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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าและแนวโน้มการใช้บรกิารขนส่งสนิค้า
ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ทีม่ต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิาร  ดา้นการตดิต่อ
ประสานงาน  ดา้นพนกังานขบัรถ  ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื  ดา้นการรบัสง่สนิคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร  และ
ด้านความน่าเชื่อถือ  กับแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  บริษัท ทรงทอง  
ทรานสปอร์ต จ ากดั เพื่อศกึษาแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บรษิัท ทรงทอง 
ทรานสปอรต์ จ ากดั จ าแนกตามขอ้มลูของบรษิทั ประกอบดว้ย ประเภทของนิตบิุคคล  ระยะเวลาประกอบการ  จ านวน
พนกังานของบรษิทั   สถานทีต่ัง้ของกจิการ  รปูแบบการใชบ้รกิาร  และความถีใ่นการใชบ้รกิาร  โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ บรษิัทที่เคยใชบ้รกิารขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  บรษิัท ทรงทอง ทราน
สปอรต์ จ ากดั ในช่วงเดอืนมกราคม 2551 ถงึเดอืนธนัวาคม 2551 ซึง่มจี านวนทัง้หมด 170 ราย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าท ี การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว ถ้าพบความแตกต่างรายคู่ใช้วธิีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัน้อยทีส่ดุ หรอื ดนัเน็ตต ์ท3ี การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  ลูกคา้ทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นโรงงาน มรีะยะเวลาประกอบการ มากกว่า 15 ปี
ขึน้ไป มจี านวนพนักงานในบรษิทัมากกว่า 200 คนขึน้ไป มสีถานที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพ มรีูปแบบการใชบ้รกิารตู้          
คอนเทนเนอรแ์ละมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารมากกว่า 12 ครัง้ต่อเดอืน  
             2.  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บริษัท               
ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ดา้นต่างๆ คอื ดา้นการตดิต่อประสานงาน ดา้นพนกังานขบัรถ ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื 
ดา้นการรบัสง่สนิคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื โดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ  
              3. แนวโน้มการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของบรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บริษัท ทรงทอง ทราน
สปอรต์ จ ากดั โดยแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารอยู่ในระดบัแนวโน้มกลบัมาใช้แน่นอน แนวโน้มการใชบ้รกิารต่ออยู่ใน
ระดบัแนวโน้มใช่ต่อแน่นอน    และแนวโน้มแนะน า หรอื บอกต่ออยู่ในระดบัแนะน าแน่นอน  
             4. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจกบัแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั พบว่าดา้นพนักงานขบัรถโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือโดยรวม             
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัที่ระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านการรบัส่งสนิค้าโดยรวม  
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัที่ระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นความน่าเชื่อถอื
โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
             5.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจกบัแนวโน้มการใชบ้รกิารต่อการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้
ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั พบว่าดา้นการตดิต่อประสานงานโดยรวม มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนคา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้นพนักงานขบัรถโดยรวม 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื
โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัที่ระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01  ดา้นการรบัส่ง
สนิคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ใชบ้รกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นความ
น่าเชื่อถอืโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
         6.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจกบัแนวโน้มการแนะน า หรอื บอกต่อการใชบ้รกิารต่อ
การใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของบรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั พบว่าดา้นพนักงานขบั
รถโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัที่ระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ด้านอุปกรณ์
และเครื่องมอืโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้น
ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัที่ระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ดา้นความน่าเชื่อถอืโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ บรกิาร รถบรรทุกสนิคา้ 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research is to study customer satisfaction and behavioral trend of 
transportation service (trailer truck) of Songthong Transport Ltd. on service qualities, coordination, employees 
(drivers), equipment and tools, freight transportation services, costs of services and reliabilities to the 
behavioral trend of transportation service (trailer truck) of Songthong Transport Ltd. In order to study the 
behavioral trend of transportation service (trailer truck) of Songthong Transport Ltd., the company profiles 
which consist of types of legal entity, length of time of entrepreneurship, numbers of company employees, 
entity locations, types of service used, and frequencies of service used are categorized. The sample in this 
research is companies which used to employ the trailer truck transportation service of Songthong Transport 
Ltd. from January, 2008 to December, 2008 totaled to 170 companies. The tool used for data collection is 
questionnaires. The statistical data used to analyze data are percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way analysis of variance with pair difference tested by the least significant difference or Dunnett’s T3 and 
Pearson product moment correlation coefficient. 
             The results are as follows: 
            1.  Most of customers who answered the questionnaires are factories with more than 15 years of 
entrepreneurship and more than 200 employees. Their entity locations are in Bangkok. Their type of service 
used is container service and the frequency of service used is more than 12 times per month. 
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    2. Overall customer satisfaction towards the trailer truck transportation service of Songthong 
Transport Ltd. on various aspects which are coordination, employees (drivers), equipment and tools, freight 
transportation services, costs of services and reliabilities is at satisfied level. 
       3.  The behavioral trend of trailer truck transportation service of Songthong Transport Ltd. is found 
that the sample has tendency to certainly re-employ the service. The behavioral trend of the continuation of 
service employment is found to be certain. The behavioral trend of recommendation to other customers is 
found to be certain to recommend. 
  4.  The analysis of the relationship between satisfaction and behavioral trend of re-employment of 
trailer truck transportation service of Songthong Transport Ltd. found as follows: the employees (drivers) 
aspect, overall, is in rather low positive direction at statistical significance level of 0.01, the equipment and 
tools aspect, overall, is in  low positive direction at statistical significance level of 0.05, the freight 
transportation service aspect, overall, is in low positive direction at statistical significance level of 0.05, the 
cost of service aspect, overall, is in moderate positive direction at statistical significance level of 0.01 and the 
reliability aspect, overall, is in rather low positive direction at statistical significance level of 0.01. 
      5.  The analysis of the relationship between satisfaction and the behavioral trend of the 
continuation of trailer truck transportation service employment of Songthong Transport Ltd. found as follows: 
the coordination aspect, overall, is in rather low positive direction at statistical significance level of 0.05, the 
employees (drivers) aspect, overall, is in moderate positive direction at statistical significance level of 0.01, 
the equipment and tools aspect, overall, is in rather low positive direction at statistical significance level of 
0.01, the freight transportation service aspect, overall, is in  low positive direction at statistical significance 
level of 0.05, the cost of service aspect, overall, is in moderate positive direction at statistical significance 
level of 0.01 and the reliability aspect, overall, is in rather low positive direction at statistical significance level 
of 0.01. 
     6. The analysis of the relationship between satisfaction and the behavioral trend of 
recommendation to other customers to use trailer truck transportation service of Songthong Transport Ltd. 
found as follows: the employees (drivers) aspect, overall, is rather low positive direction at statistical 
significance level of 0.05, the equipment and tools aspect, overall, is in rather low positive direction at 
statistical significance level of 0.05, the cost of service aspect, overall, is in rather low positive direction at 
statistical significance level of 0.01 and the reliability aspect is in rather low positive direction at statistical 
significance level of 0.01. 
 
Keywords: Satisfaction, Service, Trucks 

 
บทน า 
 การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจุบนัของโลกเพิม่สงูขึน้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดา้นการคมนาคม 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม การสื่อสารในดา้นต่าง ๆ รวมไปถงึการเจรญิเติบโตอย่างมากในด้านเทคโนโลย ีซึ่งการเจรญิเตบิโต
ต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อมนุษยท์ุกคนอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้ดว้ยเหตุนี้จงึเกดิการแข่งขนัในดา้นต่างๆ มากยิง่ขึน้ 
และเป็นการพฒันาขดีความสามารถให้เกดิศกัยภาพที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของ
ผลติภณัฑอ์กีทัง้ดา้นการบรกิารจากอดตีใหส้งูขึน้และทนัต่อเวลา 
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 เนื่องจากการเติบโตด้านต่างๆ นี้มีความสมัพันธ์และส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ให้ทนักับความ
ต้องการของลูกค้า จงึเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิขนส่งอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกนั            
ซึง่การเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นการพฒันาใหด้ขีึน้ เรว็ขึน้ และทนัต่อเวลา หรอืทนัต่อความต้องการของลูกคา้ใหม้ากทีสุ่ด 
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทุกธุรกจิ เมื่อกล่าวถงึธุรกจิขนส่งนัน้ คงบอกไม่ไดว้่าเกดิขึน้มาตัง้แต่เมื่อใด เนื่องจากมกีาร
ขนสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ จากการทีม่นุษย์หยบิยกหรอืขนย้ายไปด้วยตนเอง หรอืถ้ามจี านวนมากขึน้โดยไม่สามารถ
พกพาไปไดเ้พยีงบุคคลเดยีว กจ็ะใหส้ตัวเ์ป็นพาหนะในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น ลา มา้ เป็นต้น จนไดพ้ฒันามาเป็นการ
ขนสง่ดว้ยยานพาหนะ เช่น รถไมท้ีม่กีารใชส้ตัวเ์ป็นตวัลากไป หรอืเกวยีน เป็นต้น และไดม้กีารพฒันาขึน้เป็นรถยนต์
ต่างๆ ในการขนส่ง และเริม่จากการขนส่งทีส่ามารถขนถ่ายไดใ้นปรมิาณทีน้่อย จนสามารถเพิม่ขึน้ในปรมิาณทีส่งูขึน้
เรื่อยๆ แต่ไม่ว่าปรมิาณการขนส่งจะเพิม่สงูขึน้เพยีงใด คุณภาพของสนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีถู่กขนส่งนัน้กย็งัเป็นปจัจยั
หลกัที่ผู้ใช้บรกิารจะมองเป็นอนัดบัแรก โดยผู้ท าธุรกจิขนส่งนัน้จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่ท าการ
ขนสง่เพื่อไม่ใหเ้กดิการสญูเสยีหรอืสญูเสยีน้อยทีสุ่ด ซึง่การขนส่งทีก่ล่าวมาขา้งต้นนี้มมีากมายหลายรูปแบบ อาจเป็น
การขนส่งโดยใช้รถบรรทุกมากมายหลายขนาด เช่น รถขนาดสี่ล้อ  สบิล้อ และตัง้แต่สบิล้อขึ้นไป ซึ่งเรียกกนัว่า             
รถเทรลเลอร ์ 
              ปจัจุบนัการแขง่ขนัในธุรกจิขนสง่โดยรถเทรลเลอร ์นัน้สงูมากขึน้ จงึท าใหผู้ป้ระกอบธุรกจิขนสง่โดยรถเทรล
เลอร์ ต้องใชท้กัษะในการบรหิารการจดัการมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านวสัดุอุปกรณ์  บุคลากร เทคโนโลย ีและเงนิทุน            
อกีทัง้ยงัต้องแข่งขนักบับรษิัทขา้งชาติทีเ่ปิดกจิการในประเทศไทย ซึ่งบรษิัทเห ล่านี้มกีารจดัการที่ดเีป็นระบบและมี
เงนิทุนสงู และประกอบกบัผูป้ระกอบการดา้นขนส่งโดยรถเทรลเลอร ์มมีากขึน้จงึท าใหก้ารแข่งขนัมสีงูขึน้เป็นเงาตาม
ตวั ดงันัน้การขนสนิค้าโดยรถเทรลเลอร์ จึงต้องท าให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการขนสนิค้าแต่ละครัง้ จึงไม่อาจ
ปฏเิสธไดว้่าการทีจ่ะขนสนิคา้ใหคุ้ม้ค่ากค็อืการขนใหไ้ดท้ลีะมากๆและใชเ้วลาน้อย ปลอดภยั ถงึทีห่มายตามเวลา 
             จากความส าคญัขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้และแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่ง
สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ซึง่มผีู้ประกอบจ านวน 2,357 ราย (ฝ่ายสถิตกิรมการขนส่งทางบก: 2551) ทัง้นี้
ผูว้จิยัจะใชก้รณีศกึษาของ  บรษิัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดั เนื่องจากบรษิทัดงักล่าวมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ก าลงัมีโครงการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นและเพื่อน าผลการศึกษาไปปรบัปรุงและพฒันาประสทิธิภาพการ
ใหบ้รกิารและน าไปสูค่วามพงึพอใจขอลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนสง่ของบรษิทัต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
   1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของลูกค้าที่มตี่อการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าประเภท
รถบรรทุก เทรลเลอร์ ของ  บริษัท  ทรงทอง  ทรานสปอร์ต  จ ากัด ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ  ด้านการติดต่อ
ประสานงาน  ดา้นพนกังานขบัรถ  ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื  ดา้นการรบัสง่สนิคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร  และ
ดา้นความน่าเชื่อถอื  กบัแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์  ของ   บรษิทั  ทรงทอง  ทราน
สปอรต์ จ ากดั  
    2 .  เพื่อศกึษาแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง  ทราน
สปอรต์ จ ากดั จ าแนกตามขอ้มลูของบรษิทั ประกอบดว้ย ประเภทของนิตบิุคคล  ระยะเวลาประกอบการ   จ านวนพนักงาน
ของบรษิทั  สถานทีต่ัง้ของกจิการ รปูแบบการใชบ้รกิาร  และความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอิสระ  
  1.1 ข้อมูลของบริษทั 
   1.1.1 ประเภทของนิตบิคุคล 
   1.1.2 ระยะเวลาประกอบการ  
   1.1.3 จ านวนพนกังานของบรษิทั 
   1.1.4 สถานทีต่ัง้ของกจิการ 
   1.1.5 รปูแบบการใชบ้รกิาร 
   1.1.6 ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
 1.2 ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั 
ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั  
  1.2.1 ดา้นการตดิต่อประสานงาน 
  1.2.2 ดา้นพนกังานขบัรถ 
  1.2.3 ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื 
  1.2.4 ดา้นการรบัสง่สนิคา้ 
  1.2.5 ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร 
  1.2.6 ดา้นความน่าเชื่อถอื 
 2. ตวัแปรตาม แนวโน้มการใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บริษทั ทรง
ทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั  
  2.1 กลบัมาใชบ้รกิารอกี 
  2.2 ใชบ้รกิารต่อไป 
  2.3 แนะน า หรอื บอกต่อ 
 
สมมติฐานการวิจยั  
             1. ลูกค้าที่มขีอ้มูลของบรษิัท ได้แก่ ประเภทของนิติบุคคล ระยะเวลาประกอบการ   จ านวนพนักงานของ
บรษิทั สถานทีต่ัง้ของกจิการ รูปแบบการใชบ้รกิาร และความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั มแีนวโน้มการใชบ้รกิาร
ขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั แตกต่างกนั 

         2. ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์   ของบรษิัท  ทรง
ทอง  ทรานสปอรต์  จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นการตดิต่อประสานงาน ดา้นพนักงานขบัรถ ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื ดา้นการ
รบัส่งสนิคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื  มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้
ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการบริการ 
              ชื่นจติร แจง้เจนกจิ (2540: 1) [1] กล่าวว่า การบรกิาร (Service) คอื กจิกรรมหรอืการด าเนินงานใดๆ ที่
บุคคลในฝา่ยหนึ่งสามารถน าเสนอใหก้บับุคคลอื่น โดยทีก่จิกรรมหรอืการด าเนินงานนัน้ๆ ไม่สามารถจบัต้องได ้และไม่
ก่อใหเ้กดิกรรมสทิธใินสิง่ของใดๆ 
              ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2541: 334) [1] กล่าวว่า การบรกิารเป็นกจิกรรมผลประโยชน์หรอืความ            
พงึพอใจทีส่นองความตอ้งการแก่ลกูคา้ 
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              ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2542: 15–21) [3] กล่าวว่า บรกิารหมายถงึ บุคคลหนึ่งปฏบิตัิดว้ย “การให”้ แก่
อกีบุคคลหนึ่งหรอือกีหลายๆ คน เพื่อสนองตอบความประสงคใ์นเรื่องต่างๆ ดว้ยความสะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง และ
อยา่งมอีธัยาศยั สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูร้บั 
              จนิตนา บุญบงการ (2545: 40) [4] ใหน้ิยามค าว่า การบรกิาร คอื สิง่ทีจ่บัสมัผสัแตะต้องไดย้าก และเสื่อม
สญูสภาพไปไดง้่าย บรกิารจะท าขึน้ทนัทแีละสง่มอบใหผู้ร้บับรกิารทนัทหีรอืเกอืบจะทนัท ี
 สมติ ลชัฌกุร (2546: 177 - 179) [5] การจดัใหม้มีาตรฐานการใหบ้รกิารจะท าใหบ้รกิารมคีวามคดิค านึงและ

ใคร่ครวญถงึการปฏบิตังิานการใหบ้รกิารของตนเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานทีก่ าหนดไวเ้หมอืนนักกฬีาทีห่มัน่ตรวจสอบ

ความสามารถของตนเองเปรยีบเทยีบกบัสถติมิาตรฐานจะช่วยสรา้งแนวโน้มของความคาดหวงัใหเ้พิม่คุณภาพของการ

บริการสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะมาตรฐานไม่มีเส้นชยัและไม่มีเพดานดงัได้กล่าวไว้แล้วแต่ต้นในเรื่องของการจดัท า

มาตรฐาน 

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 จติตนิันท ์ เดชะคุปต์ (2544:19) [6] “ความพงึพอใจ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า“satisfaction” ความหมาย
โดยทัว่ไปคอื “ระดบัความรู้สกึในทางบวกของบุคคลต้องสิง่ใดสิง่หนึ่ง” ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหรอืผูร้บับรกิาร 
“consumer satisfaction” ตามแนวคดิของนกัการตลาดจะพบนิยามเป็น 2 นยั คอื 
     1.  ยดึสถานการณ์ การซื้อเป็นหลกั “ความพงึพอใจเป็นผลที่ เกดิขึน้เนื่องจากการประเมนิสิง่ที่ได้รบั
ภายหลงัสถานการณ์การซือ้” 
             2.  ยดึประสบการณ์เกีย่วกบัเครื่องหมายการคา้เป็นหลกั “ความพงึพอใจเป็นผลทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากการ
ประเมนิภาพรวมทัง้หมดของประสบการณ์ หลายๆ อย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารในระยะเวลาหนึ่ง” หรอื
กล่าวอกีนยัหนึ่งว่า “ความพงึพอใจ หมายถงึ การประเมนิความสามารถของการน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีต่รงกบั
ความตอ้งการของลกูคา้อยา่งต่อเนื่อง” 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ  
    ธงชยั สนัตวิงษ์ (2539: 4) [7] ผูบ้รโิภค คอื ใครกต็ามที่จ่ายเงนิเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิารมาเพื่ออุปโภค
บรโิภคตอบสนองความตอ้งการของตนทัง้ทีเ่ป็นความตอ้งการทางร่างกายและเพื่อความพงึพอใจต่างๆ  
             อดุลย ์จาตุรงคกุล (2534: 4-5) [8] ผูบ้รโิภค คอื ผูใ้ชส้นิคา้และบรกิารต่างๆ ทีผ่ลติไดใ้หห้มดไป เพื่อการ
ตอบสนองความตอ้งการของตน  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั           
   ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ในครัง้นี้ คอื บรษิทัที่เคยใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ 
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ในช่วงเดอืนมกราคม 2551 ถงึเดอืนธนัวาคม  2551 ซึง่มจี านวนทัง้หมด 170 ราย 
(2551: บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั) 
        
          กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
        กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บรษิัทที่เคยใช้บรกิารขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ในช่วงเดอืนมกราคม 2551 ถงึเดอืนธนัวาคม 2551 โดยค านวณกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้นี้จากการใชท้ฤษฏกีารสุม่ตวัอย่างของ Taro Yamane ผูว้จิยัก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 และ
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ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ซึง่ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 ราย และส ารองเผื่อแบบสอบถามไม่
สมบรูณ์ไว ้10% หรอื 12 ราย รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด 132 ราย 
 

ผลการวิจยั  
 1.  ลูกคา้ทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นโรงงาน มรีะยะเวลาประกอบการ มากกว่า 15 ปี
ขึน้ไป มจี านวนพนักงานในบรษิทัมากกว่า 200 คนขึน้ไป มสีถานที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพ มรีูปแบบการใชบ้รกิารตู้          
คอนเทนเนอรแ์ละมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารมากกว่า 12 ครัง้ต่อเดอืน  
             2.  ความพงึพอใจของลูกคา้ที่มต่ีอการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรง
ทอง ทรานสปอร์ต จ ากดั ด้านต่างๆ คอื ด้านการติดต่อประสานงาน ด้านพนักงานขบัรถ ด้านอุปกรณ์และเครื่องมอื 
ดา้นการรบัสง่สนิคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื โดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ  
              3. แนวโน้มการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของบรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บริษัท ทรงทอง ทราน
สปอรต์ จ ากดั โดยแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารอยู่ในระดบัแนวโน้มกลบัมาใชแ้น่นอน แนวโน้มการใชบ้รกิารต่ออยู่ใน
ระดบัแนวโน้มใช่ต่อแน่นอน    และแนวโน้มแนะน า หรอื บอกต่ออยู่ในระดบัแนะน าแน่นอน  
             4. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจกบัแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั พบว่าดา้นพนักงานขบัรถโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดียวกนัที่ระดบัค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือโดยรวม มี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านการรับส่งสินค้าโดยรวม  
มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัที่ระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นความน่าเชื่อถอื
โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
             5.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจกบัแนวโน้มการใชบ้รกิารต่อการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้
ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดั พบว่าด้านการติดต่อประสานงานโดยรวม             
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนคา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้นพนกังานขบัรถโดยรวม 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื
โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัที่ระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01  ดา้นการรบัส่ง
สนิคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ใชบ้รกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นความ
น่าเชื่อถอืโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
         6.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจกบัแนวโน้มการแนะน า หรอื บอกต่อการใชบ้รกิารต่อ
การใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของบรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั พบว่าดา้นพนักงานขบั
รถโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันที่ระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ด้านอุปกรณ์
และเครื่องมอืโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้น
ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัที่ระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ดา้นความน่าเชื่อถอืโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
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อภิปรายผล 
 จากการศกึษาค้นคว้าความพึงพอใจของลูกค้าและแนวโน้มการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุก 
เทรลเลอร ์ของบรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั 
 1. ปจัจยัดา้นลกัษณะของผูป้ระกอบการกบัแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์
ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั 
  1.1  ระยะเวลาประกอบการ  กบัแนวโน้มการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั 
                     ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ลูกคา้ทีม่รีะยะเวลาประกอบการ แตกต่างกนัมแีนวโน้มการแนะน า 
หรือ บอกต่อ การใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่าลูกค้าที่มีกลุ่มระยะเวลา
ประกอบการ 11-15 ปี มแีนวโน้มการแนะน าหรอืบอกต่อมากทีส่ดุ เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นบรษิัทขนาดกลางและ
ก าลงัเริม่มกีารขยายกจิการบรษิทัในเครอืจงึท าให้มกีารแนะน าและบอกต่อ มากกว่าลูกคา้ที่มรีะยะเวลาประกอบการ
มากกว่า 15 ปีขึน้ไปโดยลกูคา้กลุ่มนี้มกัจะใชบ้รกิารกบับรษิทัขนสง่ทีม่ขีนาดใหญ่มากกว่า  
     1.2 จ านวนพนกังานของบรษิทั กบัแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั 
                      ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่าลูกค้าที่มีจ านวนพนักงานของบรษิัท   แตกต่างกนัมแีนวโน้มการ
กลบัมาใชบ้รกิาร การใชบ้รกิารต่อ และการแนะน าหรอืบอกต่อ การใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์
ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยพบว่าลูกคา้ทีม่จี านวนพนักงานของบรษิทัจ านวน 101-150 คน มแีนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิาร แนะน าหรอืบอก
ต่อมากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นบรษิทัขนาดกลาง ซึง่ลูกคา้กลุ่มนี้มกัจะใช้บรกิารกบับรษิทัขนส่งที่มขีนาด
เลก็มากกว่าบรษิทัขนสง่ขนาดใหญ่ เน่ืองจากจะมเีรื่องของตน้ทุนค่าใชจ้่ายทีต่ ่ากว่าบรษิทัขนสง่ขนาดใหญ่  
 2.  ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอรข์องบรษิทั ทรงทอง 
ทรานสปอรต์ จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นการตดิต่อประสานงาน ดา้นพนักงานขบัรถ  ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื ดา้นการรบัส่ง
สนิคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั  

  2.1  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ ด้านพนักงานขบัรถโดยรวม ด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมอืโดยรวม ดา้นการรบัสง่สนิคา้โดยรวม ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยรวมและดา้นความน่าเชื่อถอืโดยรวม 
กบัแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั  
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ดา้นพนกังานขบัรถโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
การกลบัมาใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์
กนัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืโดยรวม  
มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการกลบัมาใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  บริษัท ทรงทอง               
ทรานสปอรต์ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   ดา้นการ
รบัส่งสนิค้าโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการกลบัมาใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05   ด้านค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการกลบัมาใช้บรกิารขนส่งสนิค้าประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
อย่างมนีัยส าคญั ทางสถิตทิี่ระดบั 0.01  และด้านความน่าเชื่อถอืโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการกลบัมาใช้
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บรกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01    

  2.2  ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร ดา้นการตดิต่อประสานงานโดยรวมดา้นพนักงานขบั
รถโดยรวม ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืโดยรวม ดา้นการรบัสง่สนิคา้โดยรวม ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยรวม และ
ดา้นความน่าเชื่อถอืโดยรวม กบัแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง 
ทรานสปอรต์ จ ากดั ต่อไป 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุก
เทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากัด ดา้นการตดิต่อประสานงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
การใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดัต่อไป  ซึ่งมี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดา้นพนักงานขบัรถ
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บริษัท  
ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดัต่อไป ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดัต่อไป ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญั ทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ด้านการรบัส่งสนิคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใช้
บรกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดัต่อไป ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นั
ในทศิทางเดียวกนั ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยรวม            
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ 
จ ากดัต่อไป ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ
ด้านความน่าเชื่อถือโดยรวม   มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุก 
เทรลเลอร์ ของ  บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดัต่อไป ซึ่งมีความสมัพันธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในระดับ               
ค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  2.3 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ ด้านพนักงานขบัรถโดยรวม ด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมอืโดยรวม ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโดยรวมและดา้นความน่าเชื่อถอืโดยรวม กบัแนวโน้มการการแนะน า 
หรอื บอกต่อการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั  

   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า  ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ดา้นพนักงานขบัรถโดยรวม ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื
โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการแนะน า หรอื บอกต่อ การใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์
ของ  บรษิัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดั ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยรวมและด้านความน่าเชื่อถือโดยรวม                 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการแนะน า หรือ บอกต่อ การใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ 
ของ บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดั ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในระดบัค่อนข้างต ่า  อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
 จากการศกึษาคน้ควา้เรื่องความพงึพอใจของลกูคา้และแนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุก
เทรลเลอร์ ของ  บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน มรีะยะเวลาประกอบการ 11-15 ปี                   
มจี านวนพนกังานในบรษิทัมากกว่า 101-150 คนขึน้ไป เป็นลูกคา้ทีม่คีวามถี่และใชบ้รกิารน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 4 ครัง้
ต่อเดอืน ซึง่ผลการวจิยัครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า 



 10 

 1.  บรษิทัควรมกีารรกัษาระดบัการใหบ้รกิารและปรบัปรุงการให้บรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อสรา้งความพงึพอใจ
ให้แก่ลูกค้าจะท าให้แนวโน้มการกลับมาใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บริษัท ทรงทอง            
ทรานสปอร์ต จ ากดัเพิ่มขึ้น และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้าโรงงานที่มีระยะเวลา
ประกอบการทีม่รีะยะเวลา 11-15  ปี  และมจี านวนพนกังานในบรษิทั 101-150 คนขึน้ไป เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ทีม่ีมี
แนวโน้มกลบัมาใชบ้รกิารอกี และ แนะน า หรอื บอกต่อ ในการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั  
 2. เพื่อสรา้งความพงึพอใจและเพื่อใหม้แีนวโน้มการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอรข์อง 
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั เพิม่ขึน้ ควรใหค้วามส าคญักบัการบรกิารในแต่ละดา้น ดงันี้ 
  ด้านการติดต่อประสานงาน ควรมกีารปรบัปรุงช่องทางการตดิต่อประสานงานใหร้วดเรว็และทนัสมยั
มากขึน้ เพื่อใหม้แีนวโน้มการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ โดยเพิม่ช่องทางในการตดิต่อประสานงานใหม้ากขึน้  เช่น 
ผ่านทาง Socail Network Application เช่น Line Application และ Facebook เป็นต้น  เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า 
ดา้นการตดิต่อประสานงาน ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั สามารถตดิต่อไดต้ลอดเวลา สามารถตดิต่อได้
หลายช่องทาง มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อ โดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ 
   ด้านพนักงานขนัรถ  ควรมกีารพฒันาและฝึกอบรมพนักงานอย่างสม ่าเสมอในเรื่องความรูแ้ละความ
ช านาญในการปฏบิตังิาน ปลกูฝงัใหพ้นกังานมคีวามสภุาพ อธัยาศยัไมตรทีีด่ ีแต่งกายสภุาพและดสูะอาดตา ควบคุมให้
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทั และมกีารปฏบิตังิานตรงต่อเวลา เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ดา้นพนกังานขบัรถ ของ 
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั พนักงานมคีวามรูแ้ละความช านาญในการปฏบิตังิาน พนักงานมคีวามสุภาพและ
อธัยาศยัไมตร ีการแต่งกายของพนักงาน สุภาพและดูสะอาดตา พนักงานปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของบรษิัทท่าน 
พนกังานปฏบิตังิานตรงต่อเวลา โดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ 
   ด้านอปุกรณ์และเครือ่งมือ  ควรมกีารปรบัปรุงในเรื่องรถขนส่งใหท้นัสมยั มสีภาพดแีละพรอ้มใชง้าน
ไดต้ลอดเวลา เช่น การตดิตัง้ GPS กบัรถบรรทุกเทรลเลอร ์การท าความสะอาดเครื่องมอืและเสรมิสรา้งเครื่องมอืทีใ่ช้
งานเฉพาะงานให้เหมาะสมกบังาน เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ด้านอุปกรณ์และเครื่องมอื ของ  บรษิัท ทรงทอง              
ทรานสปอรต์ จ ากดั รถขนส่งมสีภาพด ีมรีถบรกิารเหมาะสมกบังานทีต่้องการ  มอีุปกรณ์ประจ ารถครบถ้วน โดยรวม
อยู่ในระดบัพอใจ 
    ด้านรบัส่งสินค้า ควรมกีารพฒันาใหพ้นักงานมวีนิัยและสามารถรบัส่งสนิคา้ไดท้นัก าหนดเวลา โดยมี
การตรวจสอบการขนสง่ผ่านระบบ GPS เพื่อคอยตดิตามพฤตกิรรมการขบัรถ และท าใหท้ราบถงึสถานะของรถทีข่นส่ง
ในแต่ละเสน้ทาง ซึ่งจะสามารถแจ้งข่าวสารใหลู้กค้าทราบได้ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิทีสุ่ด และพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจขัน้ตอนการรบัส่งสนิคา้และมคีวามเขา้รูค้วามเขา้ใจรายละเอยีดในใบส่งของ เพื่อสามารถปฏบิตังิานได้ถูกต้อง 
เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ดา้นรบัสง่สนิคา้ ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั รบัสง่สนิคา้ตรงตามก าหนดเวลา 
มคีวามเขา้ใจในขัน้ตอนการรบัสง่สนิคา้ มคีวามเขา้ใจรายละเอยีดในใบสง่ของโดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ 
     ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  ควรทบทวนและพิจารณาเรื่องราคา โดยใช้ทฤษฏี Customer 
Relation Management (CRM)  โดยมกีาร ปรบัเงื่อนไขในการช าระเงนิ และเพิม่ส่วนลด โดยดูจากยอดการใชบ้รกิาร 
เช่น ถา้ลกูคา้ทีม่ยีอดการใชบ้รกิารจ านวนมากควรจะมกีารแบ่งเงื่อนไขการช าระเงนิเป็นงวดๆ หรอื ถ้ามกีารจ่ายช าระ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด จะมสีว่นลดเพิม่ขึน้ และควรมกีารทบทวนในเรื่องราคาใหม้คีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของ
การให้บรกิารโดยต้องส ารวจราคาตลาดตลอดเวลา เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร ของ  
บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของการใหบ้รกิาร ราคาการใหบ้รกิารตรงกบัทีท่่านได้
ตัง้ไว ้เงื่อนไขการช าระเงนิมคีวามเหมาะสม การก าหนดราคายดืหยุ่นตามความตอ้งการท่าน โดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ 
   ด้านความน่าเช่ือถือ ควรมกีารสรา้งภาพลกัษณ์เพื่อสรา้งเชื่อมัน่ในเรื่องของการขนส่งสนิคา้ทีม่คีวาม
ปลอดภยัในขณะขนสนิคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสนิคา้ มกีารแกไ้ขปญัหาเมื่อเกดิปญัหา โดยมกีารประชาสมัพนัธแ์ละ 
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สง่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา ทีบ่รษิทัสามารถท าไดต้ามก าหนดเวลาและทีส่ามารถขนส่งสนิคา้
ถงึทีห่มายไดด้ว้ยความปลอดภยั 
                  เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ของ บรษิัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดั มคีวาม
ปลอดภยัในขณะขนสนิคา้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสนิคา้ มกีารแกไ้ขปญัหาเมื่อเกดิปญัหา โดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ 
           เน่ืองจากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร ดา้นพนกังานขบั
รถโดยรวมกบัแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิาร พบว่า ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ดา้นพนกังานขบัรถโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม
การกลับมาใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด ซึ่งมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกันและมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่า ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใช้
บรกิาร ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอืโดยรวม กบัแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิาร พบว่า ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการ
ใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ดา้นอุปกรณ์และเครื่องมอื
โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง 
ทรานสปอรต์ จ ากดั มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่า  ดา้นรถขนส่งมี
สภาพด ี พบว่า ความพงึพอใจด้านรถขนส่งมสีภาพดมีีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการกลบัมาใช้บรกิารขนส่งสนิค้า
ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ดา้นมรีถบรกิารเหมาะสมกบังานทีต่อ้งการ พบว่า ความพงึพอใจดา้นมรีถบรกิารเหมาะสมกบั
งานที่ต้องการมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการกลับมาใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร ์ 
ของ บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้นี้ เป็นกลุ่มลูกค้าทีเ่คยใชบ้รกิารขนส่งสนิค้าประเภท
รถบรรทุกเทรลเลอร ์ของ  บรษิทั ทรงทอง ทรานสปอรต์ จ ากดั ซึง่ผลการศกึษาพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ
ในระดบัหนึ่งและมีแนวโน้มที่จะกลบัมาใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  บริษัท ทรงทอง             
ทรานสปอร์ต จ ากดัหรือมีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งสนิค้าประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ  บริษัท ทรงทอง            
ทรานสปอรต์ จ ากดัต่อไป แต่ยงัมจีุดดอ้ยในเรื่องการแนะน า หรอื บอกต่อ ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าบรษิทัควรทีจ่ะ
วางแผนนโยบายและกลยุทธท์างการตลาด รวมไปถงึการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และพฒันาการใหบ้รกิารทีม่จีุดเด่น 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้เพิ่มมากขึ้น จากนัน้จึงท าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จะท าให้ผลการศึกษา
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก                 
รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็เรยีบรอ้ย
สมบรูณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ใน
การท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบ
สารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็น
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื อกีทัง้ยงัใหค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ และใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
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 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้ความช่วยเหลอืตลอดจน
ประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจนท าให้             
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
      ผูว้จิยัขอขอบคุณ เพื่อนนสิติ คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่น 8 ทุกคน ทีค่อย
ช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ และใหค้ าแนะน าในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด 
   ผูว้จิยัขอขอบคุณ พนักงานบรษิัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จ ากดั ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและแนะน าใหข้้อมูล
ต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
      คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบชูาพระคุณของบดิา มารดา 
บรรพบุรุษ ญาตพิีน้่อง บูรพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็
การศกึษา 
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