samples were mostly 
female, aged 26 – 30 years old with Bachelors’ degree, and earned an average monthly 
salary of 45,001 - 60,000 baht.  
 Regarding the hypothesis testing, the marketing mix factors influenced the 
decision making of e-commerce entrepreneurs towards the selection of private courier 
service with statistical significance at .05. The results of research showed that the private 
courier service has been focused on branding communication to customers through using 
marketing mix factors. It made customers can easily recognize, reach to the brand, and 
avoiding the customers’ dissatisfactions to build positive relationships with the customers 
to result in decision making. 
 The result of this study showed that the marketing mix factors affecting 
consumer’s’ decision making to use the private courier service. Furthermore, it showed 
that the e-commerce entrepreneur trends towards using the private courier service. The 
private courier can be developing the marketing strategies to make the difference and 
creating a highly competitive advantage in their business. In addition, they can reach to 
the consumer needs to expand the business which more efficiency. 
 
Keywords: marketing mix, decision making, E-Commerce 
 
บทน า 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ให้เกิดช่องทางและมุมมองที่เปิดกว้างต่อผู้คนใน
ปัจจุบัน ถือได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของความคิดและโอกาส คนรุ่นใหม่จึงหันมาสนใจในด้านการท า
ธุรกจิขนาดย่อมเพิ่มมากยิง่ขึน้ โดยมรีูปแบบในการท าธุรกจิที่เปลี่ยนไปจากเดิม คอืการใช้เงิน



 

ลงทุนในปรมิาณที่น้อยและมเีจ้าของกจิการเป็นผู้คอยดูแลผ่านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
อนิเตอร์เน็ต (Internet) เกดิเป็นการท าธุรกิจในรูปแบบใหม่ คอื อคีอมเมริ์ซ (E-Commerce) ที่
เรยีกกนัว่าการซื้อขายสนิค้าและบรกิารผ่านอนิเทอร์เน็ต หรอืออนไลน์ ซึ่งสามารถด าเนินการได้
ทุกที่ทุกเวลา จงึท าให้การท าธุรกจิเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกต่ออผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะอยู่ใน
เขตเมืองที่มีความเจริญหรือพื้นที่ห่างไกลก็สามารถด าเนินการติดต่อสื่อสาร ระหว่า ง
ผู้ประกอบการและลูกค้าได้อย่างง่ายผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อย่าง คอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) ในโลก
ของอินเตอร์เน็ตโลกทัง้ใบสามารถเชื่อมต่อกนัได้อย่างทัว่ถึง สะดวกและอสิระ จึงท าให้การท า
ธุรกจิซื้อขายสนิค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ๆ ในโลกง่ายแค่เพยีงปลายนิ้วสมัผสั 
 อีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางหนึ่งส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายสินค้า โดยที่ไม่มีเงนิ
ลงทุนมากนักไม่จ าเป็นต้องมหีน้าร้าน เน่ืองจากมขีัน้ตอนในการด าเนินการที่สะดวกไม่ซับซ้อน
และสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายสร้างการจดจ าของตราสนิค้าได้ง่ายจงึเป็นโอกาสในการขยาย
ฐานธุรกจิไปในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในพื้นที่ของผู้ประกอบการหรอืนอกพื้นที่ห่างไกลคนละประเทศ 
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การเปิดเวบ็ไซต์เป็นของตัวเอง หรอืผ่านเวบ็ไซต์ที่ให้บรกิารอย่าง  
www.LAZADA.co.th, www.shopee.co.th เป็นต้น การซื้อขายสนิค้าแบบอคีอมเมริ์ซมแีนวโน้ม
การเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนผู้เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยจากผล
การส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 หรือThailand Internet User 
Behavior 2019 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 47.5 ล้านคนหรือราว 70% ของจ านวนประชาชนทัง้หมด 
อัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 150%จากตัวเลขที่พุ่งสูงนี้นับเป็นทัง้โอกาสและภัย
คุกคามที่ภาครัฐต้องดูแลส่งเสริมและเฝ้าระวังให้การใช้อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิและสงัคมตลอดจนมัน่คงปลอดภยัไปพร้อมๆ กนั 
 จากขอ้มูลขา้งต้นความส าคญัของงานวจิัย ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาเกี่ยวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บรกิาร การขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมิร์ชใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาจากปัจจยัประชากรศาสตร์ และส่วนประสมการตลาด 7P’s เพื่อ
น าผลการวิจัยไปเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งเอกชน ผู้ที่ประกอบธุรกจิ
ขนส่งอื่น ๆ  รวมไปถึงผู้ที่สนใจอยากจะรเิริม่ในการอยากท าธุรกจิขนส่ง โดยผลการศกึษาที่ได้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและวางแผนทางการตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจ และ
การบรกิารให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคต่อไป 
 
วตัถปุระสงค์การวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ ดงันี้  
1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และการตดัสนิใจเลอืกใช้การขนส่ง

เอกชนของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ชในเขตกรุงเทพมหานคร  



 

2) เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลอืกใช้การขนส่งเอกชน ตามปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ชในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัด้านบุคคล (People) ปัจจยัด้าน
กระบวนการ (Process) และปัจจยัด้านกายภาพ (Physical Evidence) กบัการตดัสนิใจเลือกใช้
การขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ชในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั  

1. ลกัษณะประชากรที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้การขนส่งเอกชนของกลุ่ม
ลูกค้าอคีอมเมริ์ชในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้การขนส่งเอกชน
ของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ชในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ตามกรอบแนวความคิดและทฤษฎี และ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์  ปัจจัยประชากรศาสตร์ Kotler, Keller, Brady, 
Goodman and Hansen (2016) กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมายเป็น กระบวนการ
ประเมนิในส่วนแบ่งการตลาดที่สนใจและเลอืกหนึ่งส่วนหรอืมากกว่าหนึ่งส่วน เป็นความ ท้าทาย
ส าหรบัธุรกจิที่ต้องการตอบสนองความต้องการที่แน่นอนของผู้บรโิภคแต่ละราย  
 Schiff man and Wisenblit (2015) ได้กล่าวถึงการแบ่งส่วนตลาดลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์โดยแบ่งตาม อายุ รายได้ เชื้อชาติ เพศ อาชีพ สถานภาพ ประเภทของใช้ใน
ครวั และแหล่งที่อยู่อาศยัทางภูมศิาสตร์ ขอ้มูลขา้งต้นนี้สามารถสอบถามและสงัเกตเหน็ได้ง่าย
ช่วยให้นักการตลาดได้จ าแนกผู้บริโภคแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ได้ ผู้ศึกษาสนใจศึกษา 
ลกัษณะของประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน สามารถน าไปใช้ในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมได้ 
 2. แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้ามีอยู่ 4 ตัว 
ได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) วธิทีางการตลาด 4 P’s นั้นใช้ได้กบัสนิค้าแต่ยงัไม่เพยีงพอส าหรบัธุรกิจ
บรกิาร จงึได้เพิม่เติมส่วนประสมทางการตลาดขึน้ใหม่ให้เหมาะสมส าหรับธุรกจิบรกิารรูปแบบ
ใหม่โดยเพิ่มขึ้นอีก 3 P’s นัน่คือ บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพของสินค้า/บริการ 
(Physical Evidence) กระบวนการให้บรกิาร (Process) โดยองค์ประกอบของปัจจยัส่วนประสม



 

ทางการตลาด  ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ
ให้บรกิาร (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) (Kotler 
and Keller, 2016) 
 3. แนวคดิทฤษฎีการตดัสนิใจซื้อ ปิยะนุช เหลอืงาม (2552) กล่าวว่า ในบรรดาทฤษฎีที่
ส าคัญของการตัดสินใจ อาจจ าแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ทฤษฎีบรรทัดฐาน 
(Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสนิใจที่มีลักษณะส าคัญ คือจะค านึงถึงว่า แนวทางการ
ตดัสนิใจ น่าจะเป็นหรอืควรจะเป็นเช่นใด จงึจะสามารถบรรลุถงึเป้าหมายที่ต้องการตดัสนิใจได้  
และ ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คอื เป็นทฤษฎีการตดัสนิใจที่มลีกัษณะแตกต่างกับ
ทฤษฎีบรรทดัฐาน 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขวัญใจ ภู่พวง (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจการใช้บรกิารขนส่ง ศกึษากรณีบรษิทั ทวคีอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ผลการศกึษา
พบว่า ความส าคญัต่อคุณภาพของการจดัส่ง ปัจจยัที่ลูกค้าเลอืกใช้บรกิารบรษิทัขนส่งนัน้ขึ้นอยู่
กับท าเลที่ตัง้ของจุดรบั-ส่งสินค้า ซึ่งสถานที่ตัง้ยังส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดนิทางมาใช้
บรกิารขอลูกค้าในการใช้บรกิารอกีด้วย  
 จนัทรรตัน์ เนาสราญและศศปิระภา ชยัประสทิธิ ์(2556) ได้กล่าวถงึเรื่อง การสื่อสาร
แบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Word of Mouth : Social 
Network WOM) ว่า เวบ็ไซต์ที่มผู้ีคนตอบโต้จนเกดิเป็นสงัคมหรอืชุมชน เกดิความเชื่อมโยงกัน
จนกระทัง่กลายเป็นเครือข่าย (Network) เชื่อมโยงกันไปทัว่โลก ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ได้รบัคสามเป็นที่นิยม ได้แก่ Facebook, Blogger, Twitter, Instagram เป็นต้น ซึ่งนี้
สนใจในการใช้งานจะต้องสมคัรสมาชกิก่อน โดยใช้ขอ้มูลพื้นฐานในการสมคัร เช่น ชื่อ เพศ อายุ 
การศกึษา สถานที่ท างาน เป็นต้น 
 ณัชพร พงศ์บุญชู (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
เลอืกซื้อสนิค้าผ่านทาง Facebook ออนไลน์ ผลการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษา ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook มคีวามแตกต่างกัน เพราะระดบัการศกึษา มผีลต่อ
ความคดิและวจิารณญาณของลูกค้าที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ โดย
ผู้บริโภคที่จบ การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทาง 
Facebook มากกว่าผู้บรโิภคที่จบการศกึษาประดบัปรญิญาตร ีระดบัมธัยมศกึษา หรอืต ่ากว่า เพราะ
มอีสิระในการเลอืกซื้อสนิค้าผ่านทาง Facebook มากกว่า และสามารถหารายได้ได้ด้วยตนเอง 
 เอกสทิธิ ์คงทอง (2556) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ และ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการฝากส่งสินค้าผ่านบริษัท 
ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ท าการไปรษณีย์ไม่ทันสมัย จึงมี
อิทธิพลต่อการตัดสนิใจเข้าใช้งานและไม่น าฝากส่งผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ของกลุ่ม
ผู้ค้าอเิล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มอื่น 



 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 งานวจิยันี้ เป็นการวจิยัเชงิปริมาณ โดยมุ่งเน้นศกึษาในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งสามารถ
แสดงได้ดงัรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นงานวจิัยเชงิปรมิาณ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอื กลุ่ม
ลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขตกรุงเทพมหานครที่ เคยใช้บริการ การขนส่งพัสดุบริษัทเอกชน
ภายในประเทศไทย เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ขนาดตวัอย่างสามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Yamane โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 
95 และระดบัค่า ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชย์บญัชา, 2549) สรุปได้ว่า ใช้ขนาด
ตวัอย่างอย่างน้อย 384 คน จงึจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมคีวามผิดพลาดไม่เกนิร้อยละ 
5 ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมนิผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัย
จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างที่ได้นัน้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-state Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บขอ้มูล ซึ่งมวีธิวีเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาด  
1. ด้านผลติภัณฑ์  
2. ด้านราคา  
3. ด้านการส่งเสรมิการตลาด  
4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
5. ด้านบุคลากร  
6. ด้านกระบวนการ/การให้บรกิาร 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การขนส่งเอกชนของ

กลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ 
(Independent 

Variables) 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 

 

 



 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอีคอม
เมิร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย, 
ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด, ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการ, ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ การขนส่งเอกชนของ
กลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviations) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาตามวตัถุประสงค์ที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดจ านวน 400 ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มลูกค้าอีคอม
เมิร์ชที่การตัดสินใจเลือกใช้การขนส่งเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี จ านวน 100 คน 
คดิเป็นร้อยละ 25.00 มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีเป็นจ านวน 195 คน คดิ
เป็นร้อยละ 48.80  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 45 ,001 – 60,000 บาท จ านวน 
118 คน คดิเป็นร้อยละ 29.50 

ผลการศกึษาตามวตัถุประสงค์ที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.39 เมื่อศึกษาจากรายด้าน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อด้านผลติภณัฑ์ เป็นล าดบัที่ 1  โดยมคี่าเฉลี่ย 4.00 
ล าดับถัดมาเป็นด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านลักษณะทาง
กายภาพ มคี่าเฉลี่ย 3.85 และด้านกระบวนการ/การให้บรกิาร มคี่าเฉลี่ย 3.84 ตามล าดบั 

ผลการศกึษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร การ
ขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้
บรกิาร การขนส่งเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อศกึษาจากราย
ด้านพบว่า กลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชให้ระดบัมากที่สุดในด้านท่านตัง้ใจเลือกใช้บรกิารเพราะราคา
สมเหตุสมผลและได้รบับรกิารที่ดจีากพนักงาน มคี่าเฉลี่ย 4.32 และด้านท่านตัง้ใจเลอืกใช้บรกิาร
ต่อไปในอนาคตเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ย 4.25 ตามล าดบั 

 



 

 
อภิปรายผลการวิจยั  

จากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ การ
ขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมิร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย
ผล ดงัต่อไปนี้ 

ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็น
เพราะว่า การขนส่งเอกชนได้ใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการสื่อสารให้ผู้บรโิภคได้รับรู้และ
เขา้ถงึตราสนิค้าของตนเองในทุกช่องทางทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกจิขนส่ง
เอกชน ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกจิที่ก าลังได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะไปได้ดี
และเตบิโตมากขึน้เรื่อย ๆ ในอนาคต ธุรกจิขนส่งเอกชนเริม่เขา้มามบีทบาทและเป็นที่รู้จกัทัว่ไป
และปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะกระแสนิยมของการค้าขายสินค้าออนไลน์ที่
เพิม่มากขึน้ การแข่งขนัที่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องจงึจ าเป็นต้องมกีารน าส่วนประสมทางการตลาดมา
ใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สามารถแข่งขนัในตลาดได้ การขนส่งเอกชนของแต่ละผู้ประกอบการต่าง
ต้องหาจุดแข็ง ข้อได้เปรียบมาเป็นจุดเด่นในการน าเสนอ เพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ เน้น
ความเร็วและความถูกต้องในการส่งของ ราคาค่าขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภค
ตดัสนิใจใช้บรกิาร ซึ่งในปัจจุบนัแต่ละผู้ประกอบการการขนส่งเอกชนวางกลยุทธ์ในการส่งเสริม
ด้านการตลาดอย่างมากมาย รวมถงึการมจีุดบรกิารที่หลากหลายให้บริการ อยู่ในบรเิวณที่ง่าย
ต่อการเข้าถึง เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บรโิภคในการขนส่งสนิค้า รวมถึง
การมีบริการรับพัสดุถึงที่แบบ Door to Door เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ไม่มีเวลา หรือไม่
สะดวกมาใช้บริการตามสาขาได้ ท าให้ผู้บริโภคสามารถส่งของได้ตามที่ต้องการแม้ว่าจะเสยี
ค่าบริการก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ กล่อมเจริญ (2557) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่ม Functional Drink ของบุคคลวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดส่งผลเชิงลบต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่ม แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องดื่มนัน้จะพิจารณาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามากกว่ากิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
เพราะหากผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีคุณประโยชน์และคุณภาพตามความต้องการที่ผู้บริโภค
คาดหวังก็มีความสนใจและตัดสินใจในเลือกซื้อ ถึงแม้ว่าสินค้านัน้ ๆ จะไม่ได้เข้าร่วมการจัด
กจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดใด ๆ ก็ตาม  

ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้การขนส่ง
เอกชน ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การขนส่งเอกชนที่ได้รับอทิธพิลจากปัจจยั
ส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยพบว่า เพศ



 

หญิง จ านวน 230 คน ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง อายุ 26 – 30 ปี การศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 45 ,001 – 60,000 บาท มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ การขนส่งเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ การขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ชของเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย สอดคล้องกับปัจจุบันเพศหญิงมีจ านวนที่มากกว่าเพศชาย จากพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่
เปลี่ยนไปเป็นการช้อปป้ิงออนไลน์ที่มากขึ้น  ตลาดอีคอมเมิร์ซขยายตัวมากขึ้น นั ่น
หมายถึง ธุรกิจขนส่งพัสดุโตขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ซึ่งราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค
โดยเฉพะเพศหญิงที่ต้องการส่วนลดในการขนส่งแต่ต้องส่งได้รวดเรว็ สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Kukar-Kinney, Ridgway & Monroe (2012)  ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของราคาใน
พฤตกิรรมและการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามตระหนักและ
ค านึงถงึราคาของสนิค้าก่อนการตัดสินใจซื้อสนิค้า และแนวโน้มเรื่องราคาของสินค้ามคีวามจ า
เป็นมากในการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการซื้อสนิค้าของผู้บริโภค และผลการศึกษายังพบว่า 
มูลค่าในการตดัสนิใจซื้อที่มกีารเพิม่ขึน้มาจากร้านจ าหน่ายท าโปรโมชนัของสนิค้าที่มรีาคาต ่าลง 

ผลจากการศกึษาตามวตัถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การขนส่ง เอกชนของก ลุ่มลูกค้ าอีคอมเมิร์ ชใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือส าคัญทางการตลาดที่
สามารถสร้างความพอใจและการตอบสนองที่ดีจากผู้บริโภคได้ การขนส่งเอกชนจึงได้ใช้
เครื่องมอืส่วนประสมทางการตลาดเขา้มาช่วยในการสื่อสารกับผู้บรโิภคเพื่อสร้างให้เกดิการรับรู้
ในตราสนิค้าในทุกด้าน จงึช่วยให้เขา้ถงึผู้บรโิภคได้อย่างง่าย ท าให้ผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจ
และมทีศันคตทิี่ดตี่อการได้รบับรกิารที่ดใีนทุกครัง้ที่ซื้อสินค้า อกีทัง้ กลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ชยังให้
ความส าคัญในเรื่องของความสะดวก รวดเร็วในการส่งสินค้าและจ านวนสาขาที่เข้าถึงได้ง่ าย 
และมีราคาสมเหตุสมผลไม่แพงจนเกนิไปอกี จึงท าให้ราคาส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเป็นอย่าง
มาก ท าให้มีการจัดการส่งเสริมการตลาดในทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการขนส่ง
เอกชนมากยิง่ขึ้น สอดคล้องกบังานวจิัยของ ศรินิันท์ อมรประเสรฐิชยั (2556) ได้ท าการศกึษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหาร
บุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่างสุกี้ และชาบูของผู้บริโภคในพื้นที่ฝั ่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผล
การศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจกบัร้านอาหารบุฟเฟต์ ที่มบีตัรสมาชกิที่ได้รบัส่วนลด
หรอืการสะสมแต้มคะแนนต่าง ๆ เพื่อได้รบัส่วนลดโดยรบัขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
การโฆษณาทัง้ออนไลน์และออฟไลน์  
. 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยในครัง้นี้ แสดงให้เหน็ถึงเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร การขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ชในเขตกรุงเทพมหานคร ท า



 

ให้ทราบถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมไป
ถงึเรื่องของการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร การขนส่งเอกชนของกลุ่มลูกค้าอคีอมเมริ์ช 

ผู้วจิยัจงึขอเสนอแนะ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในเรื่องของการบรกิารที่ดตี้องมา
พร้อมราคาที่สมเหตุสมผล ผู้ประกอบการขนส่งเอกชนต้องประเมินว่า กลุ่มเป้าหมายจรงิ ๆ คอื
ใคร มีก าลังซื้อมากน้อยแค่ไหน ตัง้ราคาอยู่ในช่วงใดถึงจะไม่สูงเกนิตลาด หากบริการครบแต่
ราคาไม่สมเหตุสมผล ก็มโีอกาสเสยีลูกค้าได้ง่าย เพราะยังมธีุรกจิขนส่งอกีหลายเจ้าที่ตอบโจทย์
ได้เช่นกนัแต่มาพร้อมขอ้เสนอและราคาที่ดกีว่านัน่เอง การตัง้ราคาบริการจงึต้องสมเหตุสมผล 
ท าให้รู้สึกคุ้มค่าเมื่อมาใช้บริการ นอกจากนี้ การสร้างโปรโมชันดึงดูดลูกค้าก็จ าเป็นเช่นกัน 
ข้อเสนอที่ราคาถูกกว่า ตอบโจทย์กว่า และท าให้ผู้บริโภครู้สกึคุ้มค่า มักจะเข้ามาเป็นตัวเลอืก
อนัดบัต้นเสมอ 

นอกจากการแข่งขนัด้านราคาแล้ว ธุรกิจขนส่งพัสดุยังต้องแข่งขนัในด้านบริการทัง้ใน
เรื่องของคุณภาพการบรกิาร และความรวดเรว็ในการจดัส่งสนิค้า โดยในด้านคุณภาพการบรกิาร
ผู้ประกอบการควรต้องยกระดบัความปลอดภยัในการจดัส่งสินค้าเน่ืองจากมูลค่าสินค้าที่สัง่ซื้อ
ออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั ้นผู้ประกอบการยังต้องเน้นการให้บริการลูกค้า 
(customer service) เนื่ องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้ ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารกับ
ผู้ประกอบการได้โดยตรงผ่านหลายช่องทางทัง้ขอ้ความส่วนตัวหรอืบนพื้นที่สาธารณะอย่างเพจ
เฟซบุ๊ก อกีทัง้ผู้ใช้บรกิารยงัสามารถตรวจสอบสถานะพสัดุได้ตลอดเวลา จงึส่งผลให้การบรกิาร
ที่ไม่ได้มาตรฐาน การขนส่งที่ล่าช้า และการละเลยการติดตามปัญหาของผู้ใช้บริการจะส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อภาพลกัษณ์ของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการยงัจ าเป็นต้องเพิม่การลงทุน
ในด้านเครือข่าย เพื่อให้อัตราส่วนของพื้นที่รับผิดชอบต่อพนักงาน ใกล้เคียงหรือต ่ากว่า
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ซึ่งท าให้การจดัส่งสนิค้ารวดเรว็ขึน้ 

หากมองในแง่การสร้างแบรนด์และท าการตลาด การหาจุดแขง็ที่ไม่เหมอืนใครก็เป็นสิง่ที่
ควรท า เพราะจะช่วยให้แบรนด์น่าจดจ าและเป็นที่ต้องการในการเรียกใช้บริการ รวมถึง
ผู้ประกอบการธุรกจิขนส่งเอกชน ควรให้ความสนใจในเรื่องของ Green Logistics คอื การบรหิาร
จัดการขนส่งและขนถ่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ วางแผนจัดการขนส่งให้
ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนทรัพยากร และไม่ก่อมลพิษ เช่น วางแผนเส้นทางขนส่งและพัก
สนิค้า ขบัขีย่านยนต์เพื่อลดเชื้อเพลงิ ปรบัเปลี่ยนรูปแบบขนส่งแบบราง ใช้บรรจุภณัฑ์ย่อยสลาย
ง่าย เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย และมสี่วน
ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่เน้นการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่าเน้น
มูลค่าหรือก าไรเพียงอย่างเดียว ถือเป็นการเจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการ
รกัษ์โลกและสิง่แวดล้อม อกีทัง้ ในปัจจุบนัธุรกจิ E-Commerce หลายเจ้า หรอืแบรนด์สนิค้าต่าง
เป็นพาร์ทเนอร์กบัธุรกจิขนส่งเจ้าต่าง ๆ วธินีี้จะช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จกัรวมทัง้เพิม่ก าลงัขนส่ง



 

สินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีช่องทางช่วยเพิ่มอัตราการขนส่งอย่าง e-Logistics ซึ่งเป็น 
มาร์เก็ตเพลสของธุรกจิขนส่งออนไลน์ ช่วยจบัคู่ลูกค้าและธุรกจิขนส่ง เช่น Shippop Shipjung เป็นต้น 
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