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คุณภาพการบริการทีส่่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ : กรณบีริษัทไดนามิค อนิเตอร์ 
ทรานสปอร์ต จ ากดั 

SERVICE QUALITY AFFECTED TO BRAND LOYALTY : CASE STUDY OF 
DYNAMIC INTERTRANSPORT CO., LTD. 
เด่นนภา มุ่งสูงเนิน1   ชนะเกียรติ สมานบุตร2 

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้า อิสระคร้ัง น้ี มีว ัตถุประสงค์ (1)  เพื่อหาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความภกัดีในการใช้บริการ บริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากัด  (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อความภกัดีในการใช้
บริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการ กับความภักดีของผูใ้ช้บริการของบริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากดั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูใ้ช้บริการ บริษทัไดนามิค
อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรแบบนบัไดจ้  านวน 161 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-Test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ r (Correlation 
Coefficient)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 
ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ได้ปฏิบติังานในองค์กรมาเป็นเวลา 2-4 ปี และรูปแบบ
ของกิจการท่ีท างานอยู่ คือ บริษทัจ ากัด ผลการทดสอบจากสมมติฐาน พบว่า ลักษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไม่ท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความภกัดีต่อบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั แตกต่างกนั 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในส่วนของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ผลการศึกษาพบวา่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 
และบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้มี
ความภกัดีในการใชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัและในส่วนของ
คุณภาพการบริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า 
องคป์ระกอบดา้นการบริการท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและความไวว้างใจ ความรวดเร็ว การ
รับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ไปในทิศทางเดียวกนั
กบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, ความภกัดี 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are (1) for discover the factor of demography that 
effecting to brand loyalty of Dynamic Intertransport Co., Ltd; (2) To study the customer 
behavior is effecting to brand loyalty; (3) To study the relationship between service 
quality and brand loyalty of customer of  Dynamic Intertransport Co., Ltd. 
 The samples of this research is the customer to Dynamic Intertransport Co., Ltd 
the number of sample populations are 161 people who using the questionnaire to be the 
information tool and analyze the information by describe statistic to calculate percentage, 
frequency, average, and standard deviation. For hypothesis testing, the Inferential 
Statistics is used to find t-test (independent t-test), F-test, one way ANOVA and 
Correlation. 
 The result of the research is the major sample group are female age of between 
31-40 years old , Graduate Bachelor degree , length of working around 2-4 year and 
mostly are company limited. The result from hypothesis found that the difference 
population has the same brand loyalty to product of Dynamic Intertransport Co., Ltd. In 
term of the customer behavior, the result is the factors of brand loyalty to Dynamic 
Intertransport Co., Ltd are what reason to choose the product, and the power of group 
customer decision. 

The quality of service of Dynamic Intertransport Co., Ltd. are trusting, fast, 
guarantee and taking care to customer is the middle relationship which is in the same 
direction with brand loyalty of customer.   
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บทน า 
 การด าเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการจดัการส่ง
สินคา้เป็นกระบวนการท่ีมีความยุง่ยากและซับซ้อนหลายประการ โดยนอกเหนือจากการ
ผลิตและการบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออกแล้ว ผูส่้งออกจะตอ้งเตรียมเอกสารหลายอย่าง 
และตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานหลายๆแห่ง เช่น การจองเรือ การขนสินคา้ไปยงัท่าเรือ การ
จดัเตรียมเอกสารเพื่อใชใ้นการส่งออก การซ้ือประกนัภยัสินคา้ การด าเนินพิธีการศุลกากร
เพื่อน าสินคา้ออก รวมถึง การคอยเช็คสินคา้ให้ถึงมือผูรั้บปลายทางอยา่งปลอดภยั และตรง
เวลา โดยในแต่ละขั้นตอนของการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศนั้น ผูส่้งออกยอ่มเผชิญกบั
ปัญหาต่างๆ มากมาย ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญในดา้นการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศของผูส่้งออกในการด าเนินการดา้นต่างๆ จึงไดมี้การจดัตั้งแผนกท่ี
ท าหน้าท่ีดูแลการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศโดยเฉพาะ โดยเขา้มาดูแล ควบคุมในดา้น
ตน้ทุนให้มีความเหมาะสม เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งออกนั้นย่อมส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนสินคา้โดยตรง ทั้งน้ีเพราะราคาสินคา้โดยทัว่ไป จะถูกก าหนดข้ึนจาก
ตน้ทุนการผลิตบวกกบัค่าใช้จ่ายในการขนส่ง บวกกับก าไรท่ีจะตอ้งได้รับ ดั้ งนั้น หาก
ตน้ทุนค่าขนส่งสูงจะส่งผลให้ตน้ทุนสินคา้สูงไปด้วย และจะท าให้ผูส่้งออกขาดโอกาส
ทางการแข่งขนัในตลาด  

อย่างไรก็ตาม ผูส่้งออกยงัมีทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึง คือ การใช้บริการตวัแทน
ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ( Freight Forwarder) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีรับจดัการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้กับลูกค้า ด้วยการเป็นตวักลางระหว่างผูส่้งสินค้ากับ
ผูป้ระกอบการขนส่งต่างๆ และด าเนินการทั้งดา้นการจดัการเก่ียวกบัสินคา้ และพิธีการดา้น
เอกสารให้แก่ลูกคา้ นอกจากนั้นตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศยงัมีการ
บริการในดา้นอ่ืนๆอีก เช่น การให้ค  าปรึกษาแก่ลูกคา้ในเร่ืองวิธีการขนส่ง ซ่ึงให้มีความ
หยดัและรวดเร็วท่ีสุด จดัการดา้นพิธีการศุลกากร ด าเนินการเพื่อให้สินคา้เป็นไปตามค าสั่ง
ของเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และระเบียบการคา้ของประเทศ รวมถึงการจดัหาประกนัภยั
สินคา้ 

ธุรกิจตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนัไดมี้การขยายตวั
เพิ่มข้ึนอย่างมาก อนัเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของภาคส่งออกของประเทศ ซ่ึงมีการ
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ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว เป็นผลให้ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการในธุรกิจจดัการ
ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในประเทศไทยมีจ านวนมาก โดยจากขอ้มูลของสมาคมผูรั้บ
จดัการขนส่งระหว่างประเทศของไทย (TIFFA) พบว่าปัจจุบนัสมาคมฯมีสมาชิกซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศจ านวนถึง 209 ราย ทั้งน้ีเม่ือ
นบัรวมกบับริษทัฯท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมแลว้คาดวา่น่าจะมีไม่ต ่ากวา่ 500 ราย เป็น
อยา่งนอ้ย ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศมีการแข่งขนักนัอยา่ง
รุนแรง และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต บริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อสร้างขอ้ได้เปรียญในการแข่งขนัทางธุรกิจ และสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศนั้น การขนส่งสินคา้ถือไดว้า่เป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจาก
ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ จุดก าเนิดของสินคา้ไม่ไดม้าจากจุดเดียวกนักบัการบริโภค
สินคา้ แหล่งวตัถุดิบและตลาดมีท่ีตั้งอยู่ไกลออกไปจากแหล่งผลิต ซ่ึงจากแหล่งก าเนิด
สินคา้และแหล่งบริโภคของสินคา้มีท่ีตั้งอยู่ห่างกนัออกไป เป็นผลให้การจดัการดา้นการ
ขนส่งมีความยุง่ยากและซบัซ้อน ดั้งนั้นธุรกิจขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศจึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะช่วยให้ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศการขยายตวัและเจริญกา้วหน้า เพราะหาก
การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นขอ้เสียเปรียบทางด้านการ
แข่งขนัในการขายสินคา้ใหก้บัประเทศอ่ืนๆ 

ปัจจุบนั ปัจจยัหน่ึงในการเลือกซ้ือสินคา้ คือ คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความทนทาน 
ความเหมาะสมในการใชง้าน เสียงท่ีดงักงัวาน ภาพท่ีคมชดั เป็นตน้ คุณภาพของสินคา้นั้น
สามารถพิสูจน์ได ้บอกไดช้ดัเจนส ากรับสินคา้แต่ละชนิด ในขณะเดียวกนั การบริการ ท่ีดีก็
บอกดว้ยคุณภาพเช่นกนั เรียกว่า “คุณภาพในการบริการ” แต่มีความแตกต่างกบัสินคา้คือ 
คุณภาพในการบริการเป็นนามธรรม อธิบายได้ยาก แตกต่างกนัไปตามผูใ้ช้ และตอ้งใช้
บริการแลว้จึงจะสามารถบอกคุณภาพได ้

คุณภาพการบริการในธุรกิจขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ก็นบัว่าเป็นเร่ืองส าคญั
มาก เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นการบริการลว้นๆ เพราะฉะนั้น การแข่งขนัในธุรกิจตวัแทนขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศส่วนมาก รองจากตน้ทุนทางการตลาดแลว้ ก็คือ คุณภาพการบริการ
นัน่เอง จึงเป็นท่ีมาของบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศตอ้งให้ความส าคญัและ
ใส่ใจในคุณภาพการบริการดว้ย ยิง่สามารถเขา้ถึง ตอบสนอง หรือเอาใจใส่ลูกคา้มากเท่าไร
ยิง่ไดเ้ปรียญคู่แข่งรายอ่ืนๆ มากข้ึนเท่านั้น 
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ความภกัดีจากลูกคา้เป็นเป้าหมายอนัส าคญัท่ีสุดท่ีทุกธุรกิจตอ้งการ หากสินค้า
หรือบริการของธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ย่อมสร้างความ
จงรักภกัดี อยา่งไรก็ตาม การสร้างความจงรักภกัดีในยุคปัจจุบนัท่ีความตอ้งการของลูกคา้
ในธุรกิจบริการมีความซบัซอ้นข้ึนท่ามกลางการแข่งขนัท่ีสูงมากเช่นน้ียอ่มท าไดไ้ม่ง่ายนกั 
แต่ก็ไม่ไดย้ากจนท าไม่ได ้

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด ผูว้ิจยัก็เป็นพนักงานในบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากดั หน่ึงในบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  จึงมีความคิดท่ีจะศึกษา
ลูกคา้ท่ีใช้บริการอยู่ในเร่ืองของคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ: 
กรณีบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยได้ให้ผูใ้ช้บริการท าแบบสอบถาม 
เพื่อหาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการใช้บริการบริษทั ไดนา
มิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อความ
จงรักภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั และ เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการ กบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ได
นามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อหาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ บริษทั 
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อความภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั 
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความภักดีของ
ผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อความภกัดีในการใช้
บริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัท าใหลู้กคา้มีความภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั 
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ต่างกนั  

3. คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ได
นามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มา
ใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั จ  านวน 220 ราย   
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2.  ขอบเขตดา้นสถานท่ี ผูว้จิยัไดเ้ลือก บริษทัไดนามิคอินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
มาเป็นกรณีศึกษา  

3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาถึงคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความภกัดีในการ
ใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั  

4. ขอบเขตดา้นเวลา ไดท้  าการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2556 จนถึง เดือนมีนาคม 
2557 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                     ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 

      

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤตกิรรมผู้ใช้บริการ 
1.ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ 
2. เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ 
3.วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
4.บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ   
การตดัสินใจใชบ้ริการ 
5.โอกาสในการใชบ้ริการ 
6.ช่องทางหรือสถานท่ีจ าหน่าย 
7.ขั้นตอนในการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 
 คุณภาพการบริการ 

1.ส่ิงท่ีสมัผสัได ้ 
2. ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ 
3. ความรวดเร็ว 
4. การรับประกนั  
5. การเอาใจใส่ลูกคา้  

 ความภักดีของผู้ใช้บริการ 
1. พฤติกรรมการบอกต่อ 
2. ความตั้งใจซ้ือ 
3. ความอ่อนไหวต่อราคา 
4. พฤติกรรมการร้องเรียน 
 
 

ประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 
5. รูปแบบของกิจการ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อความ

ภกัดี   ในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัแตกต่างกนั 
2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ บริษทั ได

นามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
3. เพื่อทราบถึงคุณภาพการบริการท่ีจะส่งถึงผลกระทบต่อความภักดีของ

ผูใ้ชบ้ริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
4. บริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูล

ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ (Freight Forwarder) หมายถึง ผูท่ี้รับ
จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศให้กบัลูกคา้ดว้ยการเป็นตวักลางติดต่อผูป้ระกอบการ
ขนส่งและด าเนินการทั้งด้านการจดัการเก่ียวกบัตวัสินคา้และพิธีการด้านเอกสารให้แก่
ลูกคา้และอาจใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  

2. ประชากรศาสตร์ จะแบ่งตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา และ สถานภาพ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ 
การตีความ และ การเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน 

3. พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการหรือ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ การใช้ และการประเมินหลงัการใช้ การใชสิ้นคา้หรือ
บริการบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

4. คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ตดัสิน
คุณภาพ โดยใชก้ารเปรียบเทียบการรับรู้จากท่ีพวกเขาไดรั้บกบัส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวงัวา่จะ
ไดรั้บจากบริการนั้นๆ  

5. ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจท่ี
สม ่าเสมอ และ/หรือ การซ้ือตราสินคา้เดิมในผลิตภณัฑ์ของบริษทัใดบริษทัหน่ึง เป็น
การศึกษาถึงอุปนิสัยการซ้ือของผูบ้ริโภค และพบวา่ ตราสินคา้ท่ีมีส่วนครองตลาดมากข้ึน 
เกิดจากกลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ปัจจยัท่ีใชว้ดัความจงรักภกัดีต่อการ
บริการ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
ความรู้เกีย่วกบับริษัทตัวแทนรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

ตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ (Freight Forwarder) เป็นผูป้ระกอบการ
ท่ีไม่มีเรือเป็นของตนเอง (Non-Vessel Operating Carrier : NVOCC)  แต่เป็นผูเ้ช่ือมต่อ
กิจกรรมการขนส่งระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย โดยอาศยัการมีโครงข่ายงานการให้บริการอาจท า
หนา้ท่ีหลายอยา่ง เช่น บางรายท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการจดัหา และการจดัส่งสินคา้ของผู ้
ส่งออกไปยงัเมืองท่าปลายทาง บางรายท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผูส่้งสินคา้กบัผูข้นส่ง
สินคา้โดยตรง ซ่ึงอาจประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้หลายรูปแบบ (Multimodal Transport 
Operator) หรือผูใ้ห้บริการท่ีไม่ใช่เจา้ของเรือ โดยขอบเขตและลกัษณะงานของบริษทั
ตวัแทนรับบริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ได้แก่จดัหาระวางบรรทุกให้แก่ลูกค้า  
บริการดา้นพิธีการศุลกากรให้แก่ลูกคา้ (Custom Broker) จดัท าเอกสารน าเขา้และส่งออก
ต่างๆให้แก่ลูกคา้  บริการรับ-ส่ง สินคา้ดว้ยรถบรรทุก (Transportation Provider)  บริการ
เก็บรักษาสินคา้ (Warehouse)  รับจา้งบรรจุหีบห่อ (Packing)  บริการรวบรวมสินคา้ 
(Group age Or Consolidation) และบริการอ่ืนๆ 
แนวความคิดเกีย่วกบัการบริการและคุณภาพการบริการ 

คุณภาพบริการ หมายถึง ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ และ
ระดบัของความสามารถของบริการการบ าบดัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  และระดบั
ความพึงพอใจของ ผูรั้บบริการหลงัจากไดรั้บบริการแลว้ (วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2543 
อา้งถึงใน จิดาภา วิรเศรษฐ, 2551) โดยปกติคุณภาพของการบริการมกัถูกนิยามในลกัษณะ
ของทศันคติโดยรวม (Overall Attitude) ท่ีมีต่อการตดัสินใจ (Judgement) ความดีเลิศ 
(Excellence) หรือความเหนือกวา่ (Superiority) ของการบริการ (Chen et al., 1994, Cronin 
& Taylor, 1992, Ziethaml et al., 1990  อา้งถึงใน ผุดผอ่ง ตรีบุบผา, 2547) ท าให้นกัวิจยั
หลายท่านกล่าววา่คุณภาพของการบริการนั้น เป็นส่ิงท่ียากท่ีจะเขา้ใจเน่ืองจากลกัษณะของ
การบริการท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง มีลกัษณะธรรมชาติท่ีคลา้ยกบัทศันคติ หรือเป็น
ลกัษณะโดยรวมของทศันคติ และเป็นการประเมินผลโดยรวมของสินคา้หรือการบริการ 
(Bitner, 1990, cited in Dagger & Lawlery, 2003,Parazuraman et al., 1985, 1988, อา้งถึง
ใน ผดุผอ่ง ตรีบุบผา, 2547) 
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องค์ประกอบของคุณภาพในการบริการ 
 ในการวดัคุณภาพของการให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ ลูกคา้จะวดัจากองค์ประกอบ
ของคุณภาพในการบริการซ่ึงมี 5 ขอ้ (Berry et al.1985; Zeithaml and Bitner , 1996) อา้งอิง
ใน ดร.ชยัสมพล ชาวประเสริฐ , 2548 , หนา้106 ไดแ้ก่   1) ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles)  2) 
ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ (Reliability)  3) ความรวดเร็ว (Responsiveness)  4)  การ
รับประกนั (Assurance)  5)  การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล (Empathy) 
แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพท่ี
บุคคลกระท า เม่ือเขาท าการประเมิน (Evaluating) แสวงหาและครอบครอง (Acquiring) 
การใช้ (Using) หรือบริโภค (Consuming) สินคา้และบริการ (Goods and Services)  
(Loudon, David L. and Della, Bitta Albert J..Consumer Behavior,4th Edition, New York : 
McGraw-hill,1993, อา้งอิงใน ฉตัยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ ,2546 หนา้ 10)  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใช้ของผู ้บริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2540) ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6 
Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบกดว้ย WHO , WHAT , WHY , WHERE , WHEN and HOW  
เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ คือ 7 O’s ซ่ึงประกอบดว้ย OCCUPANTS , OBJECTS , 
OBJECTIVES , ORGANIZATIONS , OCCASIONS , OUTLETS and OPERATIONS ดงั
ตารางแสดงการใชค้  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
รวมทั้งการก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7 Os) 

กลยุทธ์การตลาดที่เกีย่วข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้าน 1). 
ประชากรศาสตร์  2). ภูมิศาสตร์  3). จิตวิทยา หรือจิต
วิเคราะห์  4). พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์  ราคา  การจดัจ าหน่าย  และ
การส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม  และ
สามา รถสนองค วาม พึ งพอใ จขอ ง
กลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร             
(What does the 
consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
จากผลิตภณัฑ์ก็คือตอ้งการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบ
ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) และความแตกต่างท่ี

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product 
Strategies) ประกอบด้วย 1). ผลิตภณัฑ์
หลกั  2). รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่การ
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เหนือกวา่คู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) บรรจุภณัฑ์ ตราสินค้า รูปแบบ บริการ 
คุ ณ ภ า พ  ลั ก ษ ณ ะ น วัต ก ร ร ม   3). 
ผลิตภณัฑค์วบ  4). ผลิคภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  
5). ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น  (Competitive 
Differentiation) 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
เพ่ือสนองความต้องการของเขาด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือ คือ 1). ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา  2). 
ปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรม  3). ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ 1). กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(Product Strategies)  2). กล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย การ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย  ก า ร ให้ ข่ า ว ส า ร 
ประชาสัมพนัธ์  3). กลยุทธ์ด้านราคา 
(Price Strategies)  4. กลยทุธ์ด้านช่อง
ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  (Distribution 
Channel Strategies) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ่ึงประกอบดว้ย 1). ผูริ้เร่ิม  2).ผูมี้อิทธิพล  3). ผู้
ตดัสินใจซ้ือ  4). ผูซ้ื้อ  5). ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ ท่ีใช้มากคือ การโฆษณา และ
(หรือ) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion Strategies) 
โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี 
หรือ ช่วงฤดูใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของ
โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เช่น ท า
ก าร ส่ ง เส ริมก ารตลาด เ ม่ื อใด จึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์ เก็ต  ร้านขายของช า 
บางล าพ ูพาหุรัด สยามสแควร์ ฯลฯ 

ก ล ยุ ท ธ์ ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย 
(Distribution Channel Strategies) บริษทั
น า ผ ลิ ตภัณฑ์ สู่ ตล าด เ ป้ าหมายโดย
พิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the 
consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบด้วย  
1). การรับรู้ปัญหา  2). การค้นหาข้อมูล  3). การ
ประเมินผลทางการเลือก  4). ตดัสินใจซ้ือ  5). ความรู้สึก
หลงัการซ้ือ 

กลยุทธ์ ท่ี ใช้กันมาก คือ  กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) 
ประกอบดว้ยการโฆษณาการขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนักงานขายจะก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการขายให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

ตารางแสดงการใช้ค  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
รวมทั้งการก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรักภักดีต่อการบริการ 
โอลิเวอร์ (Oliver, 1999, p. 34) กล่าววา่ ความจงรักภกัดี คือ ขอ้ผกูมดัอยา่งลึกซ้ึงท่ี

จะซ้ือซ ้ าหรือให้การอุปถมัภ์สินคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจอย่างสม ่าเสมอในอนาคต ซ่ึง
ลกัษณะการซ้ือจะ ซ้ือซ ้ าในตราสินคา้เดิม หรือชุดของตราสินคา้เดิม การเปล่ียนพฤติกรรม
น้ีจะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบและศกัยภาพของความพยายามทาง
การตลาด  

คุณภาพของการบริการ (Service quality) หมายถึงการบริการท่ีดีเลิศ (Excellent 
service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของลูกคา้จนท าให้ลูกคา้เกิดความ
พอใจ (Customer satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี (Customer loyalty) (Johnston,1995 
; Lloyd-Walker & Cheung, 1998) อา้งอิงใน ดร.ชยัสมพล ชาวประเสริฐ , 2548 , หนา้ 106  

Zeithaml, Parasuraman & Berry (1996) ไดส้รุปปัจจยัท่ีใชว้ดัความภกัดีต่อการ
บริการ โดยใช้เกณฑ์จากพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Customer Behavior 
Intentions) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (Bloemer, Ruyter & Wetzels, 1999 อา้งถึงใน ผุดผอ่ง 
ตรีบุบผา, หนา้ 48)  

1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Words of mouth Communications) คือการพูดถึงส่ิงท่ีดี
เก่ียวกบัผูใ้ห้บริการและการบริการ แนะน าและกระตุน้ให้คนอ่ืนสนใจและใช้การบริการ
นั้น ซ่ึงสามารถน ามาวเิคราะห์ความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการ  

2. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นการเลือกการบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือก
แรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นนิสัยเก่ียวกบัการเปล่ียนการบริการได ้ 

3. ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาในการ
ท่ีผูใ้ห้บริการข้ึนราคาและผูบ้ริโภคยอมจ่ายมากกว่าท่ีอ่ืนหากการบริการนั้นสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจได ้ 

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรียนเม่ือเกิด
ปัญหา อาจจะร้องเรียนกบัผูใ้หบ้ริการหรือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปนดัดา ตณัติวฒันพานิช (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงั
และการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษทัจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  โดย
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ช้บริการให้ความ
คาดหวังต่อบริษัท เอบีซี จ  ากัดมากกว่าบริษัทอ่ืนๆ ท่ีใช้บริการอยู่ในทุกๆด้าน 2) 
ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ต่อบริษทั เอบีซี จ  ากดัมากกวา่บริษทัอ่ืนๆท่ีใชบ้ริการอยู่ในทุกๆดา้น 
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3) ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการของบริษทั เอบีซี จ  ากัดมากกว่าบริษทัอ่ืนท่ีใช้
บริการอยูใ่นทุกๆดา้น 

ปราณี ทาทอง (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพการบริการคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ
ของส านกัสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
316 คน ผลการวิจัยพบว่า  1) ผู ้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพด้าน
กระบวนการบริการอยู่ในระดบันอ้ย 2) ปัญหาและอุปสรรคในการคืนอากรตามมาตรา 19 
ทว ิคือ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานชา้ และแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงานไม่เหมือนกนั
ท าให้ขาดมาตรฐานในการปฏิบติังาน 3) ผูป้ระกอบการมีขอ้เสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพการบริการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ไดแ้ก่ ควรเพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้เป็นตน้ 

ชนมวฒัน์ จางกิตติรัตน์ (2554) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความคิดเห็น พฤติกรรม 
และความภกัดีของผูใ้ช้บริการบริษทัรับจดัการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่าง
บริษทัไทย และบริษทัต่างชาติ  : 1) การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาด 
ด้านสินค้า/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนกังานและดา้นคุณภาพต่อการให้บริการพฤติกรรมความถ่ีในการใช้บริการ และความ
ภกัดีโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งบริษทัไทยและบริษทัต่างชาติ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ  2) ผูใ้ชบ้ริการมีต าแหน่งงานรูปแบบท่ีใชบ้ริการต่างกนัมีความภกัดีใน
การใช้บริการต่อบริษทัไทย แตกต่างกนัส่วนผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และรูปแบบท่ีใชบ้ริการต่างกนั มีความภกัดีในการใชบ้ริการต่อบริษทัต่างชาติ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 3) ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสินคา้/
บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการบริษทัไทย ส่วนความคิดเห็นส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นสินคา้/บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการให้บริการ และ
ดา้นคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบริษทัต่างชาติ และ
พฤติกรรมด้านความถ่ีและด้านจ านวนบริษทัท่ีใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
โดยรวมของผูใ้ชบ้ริการทั้งบริษทัไทยและบริษทัต่างชาติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพ
การบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไข ้: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งระดบัคุณภาพการให้บริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของ
คนไขท่ี้มีผลต่อสถานบริการทางการแพทยเ์อกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
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ช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับดา้นมาตรฐานคุณภาพการบริการในระดบัสากลจากสถาบนั
ระหวา่งประเทศ (JCI) ท าการศึกษาโดยวิธีการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป่้วยท่ีเขา้รับ
การบริการจ านวน 303 หน่วยตวัอยา่งโดยวธีิการเลือกตวัอยา่งตามสะดวก และใชแ้บบสอบ
ภามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์สถิติสหสัมพนัธ์และสมการ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่คนไขท่ี้เขา้รับบริการมีความเห็นต่อคุณภาพการ
บริการท่ีไดรั้บในดา้นต่างๆ ในระดบัดี มีความพึงพอใจและความภกัดีต่อสถานบริการทาง
การแพทย์ในระดับสูง และจากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจและความภกัดี
ของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่งต่อ
ระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการด้านภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ด้านการ
สร้างความมัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทางแพทยจ์ะส่งผลกระทบต่อ
ความภกัดีของคนไขท่ี้เขา้มารับบริการ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ, วารสาร, 
วิทยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต ทั้งหมด  220 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี 161 ราย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฎิบติังาน และ รูปแบบของกิจการ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะ
เป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลของผูใ้ช้บริการบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใช้บริการ เหตุผลท่ีเลือกใช้
บริการ วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ โอกาสในการใชบ้ริการ ช่องทางหรือแหล่งให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัใน
ขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ และความถ่ีในการใชบ้ริการ  
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ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ท
รานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5  ระดบั 
โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกับความภกัดีของผูใ้ช้บริการบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.2   

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 40.4  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 80.8 มี
ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 2-4 ปี ร้อยละ 49.7  และมีรูปแบบของกิจการ ร้อยละ 58.4   

2. ผลการวเิคราะห์ด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมผูใ้ช้บริการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการ

ใช้บริการแบบครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 31.7   มีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ คือ มีการ
ใหบ้ริการครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 42.9  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สินคา้ถูกจดัส่งอยา่งรวดเร็ว 
คิดเป็นร้อยละ 41.6  บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ คือ 
ประสบการณ์เดิมท่ีเคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 32.9 โอกาสในการใช้บริการ คือ เม่ือ
ต้องการใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 78.9  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ช่องทางหรือแหล่ง
ใหบ้ริการจากพนกังานขายของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 
89.4  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือในการ
ตดัสินใจใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 31.7 และความถ่ีในการใช้บริการกบับริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั คือ ทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.4 
 3. ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพการบริการของบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากดั 

ในดา้นคุณภาพการบริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั กลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้หค้่าเฉล่ียดงัน้ี ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีสัมผสัได ้มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.12 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อความเช่ือถือและไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.20 มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ความรวดเร็ว ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
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ความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.13 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก การรับประกนั 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับประกนั มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากบั 4.09 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก การเอาใจใส่ลูกคา้ ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียโดยรวม
เท่ากบั 4.24 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4. ผลการวเิคราะห์ความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทไดนามิค อนิเตอร์ทรานสปอร์ต 
จ ากดั 

ความภกัดีของผูใ้ช้บริการ กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ค่าเฉล่ียดงัน้ี พฤติกรรมการบอกต่อ 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบอกต่อ มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.11  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความตั้ งใจซ้ือ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความตั้ งใจซ้ือ มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 3.81 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความอ่อนไหวต่อราคา ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความอ่อนไหวต่อราคา มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.72  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก พฤติกรรมการร้องเรียน ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการร้องเรียน มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.88 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย  (1) เพศ (2) อายุ (3) 
ระดบัการศึกษา (4) ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน (5) รูปแบบของกิจการ ท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อความภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัแตกต่างกนั โดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี ทุกดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความ
ภกัดีในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ย (1) ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ 
(2) เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ (3) วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ (4) บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ (5) โอกาสในการใช้บริการ (6) ช่องทางหรือแหล่ง
ให้บริการ (7) ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักับขั้นตอนใดในการตัดสินใจใช้บริการ (8) 
ความถ่ีในการบริการ ท่ีแตกต่างกนัท าให้ลูกคา้มีความภกัดีในการใช้บริการ บริษทั ไดนา
มิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) 
ในกรณีตวัแปรอิสระช่องทางหรือแหล่งให้บริการ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
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วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกนัท าให้ลูกคา้มีความภกัดีในการใชบ้ริการ บริษทั 
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัต่างกนั และ บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ
ท่านในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท าใหลู้กคา้มีความภกัดีในการใชบ้ริการ บริษทั ไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3  คุณภาพการบริการประกอบด้วย (1) ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(2) ความ
เช่ือถือและไว้วางใจได้ (3) ความรวดเร็ว (4) การรับประกัน (5) การเอาใจใส่ มี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูใ้ช้บริการของ บริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต 
จ ากดั จากผลการทดสอบสหสัมพนัธ์ (Correlation) สรุปไดด้งัน้ี ทุกดา้นของคุณภาพการ
บริการมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ไปในทิศทางเดียวกบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการของ 
บริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั พบว่าตวัแปรตน้ทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ซ่ึงพิจารณารายดา้นไดด้งัน้ี 
                                                                 Correlations 

  
ส่ิงที่สัมผสัได้ 

ความเ ช่ือถือและ
ไว้วางใจได้ ความรวดเร็ว การรับประกนั การเอาใจใส่ 

พฤติกรรมการ
บอกต่อ 

Pearson Correlation .686** .692** .689** .739** .719** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 161 161 161 161 161 

ความตั้งใจซ้ือ Pearson Correlation .570** .556** .655** .701** .606** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 161 161 161 161 161 

ความอ่อนไหว
ต่อราคา 

Pearson Correlation .581** .512** .654** .662** .533** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 161 161 161 161 161 

พฤติกรรมการ
ร้องเรียน 

Pearson Correlation .515** .390** .401** .471** .431** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 161 161 161 161 161 

 **. Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed). 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง    “คุณภาพการบริการท่ีส่งผลกระทบต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการกบั
บริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด” ใช้ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง คือ 
แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีต่อการบริการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งนั้นคือ ผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั  
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 2-4 ปี  และท างานอยูใ่นรูปแบบของกิจการ คือ บริษทัจ ากดั 
จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อความภกัดี
ในการใชบ้ริการบริษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัแตกต่างกนั พบวา่ ทุกขอ้ของ
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีความภกัดีในการใช้บริการบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

ในส่วนของพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ผลการศึกษาพบวา่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 
และบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้มี
ความภกัดีในการใชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ
กบั บริษทัไดนามิค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด แสดง
การใช้ค  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ว่าส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ ก็คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product components) และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive 
Differentiation) (ท่ีมา : รองศาสตราจารยศิ์ริวรรณ เสรีรัตน์ , 2550) 

ในส่วนของคุณภาพการบริการของบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
ผลการศึกษาพบว่า ส่ิงท่ีสัมผสัได้ ความเช่ือถือและความไวว้างใจ ความรวดเร็ว การ
รับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้ ใช้สถิติ Pearson’s Correlation เป็นความสัมพนัธ์เชิง
บวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ไปในทิศทางเดียวกันกับความภกัดีของผูใ้ช้บริการกับบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท ์(2554) วา่คนไขท่ี้
เขา้รับบริการมีความเห็นต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บในดา้นต่างๆ ในระดบัดี มีความพึง
พอใจและความภักดีต่อสถานบริการทางการแพทย์ในระดับสูง และจากการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มี
ผลต่อระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการ
ดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการ
ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ดา้นการสร้างความมัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถาน
บริการทางแพทยจ์ะส่งผลกระทบต่อความภกัดีของคนไขท่ี้เขา้มารับบริการ นอกจากน้ีผลท่ี
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พบยงัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ คุณภาพของการบริการ (service quality) หมายถึง
การบริการท่ีดีเลิศ (excellent service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของ
ลูกคา้จนท าให้ลูกคา้เกิดความพอใจ (customer satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี 
(customer loyalty) (Johnston,1995 ; Lloyd-Walker & Cheung, 1998) อา้งอิงใน ดร.ชยั
สมพล ชาวประเสริฐ , 2548 , หนา้ 106  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวจิยัมีขอ้คน้พบวา่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ และบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีท าให้ลูกคา้มีความภกัดีในการใช้บริการกบั
บริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั  ดงันั้น ทางบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทราน
สปอร์ต จ ากัดจึงควรให้ความส าคญัเก่ียวรูปแบบการให้บริการเหตุผลท่ีลูกค้าเลือกใช้
บริการ และควรพิจารณาถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
โดยพฤติกรรมทั้ง 2 ขอ้น้ีลว้นแต่ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความภกัดีในการใชบ้ริการกบับริษทั
ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 2. ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพการบริการ ได้แก่ ส่ิงท่ีสัมผสัได้ ความเช่ือถือและ
ไวว้างใจ ความรวดเร็ว การรับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั ดั้งนั้น ทางบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั จึงควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพการบริการในทุกๆขอ้ 
และคงคุณภาพการบริการท่ีดีไว ้เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความภกัดีกับทางบริษทัไดนามิค 
อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดัตลอดไป 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด ซ่ึงไม่ได้มี
การศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อสอบถามถึงคุณภาพการบริการท่ีลึกซ้ึงกว่าน้ี ดังนั้น เพื่อให้
การศึกษาเร่ืองน้ีมีความชัดเจนและลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมี การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ช้บริการ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการบริการท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผล
กระทบต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการบริษทัไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
บรรณานุกรม 
ฉตัยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 2 . กรุงเทพฯ : ธรร 

กมลการพิมพ ์, 2546 
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ชนมวฒัน์ จางกิตติรัตน์ “การเปรียบเทียบความคิดเห็น พฤติกรรม และความภกัดีของผูใ้ช้
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ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และวชัรียา โกมลสุต. “ความพึงพอใจคุณภาพการบริการของธุรกิจ
 สถานท่ีพกัแรมในเมืองพทัยาท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
 และชาวต่างชาติ”วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทศัน์. ปีท่ี 3 , 2550 
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 ธรรมสาร จ ากดั , 2546 
อดุลย ์จาตุรงคกุล   ดลยา จาตุรงคกุล  และ พิมพเ์ดือน แสงมหาชยั. การตลาดบริการ. พิมพ์
 คร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า , 2546. 
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 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 
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การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ เขา้ถึงไดจ้าก 1 มีนาคม 2557 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/publication/462_file.pdf 
 



103 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

การหาค่า R , มีนาคม 2557 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/course/lec_567730_lesson_07.p

 df 
ความแตกต่างระหวา่งการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ,มีนาคม 2557 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://region3.prd.go.th/phrae/data/pr3.html 
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้, สิงหาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=348:-brand-loyalty-&catid=1:mk-articles&Itemid=11 

ความภกัดีต่อตราสินคา้, สิงหาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://blog.eduzones.com/poonpreecha/90679 
บุษรา ประกอบธรรม 2554 เข้าถึงได้จาก http://bupress.bu.ac.th/ebook/BA/Bc428-
 7_bootsara.p.pdf 
ระบบบริการความสัมพนัธ์ของลูกคา้ , มีนาคม 2557 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.obvoc.com/blog/2013/10/14/brand-image/ 
สรุปการคา้ระหวา่งประเทศของไทยกบัประเทศคู่คา้ส าคญั, มิถุนายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก
 http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7809&I
 temid=807&lang=th 
หลกัการตลาด 4P , มีนาคม 2557 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.nanosoft.co.th/maktip01.htm 
n general, the higher the correlation coefficient, the stronger the relationship.The 

following tables present some rules of thumb. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.strath.ac.uk/aer/materials/4dataanalysisineducationalresearch/unit4/c
orrelationsdirectionandstrength/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/course/lec_567730_lesson_07.pdf
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/course/lec_567730_lesson_07.pdf
http://region3.prd.go.th/phrae/data/pr3.html
http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=article&id=348:-brand-loyalty-&catid=1:mk-articles&Itemid=11
http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=article&id=348:-brand-loyalty-&catid=1:mk-articles&Itemid=11
http://blog.eduzones.com/poonpreecha/90679
http://bupress.bu.ac.th/ebook/BA/Bc428-7_bootsara.p.pdf
http://bupress.bu.ac.th/ebook/BA/Bc428-7_bootsara.p.pdf
http://www.obvoc.com/blog/2013/10/14/brand-image/
http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7809&Itemid=807&lang=th
http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7809&Itemid=807&lang=th
http://www.nanosoft.co.th/maktip01.htm


104 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

กรอบแนวคิดใหม่ปรับตามผลการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

พฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
-เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 
-บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

คุณภาพการบริการ 
-ส่ิงท่ีสัมผสัได ้
-ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้
-ความรวดเร็ว 
-การรับประกนั 
-การเอาใจใส่ 

ความภักดีของผู้ใช้บริการ 
-พฤติกรรมการบอกต่อ 
-ความตั้งใจซ้ือ 
-ความอ่อนไหวต่อราคา 
-พฤติกรรมการร้องเรียน 


