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บทคัดยอ
การคนควาอิสระ เรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการสงออกตอผูประกอบการรถขนสง
ขามแดนภายในจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของผูใชบริการสงออกดวยรถ
ขนสงขามแดนที่สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ สอง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการสงออกตอผูประกอบการรถขนสงขามแดนภายในจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธที่มีตอการบริการสงออกตอผูประกอบการรถขนสงขามแดนภายในจังหวัดมุกดาหาร
จําแนกตามประเภทผลิ ตภั ณฑที่สงออก ระยะเวลาการดําเนิ นการสงออก ระยะเวลาที่ใ ชบริก าร
ปริมาณการขนสง และ ประเภทของรถที่ใชบริการ ประชากรที่ศึกษาไดแก ผูบริหารหรือบุคลากรใน
สายงานที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการเลือกใชบริการรถขนสงขามแดน จากบริษัทผูสงออกสินคา
ไปยังประเทศลาวผานดานศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร โดยใชสํามะโนประชากรจํานวน 94 ราย ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยคาพารามิเตอรที่ใชเปนเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนคาพารามิเตอร
ของประชากรเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช Chi-Square เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปร 2 กลุม
ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามมี ประเภทผลิตภัณฑที่สงออกสวนใหญ สงออก
อาหารแปรรูป / สด ระยะเวลาการดําเนินการดานสงออก ตั้งแต 6 ปขึ้นไป ระยะเวลาการดําเนินการ
ดานสงออกที่ใชบริการรถขนสงขามแดนกับผูประกอบการในจังหวัดมุกดาหาร คือ 3 ป แตไมถึง
6 ป ปริมาณการสงออกโดยเฉลี่ยตอสัปดาห คือ 4-6 เที่ยวตอสัปดาห และ ประเภทของรถที่ใชบริการ
บอยที่สุด คือ รถหัวลาก คอนเทนเนอร โดยใหความสําคัญดานคุณลักษณะของบริการรถขนสงใน
ระดับมากที่สุดคือ ความสมบูรณครบถวนของ การใหบริการ ดานราคาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของอัตราคาบริการ ดานสถานที่ใหบริการ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก อันดับแรก คือ ความสะดวกในการเขาไปติดตอ
สํานักงาน ดานสงเสริมการขายผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก อันดับแรกคือ ความ
พอใจในการคิดคาบริการพิเศษแบบเหมารวม ดานพนักงาน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
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ระดับมาก อันดั บแรกคือ ทั กษะและความสามารถของพนั กงานขับ ดานประชาสัมพันธ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากคือ ภาพพจนในการประชาสัมพันธ นอกจากนั้นจากการ
ทดสอบสมมติฐานยังพบวา ระยะเวลาการดําเนินการใชบริการรถขนสงขามแดนมีความสัมพันธกับ
ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ ตอผูประกอบการรถขนสงขามแดน ภายในจังหวัดมุกดาหารใน
ดานคุณลักษณะของบริการรถขนสง ในดานราคาคาบริการ และ ในดานพนักงาน ปริมาณการ
สงออกโดยเฉลี่ยตอสัปดาห และประเภทของรถที่ใชบริการ ตาง มีความสัมพันธกับระดับความ
พึงพอใจในการใชบริการ ตอผูประกอบการรถขนสงขามแดน ภายในจังหวัดมุกดาหาร ในดาน
สงเสริมการขาย
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ABSTRACT
The first objective of this research is to study the general information factor of
consumers using crossing border transportation businesses in Mukdahan Province. The
second objective is to investigate consumers’ satisfaction in using such mentioned
transportation. The last objective is to find out the relationship between general
information factor and consumers’ satisfaction.
The study is based on the census method collecting data from 94 populations,
that is, the businesses exporting products to Laos through the Mukdahan Custom.
In order to analyze the data, both descriptive statistics such as the frequency,
the per cent frequency, the mean, the standard deviation and inference statistics
particularly the Chi-squared statistics are applied in this study at the significant level of
0.05.
The results obtained from the descriptive statistics suggest that most of the
exported products are processed foods and fresh foods. The export experiences are on
average more than 6 years, however, they mostly use crossing border transportation
businesses for only 3 years but less than 6 years. The service frequencies is on average
4-6 times per week with the transportation as pulling cars and containers.
With respect to service quality, it is found out to be most important
particularly the service completeness. In terms of service price, it is found out to be
important particularly the appropriate price. For service place, it is found out to be
important particularly the contacting convenience. The service promotion is found out
to be important particularly the special price while the service people is also found out
to be important particularly drivers’ skills and capacities. In terms of public relation, it
is found out to be important particularly the public relation image.
As far as the inference statistics is concerned, the service experiences, the
service quality, the service price, the service people, the average export quantity per
week, and the types of transportation are found out to be related to consumers’
satisfaction.

