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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า 2) ระดับความพึงพอใจการให้บริการ
3) เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารและ 4) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า กั บ ความพึ ง พอใจ
การให้บริการของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัดประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติ
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานแบบ T- test, F-test (One-Way ANOVA), Pearson Product Moment Correlation
และ Multiple Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 80 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต�ำแหน่งงานเจ้าหน้า import/export มีอายุงาน 5-10 ปี ปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน และอายุงานที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริการ
ไม่แตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการให้บริการมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ทิศทางเดียวกันคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้านการเอาใจใส่รับรู้ในการให้บริการ
ในเรื่อง พนักงานมีการแจ้งหรือรายงานตลอดระหว่างการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ผู้ให้บริการควรให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
อย่างมืออาชีพ ให้ความรู้ท่ีทันสมัยกับพนักงานให้สามารถตอบค�ำถามและให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องแก่ลูกค้า จัดเครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์
ช่วยในการยกขนสินค้าที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว ก�ำหนดให้พนักงานสวมเครื่องป้องกันความปลอดภัยในการยกขนและก�ำกับ
ให้พนักงานมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพการบริการ, ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้า, มาตราส่วนประมาณค่า
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Abstract

This study had three major purposes: (1) delivery service quality, (2) the level of customer satisfaction of
the service, (3) comparison of service satisfaction, (4) correlation between delivery service quality and customer
satisfaction of Co China Freight Thailand Company. A questionnaire was distributed to 80 customers and
analyzed data in statistic application of percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, One-way Anona,
Pearson correlation, and multiple regression analysis.
The results of the study indicated that most of respondents were female, aged between 26-30 years old,
a bachelor degree holder, import and export staff, worked for company for 5-10 years. The overall picture of the
opinions on delivery service quality and customer satisfaction of Co China Freight Thailand were at high level.
The personal different patterns, such as gender, age, level of education, position, and period of work for the
company were not affected customer satisfaction. The delivery service quality, such as tangible of service,
reliability, customer relation, customer trust, understand customer needs which correlated to customer
satisfaction with high level of opinions. Delivery service quality influenced customer satisfaction, such as service
reliability, professional and knowledgeable personal, customer relation with a statistically significant at .05 level.
Recommendation from the study results were that administrative officers should emphasize on
recruiting personal with experiences, class training with provide answer to customer, modern equipment, and
safety and neat of exclusive uniform for personal in order to receive trust from the customers
Keywords : Service Quality, Forwarding Business, Rating Scale
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บทน�ำ

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ตามนิยามของ Council
of Logistics Management คือ การท�ำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผน การด�ำเนินการ และการควบคุมการท�ำงานขององค์กร
รวมทั้งการบริการจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยค�ำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ การบริการจัดการโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้อง
กับบุคคลตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก
จนถึงผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมหลัก คือ การขนส่ง การบริการสินค้า
คงคลัง การสั่งซื้อ การบริการข้อมูล และกิจกรรมทางการเงินที่
เกีย่ วข้องและกิจกรรมเสริม คือ การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้า
การจัดซื้อ การบรรจุหีบห่อ รวมถึงการบริหารความต้องการของ
ลูกค้า นอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วกระบวนการ
ดังกล่าวจะต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เครือข่ายการขนส่ง
การคมนาคมสื่อสาร ข้อมูลและการเงิน รวมถึงมีปัจจัยที่ก�ำกับและ
สนับสนุนอย่างกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และขอบเขตมีความครอบคลุม
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ และ
ระดับโลก ทั้งหมดนี้เพื่อน�ำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการค้าระหว่างประเทศ
มีความส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการน�ำ
เข้าส่งออกภายใต้การค้าระหว่างประเทศก็มีธุรกิจที่หลากหลาย
ประเภท ที่คอยสนับสนุนทั้งภาคการค้าและการบริการ รวมถึง
ธุรกิจตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ freight
forwarder ซึง่ หมายถึง ผูป้ ระกอบการให้บริการโดยไม่มยี านพาหนะ
เป็นของตนเองหรือมีเป็นของตนเองก็ได้ เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ส่งออก
และผู้น�ำเข้าไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาด�ำเนินการเรื่องการออกสินค้า
และการติดต่อเกี่ยวกับเอกสารการส่งออกและน�ำเข้าด้วยตนเอง
ด้วยเหตุนจี้ งึ มอบหมายให้ผจู้ ดั การสินค้าระหว่างประเทศด�ำเนินการ
แทน ธุรกิจอื่นที่กล่าวถึงก็คือ Custom Broker และ Shipping
Custom Broker คืออะไร Custom Broker ก็คือ นายหน้า
ในการจัดการผ่านพิธกี ารศุลกากร ซึง่ มีความหมายเดียวกับ Shipping
ที่จัดการเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรเท่านั้นแล้ว Freight
Forwarder คืออะไร Freight Forwarder ก็คือ ธุรกิจบริการ
ประเภทหนึ่งที่ท�ำหน้าที่เป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า ในเรื่อง
ตั้งแต่การจองระวางเรือ การบรรจุสินค้า การขนส่ง การด�ำเนิน
พิธีการขาเข้า และขาออก การจัดการเกี่ยวกับเอกสารส่งออกและ
น�ำเข้า เป็นต้น กล่าวโดยสรุป Freight Forwarder ก็คือ บริษัท
ที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่มากกว่าการผ่านพิธีการศุลกากรบริการที่
Freight Forwarder สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ได้ แ ก่
1) Custom Broker คือ ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า
2) Forwarding Business คือ ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า 3) Transportation
Provider คือ ผู้ขนส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ
4) Packing บริการรับจัดการการบรรจุสินค้า 5) Warehouse
ให้บริการโรงพักสินค้า อาจจะเป็นผู้ด�ำเนินการบริหารจัดการเอง
หรือร่วมกับผู้ประกอบการอื่นที่มีโรงพักสินค้าไว้บริการ 6) Labor
ให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน ในการบรรจุสนิ ค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
7) Multimodal Transport ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
8) Logistics Service ให้บริการในการบริหารโลจิสติกส์ หรือ
การกระจายสินค้า 9) Business Consultant ให้บริการในการให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกและน�ำเข้า (อรทัย โอภาศศักดากุล,
2554)
จากทีไ่ ด้กล่าวมานีท้ ำ� ให้ผศู้ กึ ษามีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์
จ�ำกัด เพื่อน�ำผลที่ได้จากศึกษาเปรียบเทียบองคก์รของผู้ใช้บริการ
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผใู้ ห้บริการด้านการขนส่งสินค้าผลลัพธ์
ทีเ่ กิดขึน้ จากการทีล่ กู ค้าประเมินคุณภาพของการบริการทีเ่ ขาได้รบั
เรียกว่า คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Service
Quality) ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท�ำการเปรียบเทียบบริการ
ที่คาดหวัง (Expected Service) กับบริการที่รับรู้ (Perceived
Service) ซึ่งก็คือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบริการ
แล้ ว นั่ น เองโดยเกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ไปปรับปรุงแนวทางการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า
ของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการของ
บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการของ
บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้
บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า กั บ ความพึ ง พอการให้ บ ริ ก าร ของบริ ษั ท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาเรือ่ ง คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าบริษทั
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการศึ ก ษาประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น ลู ก ค้ า ที่ ใช้ บ ริ ก าร
บริษัทโคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ลูกค้าที่มาใช้บริการ จ�ำนวน
80 ราย จากทั้งหมด 100 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1		 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา ต� ำ แหน่ ง งาน อายุ ง าน การสร้ า งลั ก ษณะค� ำ ถาม
เป็นลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูล
เพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดโดยมี
ค�ำตอบให้เลือกหลายค�ำตอบแต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียง
ข้อเดียวข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�ำนวน คือ
ค่าร้อยละ โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วย จ�ำนวนค�ำถาม
ทั้งสิ้น 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2		 ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น
ลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความพึงพอใจ
ออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด (Likert) แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) มีค�ำถามจ�ำนวน 22 ข้อ
ส่วนที่ 3		 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการ โดยเป็นลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน
แบ่งค่าคะแนนระดับความความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบ
ลิเคอร์ด (Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค�ำถามจ�ำนวน 7 ข้อ
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื้ อ หาและความถู ก ต้ อ งในส� ำ นวนภาษาโดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแบบสอบถาม จ� ำ นวน 3 ท่ า น โดยหาดั ช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .933
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุง
จากผู ้ เชี่ ย วชาญแล้ ว น� ำ เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณา
ความสมบูรณ์อีกครั้งและน�ำไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่ง
ผลต่อตัวชี้วัดผล จ�ำนวน 10 ชุด แล้วน�ำมาหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) น�ำแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่นตาม
วิธีของครอนบาคโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ใช้เกณฑ์ค่าความ
เชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไป จะตอบแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเพียงพอ
ส�ำหรับใช้เป็นมาตรฐานของมาตรวัด ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งชุดนี้ จ�ำนวน 20 ชุด กับปัจจัยการบริหารจัดการ
ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขา ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.937 มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
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ท� ำ การประมวลผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลีย่ (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel ซึง่ เป็นโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับสร้างแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแท่ง
(Bar Chart) พร้ อ มค� ำ อธิ บ ายผล และน� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากแผนภู มิ
มาน�ำเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ

ผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 100 คน จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต�ำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ import/export มีอายุงาน 5-10 ปี
จากการศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า
ของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด พบว่า ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ ด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้าน
การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ ในภาพรวมระดับ
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากโดยเรียงจากมากไปน้อย
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นการเข้ า ใจการรั บรู ้ ค วามต้ อ งการของ
ผู้มารับบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 รายการ ประกอบด้วย พนักงาน
สามารถตอบค�ำถามได้ทันทีเมื่อมีข้อซักถาม พนักงานมีการแจ้ง
หรือรายงานท่านตลอดระหว่างการให้บริการพนักงานรับทราบถึง
ความต้องการลูกค้าและให้บริการตรงตามลูกค้าต้องการ มีการ
กระจายสินค้าไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ ตามทีล่ กู ค้าต้องการ พนักงานเอาใจใส่
ในการให้บริการอย่างเต็มที่
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ความส�ำคัญมาก โดยมีรายละเอียดอยูใ่ นระดับความมาก 5 รายการ
ประกอบด้วย พนักงานมีความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
เช่น ใบขนสินค้า ใบ BL ใบขนสินค้าความน่าเชื่อถือของบริษัท
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้เอกสารต่างๆ ที่ได้รับถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาดพนักงานมีความรู้ความสามารถ สามารถ
อธิบายและให้ค�ำแนะน�ำได้เป็นอย่างดี บริษัทขนส่งเลือกใช้พาหนะ
ขนส่งที่เหมาะสมกับเส้นทาง
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผลการศึกษาพบว่า
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียดอยู่ในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย ความรวดเร็ว
ในการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยในการ
ยกแทนคน พนั ก งานสามารถแก้ ไขปั ญ หาท่ า นได้ ร วดเร็ ว ตาม
ความต้องการ พนักงานมีการแก้ปัญหาหน้างานถ้าเกิดมีการติดขัด
ในการตรวจปล่อยเอกสาร
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ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยมี
รายละเอียด อยู่ในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย ความถูกต้อง
ในการวางบิล และจัดท�ำใบเสร็จรับเงินความถูกต้องในการจัดท�ำ
ใบขนสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องพนักงานมีการส่งใบขนหรือ
เอกสารให้ตรวจสอบทุกครั้งในการตรวจปล่อย พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการบริการอย่างมืออาชีพ
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ผลการศึกษาพบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียด อยู่ในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย พนักงาน
สวมเครื่องป้องกันความปลอดภัยในการยกขน มีอุปกรณ์ที่ช่วย
ในการยกขนสินค้าที่ทันสมัย พนักงานมีเครื่องทุ่นแรงในการยกขน
สินค้า พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพและการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์
ความพึงพอใจในการให้บริการของ บริษทั โคไชน่าเฟรท
ไทยแลนด์ จ�ำกัด จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ในภาพรวมของ
ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารอยู ่ ใ นระดั บ มาก ประกอบด้ ว ย
R = การมี ค วามพร้ อ มทั้ ง บุ ค ลากรและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะให้
บริ ก าร C = ความสะอาด การบริ ก ารที่ ดี E = การมี ค วาม
กระตือรือร้นในการให้บริการ I = มีความสนใจในงานบริการ
E = ความอดทน อดกลั้น ในการให้บริการ S = การมีใจใฝ่บริการ
ปรารถนาให้ผู้อื่นพึงพอใจและสุขใจ V = การตระหนักถึง คุณค่า
ในงานบริการอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน และ
อายุงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของบริษัท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ .05
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทโคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผูร้ บั บริการ และด้านการเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทิศทาง
เดียวกันมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า
ของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ผู้ศึกษามีประเด็น
ที่จะมาอภิปรายดังนี้
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ของบริ ษั ท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รู ปธรรมของบริ ก าร ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ ด้ า นการให้
ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัควัฒน์
อินทรวงษ์โชติ (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของ
ผูป้ ระกอบการโลจิสส์ตกิ ส์ในประเทศไทยและลาว พบว่า ปัจจัยด้าน
ความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก าร ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ บั บริการ และด้านการรูจ้ กั และเข้าถึงจิตใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ข้อมูลส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต�ำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ import/export มีอายุงาน 5 - 10 ปี
ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก ารภาพรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพร แย้มโอษฐ์ (2555)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษั ท ปานทอง
ทรานสปอร์ต จ�ำกัด พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ มากระดั บ ความส� ำ คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการให้
บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับความส�ำคัญมาก (X = 3.66) และเมื่อพิจารณาถึงระดับ
ความส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ ความส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด 4 รายการ
ประกอบด้วย พนักงานสวมเครื่องป้องกันความปลอดภัยในการ
ยกขน (X = 3.67) มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการยกขนสินค้าที่ทันสมัย
(X = 3.67) พนักงานมีเครื่องทุ่นแรงในการยกขนสินค้า (X = 3.66)
พนักงานมีปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสุภาพและการแต่งกายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
(X = 3.65) ตามล�ำดับ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ยุ พิ น ใจมี สุ ข ทุ ก เพลา (2560)
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้
บริการขนส่งของบริษทั โดยบริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ให้ความส�ำคัญมาก ระดับความส�ำคัญ
ต่อปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก (X = 3.69) และเมื่อ
พิจารณาถึงระดับความส�ำคัญ อยู่ในระดับความส�ำคัญมากที่สุด
4 รายการ ประกอบด้วย ความถูกต้องในการวางบิล และจัดท�ำ
ใบเสร็จรับเงิน (X = 3.73) ความถูกต้องในการจัดท�ำใบขนสินค้า
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (X = 3.72) พนักงานมีการส่งใบขนหรือ
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เอกสารให้ ต รวจสอบทุ ก ครั้ ง ในการตรวจปล่ อ ย (X = 3.69)
พนั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการบริ ก ารอย่ า งมื อ อาชี พ
(X = 3.60) ตามล�ำดับ
ด้ า นการตอบสนองต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก ารภาพรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพร แย้มโอษฐ์ (2555)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษั ท ปานทอง
ทรานสปอร์ต จ�ำกัด พบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ให้ความส�ำคัญมาก ระดับความส�ำคัญต่อปัจจัยคุณภาพการให้
บริการด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดั บ ความส� ำ คั ญ มาก (X = 3.74) และเมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ
ความส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ ความส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด 4 รายการ
ประกอบด้ ว ย ความรวดเร็ ว ในการจั ด ส่ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(X = 3.80) มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งทุ ่ น แรงช่ ว ยในการยกแทนคน
(X = 3.74) พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาท่านได้รวดเร็วตาม
ความต้องการ (X = 3.74) และพนักงานมีการแก้ปัญหาหน้างาน
ถ้าเกิดมีการติดขัดในการตรวจปล่อยเอกสาร (X = 3.66) ตามล�ำดับ
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา
(2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขนส่งของบริษทั โดยบริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์
จ�ำกัด ให้ความส�ำคัญมาก ระดับความส�ำคัญต่อปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
อยู่ในระดับความส�ำคัญมาก (X = 3.83) และเมื่อพิจารณาถึงระดับ
ความส�ำคัญ อยู่ในระดับความส�ำคัญมาก 5 รายการ ประกอบด้วย
พนักงานมีความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร เช่น ใบขนสินค้า
ใบ BL ใบขนสิ น ค้ า (X = 3.92) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ (X = 3.85) เอกสารต่างๆ
ที่ได้รับถูกต้องครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาด (X = 3.84) พนักงาน
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถสามารถอธิ บ ายและให้ ค� ำ แนะน� ำ ได้
เป็นอย่างดี (X = 3.77) และบริษัทขนส่งเลือกใช้พาหนะขนส่ง
ที่เหมาะสมกับเส้นทาง (X = 3.76) ตามล�ำดับ
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ยุ พิ น
ใจมีสุขทุกเพลา (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่ มี ต ่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษั ท บริ ษั ท บี . เอช.
ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด พบว่า ด้านการเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการ
ของผู้รับบริการให้ความส�ำคัญมาก ระดับความส�ำคัญต่อปัจจัย
คุณภาพการให้บริการด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับความส�ำคัญมาก (X = 3.88)
และเมื่อพิจารณาระดับความส�ำคัญ อยู่ในระดับความส�ำคัญมาก
5 รายการ ประกอบด้วยพนักงานสามารถตอบค�ำถามได้ทันที
เมื่อมีข้อซักถาม (X = 3.90) พนักงานมีการแจ้งหรือรายงานท่าน
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ตลอดระหว่างการให้บริการ (X = 3.90) พนักงานรับทราบถึง
ความต้องการลูกค้าและให้บริการตรงตามลูกค้าต้องการ (X = 3.88)
มีการกระจายสินค้าไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ ตามทีล่ กู ค้าต้องการ (X = 3.88)
และพนักงานเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มที่ (X = 3.82)
ตามล�ำดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของ บริษทั โคไชน่าเฟรท
ไทยแลนด์ ภาพรวมอยู่ในระดับส�ำคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู ้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ต ่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษั ท
บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่ง ให้ความส�ำคัญมาก

ข้อเสนอแนะ

ศึกษาเรือ่ ง คุณภาพชีวติ ของพนักงานบริษทั โคไชน่าเฟรท
ไทยแลนด์ จ�ำกัด
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