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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ 2) ค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์  
และ 3) ศึกษารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์ งานวิจัย
คร ั ้งน ี ้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือ 
ผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของนิติบุคคลที่จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์
ภายนอกและนิติบุคคลของธุรกิจบริการโลจิสติกส์  ผู้วิจัยทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบ
เจาะจง จำนวน 6 คน  กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือบุคคล
ที่ดูแลกิจกรรมโลจิสติกส์ของนิติบุคคลที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกและจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอก 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน ได้จำนวนผู ้ตอบแบบสอบถาม 
526 คน  เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร ้างและ
แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ผู ้ให้บร ิการโลจิสติกส์สร้างความพึงพอใจแก่ผู ้ใช ้บร ิการธุรก ิจโลจิสติกส์โดยใช้ 
แนวทางการให้บริการด้านคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และด้านคุณภาพผลการบริการ 
โลจิสติกส์ กล่าวคือ มีพนักงานที ่มีความเป็นมืออาชีพและมีทักษะความรู ้ มีข้อมูลที ่มีคุณภาพ 
มีค่าบริการที ่เหมาะสม มีกระบวนการสั ่งซื ้อที ่ง่ายและรวดเร็ว มีประเภทบริการที ่หลากหลาย 
มีการจัดการข้อผิดพลาดที ่รวดเร็วและถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยี มีความยืดหยุ่นในการบริการ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ส่งสินค้าตรงตามเวลา สภาพสินค้ามีความสมบูรณ์ และมีความถูกต้อง  



 ข 

 2) องค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์มีสององค์ประกอบ คือ 
คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์  คุณภาพกระบวนการ
บริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ คือ คุณภาพพนักงาน คุณภาพข้อมูล ค่าบริการ คุณภาพ
กระบวนการส่ังซื้อ ความพร้อมในการบริการ การจัดการข้อผิดพลาด การใช้เทคโนโลยี ความยืดหยุ่น 
และความสัมพันธ์  คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ ความเหมาะสมด้าน
เวลา สภาพสินค้า และความถูกต้อง  
 3) รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้น

พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝛘² = 165.78, 
df = 140, p-value = 0.07, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.02)  การยืนยันผลการวิจัย
ด ้วยการจ ัดการสนทนากลุ ่มประเด ็นองค ์ประกอบคุณภาพการบริการโลจ ิสต ิกส ์  พบว่า  
ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องให้ความสำคัญกับด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ทุกด้านเพื ่อสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพมีทักษะ
ความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบ มีข้อมูลการให้บริการอย่างครบถ้วน มีค่าบริการที่เหมาะสม มีประเภท 
การบร ิการท ี ่หลากหลาย ม ีการจ ัดการข ้อผ ิดพลาดและการแก้ไขข ้อบกพร ่องท ี ่ รวดเร็ว 
มีการใช้เทคโนโลยีสนเทศ มีความหยุ่นในการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกจากนี้ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และครบถ้วน ลูกค้า
ที่พึงพอใจจากประสบการณ์จากคุณภาพบริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศจะทำให้ลูกค้าเลือกผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์เป็นตัวเลือกแรก แนะนำกับบุคคลอื่น และกล่าวถึงในเชิงบวก ส่งผลให้มีการต่อสัญญาและ
เพิ่มปริมาณการใช้บริการ  
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ABSTRACT 
 This research aims 1) to investigate the logistics service quality of logistics 
service providers in Thailand, 2) to explore the factors that affect loyalty in the logistics 
service business, and 3) to study the logistics service quality affecting loyalty in the 
logistics service business. This research used mixed methodology comprised of 
qualitative and quantitative methods. The sample for the qualitative research 
consisted of experts, academics, managers, assistant managers, heads of division, and 
employees who were responsible for logistics management in organizations 
outsourcing logistics activities and logistics service providers. Six participants were 
selected using the purposive sampling method. The sample for quantitative research 
consisted of managers, heads of division, and employees who were responsible for 
logistics management in organizations manufacturing products to export and 
outsourcing logistics activities. Multi-stage sampling was used and 526 participants were 
selected. The research instruments used to collect data were semi-structured 
questionnaires and survey questionnaires. The qualitative data analysis was done by 
content analysis. The statistics used in quantitative data analysis comprised of 
exploratory factor analysis, descriptive statistics, confirmatory factor analysis, and 
structural equation modeling. 
 The results indicated the following:  
 1) Logistics service providers created customer satisfaction in logistics 
business by using functional service quality and performance logistics service quality 
guidelines. This implies having professional and knowledgeable personnel, quality 



 ง 

service information, reasonable service prices, convenient and fast procedure, various 
types of services, fast discrepancy handling and correction, information and technology 
usage, service flexibility, good customer relationship, on time delivery, perfect goods 
condition, and correct goods quantity.  
 2) Logistics service quality was comprised of two constructs which were 
functional logistics service quality and performance logistics service quality. Functional 
logistics service quality had 9 observed variables comprising of personnel quality, 
information quality, service cost, procedure quality, availability, discrepancy handling, 
information technology usage and tracking, flexibility, and relationship. Performance 
logistics service quality had 3 observed variables including timeliness, condition, and 
accuracy.  
 3) The developed model of logistics service quality affecting loyalty in 
logistics service business was consistent with the empirical data at the significant level 

of 0.05 (𝛘 ² = 165.78, df = 140, p-value = 0.07, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.02). 
The results of focus group regarding logistics service quality factors indicated that 
logistics service providers have to emphasize the importance of all logistics service 
quality in order to satisfy customers. Logistics service providers must have professional 
and knowledgeable personnel, comprehensive service information, reasonable service 
prices, various types of services, fast discrepancy handling and correction, information 
and technology usage, service flexibility, and a good customer relationship. 
Furthermore, they need to deliver goods on time, in perfect condition, and in the 
correct quantity. Customers who are satisfied with the experience of excellent logistics 
service quality will later choose those logistics service providers as their first choice, 
recommend them to others, and provide positive feedback resulting in a continuation 
of contracts and the extension of services. 

 
Keywords: Logistics Service Quality, Satisfaction, Loyalty 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้า การลดข้อจำกัดทาง
กฎหมาย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงต้นทุนโลจิสติกส์ ทำให้การบริการขนส่ง
และการบริการโลจิสติกส์ได้รับความสำคัญ (Tongzon, 2007; United Nations Conference on 
Trade and Development [UNCTAD], 2006a) ส่งผลให้เครือข่ายโซ่อุปทานระหว่างประเทศและ
โซ่คุณค่ามีความสำคัญมากในการค้าระหว่างประเทศ (World Economic Forum [WEF], 2013)  
ศักยภาพของแต่ละประเทศในการตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปล่ียนไปนั้นจึงขึ้นอยู่กับความ
พร้อมด้านต้นทุนการขนส่ง คุณภาพการขนส่ง และการบริการโลจิสติกส์ (UNCTAD, 2006b)  
ประเทศที่มีการบริการโลจิสติกส์ที ่มีประสิทธิภาพสามารถส่งออกสินค้าและบริการไปยังตลาด
ต่างประเทศด้วยต้นทุนที่ต่ำ รวดเร็ว และสินค้าอยู่ในสภาพที่ลูกค้าต้องการ สามารถเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันนอกเหนือจากความสามารถในการผลิต (Tongzon, 2007) 
 ในระดับภูมิภาค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำหนดให้การบริการโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในห้า
สาขาเร่งรัด (Priority Sector) ที่ได้มีการเปิดตลาดการค้าบริการในปี 2013  ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้กำหนดขอบเขตการบริการโลจิสติกส์ไว้ในภาคผนวก แผนงานการรวมกลุ ่มบริการ  
โลจิสติกส์ของอาเซียน (Roadmap for the integration of logistics services) โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
1) การเปิดตลาดอาเซียนให้เป็นตลาดฐานการผลิตเดียวในปี 2015 และสร้างความเข้มแข็งทางการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจโดยการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าบริการโลจิสติกส์  
2) สนับสนุนการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันด้านการผลิตโดยผ่านการรวมด้านโลจิสติกส์
ในอาเซียน (ASEAN Economic Ministers [AEM], 2007) 
 การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ไทยต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากต่างประเทศทั้งในและนอกอาเซียนที่รุนแรงมาก
ขึ้นเนื่องจากความต้องการบริการโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากการเปิดเสรีการบริการโลจิสติกส์ 
รวมถึงการแข่งขันในระดับประเทศเนื ่องจากนโยบายของรัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนที ่ ให้
ความสำคัญกับโลจิสติกส์และวางเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค (Tongzon, 2007) 
 ในระดับองค์กร การลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการภาคการผลิต
จัดจ้างภายนอก (Outsourcing) กิจกรรมโลจิสติกส์บางกิจกรรมหรือทั้งหมดกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์
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ที่มีความเช่ียวชาญ เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถให้บริการ
ประเภทเดียวกันในปริมาณมากและสร้างความได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of 
Scale) (Kersten & Koch, 2010)  การจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอกช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและความสามารถที่เป็นจุดแข็งขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ และ
ตอบสนองโอกาสทางธุรกิจในตลาด (Juga, et al., 2010)  นอกจากนี้การจัดจ้างกิจกรรมโลจิสตกิส์
ภายนอกกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ 
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้ธุรกิจสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในตลาด (Kennedy, 2011; Leuschner, et al., 2013; Qureshi, et al., 2008; Stank, et al., 2003) 
 จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ทำให้แนวโน้มการแข่งขันด้านการบริการโลจิสติกส์ที่
รุนแรงมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หลังจากการเปิดตลาดเสรีบริการ 
โลจิสติกส์ภายใต้บริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และความ
ต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ประกอบการภาคการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ
ลูกค้าของผู ้ประกอบการภาคการผลิต ส่งเป็นแรงกดดันที ่ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
จำเป็นต้องปรับตัวและต้องพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และรักษาฐานลูกค้าไว้อย่างมั่นคง (Liu et al., 2010a) 
 ปัญหาหลักของการบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยคือ การพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ของไทยที่ยังไม่มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพซึ่งจะเห็นได้
จากจำนวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีปริมาณมากขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ [สศช], 2555)  ทำให้การพัฒนาด้านคุณภาพการบริการยังไม่มีการพัฒนา
เท่าที่ควร ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาและการตัดราคาของบริษัทคู ่แข่งไม่สามารถช่วยให้ ผู้
ให้บริการโลจิสติกส์แข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทำให้ลูกค้ามีความต้องการด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดย
ยกระดับคุณภาพการบริการและมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างความแตกต่างในการให้บริการ (Singh, 2013) 
 คุณภาพการบริการได้ถูกศึกษาโดยนักวิจัยด้านการตลาดในธุรกิจต่าง ๆ  อย่างแพร่หลาย
ในช่วงหลายทศวรรษที ่ผ ่านมา (Cronin & Taylor, 1992; Parasuraman, et al., 1985, 1988) 
เนื่องจากคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยสำคัญต่อองค์กรที่ต้องการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า สร้าง
ความแตกต่าง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Baki, et al., 2009; Prasad & Shekhar, 
2010)  ในบริบทการบริการโลจิสติกส์ได้มีการศึกษาคุณภาพการบริการโดยการศึกษารูปแบบคุณภาพ
บริการหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และบริบทที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา และมีการศึกษา
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ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อผลการดำเนินงานที่เน้นการรับรู้ของลูกค้าใน
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Mentzer, et al., 1997) เช่น ความพึงพอใจ ความภักดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากการทำความเข้าใจถึงคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่
ลูกค้าต้องการจากมุมมองของลูกค้า และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่สร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า และ
นำส่ิงเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาความสามารถหลัก (Core Competencies) เพื่อนำไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ และดำเนินแผนกลยุทธ์ที ่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามีความสำคัญที่
สามารถสร้างความแตกต่างในการให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ในธุรกิจ อันนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Singh, 2013) 
 ถึงแม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้มีการนำเสนอตัวช้ีวัดหลาย
รูปแบบ (Prasad & Shekhar, 2010) แต่ทว่ายังไม่มีการยอมรับอย่างเอกฉันท์ (Gil-Saura & Ruiz-
Molina, 2011)  สำหรับงานวิจัยด้านคุณภาพการบริการโดยเฉพาะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องทำ
ความเข้าใจถึงระบบการบริการโลจิสติกส์ที่เน้นลูกค้า เพื่อที่จะทำการประเมินคุณภาพการบริการนั้น 
ยังมิได้มีการพัฒนามากนัก  การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึง
สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจในตลาด โดยนักวิจัยต้องศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การ
บร ิการโลจ ิสต ิกส ์จากม ุมมองของล ูกค ้า (Mentzer, et al., 2001) ซ ึ ่ งประกอบด ้วยเกณฑ์  
ต่าง ๆ ที ่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื ่อสร้างกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ที ่ประสบความสำเร็จ 
(Mentzer, et al., 1997)  นอกจากนี้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของลูกค้า (Stank, et al., 1999; Stank, et al., 2003) และมีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้า 
(Davis-Sramek, et al., 2008) ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดความสามารถในการบริการจากมุมมองของลูกค้า
นอกเหนือจากผลการดำเนินงานอย่างอื่น เช่น ผลการดำเนินงานทางการเงิน ส่วนแบ่งตลาด ราคาหุ้น 
เป็นต้น 
 จากเหตุผลที ่กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงสนใจที ่จะศึกษา รูปแบบคุณภาพการบริการ  
โลจิสติกส์ของผู ้ให้บร ิการโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยศึกษา ร ูปแบบคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์กับความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ให้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย” ได้
กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อสำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ 
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 1.2.2 เพื่อค้นหาองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพการบริการ โลจิสติกส์ ในธุ ร กิ จ  
โลจิสติกส์  
 1.2.3 เพื่อศึกษารูปแบบมาตรฐานคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดี
ในธุรกิจโลจิสติกส์  
 
1.3 ข้อคำถามของการวิจัย 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดข้อคำถามของการวิจัย
ไว้ ดังนี้ 

1.3.1 สภาพและแนวทางการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร 
1.3.2 ปัจจัยมาตรฐานคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีปัจจัยใด 

บ้าง 
1.3.3 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรมาตรฐานคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และ 

ความภักดีต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นอย่างไร 
  
1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์องค์ประกอบ 
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจและความภักดี เพื่อใช้กำหนดลักษณะของโมเดล (Model 
Specification) ในการสร้างโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความ 
พึงพอใจ และความภักดีของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานทรัพยากรของธุรกิจ (Resource-Based View: RBV) 

          แนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานคือ แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานทรัพยากรของธุรกิจ (Resource-
Based View: RBV) ซึ่งกล่าวไว้ว่า องค์กรจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ถ้าหาก
องค์กรสร้างขีดความสามารถจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ดำเนินแผนกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติ
ใช้ให้เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ในขณะที่คู่แข่งในธุรกิจไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย และไม่สามารถ
สร้างประโยชน์ได้เทียบเท่าองค์กรจากการลอกเลียนแบบ (Barney, 1991)  จากงานวิจัยของ ไล (Lai, 
2004) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถในการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผลการ
ดำเนินธุรกิจพบว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความสามารถในการให้บริการที่ดีกว่า มีความสามารถใน
การดำเนินธุรกิจที่ดีกว่า และความสามารถในการบริการเป็นทรัพย์สินทางกลยุทธ์หรือทรัพยากรที่
สำคัญสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในการสร้างความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 



 
 
 
  5 

ลู และคนอื่น ๆ (Liu, et al., 2010a) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศจีน โดยได้เสนอว่า ความสามารถในการแข่งขันนั้นมาจาก
ความสามารถขององค์กรและปัจจัยอื่น ๆ ที่นำมาประกอบกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการเป็นความสามารถของ
องค์กรที่มีความสำคัญที่สุด  ลู และลีออนส์ (Liu & Lyons, 2011) ได้ทำการศึกษาความสามารถใน
การบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 (3PLs)  ในไต้หวันและประเทศสหราชอาณาจักรโดย
ใช้ RBV เป็นพื้นฐานในการวิจัย โดยทรัพยากรในการศึกษาประกอบด้วย ความสามารถในการบริการ
ด้านโลจิสติกส์ของ 3PLs ตามความต้องการของลูกค้า  ความสามารถในการบริการด้านโลจิสติกส์ใน
งานวิจัยนี้ประกอบด้วย ต้นทุน คุณภาพ ความยืดหยุ่น การจัดส่ง และนวัตกรรม  ผลการวิจัยพบว่า  
ความสามารถในการบริการด้านโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงานทางการเงิน
ของ 3PLs (Liu & Lyons, 2011)  จากงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการให้บริการ 
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเป็นทรัพยากรที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการเงินเหนือคู่แข่ง  และสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 
 ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าคุณภาพการบริการในเชิงลึกรวมถึงการพัฒนารูปแบบคุณภาพ
บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถจัดสรร
ทรัพยากร และพัฒนาความสามารถด้านบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอันนำไปสู่ความภักดี
ของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน 
 1.4.2 คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
         ความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประกอบด้ วย
กระบวนการให้บริการโลจิสติกส์และผลจากการให้บริการ บนพื้นฐานของแนวคิดความคาดหวังและ
การรับรู้ต่อคุณภาพของบริการ (Confirmation/Disconfirmation Paradigm) ซึ่งองค์ประกอบของ
คุณภาพการบริการนั้น ได้มีการวิจัยและนำเสนอโมเดลการวัดโดยนักวิจัยหลายโมเดล ประกอบด้วย 
โมเดล SERVQUAL โดย พาราซุราแมน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1985, 1988)  โมเดล 
SERVPERF โดย ครอน ิน และเทย ์ เลอร ์  (Cronin & Taylor,  1992)  โมเดลการร ับร ู ้ค ุณภาพ
กระบวนการบริการและผลการให้บริการ (Technical and Functional service quality model) 
โดย กรอนรูส (Gronroos, 1984) และโมเดลคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่พัฒนาโดย เมนท์เซอร์
และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) บายน์สต็อค และคนอื ่น ๆ (Bienstock, et al., 1997)  
แสตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 1999)  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อดี ข้อเสียของแต่ละ
โมเดลและสังเคราะห์องค์ประกอบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ประกอบที่เหมาะสมมาเขียน
โมเดลการวัดเพื่อประเมินคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
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 1.4.3 ความพึงพอใจ 
         ความพึงพอใจเป็นผลจากการประเมินคุณภาพการบริการโลจิสติกส์จากการรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งลูกค้าประเมินจากการเปรียบเทียบความคาดหวังก่อนการใช้บริการโลจิสติกส์กับ   
การร ับร ู ้ ค ุณภาพบร ิการ โลจ ิสต ิกส ์  โดยความพ ึ งพอใจ น ั ้น  ม ีพ ื ้ นฐานมาจากแนวคิด
Confirmation/Disconfirmation Paradigm  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจที่เกิดจาก
การใช้บริการแต่ละครั้ง (Transaction-Specific Satisfaction) และความพึงพอใจรวม (Cumulative 
Satisfaction/ Overall Satisfaction)  และเปร ียบเท ียบข้อดี ข ้อเสียของความพึงพอใจแต่ละ
ประเภท เพื่อเลือกองค์ประกอบความพึงพอใจที่เหมาะสมมาเขียนโมเดลการวัด เพื่อประเมินความ 
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
 1.4.4 ความภักดี 
         ความภักดีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และรักษาความมั่นคง
ทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (Rauyruen & Miller, 2007)  ในบริบทของความภักดีสามารถแบ่ง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นสองประเภท คือ ความภักดีเชิงเจตคติ (Attitudinal Loyalty) และ
ความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) และงานวิจัยที่วิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รวมความภักดี 
เชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายความภักดี (Dick & Basu, 1994)  ใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมด้านความภักดีทั้งสองประเภท และนำองค์ประกอบความภักดีที่
เหมาะมาสร้างโมเดลการวัด เพื่อประเมินความภักดีของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
      จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้ดังภาพ 
ที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.5 สมมติฐานของการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และนักวิจัยได้แสดงผลการวิจัยยืนยันว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพล
ต่อการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ (Parasuraman, et al., 1985; Cronin & 
Taylor, 1992; Anderson, et al., 1994; Fornell, Johnson, et al., 1996; Cronin, et al., 2000; 
Dabholkar, et al., 2000)  ในภาคบร ิการ ความพ ึงพอใจของล ูกค ้าเป ็นป ัจ จั ยท ี ่ สำค ัญ ใน 
การประเมินผลการบริการ (Stank, et al., 1999)  การให้บริการที่เป็นเลิศและเพิ่มความพึงพอใจแก่
ลูกค้า เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน (Jaiswal & Niraj, 2008)  นักวิจัยส่วนใหญ่พบว่า 
ความพึงพอใจเป็นผลมาจากคุณภาพการบริการ (Dabholkar, et al., 2000) ซึ ่งเป็นผลของ 
การประเมินคุณภาพการบริการในมิติต่าง ๆ ที่เป็นบวก (Bouzaabia, et al., 2013a)  ในบริบทของ 
โลจิสติกส์ ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลมาจากการรับรู ้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของ 
ผู้ให้บริการ (Mentzer, et al., 1999; Mentzer, et al., 2001; Bienstock, 2008) 
 จากงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 2001) ที่ได้ศึกษาคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ที่ประกอบด้วยเก้ามิติ เพื่อทำความเข้าใจการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
และความพึงพอใจ  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจในทางบวก 
โดยลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ความสำคัญกับคุณภาพโลจิสติกส์แต่ละมิติแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ราฟิค และจาฟาร์ (Rafiq & Jafaar, 2007) ที่ได้ทดสอบโมเดลคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของ 

คุณภาพกระบวนการ
บริการโลจิสติกส์ 

คุณภาพผลการ
บริการโลจิสติกส์ 

ความพึงพอใจ 

ความภักดีเชิง
พฤติกรรม 

ความภักดีเชิง 
เจตคติ 
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เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) ในบริบทผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) 
ในประเทศสหราชอาณาจักร  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจ และเป็นตัวแปรที่ทำนายความสัมพันธ์กับความพึงพอใจได้ในระดับสูง  เช่นเดียวกับงานวิจัย
โดย ไธ (Thai, 2008) ที ่ได้ศ ึกษาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในบร ิบทการขนส่งทางทะเล  
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความ 
พึงพอใจของลูกค้า 
 นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีได ้มีการศึกษาอย่าง
แพร่หลาย (Flint, et al., 2011) และมีการยืนยันว่า ความพึงพอใจมีผลต่อความภักดี (Dick & Basu, 
1994; Anderson & Sullivan, 1993; Fornell, 1992; Rust & Zahorik, 1993)  เ ฮ ส เ ค ็ ท  แ ละ 
คนอื่น ๆ (Heskett, et al., 2008) ได้ระบุว่า ความภักดีเป็นผลโดยตรงของความพึงพอใจของลูกค้า 
 ในบริบทของความภักดีเชิงเจตคติ การประเมินความภักดีเชิงเจตคติในรูปของความมุ่งมั่น
ด้านความรู้สึก (Oliver, 1999; Caruana, 2002; Davis, 2006; Davis-Sramek, et al., 2008) การ
เป็นตัวเลือกแรก (Caruana, 2002; Bouzaabia, et al., 2013b)  การบอกเล่าในเชิงบวก และการ
แนะนำผู้ให้บริการกับบุคคลอื่น (Caceres & Paparoidamis, 2007) ซึ่งปรากฏในงานวิจัยของ 
ไซธาม และคนอื่น ๆ  (Zeithaml, et al., 1996) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความภักดีเชิงเจตคติและ
ความภักดีเชิงพฤติกรรมว่า เป็นผลจากคุณภาพการบริการ และมีงานวิจัยหลายงานที่ได้นำตัวช้ีวัดจาก
งานวิจัยของ ไซธาม และคนอื่น ๆ (Zeithaml, et al., 1996) มาปรับใช้ เช่น งานวิจัยของ รวยรื่น 
และมิลเลอร์ (Ruayruen & Miller, 2007) และ มิเกล-ดาวิลา และคนอื่น ๆ (Miguel-Davila, et al., 
2010) เป็นต้น 
 ในบริบทของความภักดีเชิงพฤติกรรม  ผลวิจัยจากงานวิจัยหลายงานแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าหรือความภักดี (Fornell, 1992; Anderson & Sullivan, 
1993; Cronin & Taylor, 1992; Rust & Zahorik, 1993) ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสำคัญที่พัฒนา
ไปสู่ความภักดี  บูซาเบีย และคนอื่น ๆ  (Bouzaabia, et al., 2013b)  ดิค และบาซู (Dick & Basu, 
1994) และโอลิเวอร์ (Oliver, 1999) ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจเป็นตัวแปรต้นของความภักดี  
นักวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อการซื้อซ้ำ (Repurchasing) การใช้บริการซ้ำ (Repatronage) 
เนื่องจากลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องกับผู้ให้บริการ จะเป็นเหตุให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
อย่างต่อเนื่องแทนที่จะซื้อสินค้าหรือบริการกับคู่แข่ง และความภักดีจะเกิดข้ึนภายหลังจากที่ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ตราสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ (Oliver, 1997)  เช่นเดียวกับ โอลิเวอร์ (Oliver, 1980) โอลิเวอร์ 
และลินดา (Oliver & Linda, 1981) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อเจตคติ ซึ่งส่งผลต่อความ
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ตั้งใจซื้อ ผลการวิจัยได้ยืนยันแนวคิดนี้โดยความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลต่อเจตคติ และส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อ 
 งานวิจัยมากมายได้ยืนยันความสัมพันธ์ของโมเดลคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และ
ความภักดี (Cronin & Taylor, 1992; Caruana, 2002; Chumpitaz & Paparoidamis, 2004; 
Miguel-Davila, et al., 2010; Prakash, 2011; Siddiqi, 2011; Setó-Pamies, 2012; Frank, et 
al., 2014) โดยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดี และคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดี โดยมีความพึงพอใจเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน  จูกา และคนอื่น ๆ (Juga, et al., 2010) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีตอ่
ความพึงพอใจ และความภักดีในการใช้บริการผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) ซึ่งผู้วิจัยได้
เสนอมิติคุณภาพการบริการที ่สำคัญประกอบด้วย มิติคุณภาพการบริการด้านการปฏิบัต ิงาน 
(Operational Service Quality) และมิต ิค ุณภาพการบร ิการเชิง เทคน ิค (Technical Service 
Quality)  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมิติคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความ
ภักดีมี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความภักดี ดังที่ปรากฎในงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น  
จาง และคนอื่น ๆ (Jang, et al., 2013) ได้ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ที่มีต่อ
ความภักดีในบริบทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยมิติคุณภาพการบริการประกอบด้วยสองมิต ิคือ  
มิติคุณภาพด้านการบริการและมิติด้านความสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ความมุ่งมั่น และความไว้วางใจ 
เป็นตัวแปรส่งผ่านของความภักดี  ตัวแปรความภักดีในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ความภักดีเชิงเจตคติ
และความภักดีเชิงพฤติกรรม  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ด้านผลการบริการ
และด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจ โดยคุณภาพการบริการด้าน 
การให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ  บูซาเบีย และคนอื่น ๆ (Bouzaabia, et al., 
2013a) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า ภาพลักษณ์ ความ  
พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจและความภักดีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก 
 จากแนวเหตุผลดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้ 

1.5.1 คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
1.5.2 คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
1.5.3 ความพึงพอใจส่งผลทางตรงต่อความภักดีเชิงเจตคติ 
1.5.4 ความพึงพอใจส่งผลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม 
1.5.5 ความภักดีเชิงเจตคติส่งผลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม 
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1.6  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   การวิจัยครั้งนี้ศึกษาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้บริการ
แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโซ่อุปทานเท่านั้น มิได้
รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ในกระบวนการโซ่อุปทานของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์  โดยขอบเขตด้ านเนื้อหา
ประกอบด้วย  
   1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อให้การศึกษาคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ในบริบทธุรกิจโลจิสติกส์มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมุ่งศึกษาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ เหตุผลในการเลือกใช้
บริการโลจิสติกส์ ปัจจัยที่ใช้เลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
   2) การวิจัยเชิงปริมาณ มุ ่งศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ที่ใช้บริการกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการ
ส่งออกสินค้า  โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย อันนำไปสู ่การเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  ดังนั้น รายละเอียดเนื้อหาที่ศึกษา ดังนี้ 
      ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 
      1) คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
      2) คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ 
      ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ 
      1) ความพึงพอใจ 
      2) ความภักดีเชิงเจตคติ 
      3) ความภักดีเชิงพฤติกรรม 
      ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ คุณภาพพนักงาน (Personnel Quality) คุณภาพข้อมูล 
( Information Quality) ค ่าบร ิการ (Service Cost) ค ุณภาพกระบวนการส ั ่ งซ ื ้อ (Procedure 
quality) การจัดการข้อผิดพลาด (Discrepancy Handling) ความพร้อมในการบริการ (Availability) 
การ ใช ้ เ ทค โน โลย ี  ( IT usage and Tracking) ความย ื ดหย ุ ่ น  ( Flexibility) ความส ั มพ ั น ธ์  
(Relationship) ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) สภาพสินค้า (Condition of Goods) ความ
ถูกต้อง (Accuracy) ความพึงพอใจรวม ความพึงพอใจเมื ่อเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ความ 
พึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก (Affective 
commitment) การเป็นตัวเลือกแรก (First Choice) การบอกต่อในเชิงบวก (Positive Word of 
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Mouth) การแนะนำก ับบุคคลอ ื ่น  (Recommendation) ความต ั ้ งใจอ ุปถ ัมภ์อย่างต่อเนื ่อง 
(Repatronage) และการเพิ่มปริมาณการใช้บริการ (Extension) 
 1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มประชากร คือ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่มี
อำนาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกสินค้าใน 4 อุตสาหกรรมคือ 
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อุตสาหกรรมเครื ่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
 1.6.3 ขอบเขตด้านเวลา 
   การวิจัยครั ้งนี้ผู ้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับรูปแบบคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยศึกษาการรับรู ้ด้านคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ในช่วงปี 2561 
 
1.7  คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย 

 1.7.1 รูปแบบ หมายถึง รูปแบบโครงสร้างคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
 1.7.2 โลจิสติกส์ หมายถึง ส่วนหนึ่งของกระบวนการโซ่อุปทาน ที่มีการวางแผนการปฏิบัติ 
ควบคุมการไหลของสินค้า การบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาก
จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่มีการบริโภคของลูกค้า 
 1.7.3 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หมายถึง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่บุคคลอื่นเป็นการทั่วไปทาง
การค้าปกติ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื ่น  โดยประกอบด้วยการบริการ 
โลจิสติกส์ 4 ประเภท ได้แก่ การขนส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบริการด้านพิธีการต่าง ๆ และการ
บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม 

 1.7.4 คุณภาพการบริการ หมายถึง ผลจากการปฏิบัติงานบริการของผู้ให้บริการ ที่มีความ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การบริการที่สอดคล้อง หรือเกิน
กว่าความคาดหวังของลูกค้า (Meeting and/or Exceeding Customer Expectations) 
 1.7.5 คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ หมายถึง การประเมินระดับการบริการโลจิสติกส์ที่
เป็นผลจากการรับรู้ (Perception) คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ (Functional Logistics 
ServiceQquality) ที่ผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ได้ร ับ และการรับรู้ คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ 
(Performance Logistics Service Quality) 
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 1.7.6 คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ (Functional Logistics Service Quality) 
หมายถึง การรับรู้กิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 9 มิติคือ คุณภาพพนักงาน 
(Personnel Quality) คุณภาพข้อมูล (Information Quality) ค่าบริการ (Service Cost) คุณภาพ
กระบวนการสั่งซื้อ (Procedure Quality) ความพร้อมในการให้บริการ (Availability) การจัดการ
ข้อผิดพลาด (Discrepancy Handling) การใช้เทคโนโลยี (IT Usage and Tracking) ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) และความสัมพันธ์ (Relationship) มีรายละเอียด ดังนี้ 
   คุณภาพพนักงาน (Personnel Quality) หมายถึง การประเมินผลการบริการของ
พนักงานในด้านความรู้ ความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมในการบริการที่ลูกค้าต้องการ การเข้าใจความ
ต้องการและสถานการณ์ของลูกค้าเพื่อบริการที่ตรงตามต้องการของลูกค้า  และการตอบสนองของ
พนักงานเมื่อลูกค้ามีข้อสงสัยอย่างรวดเร็ว 
   คุณภาพข้อมูล (Information Quality) หมายถึง การประเมินข้อมูลที่ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ให้บริการ โดยวัดจากข้อมูลของการให้บริการที่ถูกต้องครบถ้วน การแจ้งข่าวสารข้อมูลให้
ทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลง การให้ข้อมูลการบริการที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   ค่าบริการ (Service Cost) หมายถึง การประเมินราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับ
คุณภาพการบริการที่ได้รับ สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ต่ำที่สุด และมีการเสนอส่วนลด 
   ค ุณภาพกระบวนการส ั ่ งซ ื ้อ (Procedure Quality) หมายถ ึง การประเมิน
กระบวนการส่ังซื้อที่ง่าย สะดวก และประหยัดเวลาในการส่ังซื้อ 
   ความพร้อมในการบริการ (Availability) หมายถึง การประเมินความสามารถในการ
ส่งสินค้าตามที ่ลูกค้าต้องการ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจัดส่งได้ตามต้องการเสมอ 
ความสามารถส่งได้ครอบคลุมหลายประเทศ และสามารถปรับเปล่ียนคำส่ังซื้อให้เหมาะสมได้ 
   การจัดการข้อผิดพลาด (Discrepancy Handling) หมายถึง การประเมินการจัดการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม การตอบสนองต่อข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม และกระบวนการในการ
จัดการข้อผิดพลาดเหมาะสม 
   การใช้เทคโนโลยี (IT Usage and Tracking) หมายถึง การประเมินความสามารถใน
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถให้บริการแจ้งสถานะสินค้า (Tracking System) และการมีระบบเทคโนโลยีที่เข้ากับระบบ
เทคโนโลยีของลูกค้า 
   ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง การประเมินความยืดหยุ่นด้านค่าบริการที่
เหมาะสม ความสามารถในการให้บริการในกรณีเร่งด่วน และความสามารถในการปรับบริการได้ตรง
ความต้องการของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ 
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   ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึง การประเมินความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สร้าง
ความเช่ือถือซึ่งกันและกัน การปรึกษาให้คำแนะนำเสมือนมิตร และการพูดคุยด้านนโยบายธุรกิจกับ
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อปรับการบริการให้เหมาะสม 
 1.7.7 คุณภาพผลการบริการโลจิสต ิกส์ (Performance Logistics Service Quality) 
หมายถึง การรับรู้คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ 3 มิติ คือ ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) สภาพสินค้า (Condition of Goods) 
ความถูกต้อง (Accuracy) มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) หมายถึง การประเมินความสามารถในการ
ส่งสินค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยประเมินจาก การส่งสินค้าตรงตามที่ให้สัญญาเสมอ (On-time 
Delivery) ช่วงเวลาการสั่งสินค้าจนถึงการได้รับสินค้า (leadtime) มีระยะสั้น และช่วงเวลาการส่ัง
สินค้าจนถึงการได้รับสินค้ามีความสม่ำเสมอ (Consistent Leadtime) 

    สภาพสินค้า (Condition of Goods) หมายถึง การประเมินความสามารถในการส่ง 
สินค้าที่สั่งซื้อไว้อย่างสมบูรณ์ ปราศจากความเสียหายในการขนย้าย และสินค้าที่ได้รับจากศูนย์มี
ความสมบูรณ์ 
    ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง การประเมินความสามารถในการส่งสินค้า
ที่ถูกต้อง โดยโอกาสที่ส่งประเภทสินค้าผิดพลาดมีน้อยมาก จำนวนสินค้าที่ส่งผิดมีน้อยมาก และการ
ส่งสินค้าตรงตามสถานที่เสมอ 
 1.7.8 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ผลการประเม ินกระบวนการบริการ 
โลจิสติกส์ และผลการบริการโลจิสติกส์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์การรับรู้คุณภาพการบริการ
สะสมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบด้วยความพึงพอใจรวม การยืนยันความคาดหวัง และคุณภาพ
บริการโลจิสติกส์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอุดมคต ิมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ความพึงพอใจรวม (Overall Satisfaction) หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์โดยรวมที่เกิดจากประสบการณ์การใช้บริการโลจิสติกส์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
    ความพึงพอใจโดยการยืนยันความคาดหวัง หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์เปรียบเทียบกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
   ความพึงพอใจโดยการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ หมายถึงผล
การประเมินคุณภาพการบริการโลจิสติกส์โดยรวมเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ 
 1.7.9 ความภักดีเชิงเจตคติ (Attitudinal Loyalty) หมายถึง ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึกต่อ
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ความมุ่งมั่นในการเลือกใช้บริการโลจิสติกส์กับผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เป็นตัวเลือก
แรก การบอกต่อในเชิงบวก และการรับรองผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลอื่น มีรายละเอียด ดังนี้ 
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    ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความรู้สกึผูกพัน 
และมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจร่วมกันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต 
    การเป็นตัวเลือกแรก (First Choice) หมายถึง การเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็น
ตัวเลือกแรกเมื่อต้องการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์  
    การบอกต่อในเชิงบวก (Positive Word-of-Mouth) หมายถึง การกล่าวถึงใน 
เชิงบวก และชื่นชมผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผู้อื่น  
    การแนะนำต่อบุคคลอื่น (Recommendation) หมายถึง การแนะนำผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ แก่ผู้อื่นที่ต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ หรือขอคำแนะนำ 
 1.7.10 ความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) หมายถึง ความตั้งใจอุปถัมภ์ ผู้
ให้บริการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื ่องในอนาคต และการขยายปริมาณการใช้บร ิการโลจิสติกส์มี
รายละเอียด ดังนี้ 
    ความตั ้งใจอุปถัมภ์อย่างต่อเนื ่อง (Renewals) หมายถึง การใช้บริการกับผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต 
    การขยายปริมาณการใช้บริการ (Extensisons) หมายถึง การเพิ่มปริมาณการใช้
บริการโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน หากต้องการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์นอกเหนือ
จากที่เป็นอยู่ 
 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน
ประเทศไทยได้รับประโยชน์ดังนี้ 
 1.8..1 เพื ่อทราบแนวทางการบริการของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ซึ ่งผู้
ให้บริการโลจิสติกส์สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในการให้บริการของ
ธุรกิจ เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ และออกแบบแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป 
 1.8.2 ผลจากการวิจัยสามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ที่
มุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถปรับปรุงมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ โดยการ
พัฒนามิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่บกพร่องและจัดการฝึกอบรมด้านการบริการโลจิสติกส์ใน
องค์กร ซึ่งสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ อันนำไปสู่ความภักดีของผู้ใช้บริการต่อไป 
 1.8.3 เพื่อทราบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจที่
นำไปสู่ความภักดีของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการ
กำหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบาย และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื ่อพัฒนาคุณภาพการบริการ 
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โลจิสติกส์ที่สร้างความพึงพอใจ อันก่อให้เกิดความภักดีต่อธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มความเข้มแข็ง และ
ความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ให้พร้อมต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1.8.4 เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจโลจิสติกส์ในภาพรวม 
อันนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยให้สามารถสร้างความ
มั่นคงให้กับธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสิติกส์ให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล   
 1.8.5 ผลการวิจัยสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดการวิจัย ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ใน
อนาคต 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความ 
พึงพอใจ และความภักดี แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาสรุปสาระสำคัญ โดยผู้วิจัยมีลำดับการนำเสนอ
เป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานทรัพยากรของธุรกิจ (Resource-Based View: RBV)  
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
 2.3 การศึกษามิติคุณภาพการบริการ 
 2.4 การประเมินคุณภาพการบริการ 
 2.5 การแบ่งหมวดหมู่มิติคุณภาพการบริการและการประเมินคุณภาพการบริการ 
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
 2.7 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.8 แนวคิดเกี่ยวกับความภักดี 
 2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานทรัพยากรของธุรกิจ (Resource-Based View: RBV)  
 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานทรัพยากรของธุรกิจ (RBV) เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากด้าน
การบริหารกลยุทธ์ (Powell, 1995) องค์กรธุรกิจและนักวิจัยได้ให้ความสำคัญ และนำแนวคิดนี้มา
วิเคราะห์ทรัพยากรที่เป็นจุดแข็งขององค์กร และนำมาปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น ROA ROE (Powell, 1995) รวมถึงงานวิจัย
นอกเหนือจากด้านการบริหารกลยุทธ์ เช่น การตลาด การผลิต การบริการ การบริหารบุคคล เป็นต้น 
สามารถนำแนวคิด RBV ไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน (Barney & Arikan, 2001) 
 งานวิจัยด้าน RBV ที ่เก ี ่ยวข้องกับการบริหารกลยุทธ์อ ันดับแรกคือ  งานวิจัยของ 
เวอร์เนอร์เฟลท์ (Wernerfelt, 1984) ซึ่งได้เสนอแนวคิดด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการ
วิเคราะห์ทรัพยากรขององค์กร และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาวางแผนกลยุทธ์ในแง่ความสัมพันธ์
ระหว่างผลตอบแทนและการจัดการทรัพยากร แทนที่จะวิเคราะห์ในแง่ของผลการดำเนินงานของ
กิจการกับสินค้าที่ผลิต โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันเริ่มจากทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่  โดยให้คำ
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จัดความทรัพยากรว่า ทรัพยากร หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมและทรัพย์สินที่เป็นนามธรรมซึ่ง
องค์กรใช้วางแผนกลยุทธ์และดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์  ทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม เช่น ที่ตั้งของ
สถานประกอบการ โรงงานที่มีความสามารถในการผลิตสูง อุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ทันสมัย จะทำ
ให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ในปริมาณมากและราคาถูก โดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทรัพย์สินที่เป็นนามธรรมประกอบด้วย ความรู้ความชำนาญขององค์กรที่สามารถใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงทกัษะความสามารถของพนักงานจะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ  
ขององค์กรดำเนินไปอย่างสะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ ความภักดีของลูกค้าอันเป็นผลมาจากความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและ
บริการ เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่สามารถเป็นทรัพยากรที่สร้างอุปสรรคทางด้านทรัพยากร (Resource 
Position Barrier) เนื่องจากคู่แข่งต้องสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งต้องใช้เวลาใน 
การสะสมนาน ขณะที่องค์กรที่อยู่ในธุรกิจมาก่อนสามารถรับรู้ และสนองความต้องการของลูกค้าได้
ดีกว่า (Wernerfelt, 1984) 
 จากการที่ทรัพยากรที่องค์กรครอบครองนี้เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร หาก
องค์กรสามารถจำแนกประเภทของทรัพยากรที่เป็นจุดแข็ง จะสามารถเพิ่มความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจากการนำทรพัยากรมาวางแผนกลยุทธ์หลัก และดำเนินกิจกรรมทางการผลิตและบริการ 
(Wernerfelt, 1984; Barney & Arikan, 2001) และตอบสนองโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้องค ์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ที่วางไว้ และส่งผลต่อตำแหน่งทางการตลาดเหนือคู่แข่ง  
 ต่อมาในปี 1991 บาร์นี่ (Barney, 1991) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์กร
และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยสร้างกรอบแนวคิด Resource-Based Model ขึ้น 
ซึ่งมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และได้ให้ความหมายของทรัพยากรของ
องค์กรคล้ายคลึงกับ เวอร์เนอร์เฟลท์ (Wernerfelt, 1984) โดยให้คำจำกัดความว่า ทรัพยากรของ
องค์กร หมายถึง สินทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่องค์กรครอบครอง และสามารถ
นำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ และดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ (Barney, 1991: p. 101)  
ทรัพยากรประกอบด้วย ทรัพย์สินทั้งหมด ความสามารถ กระบวนการดำเนินธุรกิจ คุณลักษณะ และ
ขีดความสามารถต่าง ๆ เป็นต้น ที่สามารถช่วยให้องค์กรวางกลยุทธ์และดำเนินกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ   
 บาร์นี่ (Barney, 1991) ได้แบ่งทรัพยากรขององค์กรเป็น 3 ประเภท คือ  
 1) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Capital Resources) ประกอบด้วย สินทรัพย์ 
ขององค์กรที่เป็นรูปธรรม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ เป็นต้น 
 2) ทรัพยากรด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Resources) ประกอบด้วย การฝึกอบรม  



18 
 

  

ประสบการณ์ การตัดสินใจ ความรู้ความสามารถ ความสัมพันธ์ และทักษะอื่น ๆ ของบุคลากรใน 
องค์กร เป็นต้น  
 3) ทรัพยากรด้านองค์กร (Organizational Capital Resources) ประกอบด้วย โครงสร้าง
องค์กร การวางแผน การควบคุมกำกับ ระบบการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เป็น
ต้น 
 แนวคิด RBV ได้ตั้งสมมติฐานหลักไว้ 2 ประการ คือ  
 1) องค์กรในอุตสาหกรรมครอบครองทรัพยากรที่แตกต่างกนั (Resource Heterogeneity)  
 2) ทรัพยากรที่แตกต่างกันขององค์กรนั้นไม่สามารถเคล่ือนย้าย หรือจัดหาได้อย่างสมบูรณ์ 
และสามารถดำรงอยู่ได้ยั่งยืน (Resource Immobility)  
 ในช่วงเวลาหนึ่งองค์กรบางองค์กรได้ครอบครองทรัพยากรที่ช่วยพัฒนาแผนกลยุทธ์ และ 
ดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ในที่นี้สามารถอธิบายได้ในแง่ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและ 
ความสามารถแตกต่างกัน โดยองค์กรจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง สามารถผลิต 
สินค้าและบริการที่ประหยัดและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากกว่า (Peteraf, 1993)  ความ
แตกต่างของทรัพยากรนี้สามารถดำรงอยู่ได้ยั่งยืน ตราบใดที่คู่แข่งไม่สามารถจัดหาทรัพยากรนั้นหรือ
ลอกเลียนแบบ (Peteraf, 1993)  การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงจากสองสมมติฐานนี้ทำให้แนวคิด RBV 
สามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน  
 บาร์นี่ (Barney, 1991) ยังได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความได้เปรียบทางการ 
แข่งขัน และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยกล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ขององค์กรจะเกิดข้ึนได้เมื่อองค์กรใช้ทรัพยากรที่ครอบครองอยู่ดำเนินแผนกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มไป
ปฏิบัติใช้ให้เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ในขณะที่คู่แข่งในตลาดและองค์กรที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ในขณะนั้น  ส่วนความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กรจะเกิดขึ้นเมื่อ
องค์กรนำแผนกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติใช้  ขณะที่คู่แข่งในตลาดรวมถึงองค์กรที่คาดว่าจะ
เป็นคู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ในขณะนั้น และไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้เทียบเท่าองคก์ร
จากการลอกเลียนแบบกลยุทธ์นั้น  ดังนั้น องค์กรจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนเมื่อ
คู่แข่งหยุดลอกเลียนแบบ เนื่องจากไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้เทียบเท่า ขณะที่องค์กรยังคงได้
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้นต่อไป (Barney, 1991) 
 บาร์นี่ (Barney, 1991) ได้วิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขของทรัพยากรที่สามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 เงื่อนไข ดังนี้  
 1) ทรัพยากรที่มีคุณค่า (Valuable Resources) ทรัพยากรขององค์กรที่สามารถเป็นแหล่ง 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือแหล่งความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องเป็น 
ทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร (Barney, 1991)  คุณค่าของทรัพยากรสามารถประเมินได้จากการที่
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องค์กรสามารถนำทรัพยากรนั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการดำเนินกลยุทธ์ ที่สามารถลดต้นทุน 
และ/หรือเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร เมื่อเทียบกับการมิได้ใช้ทรัพยากรนั้นในการวางแผนกลยุทธ์ และ
การดำเนินแผนกลยุทธ์  นอกจากนี้ยังสามารถประเมินได้จากความสามารถในการใช้ในการวางแผน 
และการดำเนินแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพตลาด (Barney & Arikan, 2001) และตอบสนอง
โอกาสทางธุรกิจในช่วงเวลานั้น ๆ 
 2) ทรัพยากรที่หายาก (Rare Resources) ทรัพยากรที่มีคุณค่านั้นต้องมีปริมาณน้อย  
และจัดหาได้ยากในธุรกิจ  หากคู่แข่งขันสามารถจัดหาหรือสร้างขึ้น และนำมาดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้าง 
มูลค่าให้กับองค์กรได้ ก็จะเป็นเพียงสิ่งที่การันตีความอยู่รอดขององค์กรในธุรกิจเท่านั้น  ดังนั้น 
ทรัพยากรที่มีคุณค่านั้นจะต้องจัดหาได้ยาก และครอบครองเฉพาะองค์กรเท่านั้น จึงถือได้ว่าเป็นแหล่ง 
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 3) ทรัพยากรที ่ไม ่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์ ( Imperfectly Imitable 
Resources) ทรัพยากรที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากจะต้องเป็นทรัพยากรที่มีคุณคา่ 
และจัดหาได้ยากแล้ว ทรัพยากรนั้นจะต้องไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์  ในการที่คู่แข่ง 
จะจัดหาทรัพยากรที่คล้ายคลึงกันในการดำเนินกลยุทธ์นั้นกระทำได้ยาก โดยทรัพยากรที่ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้นั้น ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
   3.1) ความสามารถนั้นขึ้นอยู่กับประวัติความเป็นมาและความสามารถเฉพาะของ 
องค์กร (History Dependent) เนื ่องจากองค์กรเป็นหน่วยทางสังคมที ่มีที ่มาแตกต่างกัน และมี 
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร และความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าสูงสุดและ
สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ทำให้องค์กรคู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
   3.2) ความเช่ือมโยงทางสาเหตุระหว่างทรัพยากรและความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนมิได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน (Causal Ambiguity) ในทีนี้หมายถึงคู่แข่งขันไม่สามารถทำ
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงปัจจัยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ขององค์กร ทำให้การลอกเลียนแบบและการจัดหาทรัพยากรมาทดแทนเพื่อแข่งขันนั้นกระทำได้ยาก  
   3.3) ทรัพยากรที ่สร้างความได้เปร ียบนั้น มีความซับซ้อนทางสังคม (Social 
Complexity) ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความภักดีของลูกค้า ซึ่งการที่สิ่งเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแตล่ะ 
องค์กร และคู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์ 
  4) การหาทรัพยากรทดแทน (Substitutability) ทรัพยากรที ่มีคุณค่านั้นไม่สามารถ
จัดหาทดแทนได้ นั่นคือคู่แข่งไม่สามารถจัดหาทรัพยากรอื่นขึ้นมาทดแทนในการวางแผน และการ
ดำเนินแผนกลยุทธ์ให้ได้ผลสำเร็จเช่นเดียวกันกับองค์กร ทำให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
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 โดยสรุป ทรัพยากรที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ คือ ทรัพยากรที่มี
คุณค่า จัดหาครอบครองได้ยาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และไม่สามารถจัดหาทรัพยากรอื่น
ทดแทนได้อย่างสมบูรณ์  องค์กรสามารถนำแนวคิด RBV ไปปรับใช้ในองค์กร แต่การใช้ประโยชน์นั้น
ขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากร และความสามารถที่องค์กรมีอยู่ โดยเฉพาะทุนมนุษย์ (Human Capital) 
และสินทรัพย์องค์กร (Organizational Capital) ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะขององค์กร ที่แตกต่าง
จากคู่แข่งมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุ
เป้าหมาย  ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร และความสามารถที่องค์กรมีอยู่ในเชิงลึก สามารถนำ
ผลที่ได้มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ตราบใดที่ทรัพยากรนั้นมีคุณค่า 
จัดหาได้ยาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เนื่องจากทรัพยากรนั้น ส่วนหนึ่งมาจากที่มา และทักษะ
ความรู้ขององค์กรที่สั่งสมมา ประกอบกับความรู้ความสามารถของทรัพยากรที ่เกิดขึ้น เฉพาะใน
องค์กรที่มีความซับซ้อน ทำให้คู่แข่งไม่สามารถทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงความ ซับซ้อนทาง
สังคม ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรอื่นในองค์กรประกอบด้วย เช่น ความสัมพันธ์ของบุคลากร ในองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างทีมบริหารกับพนักงานในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจในโซ่อุปทาน เป็นต้น ทำให้องค์กรอื่นไม่สามารถ เลียนแบบได้  
และไม่สามารถจัดหาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ เนื ่องจากองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และเป็นทรัพยากรที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Peteraf, 
1993) 
 องค์กรธุรกิจและนักวิจัยได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด RBV และศึกษาทรัพยากรที่เป็นปัจจัย
สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรนั้นกับผลการ
ดำเนินงานของกิจการมากขึ้น (Wang & Lo, 2003) โดยนักวิจัยได้ศึกษาและระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
การดำเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในหลายประเภทธุรกิจ  เนื่องจากธุรกิจที่
แข่งขันในปัจจุบันต่างต้องเผชิญสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น  พันธกิจและ
ความสามารถหลักในการดำเนินธุรก ิจต้องม ีการปรับให้เหมาะสมกับการแข่งขันและความ  
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง (Drucker, 1998)  องค์กรธุรกิจต้องมีการนำทรัพยากรและ 
ความสามารถมาพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ  
 นอกจากนี้ ลูกค้ามีบทบาทมากขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน ทำให้การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และการวางแผน
กลยุทธ์ของธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีความจำเป็นมากขึ้น โดยมี
งานวิจัยท ี ่ศ ึกษาความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ (Wang & Lo, 2003)  ดังนั้น 
จุดเริ่มต้นของนโยบายการบริหารจัดการและกลยุทธ์ทางด้านบริหาร ต้องเริ่มต้นที่การประเมินสิ่งที่
ลูกค้าต้องการและส่ิงที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เนื่องจากส่ิงที่ลูกค้าให้คุณค่าอาจเป็นส่ิงที่แตกต่างจาก
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มุมมองขององค์กร (Drucker, 1999)  การทำความเข้าใจถึงส่ิงที่ลูกค้าต้องการจากมุมมองของลูกค้า
และนำส่ิงเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรและความสามารถ (Core Competencies) เพื่อ
นำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ และดำเนินแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และ
สภาพการแข่งขันที่แท้จริงในธุรกิจ อันนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  
 ดังนั้น ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่เน้นการรับรู้ลูกค้า อาทิ ความพึงพอใจ และความภักดี
ของลูกค้า ซึ ่งเป็นมิติสำคัญในการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจจึงเป็นปัจจัยสำคัญที ่ช ัดวัด
ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรบนพื้นฐานของแนวคิด RBV นอกเหนือจากการประเมินผล
การดำเนินกิจการในแง่ของผลการดำเนินธุรกิจ เช่น ผลการดำเนินงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
ด้านตลาด และผลการการเติบโตทางธุรกิจ เป็นต้น (Wang & Lo, 2003)  
 โลจิสติกส์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ ่านมา ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากตามความ
เปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจในตลาดโลก  ความสำคัญของโลจิสติกส์ได้มีการเปลี่ยนจากการเป็น
กิจกรรมที่เน้นการลดต้นทุน ไปสู ่การเป็นกุญแจสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำให้สภาพแวดล้อมทางการตลาดได้เปิดกว้างมากขึ้น เปิดโอกาสให้
ธุรกิจสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรด้านการผลิตและกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้า และกิจกรรม 
โลจิสติกส์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Spillan, et al., 2013) ส่งผลให้การบริหารโลจิสติกส์ 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน  นักวิจัยทำการศึกษาด้านโลจิสติกส์พบว่า ความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ขององค์กรมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการดำเนินงาน (Performance) ความพึงพอใจของลูกค้า 
และผลสำเร ็จทางการเงิน (Financial Performance) (Liu & Lyons, 2011; Leuschner, et al., 
2013)  สปิลแลน และคนอื่น ๆ  (Spillan, et al., 2013) ได้ศึกษากลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ประกอบด้วย กระบวนการผลิต การตลาด และสารสนเทศ 
พบว่า กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ส่งผลต่อประสิทธิภาพของความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ของผู้เกี่ยวข้องใน
โซ่อุปทานและประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ  
 ลูชเนอร์ และคนอื ่น ๆ (Leuschner, et al., 2013) ได้ทำการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง การให้บริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์และผลการดำเนินงานของกิจการ (Firm Performance) 
โดยมีพื้นฐานจากแนวคิด RBV ได้เสนอแนวคิดว่า การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์จะมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผลการดำเนินงานของกิจการ  กิจการที ่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าด้าน 
โลจิสติกส์ จะทำให้ผลการดำเนินงานของกิจการดีขึ้น และเป็นแหล่งทรัพยากรที่เกิดขึ้นเฉพาะใน
องค์กร และยากที่จะลอกเลียนแบบได้โดยสมบูรณ์ ส่งผลให้เป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในธุรกิจตามแนวคิด RBV (Leuschner, et al., 2013)  คุณลักษณะด้านโลจิสติกส์ (Logistics 
Attributes) ประกอบด้วย อัตราการเติมสินค้า (Fill Rate) ความสมบูรณ์ของการส่ังซื้อ ความแน่นอน
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ของระยะเวลาส่ังซื้อ (Cycle Time) การตรงต่อเวลา การส่ือสารเมื่อมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดปัญหา 
ความถูกต้องของใบรับสินค้า เป็นต้น และผลการดำเนินงานของกิจการประกอบด้วย ผลการ
ดำเนินงานที่มุ ่งเน้นลูกค้าซึ ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดี และผลการ
ดำเนินงานด้านการเงินประกอบด้วย ผลกำไรและรายได้  ผลการวิจัยพบว่า การบริการลูกค้าด้าน 
โลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการบริการ 
โลจิสติกส์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยส่งผลต่อความภักดีมากกว่าความพึงพอใจของลูกค้า  
 จากผลการวิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า การให้บริการลูกค้าด้านโลจิสกติกส์มีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกกับผลการดำเนินกิจการขององค์กรในบริบทของ RBV ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจเกิดจากการมีทรัพยากรที่เป็นจุดแข็ง มีคุณค่า จัดหาได้ยาก และยากที่จะลอกเลียนแบบได้โดย
สมบูรณ์  การให้บริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์จึงสามารถเป็นแหล่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจขององค์กร 
 นอกเหนือจากการบริหารโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพจากภายในองค์กรแล้ว การจัดจ้าง
กิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Outsourcing) เป็นแนวทางของธุรกิจสมัยใหม่ที่องค์กรนิยมใช้เป็น 
กลยุทธ์หนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
เนื่องจากการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) 
ที่มีความชำนาญและมีประสิทธิภาพ การบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์นั ้นสามารถลดต้นทุนรวม  
นอกจากนี้องค์กรสามารถมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและความสามารถที ่เป็นจุดแข็ง และเป็นความ 
ชำนาญหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ และสามารถตอบสนองโอกาสทางธุรกิจในตลาด (Juga,  
et al., 2010) รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า โดยการใช้บริการโลจิสติกส์กับ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของธุรกิจ และช่วยให้ธุรกิจ 
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด (Qureshi, et al., 2008)  ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์มีการ 
ให้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก (Wallenburg & 
Lukassen, 2010) 
 จากแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที ่ให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์และการจัดจ้าง 
กิจกรรมโลจิสติกส์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นนี้ ทำให้เป็น
แรงกดดันที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องเผชิญในการอยู่รอดในธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันเหนือคู่แข่งมีมากขึ้นตลอดเวลา  ความต้องการของลูกค้าด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนและ
ความต้องการบริการที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา และ
คิดค้นการบริการใหม่  ๆ เพ ื ่อตอบสนองสิ ่งที ่ล ูกค้าต้องการ (Liu, et al., 2010) ผู ้ให้บร ิการ 
โลจิสติกส์ที่สามารถปรับตัวได้ทันกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และทันต่อความต้องการของลูกค้าที่
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มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถอยู่รอดได้จากการใช้ความเชี ่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และ เน้นการ
ให้บริการที่สนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงพยายามหาแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
องค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ และรักษาตำแหน่งทางการตลาดใน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Liu, et al., 2010)  ในทางกลับกัน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ก็
จะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจ และจำเป็นต้องออกจากธุรกิจในท้ายที่สุด 
 ดังนั้น การศึกษาทรัพยากรและความสามารถที่เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญมาก  ด้วยเหตุนี้ การศึกษาวิจัย
ความสามารถในการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บนพื้นฐานของแนวคิด RBV จึงเป็น
หัวข้อที่ได้รับความสนใจ และศึกษามากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา  โดยปกติทรัพยากรที่อยู่ในรูปของ
สินทรัพย์ทางกายภาพและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ จำเป็นต่อขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการ
ให้บริการโลจิสติกส์ขององค์กร  ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ทางกายภาพนั้นคู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบ
และจัดหามาได้ง่าย แต่สินทรัพย์ที ่ไม่สามารถจับต้องได้ ( Intangible Assets) นั ้นยากที ่จะ
ลอกเลียนแบบในเวลาอันส้ัน  ในธุรกิจการบริการโลจิสติกส์ คู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบได้โดยการ
ลงทุนในสินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น เทคโนโลยีใหม่ ๆ คลังสินค้า โปรแกรมซอฟต์แวร์ ทรัพยากร
เหล่านั้นมิได้นำไปสู่การประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยความสามารถอื ่นของ
องค์กร  ตามแนวคิด RBV การที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองค์กรของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างเหมาะสม (Lai, 2004) 
 ไล (Lai, 2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถในการบริการของผู ้ให้บริการ 
โลจิสติกส์กับผลการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มี
ความสามารถในการให้บริการที่ดีกว่า จะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจดีกว่า และความสามารถ
ในการให้บริการเป็นทรัพย์สินทางกลยุทธ์ หรือทรัพยากรที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ลู และคนอื่น ๆ (Liu, et al., 2010a) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ให้้บริการโลจิสติกส์ในประเทศจีน โดยได้เสนอว่า ความสามารถในการแข่งขันนั้น มา
จากความสามารถขององค์กรและปัจจัยอื่นที่นำมาประกอบกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการเป็นความสามารถของ
องค์กรที่มีความสำคัญที่สุด   
 ลู  และล ีออนส์  (Liu & Lyons, 2011) ได้ศ ึกษาความสามารถในการบริการของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที ่สาม (Third Party Logistics Providers: 3PLs) ในประเทศจีนและ 
สหราชอาณาจักร โดยใช้แนวคิด RBV เป็นพื ้นฐานในการวิจัย และให้ความหมายทรัพยากรใน
การศึกษาว่า ประกอบด้วยความสามารถในการบริการด้านโลจิสติกส์ของ 3PL ตามความต้องการของ
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ลูกค้า ความสามารถในการบริการด้านโลจิสติกส์ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ต้นทุน คุณภาพ ความ
ยืดหยุ่น การจัดส่งและนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการบริการด้านโลจิสติกส์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ ดำเนินงานทางการเงินของ 3PLs (Liu & Lyons, 2011)  ดังนั้นผู้วิจัย
สรุปว่า ความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ที ่ม ีประสิทธิภาพ เป็นทรัพยากรที ่มีผลต่อการ
ดำเนินงานด้านการเงินเหนือคู่แข่ง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ   
 ลู และคนอื่น ๆ (Liu, et al., 2010b) ได้ศึกษาทรัพยากรที่เป็นแหล่งสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข ่ งข ันบนพ ื ้นฐานแนวค ิด RBV โดยใช ้การร ับร ู ้ ของผ ู ้ ให ้บร ิการโลจ ิสต ิกส์ ใน 
สหราชอาณาจักร  ปัจจัยด้านทรัพยากรที่นำมาใช้วิจัยประกอบด้วย การบริหารกลยุทธ์ การบริหาร
การผลิต คุณภาพการบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สารสนเทศ เครือข่ายการบริการ การบริหาร
ด้านกระบวนการดำเนินธุรกิจ การตลาด การบริหารสินค้าคงคลัง นวัตกรรม การบริหารบุคคล และ
การบริหารต้นทุน  ผลการวิจัยพบว่า แหล่งความสามารถในการแข่งขันหลักของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ในสหราชอาณาจักรคือ คุณภาพการบริการ และการบริหารการผลิต จากการวิเคราะห์การถดถอย 
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรที่สามารถทำนายความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรประกอบด้วย คุณภาพการบริการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ( Information 
Technology) และการบริหารกลยุทธ์  ผู้วิจัยเสนอให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถ
เหล่านี้ โดยการจำแนกมิติที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน และศึกษาค้นคว้า
ในเชิงลึกมากขึ้น 
 จากแนวคิด RBV ที่ได้กล่าวว่า องค์กรสามารถสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้โดยการใช้ทรัพยากรที่มีค่าและความสามารถในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
ซึ่งคู่แข่งไม่สามารถจัดหาและลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์ (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991) 
ทำให้ความสามารถในการบริการและคุณภาพการบริการของแต่ละองค์กร ซึ่งเป็นความสามารถหลัก
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกิดจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และความสามารถต่าง ๆ ของแต่ละ
องค์กรนั้นมีความแตกต่างกัน ทำให้คุณภาพการบริการเป็นทรัพยากรที่ตรงตามเงื่อนไขของแนวคิด 
RBV ที่ประกอบด้วย การเป็นทรัพยากรที่คุณค่า เสาะหาได้ยาก ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่าง
สมบูรณ์ และไม่สามารถจัดหาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์  คุณภาพการบริการจึงเป็นปัจจัยที่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน  เนื่องจากความแตกต่างด้านคุณภาพ
การบริการของแต่ละองค์กรนี้ จะนำไปสู่ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิด 
ความภักดีของลูกค้าต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน และสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ
ที่ดีของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นตัวสร้างมูลค่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผลลัพธ์ที่ตาม 
มาคือ ความภักดีของลูกค้าและผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ไล (Lai, 2004) แสตงค์ 
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และคนอื่น ๆ  (Stank, et al., 1999, 2003) เคอร์สเท่น และค็อค (Kersten & Koch, 2010) ลู และ
คนอื่น ๆ (Liu, et al., 2010a) วอลเลนเบิร์ก และลูคาสเซ่น (Wallenburg & Lukassen, 2010)  
 ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าคุณภาพการบริการในเชิงลึก รวมถึงการพัฒนารูปแบบคุณภาพ
บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถจัดสรร
ทรัพยากร และพัฒนาความสามารถด้านบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  อันนำไปสู่ความ
ภักดีของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 กล่าวถึงความเป็นมาของคุณภาพ ความหมายของคุณภาพการบริการ แนวคิดการยอมรับ
ระดับความคาดหวัง (Confirmation/ Disconfirmation Paradigm) และความคาดหวัง 
 2.2.1 ความเป็นมาของคุณภาพ 
   คุณภาพเป็นสิ่งที่ใช้ในประเมิน ตรวจสอบ สินค้าและบริการเพื่อใช้ตัดสิน ยอมรับ 
ประสิทธิภาพ มูลค่าของสินค้าและบริการมาแต่โบราณ  ภายหลังคุณภาพในการผลิตมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินและปรับปรุงกระบวนการผลิตนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
   ในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณภาพและกระบวนการด้านคุณภาพมีขึ ้นในสมัย
สงครามโลก ครั้งที่ 2  มีการใช้การควบคุมกระบวนการโดยใช้สถิติ (Statistical Process Control) 
มาใช้ในการประเมินกระบวนการผลิต แทนที่จะเน้นการประเมินคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหา  
ต้นตอความบกพร่องของสินค้าในกระบวนการผลิต และหาวิธีการทำงานที่ถูกต้องในการแก้ไขข้ันตอน
ที่บกพร่องนั้น เพื่อให้สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกันจากต่างโรงงาน สามารถใช้
ทดแทนกันได้หรือสามารถนำช้ินส่วนมาประกอบเป็นสินค้าสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นรายละเอียด
ของชิ ้นส่วนและส่วนประกอบนั้น ต้องมีความถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน ทำให้คุณภาพมี
ความสำคัญมากในภาคการผลิต  
   ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มการพัฒนาคุณภาพโดยความ
ร่วมมือจากนักวิจัยอเมริกาคือ เดมมิ่ง และจูราน  ผู้บริหารของบริษัทญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ด้านคุณภาพ จากที ่คุณภาพใช้ในการตรวจสอบสินค้าสมบูรณ์  หรือตรวจสอบกระบวนการผลิต 
คุณภาพได้เน้นที่ผู้บริโภคและลูกค้า  ผลก็คือประเทศญ่ีปุ่นสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ขยายตลาดไปทั่วโลก โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า 
   ต่อมาผู้บริหารในองค์กรในประเทศอเมริกาเริ่มมีการนำแนวคิดนี้ปรับใช้ในองค์การ
มากขึ้นและแนวทางการบริหารแบบ Total Quality Management (TQM) ซึ่งเป็นปรัชญาด้านการ
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บริหารคุณภาพที่เน ้นการบริหารคุณภาพทั่วทั ้งองค์การ  แทนที ่จะเน้นแต่ต ัวผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตเท่านั้น (American Society of Quality [ASQ], 2015) 
 2.2.2 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
   นักคิดและนักวิชาการได้ให้คำจำกัดความของคุณภาพแตกต่างกัน เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของธุรกิจ  คำจำกัดความใหม่นั้นมิได้ทดแทนคำจำกัดความเดิม
เนื่องจากคำจำกัดความแต่ในแต่ละความหมาย มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการนำ 
ไปบริหารจัดการให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและกลุ่มลูกค้า (Reeves & Bednar, 1994) 
   ASQ (2015) ได้ให้ความหมายในเชิงเทคนิคโดยแบ่งคุณภาพเป็นสองความหมายคือ  
1) คุณภาพหมายถึง คุณลักษณะของสินค้าและบริการที ่สามารถสนองความ ต้องการที่กำหนด 
(Stated Needs) และความต้องการโดยนัย (Implied Needs)  2) คุณภาพหมายถึง สินค้าหรือ
บริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง (Free of Deficiencies)  
   จูราน (Juran, 1999) ได้ให้ความหมายของคุณภาพว่า คุณภาพหมายถึง คุณสมบัติ
ของสินค้าที่สนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และคุณภาพยังหมายถึง 
ความปราศจากข้อบกพร่อง 
   ครอสบ้ี (Crosby, 1984) ได้ให้คำนิยามของคุณภาพว่า คุณภาพคือ ความสอดคล้อง
ตามความต้องการ (Conformance to Requirements) 
   รีฟ และเบดนาร์ (Reeves & Bednar, 1994) ได้รวบรวมแนวคิดด้านคุณภาพและ
ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละแนวคิดเพื่อสรุปประเภทคุณภาพตามความหมาย และการนำไปใช้ให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยได้จัดหมวดหมู่คุณภาพไว้ดังนี้ 
   1) คุณภาพคือความเป็นเลิศ การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ (Excellence) 
สร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กรในด้านการตลาดและการบริหารบุคคล เนื่องจากวิสัยทัศน์ของ
องค์กรที่ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ จะช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นให้แก่พนักงานใน
องค์กรและสนับสนุนทางการตลาด โดยลูกค้ามีความภูมิใจที่ใช้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศขององค์กร  
ในทางกลับกัน ความเป็นเลิศเป็นนามธรรมที่ยากจะกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนได้  และลูกค้าเป็นผู้
ตัดสินใจความเป็นเลิศของสินค้าและบริการ  นอกจากนี้การทำการวิจัยโดยใช้คำจำกัดความคุณภาพที่
มีความเป็นเลิศเป็นพื้นฐานนั้น ยากที่จะประเมินเชิงรูปธรรมและยากที่จะเปรียบเทียบคุณภาพกับตัว
แปรอื่น ๆ ที่ต้องการศึกษา (Reeves & Bednar, 1994) 
   2) คุณภาพคือคุณค่า คุณภาพและราคาเป็นส่ิงที่ลูกค้าให้ความสำคัญในการประเมิน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ  องค์กรต้องมุ่งเน้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของทุกกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการให้บริการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามข้อกำหนด (Specification) 
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  การกำหนดคุณภาพเป็นคุณค่าและราคานั้น สามารถนำไป
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พัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและสามารถเปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัดกับคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมได้อย่างไรก็ตาม การสังเคราะห์ปัจจัยที่เป็นเกณฑ์ประเมินคุณค่าของลูกค้านั้นยากกว่า 
เนื่องจากการรับรู้ปัจจัยที่สร้างคุณค่าของลูกค้านั้นเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา (Reeves & Bednar, 
1994) 
   3) คุณภาพคือความสอดคล้องตามข้อกำหนด (Conformance to Specifications) 
การให้คำจำกัดความคุณภาพประเภทนี้สามารถช่วยให้องค์ประเมินคุณภาพได้ง่าย เนื่องจากมีเกณฑ์
มาตรฐานที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุ และสามารถเปรียบเทียบกับคุณภาพสินค้าและบริการของคู่แข่ง
และสามารถนำปัจจัยที่บกพร่องไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต รวมถึงผู้วิจัย
สามารถนำเกณฑ์ช้ีวัดที่เป็นรูปธรรมไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานและตัวแปรอื่น ๆ ที่ต้องการ
ศึกษา  อย่างไรก็ตามความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานมิได้ เป็นสิ ่งช้ีวัดสุดท้ายของกระบวนการ
ประเมินคุณภาพของลูกค้า เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การบริการหลังการขาย การ
ปฏิสัมพันธ์ของพนักงานกับลูกค้า ทำให้การใช้คำจำกัดความนี้ในธุรกิจบริการนั้น อาจจะไม่เหมาะสม 
(Reeves & Bednar, 1994) 
   สำหรับภาคบริการ การให้คำจำกัดความคุณภาพการบริการนั้นยากกว่า เนื่องจาก
วิธีการประเมินคุณภาพของสินค้า และวิธีการประเมินคุณภาพการบริการนั้นแตกต่างกัน  ในภาคการ
ผลิตผู้บริโภคใช้เกณฑ์ชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการประเมิน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาม
วัตถุประสงค์ และความคาดหวังของตนได้ เช่น คุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า มาตรฐานรับรอง
คุณภาพสินค้า มูลค่าเพิ่มของสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา เป็นต้น เป็นคุณสมบัติที่ใช้วัดคุณภาพ
สินค้าในภาคการผลิต  แต่ในภาคบริการนั้น ความหวังของลูกค้าแตกต่างกันในแต่ละประเภทของ
บริการ และขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละบุคคล ความแตกต่างระว่างภาคการผลิตและภาคบริการสามารถ
จำแนกได้ 3 คุณลักษณะหลักคือ 1) ความไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) 2) ความแตกต่างกัน 
(Heterogeneity) และ 3) การไม ่สามารถแบ่งแยกได้  (Inseparability) (Parasuraman, et al., 
1985) ซึ่งต้องทราบเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจคุณภาพการบริการโดย 
   1) การบริการเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility)  สินค้าโดยทั่วไป
จะมีเกณฑ์มาตรฐานจำเพาะของสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมือนกันทุกขึ้นก่อนจัดส่งถึงมือผู้บริโภค 
แต่การบริการส่วนใหญ่ไม่สามารถทดสอบ หรือตรวจสอบก่อนจำหน่ายเพื่อรักษาระดับคุณภาพไว้ได้  
   2) ค ุณภาพการบร ิการม ีความแตกต ่ างก ั น ในการ ใช ้ บร ิก ารแต ่ ละครั้ ง 
(Heterogeneity) องค์กรที่มีพนักงานให้บริการเกี่ยวข้องกับการบริการมากจะมีผลการให้บริการ 
(Performance) ที่แตกต่างกัน เนื่องจากคุณภาพการให้บริการของพนักงานแต่ละบุคคลจะแตกต่าง
ก ันสำหรับผู ้ร ับบริการแต่ละรายและแต่ละกาลเวลา  พฤติกรรมของพนักงานผู ้ให้บริการที่
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ผู้ประกอบการต้องการเสนอให้กับผู้รับบริการอาจจะแตกต่างจากผลของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับจริง 
   3) การให้บริการและการรับบริการนั ้นเกิดขึ้นร่วมกัน (Inseparability) ผลก็คือ
คุณภาพในการบริการนั้น อาจไม่สามารถควบคุมอุปสงค์ที่เปล่ียนแปลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรต้องการ
ได้เนื ่องจากการบริการไม่สามารถจัดเก็บในคลังสินค้าได้เหมือนสินค้า นอกจากนี ้การบริการที่
ผู้รับบริการเกี่ยวข้องในกระบวนการบริการมาก มีส่วนสำคัญต่อผลลัพธ์ของการให้บริการ 
   ด้วยคุณลักษณะที่แตกต่างของการบริการกับสินค้าข้างต้น ทำให้ผู้รับบริการประเมิน
คุณภาพการบริการได้ยากกว่า และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันคุณภาพเน้นการสนองความต้องการ
ของลูกค้า  คุณภาพการบริการจึงต้องประเมินจากทรรศนะของลูกค้า (Reeves & Bednar, 1994) 
เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถพัฒนารูปแบบ
คุณภาพการบริการให้ประสบผลสำเร็จ (Gronroos, 1984)  ด้วยเหตุนี้คำจำกัดความของคุณภาพการ
บริการ จากการรับรู้ของลูกค้าจึงได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยนักวิจัยได้ให้คำจำกัดความของคุณภาพ
การบริการไว้ดังนี้ 
   พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1985, p. 42) ให้คำนิยามของ
คุณภาพบริการว่า เป็นผลจากการเปรียบเทียบความคาดหวังของลูกค้ากับบริการที่ได้รับจริง (Actual 
Performance) ความต่างของคะแนนระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการกับการรับรู้
คุณภาพบริการในแต่ละมิติคุณภาพการบริการ ซึ่งผลต่างของแต่ละมิติจะถูกนำมาเฉลี่ยเพื ่อสร้าง
คะแนนรวมของคุณภาพการบริการ  ระดับบริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือ เกินกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งการรับรู้คุณภาพการบริการเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบความคาดหวัง
กับผลจากการใช้บริการที่ลูกค้าได้รับ (Parasuraman, et al., 1988; Gronroos, 1984)  
   พาราซุรามาน และคนอื ่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988, p. 16) ให้คำนิยาม
คุณภาพการบริการว่า เป็นการประเมินโดยรวมหรือเจตคตเิกี่ยวกับความเป็นเลิศของบริการ 
   กรอนรูส (Gronroos, 1984, p. 37) ได้ให้คำนิยามว่า เป็นการรับรู้คุณภาพการ
บริการที่ได้รับ เป็นผลจากกระบวนการประเมินซึ่งลูกค้าเปรียบเทียบความคาดหวังกับบริการที่ได้รับ 
คุณภาพการบริการ จึงขึ้นอยู่กับ 2 ตัวแปรนั่นก็คือ ความคาดหวังต่อบริการและการรับรู้บริการ 
   เบรดี้ และครอนิน (Brady & Cronin, 2001) ได้ให้ทรรศนะว่า คุณภาพการบริการ
เป็นการประเมินการรู้คิด (Cognition) ของผลการให้บริการ (Performance) ของผู้ให้บริการ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกระบวนการคิดที่ส่ังสมมาจากการใช้บริการกับผู้ให้บริการ 
   ดังนั้น คุณภาพการบริการหมายถึง ระดับการให้บริการที่เป็นผลจากกระบวนการ
ประเมินที่ผู้รับบริการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อบริการกับการรับรู้ของลูกค้าต่อบริการที่ได้รับจริง 
(Actual Service Performance)  
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   การให้คำจำกัดความคุณภาพในแง่การบรรลุความคาดหวัง หรือเกินกว่าความ
คาดหวังของลูกค้านั้น สามารถช่วยให้ผู้บริหารและนักวิจัยนำปัจจัยนามธรรมที่สำคัญจากการรับรู้ของ
ลูกค้ามาใช้ประเมินคุณภาพการบริการของลูกค้า ซึ่งยากในการสร้างเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นรูปธรรม และ
ยากที่จะประเมินจากการรับรู้ของฝ่ายบริหารเนื่องจากสิ่งที่ฝ่ายบริหารคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอาจ
มิใช่ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการในมุมมองของลูกค้า (Drucker, 1999)  
   การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าซึ่งเป็นระดับคุณภาพของสินค้า หรือบริการที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้ามากน้อยเพียงใด เป็นคำจำกัดความที่เน้นการรับรู้ของลูกคา้ที่
ได้รับความสำคัญมากขึ้นในโลกตะวันตก (Reeves & Bednar, 1994)  เนื่องจากมีกิจกรรมบริการ
สนับสนุน การส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค การบริการลูกค้าหลังการขาย รวมถึงอุตสาหกรรม
ภาคบริการที่เพิ่มความสำคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้มีงานวิจัยได้ทำการศึกษาด้านคุณภาพการ
บริการในแต่ละสาขาบริการมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาคุณภาพการบริการและสร้างโมเดล
คุณภาพบริการที่เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจบริการ และวัตถุประสงค์ที่นักวิจัยที่ต้องการศึกษา
คุณภาพการบริการ 
 2.2.3 แนวค ิดการยอมร ับระด ับความคาดหว ัง  Confirmation/Disconfirmation 
Paradigm) 
    แบบจำลองการยอมรับระดับความคาดหวัง (Expectancy Disconfirmation 
Model หรือ Confirmation/Disconfirmation Paradigm) เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพ
สินค้าและผลการให้บริการโดยอ้างอิงจากความคาดหวังจากประสบการณ์และมาตรฐาน เป็นแนวคิด
หลักที่ใช้ในงานวิจัยที่ต้องการศึกษาความพึงพอใจ (Davis, 2006) และมีการนำมาใช้เป็นแนวคิดหลัก
ในการประเมินคุณภาพการบริการในช่วงต่อมา  โดย โอลิเวอร์ (Oliver, 1981, p. 35) ได้กล่าวว่า 
การยอมรับระดับที่คาดหวัง (Disconfirmation of Expectations) เป็นการเปรียบเทียบทางจิต
ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง (ในที่นี้ คือ การรับรู้คุณภาพการบริการในมิติต่าง ๆ) กับโอกาสที่คาด
ว่าจะเกิดความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการในมิติต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนการใช้บริการ  
    การยอมรับระดับคุณภาพการบริการ (Disconfirmation) ของลูกค้าที่ใช้บริการ
สามารถเกิดขึ้น ได้ 3 แบบก็คือ 

1) การยอมรับที่เป็นบวก (Positive Disconfirmation) หมายถึงการรับรู้คุณภาพ 
การบริการที่ได้รับดีกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้ 

2) การยอมรับที่เป็นศูนย์ (Zero Disconfirmation: Confirmation) หมายถึง การ 
รับรู้คุณภาพการบริการที่ได้รับตรงกับมาตรฐานที่คาดหวังไว้  

3) การยอมรับที่เป็นลบ (Negative Disconfirmation) หมายถึง การรับรู้คุณภาพ 
บริการที่ได้รับต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้ 
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    การประเมิน Confirmation/Disconfirmation ได้มีการใช้วิธีการวัดโดยใช้เกณฑ์
การวัด 3 ระดับคือ ต่ำกว่าที่คาดหวัง ตรงตามที่คาดหวัง และดีกว่าที่คาดหวัง ซึ่งปรากฏในหลาย
งานวิจัย นอกจากนี้การประเมินแบบนี้ สามารถประเมินโดยใช้ผลต่างระหว่าง การประเมินก่อนและ
หลังการใช้บริการ ซึ่งการประเมินก่อนการใช้บริการเป็นการประเมินความคาดหวังซึ่งปรากฏใน
งานวิจัยในช่วงต่อมา เช่น งานวิจัยของ พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988) 
 2.2.4 ความคาดหวัง (Expectation) 
   ความคาดหวังเป็นกรอบอ้างอิง (Reference) หรือมาตรฐานที่ผู้บริโภคใช้ตัดสิน
เปรียบเทียบในงานวิจัยที่ศึกษาความพึงพอใจ  โอลิเวอร์ (Oliver, 1980) ได้ให้ทรรศนะว่า ความ 
พึงพอใจเป็นฟังก์ชันของความคาดหวังที่มีการปรับระดับ (Adaptation Level)  โดยลูกค้าแต่ละคน
ได้คาดการณ์ว่าจะได้รับผลที่เป็นบวกหรือเป็นลบเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ตั้งไว้  ฟังก์ชัน
ของความคาดหวังและส่วนต่าง (Discrepancy) ของการรับรู้นี้ จะเป็นความพึงพอใจในการใช้สินค้า
หรือบริการ และลูกค้าจะปรับระดับเจตคติต่อตราสินค้าและบริการ และใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการซื้อ
สินค้าหรือบริการในครั้งต่อไป 
   ความคาดหวังมีการให้คำนิยามแตกต่างกันในแต่ละงานวิจัย  ในงานวิจัยด้าน
คุณภาพบริการโดย พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988, p. 17) ความคาดหวัง
หมายถึง ความต้องการ (Desires or Wants) ของลูกค้าในทีนี้ คือ ส่ิงที่ผู้ให้บริการ “ควรจะ” บริการ 
(Should) แทนที่จะเป็นส่ิงที่ผู้ให้บริการ “น่าจะ” บริการ (Would) ซึ่งเป็นความคาดหวังต่อบริการที่
จะเกิดขึ ้น โดยประเมินจากความคาดหวังที่ต้องการ หรือความคาดหวังในอุดมคติ (Normative 
Expectation) ซึ่งคล้ายคลึงกับระดับมาตรฐานในอุดมคติของลูกค้า (Ideal Standard) ซึ่งปรากฎใน
งานวิจัยด้าน ความพึงพอใจ (Fornell, 1992; Anderson, et al., 1994)  การประเมินความคาดหวัง
อีกรูปแบบหนึ่งคือ ความคาดหวังที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (Prediction of Future) (Boulding, et 
al., 1993)  เทียส (Teas, 1993) ได้กล่าวว่า ลูกค้าตีความความคาดหวังโดยใช้ 1 ใน 6 ความหมาย 
ประกอบด้วย  
   1) ความสำคัญของมิติคุณภาพการบริการ (Service Attribute Importance) ลูกค้า
ตอบข้อคำถามตามลำดับความสำคัญของมิติคุณภาพที่คาดหวัง 
   2) ผลการให้บริการที่คาดคะเน (Forcasted Performance) ลูกค้าตอบข้อคำถาม
โดยใช้การคาดคะเนผลการบริการที่คาดว่าจะได้รับ 
   3) ผลการให้บริการในอุดมคติ (Ideal Performance) ลูกค้าตอบข้อคำถามโดย
ประเมินผลการให้บริการที่ดีที่สุดที่ผู้ให้บริการสามารถบริการได้ 
   4) ผลการให้บร ิการที ่สมควรได้ร ับ (Deserved Performance) ระดับผลการ
ให้บริการที่เหมาะสมกับการลงทุน ความรู้สึกที่ผลการให้บริการที่ควรจะเป็น 
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   5) ผลการให้บริการที่เหมาะสมกับราคา (Equitable Performance) ระดับผลการ
ให้บริการที่ได้รับเปรียบเทียบกับต้นทุน 
   6) ผลการให้บริการที่ต้องได้รับ (Minimum Tolerable Performance) ระดับผล
การให้บริการที่ต้องได้รับเป็นอย่างน้อย  
   บูลดิ้ง และคนอื่น ๆ (Boulding, et al., 1993) กล่าวว่า ลูกค้าสร้างความคาดหวัง
ต่อบริการจากประสบการณ์การใช้บริการในอดีตร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วย การบอกปาก
ต่อปาก (Word-of-Mouth) ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คุณภาพการบริการของคู่แข่ง และส่ือต่าง ๆ 
เช่น การโฆษณา ราคา เป็นต้น (Parasuraman, et al., 1991)  ในงานวิจัยนี ้ คณะผู้วิจัยได้เสนอ
ความ คาดหวังเป็นสองประเภทคือ ความคาดหวังที่ควรจะได้รับ และความคาดหวังที่น่าจะได้รับใน
การประเมินคุณภาพการบริการ  
   โดยทั่วไปแล้วระดับความคาดหวังต่อบริการจะอยู่ในระดับระหว่างความคาดหวังใน
อุดมคติและความคาดหวังที่ต้องได้รับเป็นอย่างน้อย (Davis, 2006)  อย่างไรก็ตามงานวิจัยหลายงาน
ที่วิจารณ์การใช้เกณฑ์การประเมินความคาดหวังในการประเมินคุณภาพการ ครอนิน และเทย์เลอร์ 
(Cronin & Taylor, 1992) ได้กล่าวว่า การประเมินคุณภาพการบริการไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์การ
ประเมินความคาดหวังในงานวิจัยคุณภาพการบริการ  ผลการวิจัยของ บูลดิ ้ง และคนอื ่น ๆ 
(Boulding, et al., 1993) พบว่า ความคาดหวังมีการเปล่ียนแปลง และการประเมินการรับรู้คุณภาพ
การบริการสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้ดีกว่า  งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการยังมิได้ลงความเห็นร่วมกันว่า ควรจะใช้เกณฑ์ใดในการประเมินความคาดหวังต่อคุณภาพ
การบริการ  
  
2.3 การศึกษามิติคุณภาพการบริการ 
 มีงานวิจัยได้ให้คำจำกัดความและเสนอวิธีดำเนินการวิจัยในแต่ละสาขาบริการ เพื่อยืนยัน
ความเป็นสากลของโมเดลการวัดและวิธีการดำเนินการวิจัย รวมถึงการปรับปรุงโมเดลการวัด เพื่อ
พัฒนามิติคุณภาพการบริการที่เหมาะสมกับบริบทที่ต้องการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา  แสดงให้เห็นว่านักวิจัยได้ให้ความสนใจด้านคุณภาพการบริการมากขึ้น แต่อีกแง่หนึ ่งก็
ก่อให้เกิดปัญหาในการเลือกใช้เครื่องมือวัด และวิธีการดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมกับหัวข้อที่นักวิจัยที่
ต้องการศึกษา (Franceschini, et al., 1998) 
 การประเมินคุณภาพการบริการมีการใช้วิธีการดำเนินการวิจัย และเครื่องมือที่หลากหลาย 
ส่วนหนึ่งได้มาจากการสร้างโมเดล และทำการวิจัยเพื่อทดสอบกระบวนการประเมิน อีกส่วนหนึ่งมา
จากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์และทดลองในสาขาบริการอื่น  ๆ  ในงานวิจัยและวรรณกรรมด้าน 
คุณภาพการบริการได้มีการศึกษาและสร้างโมเดลเพื่อวิเคราะห์มิติคุณภาพการบริการ และวิธีการ
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ประเมินที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการมากมาย โดยสามารถสรุปได้เป็นงานวิจัยที่ศึกษามิติของ
คุณภาพบริการ 2 หมวดหลัก (Liu, 2010) ประกอบด้วย  
 1) การศึกษาคุณภาพการบริการแบ่งตามมิติ (Dimensions of Service Quality) 
 2) การศึกษามิติคุณภาพการบริการจากผลการให้บริการ (Performance) และการรับรู้  
คุณภาพการบริการ (Perceptions) 
 2.3.1 การศึกษาคุณภาพการบริการแบ่งตามมิติ  (Dimensions of Service Quality) 
   พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1985) ได้ทำการศึกษาแนวคิด
คุณภาพบริการ และสังเคราะห์มิติของคุณภาพการบริการ เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ
ของธุรกิจบริการ จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และสรุปว่าลูกค้าใช้เกณฑ์ (Criteria) การประเมิน
ทั่วไปเหมือนกันในการประเมินคุณภาพการบริการ ทำให้คนอื่น ๆ ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์มิติหลักใน
การประเมินคุณภาพบริการได้ 10 ด้าน คือ  
   1) ความไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง มีประสิทธิภาพในการบริการ และเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าและการบริการตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ 
   2) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจหรือความ
พร้อมของบุคลากรในการบริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา 
   3) ศักยภาพของผู้ให้บริการ (Competence) หมายถึง ธุรกิจมีทรัพยากรรวมถึง
บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ที่ความรู้และความสามารถในการให้บริการ 
   4) การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง มีสถานที่ให้บริการที่สะดวก ลูกค้าสามารถ
ติดต่อใช้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  
   5) ความมีอัธยาศัย (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพ ความคิดเห็นใจ ความเคารพ
ความเป็นกันเองของผู้ให้บริการ 
   6) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้า
ตลอดเวลา และรับฟังความต้องการของลูกค้า  
   7) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ชื่อเสียง ความเชื่อถือได้ของบริษัท และ
ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงคุณลักษณะที่เชื่อถือได้และซื่อสัตย์ของพนักงาน ใน
บริษัท 
   8) ความปลอดภัย (Security) หมายถึงระดับความปลอดภัยจากอันตราย ความ
เส่ียง หรือความไม่เช่ือถือ ในด้านการเงิน การบริการ และความลับของลูกค้า  
   9) ความเข้าใจและรู้จักผู ้ใช้บริการ (Understanding/Knowing the Customer)
หมายถึง ความมุ่งมั่นและพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
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   10) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง สถานที่ให้บริการ ลักษณะผู้
ให้บริการ เครื่องมือเทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้าอื่น 
   ต่อมา พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988) ได้พัฒนาโมเดล
การวัดการรับรู้คุณภาพการบริการขึ้น โดยการสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการประกอบด้วย 97
ข้อคำถาม ซึ่งแต่ละข้อคำถามประกอบด้วยสองประโยค คือประโยคที่วัดความคาดหวังและประโยคที่
วัดการรับรู้ คุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับ โดยใช้ 7-Point Likert Scale วัดความคาดหวังต่อ
บริการ และการรับรู้บริการทั้งสิบมิติซึ่งได้จากการศึกษาในปี 1985  
   ภายหลังจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) สามารถสรุปผลที่ได้เป็น 5 มิติ
ที่สำคัญจากเดิม 10 มิติ  ซึ่งแบบสอบถามได้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 22 ข้อ
คำถาม แต่ละข้อคำถามเป็นการประเมินความคาดหวังต่อบริการ ส่วนที่สองประกอบด้วย 22 ข้อ
คำถามเช่นเดียวกัน เป็นการประเมินการรับรู้บริการที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากผู้ให้บริการ และ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบโมเดลการวัดคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ คือ
ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ และบริษัทโทรศัพท์ทางไกล จำนวน 
200 ราย โดยเรียกโมเดลการวัดคุณภาพนี้ว่าโมเดล SERVQUAL 
   โมเดล SERVQUAL นี้ประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้  
   1) ลักษณะทางกายภาพของบริการ (Tangibles) ประกอบด้วย สถานที่ เครื่องมือ 
และบุคลากร 
   2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการ
ตามที่ให้ สัญญาได้อย่างถูกต้องและอย่างวางใจได้ 
   3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจและความ
พร้อมในการช่วยเหลือลูกค้า และให้บริการที่รวดเร็ว ทันใจ 
   4) การให้ความมั ่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง การมีพนักงานบริการที่มี
ความรู้ และมีมารยาท มีความสามารถที่ในการสร้างความมั่นใจ และความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้า 
   5) ความเข้าถึงจิตใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ตามความความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย  
   ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการโดยทั่วไปประกอบด้วย 5 มิติ คือ ลักษณะทาง
กายภาพของบริการ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองต่อลูกค้า ความมั่นใจแก่ลูกค้า และความเข้าใจ
ลูกค้า โดยมิติความเชื่อถือไว้วางใจได้ เป็นมิติที่สำคัญที่สุด และมิติความมั่นใจแก่ลูกค้า เป็นมิติที่
สำคัญอันดับที ่สอง และลักษณะทางกายภาพ เป็นมิติอันดับที ่สาม ในธุรกิจที ่ได้ทำการวิ จัย 
(Parasuraman, et al., 1988) 
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   SERVQUAL จึงเป็นโมเดลการวัดการรับรู้คุณภาพการบริการที่ช่วยให้ธุรกิจบรกิาร
สามารทำความเข้าใจความคาดหวังต่อบริการของลูกค้า และการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าได้
ดียิ่งขึ้น และสามารถนำผลที่ได้จากการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของ
ธุรกิจต่อไป  SERVQUAL เป็นโมเดลการวัดคุณภาพการบริการที่มีมิติคุณภาพการบริการที่ใช้เป็น
แนวทางหลัก ซึ่งผู้วิจัยสามารถปรับปรุงและเพิ่มเติมมิติอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจบริการ และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ (Parasuraman, et al., 1988) 
   ในช่วงที่ผ่านมาโมเดล SERVQUAL เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการที ่ได ้รับ
ความนิยมมากที่สุด (Google Scholars) โดยมีการนำไปใช้ในภาคธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจส่ือสาร ตลอดช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา  
อย่างไรก็ตาม โมเดล SERVQUAL มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในด้านความเป็นสากล 
(General ization) และจำนวนม ิติค ุณภาพการบร ิการ  ซ ึ ่ ง  พาราซ ุรามาน และคนอ ื ่น ๆ 
(Parasuraman, et al., 1988) ได้ให้ทรรศนะว่า คุณภาพการบริการประกอบด้วย 5 มิติ ขณะที่
ผลการวิจัยในธุรกิจอื่นได้ ผลการวิจัยได้แตกต่างกัน ซึ่ง บาบาคัส และบอลเลอร์ (Babakus & Boller, 
1992) ได้ให้ทรรศนะว่า มิติคุณภาพการบริการอาจมีความซับซ้อนในบางอุตสาหกรรม ขณะที่อาจมี
เพียงมิติเดียวในอุตสาหกรรมอื่น ทำให้จำนวนมิติของคุณภาพการบริการแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กับ
ประเภทธุรกิจบริการที่ทำการวิจัย 
   ในงานวิจัยของ พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ  (Parasuraman, et al., 1991) พบว่า 
ข ้อคำถามม ิต ิการให ้ความม ั ่นใจแก ่ล ูกค ้า (Assurance) และม ิต ิการตอบสนองต ่อล ูกค้ า 
(Responsiveness) ปรากฎเป็นมิติเดียวกัน (Loaded in a single factor) นอกจากนี้ ข้อคำถามใน
มิติลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรเครื่องมืออุปกรณ์
และสถานที่ และตัวแปรพนักงาน อุปกรณ์ เครื ่องมือสื ่อสาร  นอกจากนี ้ มิติ 5 มิติของโมเดล 
SERVQUAL มีความสัมพันธ์กันเนื่องจากต้องใช้การทดสอบโดยการใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดย
การหมุนแกน (Oblique rotations of factor) (Buttle, 1996)  ในขั ้นตอนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ  บราวน์ เชอร์ชิล และปีเตอร์ (Brown, et al., 1993) ได้สรุปว่า นักวิจัยควรประเมิน
และปรับมิติคุณภาพการบริการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ศึกษา  
   จากการวิจารณ์ประเด็นด้านมิติคุณภาพการบริการของโมเดล SERVQAUL ทำให้
งานวิจัยในช่วงที่ผ่านมามีการปรับใช้มิติจากโมเดล SERVQUAL ให้ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย และบริบทในแต่ละภาคธุรกิจ  ตัวอย่างงานวิจัยในธุรกิจต่าง ๆ ที่มีการปรับใช้โมเดล SERVQUAL 
และความแตกต่างด้านจำนวนมิติของคุณภาพการบริการมีตั้งแต่มิติเดียวถึงเก้ามิติ  นอกจากนี้ บราวน์ 
และคนอ ื ่ น  ๆ  (Brown, et al., 1996) ไ ด ้ สร ุ ปว ่ า  SERVQUAL เป ็ น โม เดลท ี ่ ม ี ม ิ ต ิ เ ด ี ย ว 
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(Unidimensional Construct) มิใช่ 5 มิติ ทำให้เกิดข้อกังขาในการนำโมเดลการวัด SERVQUAL มา
ใช้เมื่อเปรียบเทียบ กับทฤษฎี และมีการเสนอว่า ทฤษฎีอาจจะไม่รองรับในการจำแนกมิติคุณภาพการ
บริการเป็น 5 มิติ หรือการวัดไม่ถูกต้องในการวัดตัวแปรคุณภาพการบริการเพียงด้านเดียว ขณะที่
ทฤษฎีได้จำแนกออกเป็น 5 มิติ 
   งานวิจัยที ่ศึกษาแนวคิดคุณภาพการบริการและการวัดคุณภาพการบริการโดย  
ดาบอลการ์ เชพเพิร์ด และทอร์ป (Dabholkar, et al., 2000) เป็นงานวิจัยที่ทดสอบโมเดลคุณภาพ
การบริการ โดยการเปรียบเทียบโมเดลคุณภาพการบริการ และวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ใน
งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการมีการให้ทรรศนะที่
แตกต่างกัน สามารถแบ่งเป็นสองส่วนคือ ด้านแนวคิดคุณภาพการบริการและด้านการวัดคุณภาพการ
บริการ  
   ประเด็นด้านแนวคิดคุณภาพการบริการได้มีการให้ทรรศนะที่แตกต่างกัน โดย
งานวิจัยแนวคิดแรกกล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการเป็นมิติที่ใช้ประเมินคุณภาพการ
บริการ แทนที่จะเป็นตัวแปรนำของการประเมินคุณภาพรวมของคุณภาพการบริการ (Overall 
Service Qaulity) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการประกอบด้วยมิติคุณภาพการบริการด้าน 
ต่าง ๆ ที่ได้ถูกนำไปศึกษาและวิจัยมากได้แก่ โมเดลคุณภาพการบริการ SERVQUAL (Parasuraman, 
et al., 1988) ในส่วนของแนวคิดที่ว่า มิติคุณภาพการบริการเป็นตัวแปรต้นของคุณภาพการบรกิาร
รวมนั้นได้มีการยืนยันว่า สามารถอธิบายความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (behavioral intentions) ได้ดีกว่า
แนวคิดที่ใช้มิติคุณภาพการบริการที่เป็นองค์ประกอบ  แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยที่นำมา
เปรียบเทียบความสามารถในการทำนายระหว่างทั้งสองแนวคิด  นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นมิติที่
ทำการศึกษาความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการ และคณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลที่มีต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Dabholkar, et al., 2000)  
   ผลการวิจัยจากการเปรียบเทียบโมเดลคุณภาพการบริการแบบองค์ประกอบของมิติ 
เปรียบเทียบกับโมเดลคุณภาพการบริการแบบตัวแปรนำของคุณภาพการบริการรวมพบว่า โมเดล
คุณภาพการบริการที่แต่ละมิติเป็นตัวแปรนำเหมาะสมกว่า และสามารถอธิบายความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมได้ด ีกว่าโมเดลคุณภาพการบริการแบบองค์ประกอบ  ดาบอลการ ์ และคนอื ่น ๆ 
(Dabholkar, et al., 2000) จึงสรุปว่า ลูกค้าประเมินคุณภาพการบริการในแต่ละมิติ แต่แยกออกจาก
กันกับคุณภาพการบริการรวม ซึ่งมิใช่การรวมของมิติคุณภาพการบริการแต่ละมิต ิและโมเดลคุณภาพ
การบริการที่มีมิติคุณภาพการบริการเป็นตัวแปรนำ สามารถอธิบายความตั ้งใจเชิงพฤติกรรมได้
สมบูรณ์กว่าโมเดลคุณภาพการบริการแบบองค์ประกอบ  
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   นอกจากนี้การประเมินคุณภาพการบริการโดยรวม สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ
ของแต่ละมิติเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลกระทบคุณภาพการ
บริการรวมอย่างมีนัยสำคัญ (Dabholkar, et al., 2000) 
 2.3.2 การศึกษามิติคุณภาพการบริการจากผลการให้บริการ (Performance) และการรับรู้
คุณภาพการบริการ (Perceptions) 
   โมเดลการประเมินคุณภาพการบริการนอกเหนือจากโมเดล SERVQUAL ที่ได้รับ
ความนิยม อีกโมเดลหนึ่งก็คือ โมเดลประเมินคุณภาพการบริการที่พัฒนาโดย กรอนรูส (Gronroos, 
1984) ซึ่งได้กล่าวว่า การที่ธุรกิจบริการสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อแข่งขันในธุรกิจอย่าง
ประสบความ สำเร็จนั้น จำเป็นต้องระบุได้ว่าลูกค้ารับรู้คุณภาพการบริการอย่างไร (How service 
quality is perceived) และมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการ (What way 
service quality is influenced)  
   โมเดลคุณภาพการบริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ใช้แนวคิดความคาดหวัง
ต่อการบริการ และการรับรู้บริการ (Expected Service and Perceived Service) และภาพลักษณ์ 
(Image)  การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าเป็นผลมาจากกระบวนการประเมินคุณภาพบริการ
จากการเปรียบเทียบความคาดหวังต่อบริการกับการรับรู้บริการ (Gronroos, 1984)  ความคาดหวัง
ต่อบริการของลูกค้านั้น มีอิทธิพลมาจากเทคนิคทางการตลาดที่ธุรกิจใช้เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ในแง่ของคำสัญญาที่ทำให้บรรลุผลสำเร็จ ภาพลักษณ์ และธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจนั้น รวมถึงการ
บอกปากต่อปาก (Word-of-Mouth: WOM) ก็ส่งผลต่อความคาดหวังของล ูกค้าด้วยเช ่นกัน 
นอกจากนี้ประสบการณ์จากการใช้บริการก็มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของลูกค้า ในส่วนของการรับรู้
คุณภาพการบริการของลูกค้านั้น จะขึ้นอยู่กับบริการที่ได้รับในแต่ละครั้งของการใช้บริการ  
   การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  
   1) การรับรู ้คุณภาพด้านเทคนิค (Technical Quality) เป็นการรับรู ้ผลลัพธ์จาก
กระบวนการบริการหลังจากการให้บริการแต่ละครั้งเสร็จสิ้นลง โดยลูกค้าสามารถประเมินผลการ
ให้บริการได้ เช่นเดียวกับการประเมินคุณภาพสินค้า  
   2) การรับรู ้คุณภาพกระบวนการให้บริการ (Functional Quality) เป็นผลจาก
กระบวนการให้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ด้านจิตวิทยาของลูกค้าต่อสิ่งที ่เป็นรูปธรรม และ
กิจกรรมการบริการที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการให้บริการ เช่น การปฏิสัมพันธ์ของผู้ให้บริการกับ
ลูกค้า ความมีมารยาทของพนักงานต้อนรับ ความสะอาดและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ 
ลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นต้น  
   ด ังน ั ้น กรอนร ูส (Gronroos, 1984) จึงเสนอโมเดลค ุณภาพการบร ิ การที่
ประกอบด้วย 2 มิติหลักคือ คุณภาพทางเทคนิค (Technical Quality) ซึ่งมิตินี้จะประเมินส่ิงที่ลูกค้า
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ได้รับภายหลังจากการรับบริการ (What) หรือประเมินผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการ และ
คุณภาพด้านกระบวนการบริการ (Functional Quality) ซึ่งเป็นมิติที ่ลูกค้าประเมินกระบวนการ
ให้บริการ (How) โดยการรับรู้คุณภาพการบริการในขั้นตอนการบริการระหว่างการให้บริการ  ดังนั้น
การร ับรู้ค ุณภาพการบริการจึงเป็นผลมาจากการร ับร ู ้ค ุณภาพทางเทคนิคและคุณภาพด้าน
กระบวนการบริการร่วมกัน และนำมาเปรียบเทียบกับความคาดหวังต่อบริการของลูกค้า 
   นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ยังเป็นอีกมิติที่มีความสำคัญต่อธุรกิจบริการ เนื่องความ
ความหวังของลูกค้ามีอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทซึ่งสั่งสมมา  ลูกค้าจะนำ
ประสบการณ์และการรับรู้โดยรวมเกี่ยวกับองค์กรนั้น มาเปรียบเทียบกับการใช้บริการกับผู้ให้บริการ
แต่ละครั้ง เนื่องจากลูกค้ามาใช้บริการกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่
มีความสำคัญต่อโมเดลการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ  ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นที่รู้จัก และมี
ช่ือเสียง จะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญเนื่องจากภาพลักษณ์ มีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าด้านการส่ือสารและ
การดำเนินงานของธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน  ถ้าหากองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่อาจ
เกิดขึ้นในการใช้บริการครั้งหนึ่ง ๆ อาจได้รับการอภัย ถ้าหากข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะส่งผล
ในทางลบต่อภาพลักษณ์  ถ้าหากองค์กรมีภาพลักษณ์ในเชิงลบ ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจะส่งผลทวีคูณ
ต่อการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของลูกค้า  บริษัทต้องสร้างภาพลักษณ์ที่แท้จริงที่สะท้อนสมรรถนะ
และความสามารถในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า  
   กรอนร ูส (Gronroos, 1984) ได ้สร ุปว ่า ค ุณภาพด ้านกระบวนการบร ิก าร 
(Functional Quality) เป็นมิติมีส่วนสำคัญมากต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ ซึ่งระดับความสำคัญ
ของแต่ละมิติข้ึน อยู่กับประเภทของธุรกิจบริการ และคุณภาพด้านเทคนิค (Technical Quality) นั้น
เป็นผลจากมาจากการที่บริษัทนำทรัพยากรมาประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที ่มีคุณภาพ เช่น 
ความรู้และทักษะ ของพนักงาน การมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  นอกจากนี้บริษัทต้องรักษาระดับ
ความคาดหวังต่อ คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณภาพการบริการอยู่ในระดับเดียวกัน อันส่งผลให้
ลูกค้าพึงพอใจในการมาใช้บริการ  ในการที่จะรักษาช่องว่างระหว่างความคาดหวังต่อบริการและการ
รับรู้บริการให้มีน้อยที่สุดนั้น บริษัทต้องคำนึงถึงคำรับรองเกี่ยวกับการให้บริการที่บริษัทเสนอต่อลูกค้า
และการสื่อสารปากต่อปากให้เหมาะสม เพื่อให้ความคาดหวังของลูกค้าต่อบริการอยู่ในระดับที่เป็น
จริงเมื่อเปรียบเทียบกับการรับรู้คุณภาพการบริการ  
   แนวคิดโมเดลคุณภาพการบริการอีกแนวคิดหนึ่ง คือ โมเดลคุณภาพการบริการแบบ
3 มิติ ซึ่ง เลทิเนน และเลทิเนน (Lehtinen & Lehtinen, 1991) ได้ศึกษาวิธีในการวิเคราะห์คุณภาพ
บริการและมิติของคุณภาพการบริการ โดยเสนอวิธีประเมินคุณภาพการบริการแบบ 3 มิติ (Three-
Dimensional Quality Approach)  ว ิธ ีน ี ้แบ ่งค ุณภาพการบร ิการตามม ิต ิท ี ่แตกต ่างก ั นใน
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กระบวนการให้บริการ โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ คุณภาพด้านกายภาพ (Physical Quality) คุณภาพ
ด้านการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Quality) และคุณภาพองค์กร (Corporate Quality) 
   1) คุณภาพด้านกายภาพ (Physical Quality) หมายถึง มิติด้านคุณภาพของบริการ 
ทางกายภาพ (Lehtinen & Lehtinen, 1991) โดยคุณภาพด้านกายภาพจะครอบคลุมคุณภาพที่เป็น
รูปธรรมของการบริการ เช่น คุณภาพสถานที่ การแต่งกาย รูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งคล้ายกับมิติดา้น
คุณภาพทางเทคนิค (Techinical Quality) และบางส่วนของมิต ิค ุณภาพกระบวนการบริการ 
(Functional Quality) เช่น คุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือระหว่างให้บริการของ กรอนรูส (Gronroos, 
1984) รวมถึงคล้ายกับมิติคุณลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ของ พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ 
(Parasuraman, et al., 1988) โดยมิติคุณภาพด้านกายภาพประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สินค้าทาง
กายภาพ (Physical Product) และส่วนสนับสนุนทางกายภาพ (Physical Support) 
    1.1) สินค้าทางกายภาพ เป็นสิ่งที่ลูกค้าบริโภคในกระบวนการบริการ ซึ่งลูกค้า
สามารถประเมินได้ง่ายในแต่ละธุรกิจบริการ ระดับความสำคัญของสินค้าทางกายภาพจะแตกต่างกัน 
    1.2) ส่วนสนับสนุนทางกายภาพ (Physical support) เป็นกรอบ (framework) 
ที่ช่วยให้กระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ  
       1.2.1) สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นลักษณะทางกายภาพที่ลูกค้า
สามารถ ประเมินได้ง่ายที่สุด เช่น สถานที่ให้บริการ การตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน  
       1.2.2) อุปกรณ์เครื่องมือ (Instrument) เป็นส่วนที่ครอบคลุมอุปกรณ์และ
เครื่องมือ ทุกอย่างที่ใช้ในการให้บริการลูกค้า เช่น รถบรรทุก เรือบรรทุกสินค้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซอฟท์แวร์ เป็นต้น 
   2) คุณภาพด้านการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Quality) เป็นมิติคุณภาพการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ซึ่งในกระบวนการบริการจะประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ  
    2.1) บุคคลที่ลูกค้าปฏิสัมพันธ์ (Interactive Persons)  
    2.2) อุปกรณ์เครื่องมือที่ให้บริการลูกค้า (Interaction Equipment)  
       บุคคลที่ลูกค้าปฏิสัมพันธ์มิใช่มีเพียงพนักงานผู้ให้บริการเท่านั้น ลูกค้าอื่น
ที่มาใช้บริการ มีส่วนต่อการประเมินคุณภาพการบริการในมิตินี้เช่นเดียวกัน  ในหลายธุรกิจกิจกรรม
บริการสามารถทำได้หลายแบบนอกเหนือจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรอย่างเดียว เช่น  การใช้
อุปกรณ์เครื่องมืออัตโนมัติ 
   3) คุณภาพองค์กร (Corporate Quality) คุณภาพขององค์กร เป็นมิติคุณภาพการ
บริการที่ส่ังสมมาตั้งแต่ธุรกิจเริ่มให้บริการ มิติด้านนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ลูกค้าและผู้บริโภคคิดเห็น/รับรู้
เกี่ยวกับธุรกิจ ทั้งในด้านภาพลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร  มิติคุณภาพขององค์กรนั้นจะถูกลูกค้าประเมนิ
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ไว้ในระดับสูงได้นาน และค่อนข้างคงที่มากกว่าคุณภาพการบริการด้านอื่นซึ่งอาจจะน้อยกว่าความ
คาดหวังของลูกค้าในบางครั้ง  แต่ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของธุรกิจ รวมถึงการส่ือสารปากต่อปากซึ่ง
ลูกค้าสามารถรับรู้ก่อนการรับบริการมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการ  
   การศึกษาของ เลทิเนน และเลทิเนน (Lehtinen & Lehtinen, 1991) ทำการวิจัย 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารในประเทศฟินแลนด์ เพื่อศึกษาความคาดหวัง
ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารของธุรกิจร้านอาหารสามารถนำไปปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ  ผลการวิจัยโดยใช้วิธีประเมินคุณภาพการบริการแบบสามมิติพบว่า ในแต่ละ
ประเภทธุรกิจร้านอาหาร ลูกค้าจะให้ความสำคัญของแต่ละมิติแตกต่างกัน เช่น ลูกค้าของร้านอาหาร
ช่วงกลางวัน จะให้ความสำคัญกับมิติคุณภาพทางกายภาพและเป็นมิติที่มีความสำคัญที่สุด รองลงมา
เป็นมิติคุณภาพองค์กร  
   ดังนั้น ลำดับความสำคัญของมิติคุณภาพการบริการแต่ละมิติ จึงขึ้นอยู่กับประเภท
ธุรกิจบริการและประเภทของผู้ใช้บริการ  นอกจากนี้ลูกค้าแต่ละคนจะประเมินคุณภาพการบริการ
ตามความสำคัญของมิติคุณภาพการบริการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเวลา (Lehtinen & 
Lehtinen, 1991) 
   โมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988; 1991) ได้ถูกวิจารณ์ในด้านการ
เน้นประเมินคุณภาพกระบวนบริการ แทนที่จะประเมินผลลัพธ์จากการให้บริการ (Buttle, 1996; 
Cronin, et al., 2000) และงานวิจัยท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับคุณภาพการบริการจะให้ความสำค ัญกับ
กระบวนการให ้บร ิการ เท ่ าน ั ้ น  ซ ึ ่ งถ ือว ่ า เป ็นม ิต ิ เด ียว (Unidimension) หร ือหลายม ิติ  
(Multidimension) เนื ่องจากการบริการในธุรกิจบริการที ่ทำการวิจัย ลูกค้าไม่สามารถประเมิน
คุณภาพทางเทคนิคได้ (Giovanis, et al., 2014)  แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โมเดลคุณภาพการ
บริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ได้มีการนำมาใช้ในการวิจัยและปรับใช้อย่างแพร่หลายใน
บริบทธุรกิจบริการด้วยเหตุผลที ่ว่า ผลลัพธ์จากการให้บริการมีความสำคัญ และเป็นผลเกี ่ยว
เน ื ่ อ งมาจากกระบวนการให้บร ิการ  (Gronroos, 1984) และม ีการนำแนวค ิดโมเดลของ  
กรอนรูส (Gronroos, 1984) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจบริการที่ต้องการศึกษาและ
วัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งมีผลการวิจัยแตกต่างกัน 
 
2.4 การประเมินคุณภาพการบริการ 
 ในส่วนของวิธีการประเมินคุณภาพการบริการนั้น สามารถแบ่งงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษา
เป็น 2 แนวทาง (Liu, 2010) คือ  
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 1) การประเมินคุณภาพการบริการโดยวิธีส่วนต่าง (Disconfirmation Approach/Gap 
Approach) เป็นการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความคาดหวังต่อบริการและการรับรู้ คุณภาพการ
บริการ  
 2) การประเมินคุณภาพการบริการโดยใช้การรับรู้คุณภาพการบริการ (Performance 
Perceptions)  
  2.4.1 การประเมินคุณภาพการบริการโดยวิธีส่วนต่าง (Disconfirmation Approach/Gap 
Approach) 
   พาราซุรามาน และคนอื ่น ๆ (Parasuraman, et al., 1985) ได้ทำการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาแนวคิดคุณภาพการบริการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารธุรกิจบริการและกลุ่ม
ลูกค้าของธุรกิจนั้น ๆ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า มีส่วนต่าง (Gap) ของการรับรู้ด้านมิติคุณภาพการ
บริการระหว่างผู้บริหารธุรกิจบริการและกลุ่มลูกค้า ช่องว่างเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคในการให้บริการที่
เป็นเลิศในเจตคติของลูกค้า (Parasuraman, et al., 1985) ซึ่งได้สรุปแนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์
ได้ดังนี้ 
   ส่วนต่างที่ 1 (Gap 1) คือ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและการ
รับรู้ของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพการบริการของลูกค้า 
   ส่วนต่างที ่ 2 (Gap 2) คือ ความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ของฝ่ายบริหารและ
มาตรฐานคุณภาพการบริการ (Service quality specifications) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลูกค้า 
   ส่วนต่างที่ 3 (Gap 3) คือ ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานคุณภาพการบริการกับ
การให้บริการที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งมีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการลูกค้า 
   ส่วนต่างที่ 4 (Gap 4) คือ ความแตกต่างระหว่างการบริการที่เกิดขึ้นจริงกับการ
ส่ือสารภายนอกซึ่งมีผลต่อความคาดหวังของลูกค้า  
   ส่วนต่างที่ 5 (Gap 5) คือ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังต่อบริการกับการรับรู้
บริการ เป็นคุณภาพการบริการที่ลูกค้ารับรู้ 
   ดังนั้น พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1985) จึงได้สร้างโมเดล
คุณภาพการบริการ โดยการรับรู้คุณภาพบริการลูกค้าเกิดขึ้นจากขนาดและทิศทางความแตกต่างของ
ส่วนต่างที่ 5 (Gap 5) ซึ่งเกิดจากการนำฟังก์ช่ันผลรวมของความแตกต่างทั้ง 4 ด้าน (Gap 1-4) ระดับ
ความแตกต่างและทิศทางของความแตกต่างของความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ และการรับรู้
คุณภาพการบริการในแต่ละช่องว่างจะส่งผลต่อคุณภาพการบริการ  
   จากการศึกษาครั ้งนี ้ ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าจะอยู ่ในช่วง
ระหว่างคุณภาพบริการที่ไม่สามารถยอมรับได้กับคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ  ความพึงพอใจใน
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คุณภาพการบริการจะอยู่ในช่วงนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความแตกต่างระหว่างความคาดหวังต่อบริการกับ
การรับรู้บริการของลูกค้า  เมื่อความคาดหวังต่อบริการมากกว่าการรับรู้บริการ การรับรู้บริการจะ
น้อยกว่าความพึงพอใจ อาจนำไปสู ่ระดับคุณภาพการบริการที ่ไม่สามารถยอมรับได้  เมื ่อความ
คาดหวังต่อบริการเท่ากับการรับรู้บริการ หรือการรับรู้บริการเป็นที่น่าพอใจหรือเกินความพึงพอใจ 
อาจส่งผลไปสู่ระดับคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเพิ่มความแตกต่างระหว่างความคาดหวังต่อ
บริการและการรับรู้บริการ  
   วิธีการประเมินด้วยโมเดล SERVQUAL ได้ถูกสร้างโดย พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ 
(Parasuraman, et al., 1998) ซึ่งรูปแบบแนวคิดได้ถูกเสนอขึ้นในปี 1988  คุณภาพการบริการจะถูก
ประเมินโดยการคำนวณส่วนต่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวังต่อบริการและการรับรู้บริการ โดยข้อ
คำถามได้แบ่งเป็นสามส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งประกอบด้วย 22 คำถามใช้ในการประเมินความคาดหวัง
ของลูกค้า ส่วนที่สองประกอบด้วย 22 คำถาม ใช้ในการประเมินการรับรู้บริการของลูกค้า ในส่วนที่
สามเป็นคำถามเกี่ยวกับ ความสำคัญของในแต่ละมิติการประเมินคุณภาพการบริการ ถูกประเมินจาก
การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้บริการของลูกค้า 
   ถึงแม้ว่า SERVQUAL จะเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพที่มีประโยชน์มากในการประเมิน 
คุณภาพการบริการ แต่ก็ได้รับคำวิจารณ์มากเช่นเดียวกันในแง่ของการใช้ Gap Approach ซึ่งความ
พึงพอใจของลูกค้า จะวัดโดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ความคาดหวัง (E) และการรับรู้ (P) 
ถ้าหาก P เท่ากับ E แสดงว่า ความพึงพอใจของลูกค้าตรงตามที่คาดไว้ ถ้าหาก P มากกว่า E แสดงว่า
ลูกค้ามีความพึงพอใจมาก และถ้าหาก E มากกว่า P แสดงว่าลูกค้าไม่พึงพอใจ  
   ในทรรศนะของ ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) การรับรู้คุณภาพ
บริการสามารถแสดงผลในรูปของเจตคต ิและความคาดหวังมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง ครอนิน 
และเทย์เลอร ์ (Cronin & Taylor, 1992) ได้ให้ทรรศนะว่า ความคาดหวังเป็นพลวัต โดยการ
เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของลูกค้าเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์  เมื่อเวลาผ่านไปความ
คาดหวังอาจไม่เท่ากัน อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง  บาบาคัส และบอลเลอร์ (Babakus & Boller, 1992) 
ให้ความเห็นว่า การใช้ Gap Approach มาใช้ในการวัดคุณภาพการบริการน่าสนใจ แต่พบว่าผลต่าง
คะแนนมิได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ ่มเติมจากการวัดโดยใช้การรับรู้ คุณภาพการบริการของ SERVQUAL 
เนื่องจากการตอบส่วนใหญ่จะให้คะแนนความคาดหวังสูงเสมอ  
   นอกจากนี้โมเดล SERVQUAL ได้ตั้งสมมติฐานว่า ผลต่างด้านบวกและด้านลบของ 
Disconfirmation มีผลเท่าเทียมกัน  อย่างไรก็ตามจากมุมมองของลูกค้า ความบกพร่องในการ
ให้บริการตามความคาดหวังมักจะมีผลกระทบมากกว่าการให้บริการที่เท่ากับความคาดหวัง หรือเกิน
กว่าที่คาดหวัง (Buttle, 1996) 
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   บราวน์ และคนอื่น ๆ (Brown, et al., 1993) ได้ทำการศึกษาโมเดล SERVQUAL ที่
พัฒนาโดย พาราซุรามาน และคนอื ่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988, 1991) ที่มีการใช้อย่าง
แพร่หลายในธุรกิจบริการ ได้คำนึงถึงวิธีการวัดความแตกต่างระหว่างคะแนนการรับรู้ คุณภาพการ
บริการของลูกค้า และคะแนนความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของลูกค้า (Disconfirmation 
Approach) ในแต่ละข้อ คำถามที่เป็นตัวแทนของมิติคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน และค่าเฉล่ียของ
คะแนนความแตกต่างของ ข้อคำถามรวมกันเป็นมิติ ขณะที่ค่าเฉล่ียของข้อคำถามทั้งหมดรวมกัน เป็น
ค่าในการวัดคุณภาพบริการรวม ซึ่งเกิดปัญหาด้านความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น (Validity and 
Reliability) และข้อจำกัดด้านความแปรปรวน (Brown, et al., 1993) ขณะที่ พาราซุรามาน และคน
อื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1993) ได้ให้ความเห็นว่า การวัดส่วนต่างนั้นมีความน่าเชื่อถือและ
ถูกต้องไม่ควรจะตัดทิ้ง  
   การวัดแบบใช้ความแตกต่างคะแนนมักจะแสดงค่าความเชื ่อมั ่นต่ำ เนื ่องจาก
ความสัมพันธ์ที่เป็นบวกระหว่างคะแนนตัวแปรจะลดอิทธิพลความเชื่อมั่นของผลคะแนนความต่าง  
นอกจากนี ้ในด้านของ Discriminant Validity ซึ ่งความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างคะแนนและ
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น จะเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือวัดแต่ละตัวแปรที่ใช้วัด
คะแนนความต่าง และตัวแปร Variance Restriction ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคะแนนของตัวแปรที่ใช้คำนวณ
ผลความต่างสูงกว่าตัวแปร (Component) อื่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งตัวแปรหนึ่งสามารถอธิบายตัวแปรที่
เหลือ (Motherhood Variable)  ในกรณีของโมเดล SERVQUAL ระดับความคาดหวังจะสูงกว่าการ
รับรู้คุณภาพการบริการเสมอ ทำให้ข้อจำกัดด้านความต่างคะแนนของลูกค้าที่พึงพอใจในคุณภาพการ
บริการและให้คะแนนสูง จะมีค่าความแปรปรวนของคะแนน SERVQUAL ต่ำกว่าลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการและให้คะแนนต่ำ (Brown, et al., 1993) 
   จากข้อบกพร่องของ SERVQUAL ในด้านการวัดทำให้ บราวน์ และคนอื ่น ๆ 
(Brown, et al., 1993) ทำการว ิจ ั ย โดยการปร ับปร ุ ง โม เดลการว ัด  Modified SERVQUAL 
(Parasuraman, et al., 1991) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อคำถามใหม่โดยการเปล่ียนจากระดับการบริการที่ 
“ควรจะ” ได้รับ เป็นระดับบริการที่ “อยากจะ” ได้รับและเปล่ียนข้อคำถามเชิงลบเปล่ียนข้อคำถาม
เชิงบวก  บราวน์ และคนอื่น ๆ (Brown, et al., 1993) ใช้วิธีการวัดแบบไม่ใช้ส่วนแตกต่าง (Non-
Differerence Approach) โดยข้อคำถามจะเป็นความเหมาะสมระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ
กับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการในแต่ละคำถาม เช่น พนักงานยินดีช่วยเหลืออย่างไร และ
ผู้ตอบคำถามให้คะแนน 1 (ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้มาก) ถึง 7 (ดีกว่าที่คาดหวังไว้มาก)  การวัดแบบนี้จะ
เป็นการถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังโดยตรง  ในโมเดลการวัด
คุณภาพการบริการมี ตัวแปรอื่น ๆ เช่นกัน ประกอบด้วย ตัววัดความพึงพอใจรวม ตัววัดเจตนาเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Intention)  นอกจากนี ้ข ้อคำถามด้านความคิดเห็นในแง่ที ่ว ่า ผู ้ตอบ
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แบบสอบถามที่ให้คะแนนการรับรู้คุณภาพการบริการสูงจะมาใช้บริการอีก และแนะนำเพื่อน ให้มาใช้
บริการ  ผลการวิจัยพบว่า การใช้ตัววัดการรับรู้เพียงอย่างเดียวให้ผลทัดเทียมกับการใช้ SERVQUAL 
แบบสมบูรณ์ ขณะที่ตัววัดความคาดหวังมีความสัมพันธ์ต่ำกับการวัดตัวแปรทางทฤษฎี ซึ่งตัววัดการ
รับรู้ให้ผลการวิจัยตรงกับงานวิจัยของ ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992)  
   ในด้านการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ วิธีการประเมินแบบส่วนต่างมีความไม่สมบูรณ์ด้าน
การอธิบายเจตนาเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นตัวแปรตามของงานวิจัยหลายงานที่ต้องการศึกษา  เนื่องจาก
การมีตัวช้ีวัดด้านความคาดหวังจะลดอิทธิพลในการอธิบาย แทนที่จะเพิ่มอิทธิพลในการอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปร  ดังนั้นการเพิ่มตัววัดความคาดหวังมิได้มีอิทธิพลในการทำนายตัวแปรใด ๆ 
   ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาด้าน Variance Restriction แสดงให้เห็นชัดในข้อมูลการ
วัดแบบส่วนต่างของโมเดล SERVQUAL ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ความ 
ถดถอยที่มีการใช้มิติคุณภาพ SERVQUAL เป็นตัวแปรต้น ในทางกลับกัน Variance Restriction ของ
วิธีการวัดแบบ Non-Difference Measure มีค่าเท่ากันในทุกมิติการรับรู้คุณภาพการบริการ (Buttle, 
1996) 
   ด้านการวัดคุณภาพการบริการเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการให้ทรรศนะที่แตกต่างกัน  
การวัดคุณภาพการบริการโดยการใช้ Disconfirmation ซึ ่งเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ ซึ่ง พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 
1993) ได้ให้ทรรศนะว่า การประเมินการวัดแบบ Disconfirmation นั้นมีความถูกต้อง (valid) และ
สามารถช่วยให้ผู ้ให้บริการจำแนกมิติส่วนต่างที่ต้องปรับปรุงพัฒนา  ขณะที่การวัดแบบการร ับรู้
คุณภาพการบริการ จะใกล้เคียงกับการประเมินคุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับ (Buttle, 1996) 

อีกประเด็นหนึ่งที่มีการวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้วิธีการประเมินแบบส่วนต่างก็คือ จำนวนข้อ 
คำถามในแบบสอบที่ต้องทำสองชุดทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความเบื่อหน่ายในการตอบคำถาม 
และเกิดความสับสนในการตอบคำถามความคาดหวัง และตอบคำถามการรับรู้ (Buttle, 1996) 
 2.4.2 การประเมินคุณภาพการบริการโดยใช้การรับรู้คุณภาพการบริการ (Performance 
Perceptions) 
   งานวิจัยของ ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบ โมเดลการวัดคุณภาพการบริการจากผลการให้บริการนอกเหนือจากการวัดแบบส่วนต่าง 
(Disconfirmation-Based Approach/Gap Approach) ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบริการกับการรับรู้คุณภาพการบริการ ภายหลังจากได้รับบริการที่ปรากฏในรูปแบบการวัด 
SERVQUAL โดย พาราซุรามาน และคนอื ่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988, 1991) และสร้าง
เครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริการนอกเหนือจาก SERVQUAL รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความตั้งใจซื้อ โดยได้เสนอโมเดลตัวแปรการ
วัดคุณภาพการบริการ 4 โมเดลในการเปรียบเทียบ ประกอบด้วย 
   1) โมเดล SERVQUALซึ่งคุณภาพการบริการคำนวณได้จากผลต่างระหว่างผลการให้  
บริการ กับความคาดหวังต่อบริการ (Performance-Expectation) 
   2) โมเดล SERVQUALแบบถ่วงน้ำหนักความสำคัญ ซึ่งคุณภาพการบริการคำนวณ 
ได้จากผลต่างระหว่างผลการให้บริการกับความคาดหวังต่อบริการถ่วงด้วยน้ำหนักความสำคัญในแต่
ละมิติ (Importance(Performance-Expectation)) 
   3) โมเดล SERVPERF ซึ่งคุณภาพการบริการคำนวณได้จากผลการให้บริการเพียง
อย่างเดียว 
   4) โมเดล SERVPERF แบบถ่วงน้ำหนัก ซึ่งคำนวณได้จากผลการปฏิบัติงานถ่วงด้วย  
น้ำหนักความสำคัญของแต่ละมิติ 
   ส่วนของโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 
1992) ได้ตั ้งสมมติฐานว่า ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นตัวแปรนำ (Antecedent) ของการรับรู้
คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ และการรรับรู้คุณภาพการบริการมี
อิทธิพลต่อความตั ้งใจซื ้ออย่างมีนัยสำคัญ  ในขั ้นตอนการดำเนินการวิจัยผู ้วิจัยได้เปรียบเทียบ
เคร ื ่องม ือว ัดท ั ้ ง ส่ี  ท ี ่ประกอบด ้วยโมเดล SERVQUAL, SERVPERF, Weighted-SERVQUAL, 
Weighted SERVPERF และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณภาพการบริการ ความ 
พึงพอใจของลูกค้า และความตั้งใจซื้อ  ผลการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ (CFA) พบว่า โมเดล
การวัด SERVPERF สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของคุณภาพการบริการโดยรวมได้มากที่สุด 
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความตั้งใจซื้อ  
สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ 
   เมื่อเปรียบเทียบ Model Fit ระหว่าง โมเดล SERVQUAL กับ โมเดล SERVPERF 
พบว่าโมเดล SERVPERF มีค่า Model Fit ดีกว่า  ทำให้ ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 
1992) สรุปว่า SERVPERF เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการที่เหมาะสมกว่า SERVQUAL และนำ
โมเดล SERVPERF มาศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ 
และความตั้งใจซื้อ  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลต่อความต้องการซื้ออย่างมีนัยสำคัญ และ
คุณภาพการบริการไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อ  
   ครอน ิน และเทย ์ เลอร ์  (Cronin & Taylor, 1992) ได ้สร ุปผลจากการศ ึกษา
วรรณกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจและเจตคติ และสรุปผลจากการวิจัยไว้ว่า การรับรู้คุณภาพการ
บริการคือ การตีความหมายเจตคติได้ดีที่สุด โดยเสนอว่า การประเมินคุณภาพการบริการควรวัดในแง่



45 
 

  

เจตคติ มิใช่บนพื้นฐานของความพึงพอใจ โดยกล่าวว่า เจตคติของลูกค้าเกิดจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน/ผลการให้บริการในแต่ละครั้งที่ลูกค้าใช้บริการโดยให้ความสำคัญกับบางมิติโดยเฉพาะ 
และถือว่าโมเดล SERVPERF เป็นโมเดลที ่ประเมินคุณภาพการบริการบนพื้นฐานของเจตคติที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้  โมเดล SERVPERF เป็นเครื ่องมือที ่เหมาะสมกว่า SERVQUAL โดยลด
จำนวนข้อคำถามครึ ่งหนึ ่งและผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพบว่า  ยืนยัน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
   จากงานวิจัยของ ดาบอลการ์ และคนอื่น ๆ (Dabholkar, et al., 2000) ซึ่งได้เสนอ
และทดสอบกรอบแนวคิดของคุณภาพการบริการระหว่างการเป็นองค์ประกอบกับการเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน รวมถึงวิธีการวัดระหว่างวิธีการประเมินแบบส่วนต่าง  และวิธีการประเมินแบบการรับรู้การ
ให้บริการ พบว่า การประเมินคุณภาพการบริการแบบการรับรู้ดีกว่าการประเมินคุณภาพการบริการ
โดยวิธีส่วนต่าง โดยแสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติได้ดีกว่าการประเมินแบบวิธีส่วนต่างในทุกมิติ  
ดังนั้นจึงรับรองการใช้การประเมินคุณภาพการบริการแบบการรับรู้คุณภาพการบริการในการศึกษา
คุณภาพการบริการ เมื่อวัตถุประสงค์เป็นการทำนายคุณภาพการบริการหรือความสัมพันธ์กับตัวแปร
อื่น เช่น ความพึงพอใจ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  
   บูลดิ้ง และคนอื่น ๆ (Boulding, et al., 1993) ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ประเมินคุณภาพการบริการ และได้ศึกษากระบวนการสร้างการประเมินคุณภาพการบริการของลูกค้า 
และผลของการตัดสินคุณภาพการบริการต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง  คณะผู้วิจัยได้เสนอว่า การประเมิน
คุณภาพการบริการโดยรวมของลูกค้ามีผลมาจากการรับรู้คุณภาพการบริการจากการใช้บริการครั้ง
ปัจจุบัน มิใช่ความคาดหวังในปัจจุบัน ซึ่งการรับรู้คุณภาพการบริการในปัจจุบันนั้น เป็นผลมาจาก
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการในช่วงที่ผ่านมาและการใช้บริการที่ผ่านมา  ผลการวิจัยพบว่า 
การรับรู ้ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการรวมที ่สูง มีผลต่อพฤติกรรมที ่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
คุณภาพการบริการมีอิทธิพลมาจากการรับรู้คุณภาพการบริการ  
 
2.5 การแบ่งหมวดหมู่มิติคุณภาพการบริการและการประเมินคุณภาพการบริการ 
 จากการแบ่งประเภทงานวิจัยด้านคุณภาพการบริการตามมิติคุณภาพการบริการที่ศกึษา 
และวิธีการประเมินคุณภาพการบริการที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถจัดหมวดหมู่งานวิจัยได้ 4 
ประเภท (Liu, 2010) คือ 
 1) งานวิจัยด้านมิติคุณภาพการบริการและวิธีการประเมินคุณภาพการบริการแบบส่วนต่าง
(Dimensions of Service Quality and Disconfirmation Approach) 
 2) งานวิจัยด้านมิติคุณภาพการบริการและวิธีการประเมินคุณภาพการบริการแบบการรับรู้ 
(Dimensions of Service Quality and Perception only Approach) 
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 3) งานวิจัยด้านมิติผลการให้บริการและการรับรู้คุณภาพการบริการ และวิธีการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ร ิ ก า ร แ บ บ ส ่ ว น ต ่ า ง  ( Performance/ Perception Service Quality and 
Disconfirmation Approach) 
 4) งานวิจัยด้านมิติผลการให้บริการและการรับรู้คุณภาพการบริการ และวิธีการประเมิน
คุณภาพการบริการแบบการรับรู้ (Performance/Perception Service Quality and Perception  
Approach)  
 การจัดหมวดหมู่งานวิจัยด้านคุณภาพการบริการทั้ง 4 ด้านนี้ ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท เพื่อวิเคราะห์ประเภทมิติคุณภาพการบริการที่เหมาะสมและ
วิธีการประเมินคุณภาพการบริการที ่สามารถใช้ได้เหมาะสมในการประเมินคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ที่ต้องการศึกษา 
 2.5.1 งานวิจัยด้านมิติคุณภาพการบริการและวิธีการประเมินคุณภาพการบริการแบบส่วน
ต่าง (Dimensions of Service Quality and Disconfirmation Approach) 
   สำหรับงานวิจัยหมวดหมู่นี้ได้แก่งานวิจัยที่พัฒนาโดย พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ 
(Parasuraman, et al., 1988) ซึ่งได้แบ่งคุณภาพการบริการเป็นห้ามิติและใช้วิธีการประเมินคุณภาพ
การบริการแบบส่วนต่าง ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังต่อบริการ และคะแนนการรับรู้
คุณภาพการบริการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการนำโมเดล SERVQUAL ไปปรับใช้เพื่อให้ได้มิติคุณภาพ
การบริการที่เหมาะสม กับธุรกิจที่ต้องการศึกษาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมี
ดังนี้ 
   มุคเคอร์จี และแนธ (Mukherjee & Nath, 2005) ได้ศึกษาเปรียบการประเมิน
โมเดล SERVQUAL ทั้งห้ามิติ โดยใช้วิธีวัดส่วนต่าง (Gap approach) วิธี TOPSIS และวิธี Loss 
Function ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินเดีย จำนวน 410 คน  ผลการวิจัย
โดยใช้วิธีส่วนต่างระหว่างความคาดหวังต่อบริการและการรับรู้คุณภาพการบริการ เพื ่อคำนวณ
คุณภาพบริการรวมพบว่า มิติการตอบสนองลูกค้าเป็นมิติที่มีความสำคัญที่สุด มิติความน่าเชื่อถือ 
ความเข้าใจลูกค้า ลักษณะทางกายภาพและความมั่นใจต่อบริการ เป็นมิติที่มีความสำคัญรองลงมา
ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า การใช้วิธีวัดแบบส่วนต่างเป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์คุณภาพบริการ
และพัฒนาคุณภาพการบริการในมิติที่มีส่วนต่างมาก  อย่างไรก็ตาม คุณภาพรวมของคุณภาพบริการ
จากการรวมค่าเฉล่ียของส่วนต่างของแต่ละมิติบริการ ก่อให้เกิดปัญหาในกรณีที่ส่วนต่างมีผลเป็นบวก
และเป็นลบทำให้เกิดการหักล้างกัน เมื่อคำนวณคุณภาพการบริการโดยรวม ซึ่งในความเป็นจริงมิติที่มี
คุณภาพต่ำไม่สามารถทดแทนกับมิติอื่นที่มีคุณภาพสูงกว่าได้ เช่น ลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในความถูกต้อง
ของการแจ้งยอด ไม่สามารถทดแทนได้โดยการให้บริการที่รวดเร็ว (Mukherjee & Nath, 2005) 
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   ไล และคนอื่น ๆ  (Lai, et al., 2007) นำโมเดล SERVQUAL มาปรับเพิ่มมิติความ
สะดวก (Convenience) เป็นมิติที่ 6 นอกเหนือจาก 5 มิติในโมเดล SERVQUAL โดยทำการศึกษา
คุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมด้านการส่ือสารเคล่ือนที่ในประเทศจีน กลุ่มตัวอย่างลูกค้ามีจำนวน 
1,000 คน และมีการปรับข้อคำถามเชิงปฏิเสธ (Negative wording) รวมถึงวิธีการวัดเครื่องมือจาก
การใช้วิธีส่วนต่าง (Gap-Based Approach) ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้บริการเป็นการวัด
การรับรู้บริการเท่านั้น  จากการวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ความมั่นใจต่อผู้ให้บริการ ความ
เข้าใจลูกค้า และการตอบสนองลูกค้า มีความสำคัญมากที่สุดตามลำดับ ขณะที่ลักษณะทางกายภาพมี
ความสำคัญน้อยที ่สุด ความน่าเชื ่อถือและความสะดวกมีความสำคัญปานกลาง  นอกจากนี้  
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการเป็นโมเดลโครงสร ้างลำดับที ่สอง  (Second Order 
Measurement) ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองลูกค้า ความ
มั่นใจต่อผู้ให้บริการ ความเข้าใจลูกค้า และความสะดวก ในบริบทของธุรกิจการสื่อสารเคลื่อนที่ใน
ประเทศจีน  
   แมนชอร์ และคนอื่น ๆ (Manshor, et al., 2011) ได้ปรับปรุง โมเดล SERVQUAL 
โดยเพิ่มมิติความสะดวก (Convenience) และเปรียบเทียบธนาคารพาณิชย์กับ ธนาคารอิสลามใน
ประเทศมาเลเซีย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าธนาคารจำนวน 287 คน  จากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า 
คุณภาพการบริการประกอบด้วย 4 มิติ คือ ความน่าเชื ่อถือ ลักษณะทางกายภาพของบริการ 
ศักยภาพ (Competence) และความสะดวก (Convenience) โดยแบ่งการวัดเป็นสองส่วน คือ ความ
คาดหวังต่อบริการ และการรับรู้คุณภาพการบริการ  ผลการวิจัยพบว่า ส่วนต่างระหว่างความคาดหวัง
ต่อบริการ และการรับรู้คุณภาพการบริการมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างธนาคารพาณิชย์
และธนาคารอิสลาม โดยลูกค้าธนาคารอิสลามมีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสูงกว่าลูกค้าธนาคาร
พาณิชย์ โดยเฉพาะความคาดหวังต่อศักยภาพและความสะดวก และมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ
รวมต่ำกว่าลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในด้านลักษณะทางกายภาพ และความสะดวก  คณะผู้วิจัยได้สรุปว่า 

ศักยภาพและความสะดวกเป็นมิติหลักที่มีอิทธิพลต่อธนาคารทั้งสองประเภท หากธนาคารมีการ
พัฒนาทั้ง 2 มิตินี้ จะสามารถช่วยลดส่วนต่างของคุณภาพรวม ระหว่างความคาดหวังต่อบริการและ
การรับรู้คุณภาพการบริการ ได้ถึงร้อยละ 72 ในธนาคารพาณิชย์ และร้อยละ 85 ในธนาคารอิสลาม  
   พราซาด และเช็คคาร์ (Prasad & Shekhar, 2010) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการของ
การรถไฟ ในประเทศอินเดีย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่ใช้บริการรถไฟจำนวน 240 คน โดยเพิ่มมิติ
คุณภาพบริการอีก 3 มิติประกอบด้วย มิติสถานที่ให้บริการ (Service product) เช่น ตู้เสบียง ห้อง
พยาบาล เป็นต้น มิติความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และมิติด้านเวลา 
นอกเหนือจากห้ามิติในโมเดล SERVQUAL  โดยวิธีวัดคุณภาพการบริการจะใช้วิธีส่วนต่าง (Gap-
Based Approach) ระหว่างความคาดหวังต่อบริการและการรับรู้บริการในมิติทั้ง 8 ด้าน  ผลการวิจัย
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พบว่า โดยภาพรวมแล้วคุณภาพการบริการของการรถไฟในอินเดียต่ำกว่าที่ผู้ใช้บริการคาดหวังไว้ นั่น
คือ ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการของการรถไฟ มิติความรับผิดชอบต่อสังคม มิติการ
ตอบสนองลูกค้า และมิติความมั่นใจต่อผู้ให้บริการมีคะแนนสูง แสดงว่าคุณภาพการบริการทั้ง 3 มิติมี
การพัฒนาใกล้เคียงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการมากกว่ามิติอื่น ๆ  มิติด้านเวลา ความน่าเช่ือถือ 
และความเข้าใจลูกค้าอยู ่ในระดับคะแนนที่ต่ำสุด ซึ ่งการรถไฟต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
   ในบริบทของสถานพยาบาล มอห์ด ซุกิ และคนอื่น ๆ (Mohd Suki, et al., 2011) 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของสถานพยาบาลในประเทศ
มาเลเซีย จำนวนสามแห่ง  กลุ่มตัวอย่างเป็นคนที่เข้ารับการรักษาจำนวน 191 คน  ด้านมิติคุณภาพ
บริการคณะผู้วิจัยได้เพิ่มมิติด้านบุคคลประกอบด้วย ความสุภาพของพนักงาน การส่ือสาร และความ
เข้าใจลูกค้า (Understanding of Customers) โดยใช้วิ ธีการวัดแบบส่วนต่าง (Gap-Based 
Approach)  ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังต่อบริการในทุกมิติสูงกว่าการรับรู้คุณภาพการบรกิาร 
โดยการตอบสนองลูกค้าเป็นมิติที่มีส่วนต่างระหว่างความคาดหวังต่อบริการและการรับรู้ต่ำสุด  นั่นคือ
มิติการตอบสนองลูกค้าอยู่ในขั้นที่ดี แต่ยังต่ำกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเอาไว้  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้
ฝ่ายบริหารของสถานพยาบาลแต่ละแห่งพยายามปรับปรุงมิติที่มีส่วนต่างของบริการมาก ให้มีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  
   โรดริเกซ และคนอื่น ๆ (Rodrigues, et al., 2010) ได้ศึกษาเปรียบเทียบโมเดล 
SERVQUAL และโมเดล SERVPERF สำหรับการวัด คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษา โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจำนวน 168 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งประเมินคุณภาพการบริการ โดย
ใช้โมเดล SERVQUAL และอีกกลุ่มประเมินคุณภาพบริการ โดยใช้โมเดล SERVPERF  ผลการวิจัยโดย
ใช้การวิเคราะห์ส่วนต่างพบว่า มิติลักษณะทางกายภาพและมิติด้านความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพการ
บริการในระดับสูง ขณะที่มิติความเข้าใจลูกค้า และมิติความมั่นใจในผู้ให้บริการ มีคุณภาพการบริการ
ต่ำ  ผลการวิจัยโดยใช้การประเมินคุณภาพการบริการแบบ SERVPERF พบว่า มิติความน่าเชื่อถอืมี
คุณภาพการบริการสูงที่สุด มิติด้านกายภาพ มิติการตอบสนองลูกค้า มิติความมั่นใจในผู้ให้บริการ 
และมิติความเข้าใจลูกค้ามีความสำคัญรองลงมาตามลำดับ  คณะผู้วิจัยได้สรุปว่า ทั้ง 2 โมเดลมีความ
แตกต่างด้านผลการประเมินคุณภาพการบริการอย่างมีนัยสำคัญ 
 2.5.2 งานวิจัยด้านมิติคุณภาพการบริการและวิธีการประเมินคุณภาพการบริการแบบการ
รับรู้ (Dimensions of Service Quality and Perception only Approach)  
   งานวิจัยในหมวดหมู่น ี ้ ได้พัฒนามาจากโมเดล SERVPERF ของ ครอนิน และ 
เทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) ซึ่งใช้เปรียบเทียบโมเดล SERVQUAL ที่มีการประเมินโดยวิธี
ส่วนต่างเปรียบเทียบกับโมเดล SERVQUAL ที่ใช้การประเมินการรับรู้เพียงอย่างเดียว  จากข้อวิจารณ์
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ด้านการ ใช้วิธีการวัดส่วนต่างเบื้องต้น ทำให้งานวิจัยที่ในปัจจุบันได้นำวิธีการประเมินแบบการรับรู้
เพียงอย่าง เดียวไปใช้ในงานวิจัยอย่างแพร่หลาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
   เฮค ซาร์วาร์ และคนอื ่น ๆ (Haque, Sarwar, et al., 2012) ได้ปรับปรุงโมเดล 
SERVQUAL เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการกับความพึงพอใจ
ของลูกค้า ในธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในประเทศมาเลเซีย โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย และการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง  จากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า คุณภาพการบริการในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ การสนับสนุนของพนักงาน (Personnel support)  สถานพยาบาลและการ
อำนวยความสะดวก (Hospital facilities) และการเอาใจใส่ลูกค้า (Attention to customer)  
ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนพนักงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ขณะที่สถานพยาบาล
และการอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยส่งผ่านของการเอาใจใส่ลูกค้าต่อความพึงพอใจของลูกค้า  
   ลี และคนอื่น ๆ (Li, et al., 2011) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจต่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral intentions) ของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลในไต้หวัน จำนวน 1,200 คน โดยได้รับแบบสอบถามตอบกลับ 665 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
55.42  คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทางสถิติโดยการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า คุณภาพการบริการประกอบด้วย 
4 มิติ คือ ความเช่ือถือ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมั่นใจ และความเข้าใจลูกค้า  ต่อจากนั้น
ได้วิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจในการเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Moderator) โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยแบบเช ิงช ั ้น  (Hierarchical Regression Analysis)  ผลการว ิจ ัยพบว ่า ความ 
พึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คนไข้ที่ได้รับ
ความพึงพอใจแต่ประเมินการรับรู้ด้านความเช่ือถือและความเข้าใจลูกค้าต่ำ จะแสดงพฤติกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมากกว่าคนไข้ที่ไม่พึงพอใจแต่ประเมินการรับรู้ด้านความเชื่อถือและความ
เข้าใจลูกค้าสูง  นอกจากนี้ การตอบสนองลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าต่อความพึงพอใจ มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  คณะผู้วิจัยจึงให้ทรรศนะว่า ความพึงพอใจมิได้มีอิทธิพลต่อมิติ
คุณภาพการบริการเท่าเทียมกัน  
   อัคทาร์ (Akhtar, 2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความ 
พึงพอใจ และความภักดี ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศบังคลาเทศ โดยใช้โมเดลคุณภาพการบริการ
ของ Gronroos (1984)  ผู้วิจัยการวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า คุณภาพการบริการประกอบด้วย 4 มิติ คือ ลักษณะ
สินค้า (Product Features) ด้านกายภาพ (Physical Aspects) ด้านเทคโนโลยี และความปลอดภัย 
ผลจากการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) พบว่า ลูกค้าธนาคารที่มีการรับรู้คุณภาพการบริการสูง 
จะเป็นผู้ที่ได้รับความพึงพอใจสูง และส่งผลต่อความภักดี  
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   กูนาริส (Gounaris, 2005) ได้ศึกษาเปรียบเทียบโมเดล SERVQUAL กับโมเดล 
INDSERV ซึ่งเป็น Second-Order Model ประกอบด้วย 4 มิติ คือ คุณภาพด้านศักยภาพ (Potential 
Quality) คุณภาพด้านกระบวนการหลัก (Hard Process Quality) คุณภาพด้านกระบวนการเสริม 
(Soft Process Quality) คุณภาพของผลสำเร็จ (Output Quality)  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า 
โมเดล INDSERV มีค่า Cronbach Alpha Coefficients โดยรวมสูงกว่า โมเดล SERVQUAL ทั้ง 2
โมเดล ผ่านเกณฑ์ Convergent and Discriminant Validity เม ื ่อทดสอบความสามารถในการ
อธิบาย คุณภาพการบริการรวม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า โมเดล SERVQUAL สามารถทำนายคุณภาพการบริการรวมได้ร้อยละ 33 ขณะที่ โมเดล 
INDSERV สามารถทำนายคุณภาพการบริการรวมได้ร้อยละ 57  เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจ โมเดล INDSERV สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดีกว่า โดยโมเดล SERVQUAL มีเพียงมิติ
ความน่าเชื่อถือ และความเข้าใจลูกค้าเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ขณะที่ทั้งสี่มิติของโมเดล 
INDSERV มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ  ด้านความตั้งใจที่จะใช้บริการกับผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า 
โมเดล SERVQUAL ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ขณะที่โมเดล INDSERV สามารถอธิบายได้
ดีกว่า  ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงสรุปว่า ในบริบทของการให้บริการระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ การใช้โมเดล 
INDSERV ซึ ่งเป็น Second-Order Model สามารถประเมินคุณภาพการบริการได้ด ีกว่าโมเดล 
SERVQUAL  
   ล ี และลิน (Lee & Lin, 2005) ได้นำแนวคิดโมเดล SERVQUAL มาปรับและศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service Quality) คุณภาพการบริการรวม 
ความพึงพอใจ และความตั้งใจซื้อ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าออนไลน์จำนวน 297 คน  มิติคุณภาพ
การบริการประกอบด้วย รูปแบบเวบไซต์ (Web Design) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนอง
ลูกค้า ความเช่ือใจ (Trust) และความเป็นส่วนบุคคล (Personalization)  จากการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (SEM) ผลการวิจัยพบว่า ความเชื ่อใจ มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการรวมและความ 
พึงพอใจต่อร้านค้าออนไลน์  ความน่าเช่ือถือเป็นมิติที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการรวม ความพึงพอใจ
และความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์  การตอบสนองลูกค้าส่งผลต่อคุณภาพการบริการรวมและความ 
พึงพอใจในระดับที่ต่ำ และถึงแม้ว่ารูปแบบเวบไซต์จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการรวมและความ 
พึงพอใจในงานวิจัยนี้ แต่มิตินี้ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นมิติพื้นฐานหลักที่ดึ งดูดลูกค้าให้มาซื้อ
สินค้ากับเวบไซต์   
   จ้าว และคนอื่น ๆ  (Zhao, et al., 2013) นำโมเดล SERVQUAL มาปรับ โดยเพิ่ม
มิติ Scalability ซึ่งเป็นมิติที่ประเมินความสามารถในการขยายธุรกิจและประหยัดต้นทุน โดย ศึกษา
คุณภาพการบริการ เพื่อเป็นโมเดลที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศจีนสามารถอยู่รอด 
โดยการจัดสรรทรัพยากรในมิติที่มีความสำคัญเพื่อให้ขยายธุรกิจได้  ในงานวิจัยนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็น
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ธุรกิจบริการในประเทศจีนจำนวน 479 ราย  ผลการวิจัยพบว่า ความมั่นใจต่อผู้ให้บริการ ความเข้าใจ
ลูกค้า และความน่าเชื ่อถือ เป็นมิติที ่สำคัญต่อความอยู ่รอดของผู ้ประกอบการตามลำดับ ไม่ว่า  
ความสามารถในการขยายกิจการ (Scalability) อยู่ในระดับใด  นอกจากนี้ การลงทุนในด้านรูปธรรม 
และการตอบสนองลูกค้า มิได้เพิ่มโอกาสที่จะอยู่รอดของผู้ประกอบการได้ ดังนั้นจึงควรลงทุนในสาม
มิติหลัก  
   ซิดดิกิ (Siddiqi, 2011) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึง
พอใจ และความภักดี โดยใช้โมเดล SERVQUAL ในธุรกิจธนาคารประเทศบังคลาเทศ กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นลูกค้าธนาคาร จำนวน 100 คน  ผลการวิจัยพบว่า มิติคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อ ความ 
พึงพอใจมากที่สุดก็คือ ความเข้าใจลูกค้า ขณะที่ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง
ลูกค้า มีผลต่อความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดี
อย่างมีนัยสำคัญ  
   รามซาราน–ฟาวดาร ์ (Ramsaran-Fowdar, 2008) ได ้ออกแบบเคร ื ่องม ือวัด
คุณภาพการบริการในสถานพยาบาล ในประเทศมอริเทียส โดยมีพื้นฐานจากโมเดล SERVQUAL และ
กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 255 คน  จากการวิเคราะห์ปัจจัยสามารถจัด
คุณภาพการบริการได้ 7 มิติ คือ ความเป็นรูปธรรรม ความน่าเชื่อถือ ด้านความมั่นใจ/ความเข้าใจ
ลูกค้า ผลการบริการหลัก คุณภาพอุปกรณ์เครื ่องมือ คุณภาพข้อมูล  ผลการวิจัยพบว่า ความ
น่าเช่ือถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ มากที่สุด รองลงมาคือ ผลการบริการหลัก ความมั่นใจและความ
เข้าใจลูกค้า และเครื่องมืออุปกรณ์ ตามลำดับ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ให้ทรรศนะว่า การศึกษาโมเดล 
SERVQUAL ควรจะใช้มิติที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม   
   คูรานา (Khurana, 2014) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพการบริการ
และ ความพึงพอใจในธุรกิจธนาคาร โดยคุณภาพการบริการประกอบด้วย 7 มิติ คือ ลักษณะทาง
กายภาพ ศักยภาพ ความเข้าใจลูกค้า การตอบสนองลูกค้า ความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมั่นในผู้ให้บริการ 
ความมั่นใจในผู้ให้บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าจำนวน 200 คน  จากการวิเคราะห์สถิติโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความ  

พึงพอใจ โดยมิติความเข้าใจลูกค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่สุด  ศักยภาพและลักษณะทาง 

กายภาพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจรองลงมา ตามลำดับ  
   ออเรล และคารา (Orel & Kara, 2014) ได้ศึกษามิติคุณภาพการบริการของการ
เช็คเอาท์ด้วยตนเองและความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าในซุปเปอร์มาเก็ต
ประเทศตุรกี จำนวน 275 คน โดยมิติคุณภาพการบริการประกอบ ด้วย 7 มิติ คือ 1) การทำงานของ
เครื ่อง (Functionality) 2) ความน่าสนใจ (Enjoyment) 3) ความปลอดภัย (Security/privacy)  
4) ความมั่นใจ (Assurance) 5) การออกแบบ (Design) 6) ความสะดวก (Convenience) 7) การ
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ปรับค่าส่วนตัว (Customization)  ผลการวิจัยจากการวิเคระห์สมการโครงสร้างพบว่า คุณภาพ
บริการการเช็คเอาท์ด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า และความพึงพอใจของ
ลูกค้ามีผลต่อความภักดีอย่างมีนัยสำคัญ  
   เมนท์เซอร์ และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) ได้นำวิธีดำเนินการวิจัยของ 
พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
สังเคราะห์ตัวแปร คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ปัจจัย มาใช้ในงานวิจัยและ สร้างเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ โดยศึกษาบริษัทตัวแทน
จัดส่งสินค้าของกองทัพ (Defense Logistics Agency: DLA) จำนวน 5,531 ราย จากการวิเคราะห์
ปัจจัย สามารถสังเคราะห์ตัวแปรคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้ 9 มิติ คือ คุณภาพข้อมูล ขั้นตอน
การส่ังซื้อ จำนวนของที่ส่ง ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องของคำส่ังซื้อ คุณภาพของการส่ังซื้อ สภาพ
สินค้าที่ส่ง การจัดการความผิดพลาด และคุณภาพพนักงานที่ให้บริการ  

2.5.3  งานวิจัยด้านมิติผลการให้บริการและการรับรู้ คุณภาพการบริการ และวิธีการ
ประเม ินคุณภาพการบริการแบบส่วนต่าง (Performance/Perception Service Quality and 
Disconfirmation Approach)  
   งานวิจัยในหมวดนี้เป็นงานวิจัยที่ใช้โมเดล Technical/Functional quality ของ 
Gronroos (1984) เพื ่อการศึกษาวิจัยมิติคุณภาพการบริการด้านผลการให้บริการและการรับรู้
คุณภาพกระบวนการบริการ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
   บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ (Bienstock, et al., 1997) ได้นำแนวคิดคุณภาพการ
บริการของโมเดลมิติผลการให้บริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) เพื่อสร้างเครื่องมือวัดการรับรู้
คุณภาพการบริการ ด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้าของลูกค้าภาคธุรกิจ โดยใช้วิธีการประเมิน
แบบส่วนต่าง (Gap-Based Approach) ซึ ่งประเมินความคาดหวังและการรับรู ้คุณภาพผลการ
ให้บริการ และเสนอ PDSQ model ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ คือ การตรงต่อเวลา (Timeliness) ความ
พร้อมในการให้บริการ (Availability) และสภาพสินค้า (Condition) ซึ่งโมเดล PDSQ นี้เป็น Second 
Order Construct และผลการวิจัยพบว่า การตรงต่อเวลาเป็นมิติที่สำคัญที่สุด และคุณภาพการ
บริการ PDSQ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการรวม และคุณภาพการบริการรวมมีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจซื้อ  
   ไฮรอนส์  และคนอื่น ๆ (Hirons, et al., 1998) ได ้ศ ึกษาความพ ึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยวิธีการประเมินแบบส่วนต่าง โดยมิติคุณภาพด้านเทคนคินั้น 
ประกอบด้วย มิติด้านเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วยคุณภาพด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์  และเครื่องมือ 
ความรู้ทักษะของพนักงาน ทรัพย์สินทางปัญญา และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี  ในส่วนของมิติคุณภาพ
ด้านกระบวนการประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองต่อลูกค้า ความมีศักยภาพ ความสุภาพ 
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การส ื ่อสาร การเข ้าใจล ูกค ้า และความเป ็นร ูปธรรม   ผลการว ิจ ัยพบว ่าล ูกค ้าม ีความ 
พึงพอใจกับการให้บริการ แต่ต้องมีการปรับปรุงด้านมิติความน่าเช่ือถือ และมิติด้านการส่ือสาร 
   เฟอร์กูสัน และคนอื่น ๆ (Ferguson, et al., 1999) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการ
ของรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ โดยใช้การเปรียบเทียบ ความต่างระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลูกค้า และการรับรู้คุณภาพการบริการของพนักงาน ซึ่งส่วนต่างนี้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพ
การบริการของรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ โดยมิติคุณภาพเชิงเทคนิค ประกอบด้วย มิติลักษณะกายภาพ และ
มิติด้านกระบวนการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  ผลการวิจัยพบว่า 
การรับรู้คุณภาพการบริการมีความแตกต่างระหว่างพนักงานให้บริการและลูกค้า โดยพนักงานที่
ให้บริการกิจกรรมหลักได้ให้คะแนนด้านเทคนิคต่ำกว่าลูกค้า ขณะที่พนักงานที ่ให้บริการด้าน
ปฏิสัมพันธ์ได้ให้คะแนนการรับรู้คุณภาพการบริการด้านกระบวนการสูงกว่าลูกค้า  รีสอร์ทจึงตอ้งมี
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และมีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจในการมาใช้บริการรีสอร์ทสุขภาพ 
   คอง และมูธัซซามี (Kong & Muthusamy, 2011) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ผลการให้บริการกับส่วนต่างการบริการในบริบทของสถาบันระดับอุดมศึกษา และใช้พื้นฐาน
โมเดลที่พัฒนาโดย กรอนรูส (Gronroos, 1984) โดยมิติด้านกระบวนการให้บริการประกอบด้วย การ
ปฏิสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ การปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาในการเรียน การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษา
กับบริการหลักที่สถานศึกษาให้บริการ  ในด้านผลการให้บริการนั้นประกอบด้วย การรับรองคุณวุฒิ
จากรัฐบาล ทักษะความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษา และภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  ข้อคำถามใน
แบบสอบถามจะแบ่งเป็น การประเมินความคาดหวังต่อสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และส่วนที่สองเป็น 
การประเมินการรับรู้คุณภาพบริการของสถานศึกษา  ผลการวิจัยยืนยันการใช้โมเดลของ กรอนรูส 
(Gronroos, 1984) ในบริบทสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย 
   ลู (Liu, 2010) ได้ใช้แนวคิดผลการให้บริการและการรับรู้บริการและ วิธีการประเมิน
คุณภาพการบริการแบบการรับรู้และประเมินทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อศึกษา ส่วนต่างของมิติ
คุณภาพการบริการในบริบทศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ (Call center) ซึ่งมิติด้านเทคนิค คือ การ
แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าในครั้งแรก ความรวดเร็วในติดต่อ และจำนวนการติดต่อที่สามารถแก้ปัญหาแก่
ลูกค้า  มิติคุณภาพด้านกระบวนการประกอบด้วย ความสุภาพและเข้าใจลูกค้าของพนักงาน การใช้
เทคโนโลยี ความรู ้ทักษะของพนักงาน  ผลการวิจัยพบว่า มิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิคมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการรวมอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการ
ต่างกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะเน้นการให้บริการที่แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
ได้ในครั้งแรกและคุณภาพการแก้ปัญหาซึ่งแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ แต่การรับรู้
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คุณภาพของผู้ใช้บริการนั้น ให้ความสำคัญต่อมิติความรวดเร็วในการรับโทรศัพท์ และระยะเวลาใน
การตอบรับ  
 2.5.4 งานวิจัยด้านมิติผลการให้บริการและการรับรู้คุณภาพการบริการ และวิธีการ
ประเม ินคุณภาพการบริการแบบการร ับร ู ้  (Performance/Perception Service Quality and 
Perception Approach) 
   แคง และเจมส์ (Kang & James, 2004) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัท
โทรศัพท์ มือถือในประเทศเกาหลีใต้ โดยนำแนวคิดโมเดลคุณภาพการบริการ Functional and 
Technical Quality ของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) มาปรับปรุงโดยใช้ มิติ SERVQUALซึ ่งเป็น
เครื่องมือวัดที่เน้นไปทางด้านคุณภาพกระบวนการบริการ (Process) ในการประเมินมิติคุณภาพด้าน
กระบวนการ ผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงสร้างลำดับช้ัน (Hierarchical Structure) ของคุณภาพการบริการ
และความสัมพันธ์ของแต่ละมิติ  ผู้วิจัยได้เสนอว่า โมเดลคุณภาพการบริการประกอบด้วยมิติคุณภาพ
ด้านเทคนิค มิติคุณภาพกระบวนการ และภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นมิติที ่ส่งผ่านไปสู่การรับรู้
คุณภาพการบริการรวม และความพึงพอใจ  เครื่องมือวัดที่ใช้ประกอบด้วย 5 มิติ คือ คุณภาพด้าน
กระบวนการ คุณภาพด้านเทคนิค ภาพลักษณ์ คุณภาพการบริการรวม และความพึงพอใจ  ส่วนมิติ
ด้านกระบวนการผู้วิจัยได้ใช้ มิติจากโมเดล SERVQUAL โดยมีการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อให้เหมาะสม 
โดยใช้การรับรู ้คุณภาพบริการเท่านั้น มิได้ใช้การประเมินความคาดหวัง เนื่องจากเครื่องมือนี ้ใช้
ประเมินอิทธิพลของมิติกระบวนการบริการต่อตัวแปรอื่น  มิติคุณภาพด้านเทคนิคได้พัฒนา 3 ตัวแปร 
ประกอบด้วย ความสามารถติดต่อได้สมบูรณ์ การไม่มีคลื ่นแทรก และการโทรไม่มีการตัดสาย  
ผลการวิจัยพบว่า มิติคุณภาพด้านกระบวนการเป็นมิติเดียว (Unidimensional Construct) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยที่เป็นเอกเทศ  ในการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ใช้ผลรวมของแต่ละไอเทม 
โมเดลในงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการประกอบด้วยมิติคุณภาพด้านกระบวนการ และ
มิติคุณภาพด้านเทคนิค โดยมีภาพลักษณ์เป็นตัวแปรส่งผ่านการรับรู้คุณภาพการบริการรวมจากการ
รับรู้ของลูกค้า  ผลการวิจัยยังพบว่า ผลกระทบทางอ้อมของมิติคุณภาพด้านกระบวนการ มีมากกว่า
มิติคุณภาพด้านเทคนิค แสดงให้เห็นว่า ผลของภาพลักษณ์จะส่งผลต่อมิติคุณภาพด้านกระบวนการ
มากกว่ามิติคุณภาพด้านเทคนิค ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบุคลากรของบริษัท มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในการประเมินคุณภาพการบริการ 
   อาครูช และคาทิบ (Akroush & Khatib , 2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการ บริการและผลการดำเนินงานของธนาคาร ซึ่งประเมินด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน
และตัวช้ีวัด ด้านลูกค้า โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้จัดการธนาคารจำนวน 362 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างจาก งานวิจัยด้านคุณภาพการบริการซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  มิติคุณภาพ
การบริการด้าน กระบวนการ ได้นำโมเดล SERVQUAL ทั้ง 5 มิติมาใช้ประเมินคุณภาพการบริการ
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ด้านกระบวนการ มิติคุณภาพการบริการเชิงเทคนิคนั้น ได้จากการสังเคราะห์ตัวแปรจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการจัดการธุรกรรม ความล่าช้าในการชำระหนี้ ความรวดเร็วใน
การจัดการความไม่พอใจของลูกค้า โดยการวัดคุณภาพการบริการนั้น ผู้วิจัยใช้ข้อคำถามที่เป็นสว่น
ต่างของการรับรู ้และความคาดหวัง ซึ ่งพัฒนาโดย บราวน์ และคนอื ่น ๆ (Brown, et al., 1993)  
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพบริการมีผลทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของธนาคารใน
ด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน และตัวชี้วัดด้านลูกค้า เช่น ความพึงพอใจ การดึงดูดลูกค้าใหม่ 
และการปรับปรุงภาพลักษณ์ของธนาคาร  
   ลุนดาฮ์ล และคนอื่น ๆ (Lundahl, et al., 2009) ได้ศึกษา อิทธิพลของมิติคุณภาพ
ด้านเทคนิคต่อความพึงพอใจของลูกค้า SME ต่อธนาคาร โดยทำการศึกษา การรับรู้ของลูกค้า SME 
ต่อความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจตรงต่อความ ต้องการของลูกค้าตามระดับ
ความต้องการที ่สมเหตุสมผล  ในงานวิจัยนี้มิติคุณภาพด้านเทคนิคจะถูกประเมินจากการรับรู้
ความสามารถที่ธนาคารสามารถให้เงินกู้ (ภายใต้เหตุผลและเงื่อนไขที่เหมาะสม) ที่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า  คุณภาพการบริการด้านกระบวนการในงานวิจัยนี ้ประเมินระดับ การรับรู้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวและการสนับสนุนที่ SME ได้รับในการปฏิสัมพันธ์กับธนาคาร โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นบริษัท SME ที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน จากจำนวน 1,130 บริษัท  ผู้ประกอบการได้ถูกเลือก
ตามขนาดและประเภทอุตสาหกรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็น CEO เป็นจำนวน 359 คน จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับเงินค้ำประกันที่สูง และการให้คำแนะนำที่สำคัญ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า SME ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่เหมาะสมในการให้สินเชื่อ การเน้น
สินค้า และความเป็นไปได้ที่จะขอคำปรึกษาเมื่อ SME ประสบปัญหา และความสัมพันธ์ส่วนตัว มีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า SME อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ลูกค้า SME ประเมินมิติคุณภาพด้าน
เทคนิคโดยผลลัพธ์ (สินเชื่อกับการได้รับสิ่งที่ต้องการ) ในขณะที่มิติคุณภาพด้านกระบวนการ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า  ดังนั้น การจำแนกคุณภาพการบริการเป็นส่วนของมิติ
คุณภาพด้านเทคนิคและมิติคุณภาพด้านกระบวนการจำเป็นต่อการรับรู้ความพึงพอใจของลูกค้า SME 
ของธนาคาร 
   ฮานซาอี และเมอร์ไวซี (Hanzaee & Mirvaisi, 2011) ได้นำโมเดลการวัดของ แคง 
และเจมส์ (Kang & James, 2004) ซึ ่งเป็นโมเดลที ่พัฒนาจากแนวคิดคุณภาพการบริการของ  
กรอนรูส (Gronroos, 1984) มาศึกษาความสัมพันธ์ของมิติคุณภาพด้านกระบวนการ มิติคุณภาพด้าน
เทคนิค ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการโรงแรม  ผลการวิจัยพบว่า 
มิติคุณภาพด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์  มิติคุณภาพด้านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์ กับการรับรู้คุณภาพการบริการ มิติคุณภาพด้านเทคนิคมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
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และการรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพการบริการ  และการ
รับรู้คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
   สเนลล์ และไวท์ (Snell & White, 2011) ได้ศึกษาเชิงสำรวจบทบาทความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) ที่มีต่อ 
คุณภาพการบริการและความมีวินัย (Adherence) ของโปรแกรมลดน้ำหนัก โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน
ว่า ความฉลาดทางอารมณ์และการรับรู้ความสามารถตนเอง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการ
บริการในมิติเชิงนิคและมิติเชิงกระบวนการ และความมีวินัยจากการสังเคราะห์มิติที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง มิติคุณภาพประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติด้านการจัดการ (Administrative) 
เป็นมิติที่ผู้ประกอบการติดตามผลการให้บริการในโปรแกรมลดน้ำหนัก  โดยการโทรศัพท์เพื่อเก็บ
ข้อมูลที ่สามารถไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มิตินี ้คล้ายคลึงกับมิติการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ในโมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988) มิติที่ 2 
คือ มิติด้านสภาพแวดล้อม (Environment) เป็นมิติที่กล่าวถึง พื้นที่ออกกำลังกายที ่มีความเป็น
ส่วนตัว รวมถึงพื้นที่สำหรับเด็กสำหรับเล่นขณะที่ผู้ปกครองมาออกกำลังกาย ซึ่งมิตินี้คล้ายคลึงกับมิติ
ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ของโมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988) และตรง
กับมิต ิค ุณภาพทางกายภาพ (Physical quality) ของโมเดล 3 ม ิต ิของ เลทิเนน และเลทิเนน 
(Lehtinen & Lehtinen, 1991) และสามารถจัดอยู่ในมิติเชิงเทคนิคในงานวิจัยอื่น ๆ มิติคณุภาพด้าน
เทคนิคและมิติคุณภาพด้านกระบวนการ เป็นสองมิติคุณภาพการบริการที่กลุ่มลูกค้าให้ความสำคัญใน
ด้านการประเมินคุณภาพการบริการของพนักงาน โดยมิติคุณภาพเชิงเทคนิคนั้น ประกอบด้วยทักษะ
ความรู ้ ประกาศนียบัตร (Credentials) และประสบการณ์ของผู ้ให้บริการ ด้านมิติคุณภาพเชิง
กระบวนการประกอบด้วย มิติความสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ และความเข้าใจต่อลูกค้า  ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ประเมินคุณภาพเชิงกระบวนการเป็นหลัก เนื่องจากมิติคุณภาพเชิงเทคนิคนั้น 
จำเป็นต้องได้รับการรับรองทางด้านสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตามมิติคุณภาพการบริการทั้งสี่มิติมี
ความเกี่ยวเนื่องกันและต้องใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ  ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้อง
ปรับปรุงมิติทุกด้านให้มีคุณภาพ 
   โอ และคนอื่น ๆ  (Oh, et al., 2011) ได้ใช้โมเดลมิติคุณภาพการบริการของ กรอนรูส 
(Gronroos, 1984) ในการประเมินความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านความมุ่งมั่น (Commitment) ในการ
สานความสัมพันธ์กับความภักดีในการเป็นสมาชิกของสถานออกกำลังกาย (Fitness club) ในประเทศ
เกาหลีใต้  กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการกับสถานออกกำลังกายสองแห่งในประเทศเกาหลีใต้ 
จำนวน 254 คน  โมเดลด้านคุณภาพการบริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ในงานวิจัยนี้ 
ประกอบด้วยมิติคุณภาพเชิงเทคนิค ซึ่งได้แก่ สมรรถนะของเทรนเนอร์ ผลการให้บริการที่เป็นมือ
อาชีพ (Expertise performance) มิติคุณภาพเชิงกระบวนการ ได้แก่ ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
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ประสิทธิภาพด้านการส่ือสาร  ผลการวิจัยพบว่า มิติคุณภาพด้านเทคนิค มิติคุณภาพด้านกระบวนการ
และประโยชน์จากความสัมพันธ์ (Relationship benefits) ส่งผลทางตรงต่อความมุ ่งมั่น
(Relationship commitment) และความมุ่งมั่นส่งผลต่อความภักดี  
   ชอย และคนอื ่น ๆ (Choy, et al., 2012) ได้สร ้างกรอบแนวคิดความสัมพันธ์  
ระหว่าง คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยคุณภาพการบริการใช้
กรอบแนวคิดของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) และนักวิจัยอื่น ๆ ส่วนของมิติคุณภาพการบริการเชิง
เทคนิค (Technical quality) ประกอบด้วยเวลาที่รอใช้บริการ (Waiting time) ลักษณะทางกายภาพ 
(Tangibles) และระดับคุณค่าที่ได้รับจากส่ิงที่ต้องการ (Valence) เป็นความคุ้มค่าจากการใช้บริการ 
ที่ลูกค้าได้รับนอกจากเหนือจากตัวชี้วัดคุณภาพการบริการด้านอื่น ๆ นั่นคือ ผลลัพธ์ของ Valence 
ในทางลบหรือได้รับบริการที่ไม่คุ้มค่าจะส่ง ผลต่อประสบการณ์การใช้บริการในเชิงลบ ไม่ว่าการรับรู้ 
มิติการบริการอื่นจะเป็นบวก ส่วนมิติคุณภาพการบริการด้านกระบวนการ (Functional Quality) 
ประกอบด้วยมิติคุณภาพการบริการที่เหมือนกับโมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988) 
นั่นก็คือ ความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจต่อผู้ให้บริการ ความเข้าใจลูกค้า และการตอบสนองลูกค้า ยกเว้น
มิติด้านลักษณะทางกายภาพซึ่งจัดเป็นมิติในการประเมินคุณภาพ บริการด้านเทคนิค  
   ไซบาฟ และคนอื่น ๆ (Zaibaf, et al., 2013) ได้ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพ
การบริการต่อความพึงพอใจ โดยใช้โมเดลคุณภาพการบริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984)  โดย
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 267 คน เป็นนักท่องเที่ยวที่พักแรมโรงแรมในเมืองมาชฮาด (Mashhad) ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาของประเทศอิหร่าน  มิติคุณภาพการบริการด้านกระบวนการได้ใช้โมเดล 
SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988) และมิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิค ประกอบด้วยส่ี
ตัวชี้วัด การรับรู้คุณภาพการบริการมีหกตัวชี้วัด ความพึงพอใจรวมมี 6 ตัวชี้วัด และใช้การวิเคระห์
สมการโครงสร้าง (SEM) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการ
บริการด้านกระบวนการส่งผลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ แต่ไม่มีผลกับ
ความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้การประเมินความพึงพอใจรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น
ในอุตสาหกรรมโรงแรม มิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิคไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การรับรู้คุณภาพ
การบริการ และความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นมิติที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม  
ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับมิติคุณภาพด้านกระบวนการ โดยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานทั้ง
ทางด้านกระบวนการและด้านเทคนิค เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของความคาดหวังต่อบริการใน
ธุรกิจโรงแรมของลูกค้า 
   เด คีเซอร์ และลาริเวียร์ (De Keyser & Lariviere, 2014) ศึกษาความสัมพันธข์อง 
คุณภาพการบริการกับความสุขของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการหลายช่องทาง (Multichannel 
Entertainment) เช่น อินเตอร์เน็ต ร้านค้า เครื ่องขายสินค้า (Kiosks) ศูนย์จำหน่ายสินค้าทาง
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โทรศัพท์ (Call center) แคตาล็อคสินค้า (Catalogs)  โดยงานวิจัยนี้เน้นการซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ 
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ในบ้านทางไปรษณีย์ จำนวน 
12,600 คน และกำหนดให้ช่องทางการซื้อสินค้าช่องทางอื่นเป็นปัจจัยควบคุม  มิติคุณภาพการบริการ
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้โมเดลคุณภาพการบริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) โดยมิติคุณภาพด้าน
เทคนิคได้สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดคือ คุณภาพ
โดยรวมของสินค้าที่ได้รับ คุณภาพข้อมูลสินค้าที่ได้รับ และความหลากหลายของสินค้า  มิติคุณภาพ
การบริการด้านกระบวนการได้สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย  4 
ตัวช้ีวัด คือ ความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการ ความหลากหลายของบริการที่บริษัทเสนอ ความรวดเร็ว
ของการส่งสินค้า คุณภาพของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Quality of Customer Service)  ผลการวิจัย
พบว่า การใช้ช่องทางการซื้อสินค้าเป็นปัจจัยกำกับ (Moderator) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการ และความสุขของผู ้บริโภคขึ ้นอยู่กับประเภทช่องทางการซื ้อสินค้า องค์กรสามารถสร้าง
ความสุขให้กับลูกค้าได้โดยการให้บริการด้านเทคนิคและด้านกระบวนการที่มีคุณภาพโดยเน้นกิจกรรม
หลัก นั่นคือการให้บริการที่มีผลลัพธ์ที ่ดี (Technical Quality) โดยใช้กระบวนการให้บริการที่มี
คุณภาพ (Functional Quality) ทำให้บริษัทได้ประโยชน์ในระยะยาวจากการให้บริการที่มีคุณภาพ  
   จิออวาน ิส และคนอ ื ่น ๆ  (Giovanis, et al., 2014) ได ้ เสนอโมเดลที ่ศ ึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิค มิติคุณภาพการบริการด้าน กระบวนการ  
ความพึงพอใจด้านอารมณ์ ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดี โดยทำการวิจัยคุณภาพ บริการของผู้
ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) ในประเทศกรีก โดยมิติ คุณภาพการ
บริการด้านกระบวนการ (Functional Quality) ประเมินโดยใช้โมเดล SERVPERF ที่วัดการรับรู้
คุณภาพการบริการเพียงอย่างเดียวของมิติ SERVQUAL  ในส่วนมิติด้านเทคนิค (Technical Quality) 
คณะผู้วิจัยได้ใช้ตัวช้ีวัดที่พัฒนาโดย แคง และเจมส์ (Kang & James, 2004) ในการ ประเมินคุณภาพ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ผลการวิจัยพบว่า สนับสนุนการประเมินคุณภาพการบริการ 
SERVQUAL ในฐานะปัจจัยลำดับที่สองแทนที่จะเป็นแบบสะท้อน (reflective)  ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพการบริการในมิติบริการด้านเทคนิคและมิติบริการด้านกระบวนการ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจด้านอารมณ์ และความพึงพอใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดี  
คณะผู้วิจัยได้ให้ทรรศนะว่า ผู้ให้บริการควรจะให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการด้านกระบวนการ
เป็นพิเศษ เนื่องจากจะสามารถช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ และเพิ่มความภักดีต่อองค์กร 
   จากการทบทวนวรรณกรรมโมเดลคุณภาพการบริการด้านมิติของคุณภาพการ
บริการซึ่งประกอบ ด้วยสองโมเดลหลักก็คือ โมเดล SERVQUAL ที่พัฒนาโดย พาราซุรามาน และคน
อื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1985, 1988) และโมเดล Technical/Functional Quality ที่พัฒนา
โดย กรอนรูส (Gronroos, 1984) วิธีการประเมินคุณภาพการบริการ รวมถึงการพิจารณาข้อวิจารณ์
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เกี ่ยวกับการนำโมเดล SERVQUAL และการนำมาปรับใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ ผู ้วิจัยจึงเลือกโมเดล 
Technical/Functional ของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) เป็นโมเดลพื้นฐานในการประเมินคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
   1) ด้านมิติคุณภาพการบริการ 
    มิติห้าด้านของโมเดล SERVQUL มิได้เป็นสากล  การวิเคราะห์ทางสถิติของ
โมเดล SERVQUAL มีข้อวิจารณ์ทางด้านมิติความมั ่นใจ (Assrurance) และมิติการตอบสนองต่อ
ลูกค้า (Responsiveness) ด้าน Item Loading  นอกจากนี ้คำถามในมิติลักษณะทางกายภาพ 
(Tangibles) สามารถแบ่งเป็นสองตัวแปรคือ เครื ่องมืออุปกรณ์และสถานที่ และ พนักงานและ
เครื่องมือสื่อสาร  และนอกจากนี้มิติ 5 มิติของ SERVQUAL ความสัมพันธ์กันเนื่องจากต้องใช้การ
ทดสอบโดยใช้การหมุนแกน (Brown, et al., 1993)  
    จากงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแสดงจำนวนมิติคุณภาพการบริการที่แตกต่างกัน 
ตั้งแต่มิติคุณภาพการบริการเป็นมิติเดียวจนถึงคุณภาพการบริการประกอบด้วยมิติจำนวนเก้ามิติ  
ดังนั ้นจำนวนมิติของคุณภาพการบริการจะแตกต่างกัน ขึ ้นอยู ่กับบริบทของธุรกิจที ่ทำการวิจัย 
(Babakus & Boller, 1992; Brown, et al., 1993; Buttle, 1996; Thai, 2008) 
    นอกจากนี้มิติทั้ง 5 ด้านของโมเดล SERVQUAL จะเน้นกระบวนการให้บริการ
แทนที่จะเน้นผลการให้บริการซึ่งเป็นส่ิงที่ลูกค้าได้รับจากการมาใช้บริการกับผู้ให้บริการร่วมด้วย ทำ
ให้ไม ่สามารถ สะท้อนร ูปแบบคุณภาพการบริการของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ขณะที ่โมเดล 
Technical/Functional ของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ใช้มิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิคมา
ใช้ในการประเมินคุณภาพ บริการร่วมกับมิติคุณภาพด้านกระบวนการ ซึ ่ง งานวิจัยที ่ใช้โมเดล 
Technical/Functional ได้นำมิติของโมเดล SERVQUAL บางมิติมาใช้เป็นตัวช้ีวัดในมิติคุณภาพด้าน
กระบวนการบริการ (Stank, et al., 1999; Stank, et al., 2003; Bienstock, 2008; Snell & 
White, 2011) หรือใช้ม ิต ิท ั ้ง  5 ด้านของ โมเดล SERVQUAL เป็นตัวชี ้ว ัดในมิต ิค ุณภาพด้าน
กระบวนการ (Kang & James, 2004; Akroush & Khatib, 2009; Banomyong & Supatn, 2011; 
Hernzaee & Mirvaisi, 2011; Choy, et al., 2012; Zaibaf, et al., 2013; Giovanis, et al.,2014) 
    โมเดล Technical/ Functional quality ของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) จึง
เหมาะสมกับบริบบทของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริการ และผลการ
ให้บริการ (Bienstock, et al., 1997) ซึ่งประกอบด้วยความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) ความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของสินค้า (Accuracy) และสภาพของสินค้า (Condition) เป็นต้น โดยคุณค่าที่
ผู้ใช้บริการ ได้รับจากการใช้บริการโลจิสติกส์ คือ ผลลัพธ์ (Results) ที่ลูกค้าเปรียบเทียบกับราคาและ
ต้นทุนอื่น ๆ (Heskett, et al., 2008) ประกอบกับคุณภาพกระบวนการบริการที ่นำมาซึ ่งผลการ
ให้บริการนั้น จะสามารถทำความเข้าใจคุณภาพการบริการโลจิสติกส์โดยรวมได้ดียิ่งขึ้น   
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    ดังนั ้น การคำนึงถึงคุณภาพผลการให้บร ิการ (Technical/Performance 
quality) ร่วมกับคุณภาพกระบวนการบริการ (Functional quality) จึงมีความสำคัญในการศึกษา
รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Mentzer, et al., 1999) เพื่อให้ใช้ได้
จริงในบริบทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
   2) ด้านวิธีการประเมินคุณภาพการบริการ  
    ว ิธ ีการประเม ินค ุณภาพการบร ิการ โดยใช ้ส ่ วนต ่าง (Disconfirmation 
approach/gap approach) ซึ ่งเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังต่อบริการกับคะแนนการรับรู้
บริการนั้น มิได้มีการยอมรับโดยทั่วไป เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนตีความความคาดหวังแตกต่างกัน 
ความคาดหวังต่อบริการ อาจหมายถึง ความสำคัญของแต่ละมิติคุณภาพการบริการ ผลการให้บริการ
ที่จะได้รับ ผลการให้บริการที่ควรจะได้รับ ความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป หรือมาตรฐานที่ควรจะได้รับ 
(Teas, 1993)  รวมไปถึงการรับรู ้ต่อบริการและความคาดหวังต่อบริการมีการเปลี ่ยนแปลงตาม
กาลเวลา โดยผู้ใช้บริการจะปรับเปล่ียนความคาดหวัง เมื่อได้รับข้อมูลผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น การบอกต่อ 
การโฆษณา (Boulding, et al., 1993) และการมาใช้บริการของผู ้ใช้บริการแต่ละครั้ง  ดังนั้นการ
ประเมินคุณภาพการบริการเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริการทั้งหมด มิใช่ความคาดหวังในแต่ละมติิ
เท่านั้น (Buttle, 1996)  นอกจากนี้ผลต่างด้านบวกและด้านลบของการใช้วิธีการวัดแบบส่วนต่างนั้น 
ได้ถูกตั้งสมมติฐานว่ามีผลเท่าเทียมกัน (Parasuraman, et al., 1988) แต่ในมุมมองของลูกค้าความ
บกพร่องในการให้บริการเมื่อเทียบกับความคาดหวังมักจะมีผลกระทบมากกว่า (Buttle, 1996)  
    เมื่อพิจารณาถึงการวิเคราะห์ทางสถิติกรณีที่ผู้ใช้บริการให้คะแนนสูง ๆ จะทำให้
เกิดความแตกต่างระหว่างข้อคำถาม ส่งผลให้การอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการบริการได้
ยาก และเกิดปัญหาเม ื ่อนำไปใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ รวมถึงการนำไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิง โครงสร้างกับตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา โดยในงานวิจัยของ ครอนิน และเทย์เลอร์  
(Cronin & Taylor, 1992) พบว่าการวิเคราะห์โดยใช้สมการโครงสร้างโมเดล SERVQUAL สามารถ
วิเคราะห์ได้เพียงแค่ 2 ธุรกิจ 
    ในด้านแบบสอบถาม ข้อคำถามด้านความคาดหวังต่อบริการมีความบกพร่อง
ด้านความตรงเชิงจำแนก (Discriminant Validity) เนื่องจากมิติคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างมิติ (Brown, et al., 1993)  รวมถึงกลุ่มข้อคำถามในแต่ละมิติมิได้แสดงความหลากหลาย ใน
แต่ละมิตทิำให้มีความน่าเช่ือถือต่ำ และการใช้ข้อคำถามสองชุดซึ่งประกอบด้วย ข้อคำถามที่วัดความ
คาดหวังต่อบริการและการรับรู้บริการ ทำให้ต้องใช้เวลาในการตอบคำถามนาน (Cronin & Taylor, 
1992; Buttle, 1996) 
    ในทางกลับกันวิธีการประเมินคุณภาพการบริการแบบการรับรู้บริการเพียงอย่าง
เดียวสามารถแก้ปัญหาด้านการประเมิน เนื่องจากความคาดหวังอาจก่อให้เกิดความสับสนระหว่าง 
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การประเมินความคาดหวังก่อนการใช้บริการกับการประเมินการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันด้านประสบการณ์การใช้บริการและกระบวนการในการวัดอาจก่อให้เกิด
พฤติกรรมชี้นำ (Oliver, 1981) นอกจากนี้การประเมินเฉพาะการรับรู้คุณภาพการบริการภายหลัง
จากการรับบริการ คือ การตีความหมายถึงเจตคติได้ดีที่สุด (Cronin & Taylor, 1992) และสามารถ
ลดจำนวนข้อคำถามครึ่งหนึ่ง 
    เมื่อพิจารณาด้านสถิติ วิธีการประเมินเฉพาะการรับรู้คุณภาพการบริการสามารถ
อธิบายค่า ความแปรปรวนของคุณภาพการบริการโดยรวมได้มากกว่าการประเมินคุณภาพการบริการ
แบบส่วนต่าง (Cronin & Taylor, 1992; Dabholkar, et al., 2000) และการใช้ต ัววัดการร ับรู้
คุณภาพการบริการเพียงอย่างเดียวให้ผลทัดเทียมกับการใช้ข้อคำถามสองชุดแบบสมบูรณ์  ดังนั้นการ
ประเมินความคาดหวังต่อบริการมิได้มีอิทธิพลในการทำนายมิติใด ๆ (Brown, et al., 1993) รวมถึง
การประเมินเฉพาะการรับรู้คุณภาพการบริการสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยที ่ศึกษาวิจัยได้ (Kang & James, 2004) ซึ ่งเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้   
   ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น โมเดลคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงใช้โมเดล Technical/Functional Quality ของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ที่ประกอบด้วย 
มิติผลการให้บริการ (Technical Quality Dimension) และมิติกระบวนการให้บริการ (Functional 
Quality Dimension) เป็นโมเดลพื้นฐานในการศึกษาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ โดยใช้วิธีการ
ประเมินการรับรู้ (Perceptions) ในการประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการ  
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Quality: LSQ) 
 2.6.1 ความสำคัญและความหมายของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  
   ขอบเขตของการบริหารโซ่อุปทานในปัจจุบันมีการขยายตัวและได้รับความสำคัญ
มากขึ้นส่วนหนึ่งของการบริหารโซ่อุปทานก็คือ การมีบริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพสูง (Bienstock, 
2008) ส่งผลให้องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์ และได้มีการพัฒนาไปสู่กลยุทธ์หลักของ
องค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจได้ทำการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์มากขึ้น เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้า (Liu & Lyons, 2011; Kennedy, 2011) เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ
จากการบริหารโลจิสติกส์ที่ม ีประสิทธิภาพ (Stank, et al., 2003) และสร้างความได้เปรียบทาง
การตลาดโดยใช้โลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Bowersox, et al., 2008)  
   นอกจากนี้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรและความสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลัก 
ซึ่งอาจส่งผลไปสู่การมีต้นทุนที่ต่ำลง และการให้บริการลูกค้าด้านอื่นที่ดีข้ึน (Seth, et al., 2005) เพื่อ
สร้างความได้เปร ียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กร (Qureshi, et al., 2008)  จากความสำคัญของ 
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โลจิสติกส์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จากการเป็นกิจกรรมที่เน้นการลดต้นทุน กลาย
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแข่งขันของธุรกิจ (Spillan, et al., 2013) ทำให้ปรากฏการณ์การจัดจ้าง
ภายนอกกิจกรรมโลจิสติกส์เกิดขึ้นแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา และเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ 
   ความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพจากการบริการด้านโลจิสติกส์ 
(Logistics Service Quality) ที่เป็นเลิศ จึงเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจของ ผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ เนื่องจากคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ช่วยให้การบริการลูกค้าของ
บริษัทผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับกระบวนการให้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า ส่งผลให้ผู ้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ (Stank, et al., 1999; Mentzer, et al., 1999; 
Rafiq & Jaafar, 2007; Leuschner, et al., 2013) อันนำไปสู ่ความภักดีของผู ้ใช้บริการ (Stank  
et al., 2003; Leuschner, et al., 2013) และความสำเร็จขององค์กร (Kersten & Koch, 2010) 
เช่น ด้านส่วนแบ่งตลาด (Stank, et al., 2003) ผลการดำเนินงานการเงิน (Leuschner, et al., 
2013; Liu & Lyons, 2011) และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Mentzer, et al., 2004) 
   ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเบื ้องต้น ความเป็นเลิศในการให้บริการโลจิสติกส์จึงมี
ความสำคัญมาก  การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์โดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพด้านการผลิตในการ
ประเมินคุณลักษณะ การสร้างคุณประโยชน์จากโลจิสติกส์ในแง่ของระยะเวลาการเคลื่อนย้ายสินค้า
และข้อมูลด้านโลจิสติกส์  การบริหารต้นทุน และความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง (Self 
Assessment) ของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์นั้น มิได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ เนื่องจากอาจมีการลำเอียง ดังนั้นการประเมินคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้น
ลูกค้า และผลการดำเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Performance) ประกอบกับการ
ประเมินคุณลักษณะด้านการผลิตมาพิจารณาด้วย เพื่อพัฒนาโมเดลคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่
สามารถนำไปใช้ได้จริง (Mentzer, et al., 1999) จึงมีความสำคัญ และจำเป็นต้องวัดการรับรู้คุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์จากการรับรู้ของผู้ใช้บริการ (Customer Perception) เนื่องจากการรับรู้ของ
ลูกค้าเป็นตัววัดคุณภาพการบริการ (Bienstock, et al., 1997; Stank, et al., 1999; Stank, et al., 
2003) และระดับความพึงพอใจต่อบริการโลจิสติกส์ (Mentzer, et al., 2001) และข้อจำกัดของ
บริการด้านความไม่สามารถจับต้องได้ ( Intangibility) จึงจำเป็นต้องมีเครื ่องมือวัดคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ ที่เช่ือถือได้ (Rafiq & Jaafar, 2007) 
   จากความสำคัญของโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ใช้บริการและความสำคัญ
ของผลการดำเนินงานที ่ เน ้นลูกค้า (Customer-Focused Performance) คุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์จึงต้องประเมินจากการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ทั้งด้านผลการ
ให้บริการและการรับรู้คุณภาพการบริการ  
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   ดังนั ้น คุณภาพการบริการโลจิสติกส์จึงหมายถึง การประเมินระดับการบริการ 
โลจิสติกส์ที่เป็นผลจากการประเมินคุณภาพผลการบริการ (Performance/Technical Quality) และ
การประเมินกระบวนการบริการที่ผู้ใช้บริการได้รับ (Functional Quality) จากการรับรู้คุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการในแต่ละมิติ (Perception of actual service performance)  
   ในช่วงที่ผ่านมางานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้รับความสนใจมาก
ขึ ้นเนื ่องจากคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส่งผลต่อความตั ้งใจซื ้อ (Purchasing Intention) 
(Bienstock, et al., 1997) ความพึงพอใจ (Mentzer, et al., 1999; Mentzer, et al., 2001; Rafiq 
& Jaafar, 2007) และความภักดี (Stank, et al., 1999; Stank, et al., 2003; Bouzaabia et al., 
2013b)  ทฤษฎีคุณภาพการบริการในการตลาดบริการที่ศึกษาธุรกิจค้าปลีกและผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า 
สามารถนำมาปรับใช้กับลูกค้าภาคธุรกิจในด้านการตลาด รวมถึงการศึกษามิติคุณภาพการบริการที่
เหมาะสมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน 
 2.6.2 มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
   มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้ครอบคลุมหลักสำคัญของโลจิสติกส์ สามารถสรุป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้ดังนี้ 
   1) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ จ้าว ฮีเวอร์ และเฮนริคสัน 
     จ้าว และคนอ ื ่น ๆ (Chow, et al., 1994) ได ้ เสนอแนวค ิดเก ี ่ยวก ับการ
ประเมินผลการบริการด้านโลจิสติกส์ โดยให้ทรรศนะว่า ไม่มีโมเดลการวัดผลการบริการโลจิสติกสท์ี่
ครอบคลุมทุกด้าน  การใช้มิติการวัดผลการบริการโลจิสติกส์จึงต้องเลือกมิติสำคัญที่เหมาะสม และ
ครอบคลุมเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัย  มิติผลการบริการโลจิสติกส์ที่กล่าวถึงประกอบด้วย 
การเติบโตของยอดขาย ความพึงพอใจ ความพร้อมด้านสินค้า การส่งสินค้าตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผลกำไร ประสิทธิภาพด้านต้นทุน ความน่าเช่ือถือ ระดับความเสียหายของสินค้า
ต่ำ ราคาที่เหมาะสม และความยืดหยุ่น 
   2) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ บายน์สต็อค เมนท์เซอร์ และ
เบิร์ด  
    บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ (Bienstock, et al., 1997) ได้เสนอ PDSQ model 
โดยมีพื้นฐาน มาจากแนวคิดของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) เฉพาะมิติด้านคุณภาพด้านเทคนิค 
(Technical Quality Dimension) และใช้การวัดตามแนวคิด Disconfirmation Paradigm โดยการ
สำรวจ เบื ้องต้นนั ้นเป็นคำถามที ่วัดความคาดหวัง และคำถามที ่วัดการรับรู ้ผลการให้บริการ 
ประกอบด้วยมิต ิ 1) ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) 2) ความพร้อมในการให้บริการ 
(Availability) 3) สภาพสินค้า (Condition) ซึ่งรูปแบบคำถามและขั้นตอนการทดสอบโมเดลนั้น ปรับ
ใช้จากโมเดล SERVQUAL จากการวิจัยของ พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 
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1988) และศึกษาความสัมพันธ์ของ PDSQ กับคุณภาพการบริการรวม และความตั้งใจซื้อ  ผลจาก
การทดสอบเบื้องต้นนั้น โมเดลการวัดคุณภาพการบริการการกระจายสินค้า PDSQ ประกอบด้วย 3 
มิติ สามารถสรุปข้อคำถามในแต่ละมิติซึ่งเป็น Second-Order Factor ดังต่อไปนี้ ความเหมาะสม
ด้านเวลา (Timeliness) ความพร้อมในการบริการ (Availability) และสภาพสินค้า (Condition)  
ผลการวิจัยภายหลังจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า PDSQ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ โดยมี
คุณภาพรวมเป็นตัวแปรส่งผ่าน  นั่นคือ PDSQ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพรวม และคุณภาพ
รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ คณะผู้วิจัยจึงสรุปว่า งานวิจัยนี้ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง PDSQ และความตั ้งใจซ ื ้อ ในธุรกิจกระจายสินค้า พบว่า PDSQ เป็น Second-Order 
Construct ประกอบด้วย มิติการตรงต่อเวลา ความพร้อมในการบริการ และสภาพสินค้า มีอิทธิพล
ต่อผลกำไรของธุรกิจในรูปของความตั้งใจซื้อ โดยมีคุณภาพการบริการรวมเป็นตัวแปรเริ่มต้น  
    นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้เสนอให้ผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ PDSQ ควรนำผล
การบริการ (Outcome Dimensions) ซึ่งประกอบด้วย ความเหมาะสมด้านเวลา ความพร้อมในการ
บริการ และสภาพสินค้า ประกอบกันกับมิติด้านกระบวนการบริการ (Process Dimensions) รวมถึง
ตัวแปรอื่น เช่น ราคา คุณภาพสินค้า เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าภาคธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
สำหรับด้านคุณภาพการบริการนั้น งานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณภาพการบริการในอีกบริบทหนึ่งคือลูกค้า 
ภาคธุรกิจ เป็นการขยายความเป็นสากลของการวิจัยคุณภาพการบริการ รวมถึงการยืนยันแนวคิดที่ว่า 
มิติด้านผลการบริการ (Outcome Criteria) มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับมิติกระบวนการบริการ 
(Process or Functional Quality) 
   3) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ เมนท์เซอร์ รัทเนอร์ และมัทซุโน  
    เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1997) ได้ศึกษา คุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ที ่สร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า โดยแบ่งได้เป็นสามระดับ  คือ ระดับตัวแปรพื ้นฐาน ระดับ
ประโยชน์ที่ได้รับ และระดับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น โดยมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย จำนวน
สินค้าที่สั่งซื้อ คุณภาพสินค้า ความถูกต้องของสินค้า ความพร้อมของสินค้า (Availability) ความ
เหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การมีระบบสื่อสารสนับสนุน ความ
ยืดหยุ่นในการให้บริการ (Flexibility) ความเป็นมืออาชีพของพนักงาน ความเช่ือถือได้ (Credibility) 
การประหยัดต้นทุน ประสิทธิภาพการส่งสินค้า ขั้นตอนการส่ังซื้อที่ง่ายและสะดวก และความเช่ือมั่น 
(Trust)  
   4) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ ฮาร์ดิ้ง  
    ฮาร์ดิ้ง (Harding, 1998) ได้กล่าวว่า ธุรกิจสามารถบริหารคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพได้ ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการแข่งขันสูง
และมีทรัพยากรจำกัด โดยได้เสนอแนวคิดที ่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเทคนิคที ่เน้นลำดับ
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ความสำคัญของการบริการโลจิสติกส์ ที่สามารถช่วยให้ฝ่ายบริหารสามาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดย
มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์สามาถแบ่งได้ 7 มิติ ประกอบด้วย  

1) พนักงานที่ให้บริการ (Personnel) 
2) การประเมินราคา (Quotation) 
3) คุณภาพการจัดสินค้า (Order fill quality) 
4) คุณภาพการขนส่ง (Delivery quality) 
5) การบริการหลังการส่งสินค้า (Postorder services) 
6) การส่งใบแจ้งยอดรวมและราคาสินค้า การจัดการข้อพิพาท และการรับ 

สินค้าคืน (Billing, Disputes, and Returns) 
7) การให้บริการผ่อนชำระและนโยบายการผ่อนชำระ (Credit services  

and policies) 
   5) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ เมนท์เซอร์ ฟล้ินท์ และเคนท์   
    เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) ได้ขยายความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับ คุณภาพการบริการในบริบทของโลจิสติกส์ โดยใช้ขั ้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย
เช่นเดียวกับ บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ (Bienstock, et al., 1997) โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการ
รับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในมุมมองของลูกค้า ซึ่งรวมกิจกรรมด้านการตลาดและกิจกรรมด้าน 
โลจิสติกส์ด้วยกัน ทำให้สามารถปรับใช้กับการประเมินคุณภาพการบริการด้านการดำเนินกิจกรรม 
โลจิสติกส์ เพื่อประเมินการรับรู้ของลูกค้าด้านมูลค่าเพิ่มที่การบริการโลจิสติกส์สร้างขึ้น  ตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้ ได้แก่ องค์กร Defense Logistics Agency (DLA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์
แก่กองทัพประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทัพพันธมิตรอื่น ๆ โดยทำการศึกษาวรรณกรรมและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาความต้องการด้านคุณภาพการบริการลูกค้า แล้วจึงสังเคราะห์และพัฒนา
ตัวแปรคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ และออกแบบสำรวจ  
    คณะผู ้วิจัยได้พัฒนาโมเดลการวัดคุณภาพการบริการโลจิสิตกส์ (Logistics 
Service Quality Scale) เป็น Second Order Constructs และสรุปได้ว่า มิติคุณภาพโลจิสติกส์
ประกอบด้วย 9 มิติย่อย ดังนี้ (Mentzer, et al., 1999) 

1)  คุณภาพข้อมูล (Information Quality) 
2)  ขั้นตอนการส่ังซื้อ (Ordering Procedures) 
3)  จำนวนสินค้าที่ส่ังซื้อ (Ordering Release Quantities) 
4)  ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) 
5)  ความถูกต้องของคำส่ังซื้อ (Order Accuracy) 
6)  คุณภาพของสินค้าที่ส่ังซื้อ (Order Quality) 
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7)  คุณภาพของสินค้าที่ส่ังซื้อ (Order Condition) 
8)  การจัดการข้อบกพร่องของสินค้าที่ส่ังซื้อ (Order Discrepancy  

Handling) 
9)  คุณภาพของพนักงานให้บริการ (Personnel Contact Quality)  

    อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มีข้อจำกัด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้า DLA ที่เป็น
องค์กรเพียงองค์กรเดียว มิได้เป็นตัวแทนของลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์ทุกประเภท ผลที่ได้จากการวิจัย
แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มตลาด ควรควบคุมจำนวนตัวอย่าง และคณะผู้วิจัยได้แนะนำว่า โมเดลการ
วัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่พัฒนายังมีข้อบกพร่อง การออกแบบการวิจัยที่ปรับปรุงโมเดลการ
วัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถแก้ข้อจำกัดได้  โมเดลที่ทำการวิจัย
ครั้งนี้เป็นขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  นอกจากนี้โมเดลนี้สามารถนำไป
ประเมินร่วมกับตัวแปรอื่น เช่น ความพึงพอใจ การบอกต่อ ความภักดี ความตั้งใจซื้อ เป็นต้น  
   6) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของสแตงค์ โกลด์สบ้ี และวิคเคอรี่ 
    สแตงค์ และคนอื ่น ๆ (Stank, et al., 1999) ได้ทำการศึกษาคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ โดยนำโมเดล SERVQUAL มาปรับใช้ โดยได้ศึกษาอิทธิพลของ 2 มิติหลัก คือ 
คุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน (Operational performance) และคุณภาพการบริการด้าน
ความสัมพันธ์ (Relational performance) ที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีในอุตสาหกรรมฟาสต์
ฟู้ด  ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการในด้านการดำเนินงานนั้น เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกายภาพของผู้
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความสม่ำเสมอด้านคุณภาพสินค้า ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ เวลา และสถานที่  ในทีนี้เป็นมิติความเช่ือมั่นไว้วางใจได้ 
(Reliability) ซึ่งครอบคลุม ความไว้ใจได้ (Dependability) ความถูกต้อง (Accuracy) และราคา 
(Price)  อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ (Relational Element) หมายถึง กิจกรรมที่
เสริมสร้างความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทำให้ผู ้ให้บริการสามารถเข้าใจถึงความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และพัฒนากระบวนการบริการโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการนั้น ๆ  ในที่นี้ คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ประกอบด้วย มิติคุณภาพการบริการด้าน
การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) และความ
เข้าใจลูกค้า (Empathy) ซึ่งผู้ให้บริการที่ประสบความสำเร็จนั้นมีคุณภาพการบริการทั้ง 2 มิติที่เป็น
เลิศ (Stank, et al., 1999)  ในส่วนของการวัดมิติคุณภาพการบริการนั้น ผู้วิจัยใช้การรับรู้คุณภาพ
การบริการที่รับรองโดย ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992)  
    ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการด้านการดำเนินงานและคุณภาพการบริการ
ด้านความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ และส่งผลทางอ้อมกับความภักดี โดยความพึง
พอใจเป็นตัวส่งผ่าน แต่คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจนน้อย
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กว่าคุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน  จากการพิจารณาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า 
คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน ส่งผล
ให้ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจสูงขึ้น และส่งผลทางบวกต่อความภักดี  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเสนอว่า 
การเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนนั้น ผู้ให้บริการต้องมีคุณภาพการบริการด้านการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพการ
บริการด้านความสัมพันธ์ โดยผู้ให้บริการศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า 
เพื่อจัดกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  จาก
คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับลูกค้า ทำให้
คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยาก (Stank, et al., 1999) 
   7) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ เมนท์เซอร์ ฟล้ินท์และฮัลท์  
    เมนท์เซอร์ และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 2001) ได้ศึกษาความสัมพ ันธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ (Logistics service quality) กับความพึงพอใจของลูกค้า ใน
รูปแบบของกระบวนการ บริการโลจิสติกส์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นองค์กร DLA โดยได้กล่าวว่า กลุ่ม
ลูกค้าของธุรกิจแต่ละกลุ่มนั้น มีความต้องการด้านโลจิสติกส์แตกต่างกัน  ดังนั้น องค์กรสามารถวาง
ระบบโลจิสติกส์ที่เฉพาะ สำหรับกลุ่มลูกค้านั้น เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการ ให้บริการ  ในทางกลับกันถ้าหากความต้องการบริการโลจิสติกส์ของลูกค้าใน
แต่ละกลุ่มคล้ายคลึงกัน และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานเหมือนกัน องค์กรที่เป็นผู้ให้บริการสามารถ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สากลที่สามารถใช้กับทุกกลุ่มลูกค้า และสามารถลดต้นทุนจากการให้บริการ
ในปริมาณมาก 
    งานวิจัยนี้มิติคุณภาพการบริการ 9 มิติ ประกอบด้วย 

  1) Personnel Contact Quality หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงาน 
โลจิสติกส์ รวมถึงทักษะ ความรู้ และการยินดีช่วยเหลือลูกค้า  

  2) Order Release Quantities หมายถึง ความพร้อมให้บริการ และการมีสินค้า 
ในสต็อค เมื่อลูกค้าต้องการ  

  3) Information Quality หมายถึง การรับรู้ด้านข้อมูลที่บริษัทโลจิสติกส์เตรียม 
ให้ เช่น แคตาล็อค รายการค่าบริการ 

  4) Ordering Procedures หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของขั้นตอน 
การให้บริการ การส่ังออร์เดอร์ 

  5) Order Accuracy หมายถึง ความถูกต้องของคำส่ังซื้อ และปริมาณสินค้าเมื่อ 
ลูกค้าได้รับ 

  6) Order Condition หมายถึง สภาพของสินค้าเมื่อลูกค้าได้รับส่งมอบ มีสภาพ 
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ดี ไม่เสียหาย  
  7) Order Quality หมายถึง คุณภาพของสินค้าถูกต้องตามที่กำหนด ตรงตาม 

ความ ต้องการของลูกค้า  
  8) Order Discrepancy Handling หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อ 

ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ เช่น สภาพสินค้า ปริมาณสินค้า คุณภาพสินค้า บกพร่อง 
  9) Timeliness หมายถึง ความสามารถในการส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดไว้  

    ในงานว ิจ ั ยของ บายน ์สต ็อค และคนอ ื ่น ๆ (Bienstock, et al., 1997)  
เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) นั้น กำหนดให้ทุกมิติของคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์มีน้ำหนักและความสำคัญเท่ากันและเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้ละเลยกระบวนการรับรู้ของ
ลูกค้าในการประเมินคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมิติคุณภาพ  
การบริการ และความพึงพอใจไม่สามารถทดสอบได้  
    ขั ้นตอนเริ ่มแรก ของกิจกรรมบริการโลจิสติกส์เป็นกลุ ่มการสั ่งซื ้อสินค้าที่
ประกอบด้วย คุณภาพพนักงานให้บริการ จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ คุณภาพของคำสั่งซื้อ และคุณภาพ
ขั้นตอนการส่ังซื้อ  
    ขั ้นตอนที่สอง เป็นการประเมินคุณภาพการบริการภายหลังจากได้รับสินค้า 
ประกอบด้วย ความถูกต้องของสินค้าที่ส่ังซื้อ สภาพสินค้าที่ส่ังซื้อ คุณภาพสินค้าที่ส่ังซื้อ และการตรง
ต่อเวลา  ถ้าหากสินค้าบกพร่อง มิติคุณภาพการแก้ปัญหาความผิดพลาดของคำสั ่งซื ้อจะเข้ามา
เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อการตรงต่อเวลา  การตรงต่อเวลามีผลมาจากขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและ
ขั้นตอนการดำเนินการตามคำส่ังซื้อ  ความพึงพอใจจะมีผลมาจากการตรงต่อเวลาและระดับคุณภาพ
การแก้ปัญหาของคำส่ังซื้อ 
    ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าคำนึงถึงความสะดวกและประสิทธิภาพในการสั ่งซื้อ 
ในทางกลับกัน ขั้นตอนการบริการตามคำส่ังซื้อและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อบกพร่องนั้นจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับลูกค้าทั่วไปนั้นมิติคุณภาพการแก้ปัญหาความ
บกพร่องของสินค้า กระบวนการส่ังซื้อและคุณภาพพนักงานติดต่อส่งผลต่อความพึงพอใจ  การตรงต่อ
เวลาส่งผลต่อความพึงพอใจ  คณะผู ้วิจัยจึงสรุปว่า การรับรู ้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์และ
ความสำคัญของแต่ละมิติ มีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกันตามตลาดของธุรกิจ 
   8) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ คอลลินส์ เฮนเชียน และ 
โอเรียลล่ี  
    คอลลินส์ และคนอื่น ๆ (Collins, et al., 2001) ได้ศึกษา คุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ในการให้บริการลูกค้าอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ด โดยการประเมินคุณภาพ การให้บริการแบบวิธี
ส่วนต่าง มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วยช่วงเวลาส่งสินค้าตามที่สั่งซื้อ (Order cycle 
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time) ความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือในการส่งสินค้า (Reliability) ความพร้อมของคลังสินค้า 
(Availability) ข้อจำกัดในการส่ังซื้อ (Order-size constraints) ความสะดวกใน การส่ังซื้อ (Ordering 
convenience) ความถูกต้องในการจัดส่ง (Ordering accuracy) ระยะเวลาส่งสินค้า และความ
ยืดหยุ ่น (Delivery time and Flexibility) ความถูกต้องของใบแจ้งยอด (Invoicing procedure 
accuracy) ขั ้นตอนการส่งคืนสินค้า (Claims procedure) สถาพสินค้าที ่ได้ร ับ (Condition of 
goods) การสนับสนุนหลังการขาย (Post-sale support) การติดตามสินค้า และข้อมูลสถานะการส่ง
สินค้า (Order tracing and order status) 
   9) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ แสตงค์ โกลด์สบ้ี วิคเคอรี่   
และซาวิทสกี้ 
    สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003) ได้ขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของธุรกิจโดยรวม โดยงานวิจัยนี้ได้
ใช้สามตัวแปรในการประเมินประสิทธิภาพการบริการโลจิสติกส์ และทำการวิจัยกลุ่มผู้ให้บริการ  
โลจิสติกส์บ ุคคลท ี ่สาม  (Third Party Logistics Service Provider: 3PL)  นอกจากนี ้ใช้ข ้อมูล 
ทุติยภูมิ เพื่อเก็บข้อมูลด้านส่วนแบ่งตลาด และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติผลการให้บร ิการ  
โลจิสติกส์กับความพึงพอใจ ความภักดี และส่วนแบ่งตลาด โดยการใช้ โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) ซึ่งงานวิจัยได้เสนอแนวคิดว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าจะสามารถสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการด้านความสัมพันธ์สูงขึ้น ส่งผล
ต่อการได้รับเป็นตัวเลือกแรกในการใช้บริการครั้งต่อ ๆ ไป  นอกจากนี้คุณภาพการบริการด้าน
ความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพด้านต้นทุน เนื่องจากการทำความเข้าใจและศึกษาความ
ต้องการของลูกค้า สามารถจัดสรรกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เหมาะสมด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  ความ  
พึงพอใจเป็นการประเมินความพึงพอใจรวม ซึ่งวัดระดับคุณภาพการบริการเปรียบเทียบกับความ
คาดหวัง และตัวแปรความภักดีวัด จากระดับเจตคติ ซึ ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และพฤติกรรมการใช้บริการ (การอุปถัมภ์)  การวัดสัดส่วนทางการตลาดใช้
ข้อมูลทุติยภูมิสัดส่วนทางการตลาดใน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
    ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน และประสิทธิภาพด้านต้นทุน  เมื ่อพิจารณาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์  
เชิงบวกอย่างม ีน ัยสำคัญกับความพึงพอใจ แต่ค ุณภาพการบริการด้านการดำเนินงานและ
ประสิทธิภาพด้านต้นทุนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความภักดีอย่างมีนัยสำคัญ และความภักดีส่งผลต่อส่วนแบ่งทางตลาด 
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    สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003) ได้สรุปว่า คุณภาพการบริการด้าน
การดำเนินงานและประสิทธิภาพด้านต้นทุนเป็นปัจจัยพื้นฐาน (Order qualifier) ซึ่งไม่สามารถสร้าง
ความแตกต่างในมุมมองของลูกค้า  แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน และ
ประสิทธิภาพด้านต้นทุน ยังเป็นรากฐานสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ ่งผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ไม่ควรละเลย  คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ซึ ่งประกอบด้วย การ
ตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และความเข้าใจถึงความต้องการลูกค้า เป็นมิติที่สร้าง
ความแตกต่างของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 (3PL) ที่จำแนกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศจาก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั่วไป  
   10) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ ราเฟล  
     ราเฟล (Rafele, 2004) ได้เสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพโลจิสติกส์โดย
เทียบกับโมเดล SERVQUAL ของ พาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988) โดย
ก ิจกรรมโลจ ิสต ิกส์ ประกอบด ้วยกระบวนการด ังต ่อไปนี ้ ป ัจจ ัยด ้านกายภาพ ( Tangible 
component) ซึ่งคล้ายกับมิติลักษณะกายภาพของโมเดล SERVQUAL ซึ่งมิตินี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรในการให้บริการ ปัจจัยที่สองคือ แนวทางการบริการให้สำเร็จ (Ways of fulfilment) ซึ่ง
คล้ายคลึงกับมิติด้านความน่าเช่ือถือ และการตอบสนองต่อลูกค้าในโมเดล SERVQUAL และปัจจัยที่
สามคือ การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ( Informative actions) ซึ่งตรงกับมิติความเข้าใจ
ลูกค้า และมิติการตอบสนองต่อลูกค้า มิติทั้ง 3 มิติประกอบด้วยมิติย่อย ดังนี้ 
    1) มิติลักษณะกายภาพ ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ 
พนักงานที่ให้บริการ สินค้าคงคลัง และความพร้อมของการให้บริการ   
    2) มิติด้านแนวทางการบริการให้สำเร็จ ประกอบด้วย ความยืดหยุ ่นในการ
บริการ การดูแลลูกค้า (Service care) สภาพสินค้า (Condition) และระยะเวลาส่งส ินค้า 
(Leadtime) 
    3) มิติด้านการสื ่อสาร ประกอบด้วย คุณภาพข้อมูลที ่ให้บริการ การบริหาร
สถานะการให้บริการ การบริการหลังการขาย (ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื ่อช่วยแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   11) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ รามาน  
     รามาน (Rahman, 2006) ได้ศ ึกษาการจัดการคุณภาพโลจ ิสติกส ์ของ
อุตสาหกรรมโดย การสอบถามผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกในประเทศออสเตรเลียถึงคุณภาพด้านโลจิสติกส์ 
ซึ่งประกอบด้วย การส่งสินค้าตรงเวลา (On-time Delivery) การสนับสนุนความต้องการของลูกค้า 
ความสม่ำเสมอของระยะเวลาส่งสินค้า การส่งสินค้าที่ไม่มีข้อผิดพลาด (Error-Free Rransactions) 
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การให้ข้อมูลที ่ถูกต้อง สภาพสินค้าสมบูรณ์ (No Goods Damaged in Handling or Delivery) 
ขั้นตอนการทำงานที่มีแบบแผน และความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
   12) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ เซ็ธ เดชมัค และวรัท 
     เซ ็ธ และคนอื ่น ๆ (Seth, et al., 2006) เสนอแนวคิดคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ในการบริหารโซ่อุปทานทั้งไปและกลับ และได้เสนอวิธีการประเมินแบบส่วนต่างเพื่อใช้
วิเคราะห์ความต่างของมิติคุณภาพการบริการในโซ่อุปทาน โดยมิติคุณภาพการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมโลจิสติกส์ประกอบด้วย  
    1) คุณภาพเอกสารที่จัดซื้อ (Quality of documentation) 

 2) ช่วงเวลาที่ตอบข้อคำถามลูกค้า (Customer querry time) 
 3) คุณภาพการส่งสินค้า (Delivery performance) 
 4) ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Flexibility) 
 5) การคืนสินค้าหรือการแก้ไขสินค้าที่เสียหาย 
 6) อัตราความล่าช้าในการส่งสินค้า (Timeliness)  
 7) อัตราการส่งสินค้าตรงต่อเวลา (Timeliness) 
 8) อัตราการบริการสำเร็จตามคำส่ังซื้อ (Percentage of orders fulfilled) 
 9) การสนับสนุนในการแก้ปัญหา (Assistance in solving problem)  

   13) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ เดวิส  
     เดวิส (Davis, 2006) ได้ศ ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ  
โลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และความภักดี โดยมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้นำแนวคิดของ  
สแตงค์ และคนอื่น ๆ  (Stank, et al., 2003)  ซึ่งประกอบด้วยมิติคุณภาพด้านความสัมพันธ์และมิติ
คุณภาพด้านการดำเนินงาน  มิติคุณภาพด้านความสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับ
ความเข้าใจลูกค้า การตอบสนองเมื่อเกิดปัญหา การประสานงานกับลูกค้า การแนะนำเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง การสื่อสารเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ความเข้าใจลูกค้า  มิติด้านการดำเนินงานประกอบด้วย 
คุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ ระยะเวลาส่งสินค้าปกติ ระยะเวลาส่งสินค้าพิเศษ การจัดการเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด ความเหมาะสมด้านเวลา  ความพร้อมในการให้บริการ ความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และ
สภาพสินค้า 
   14) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ เดวิส-ซราเม็ค เมนท์เซอร์ และ 
สแตงค์  
     เดวิส-ซราเม็ค และคนอื่น ๆ (Davis-Sramek, et al., 2007) ได้ศึกษาคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ที่ช่วยให้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าบรรลุผลในบริบทธุรกิจค้า
ปลีก  ม ิต ิค ุณภาพการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย  2 ม ิต ิ ค ือ ม ิต ิค ุณภาพการดำเนินงาน 
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(Operational service quality) ประกอบด ้วย ระยะเวลาส ่งส ินค ้าปกต ิ  (Order lead time) 
ระยะเวลาส่งสินค้าพิเศษ (Special order lead time) ความสม่ำเสมอของระยะเวลาส่งสินค้า 
(Order lead time variation) ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) จำนวนสินค้าที ่สั ่งซ ื ้อได้ 
(Order release quantities) สภาพสินค้าที่ได้รับ (Order condition)  มิติคุณภาพด้านความสัมพันธ์ 
(Relational service quality) ประกอบด้วย ความเข้าใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ การตอบสนอง
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การประสานงานเพื่อให้การบริการประสบผลสำเร็จ การให้คำแนะนำเพื่อให้
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ การแจ้งข้อมูลเมื่อเกิดความล่าช้า  จากโมเดลแนวคิดของงานวิจัยนี้ คุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ด้านความสัมพันธ์ (Relational performance) เป็นตัวแปรนำ (Antecedent) 
ของค ุณภาพการบร ิการโลจ ิสต ิกส ์ด ้านการดำเน ินงาน (Operational performance) และ
ประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost performance)  
   15) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ โกล และคาเทย์ 
     โกล และคาเทย์ (Gol & Catay, 2007) ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพการบร ิการ 
โลจิสติกส์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์เลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคที่สาม (3PL) ในประเทศตุรกี 
โดยมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย  
     1) ความพร้อม (Availability) ประกอบด้วย อัตราการส่งสินค้าตามออร์เดอร์
(Fill rate) กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้ต่ำ (Minimum backorders) และความถูกต้องของสินค้าที่ส่ง
(Accuracy of order) 
     2) ความเหมาะสมด้านเวลาในการส่งสินค้า (Timeliness) ประกอบด้วย ความ
สม่ำเสมอของระยะเวลาส่งสินค้า (Order cycle time consistency) ระยะเวลาส่งสินค้าโดยเฉล่ีย 
และการส่งสินค้าตรงต่อเวลา (On-time delivery)  
     3) คุณภาพของการส่งสินค้า (Delivery quality) ประกอบด้วย สภาพสินค้าที่
ส ่ ง  (Condition of goods on receipt) ความถ ูกต ้องของส ินค ้าท ี ่ ได ้ ร ับ ( Correct product 
received) และความไว้ใจได้ของผู้ให้บริการ (Dependability) 
     4) คุณภาพด้านการสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย วันเวลาที่สินค้า
จะส่งถึง 
     5) ความพร้อมของคลังสินค้าเมื่อสั่งซื้อ (Availability of inventory) และการ
ให้ข ้อม ูลกรณีสินค้าล่าช้าหร ือยกเลิก (Provide advance information on cancellation or 
delays) 
   16) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ ราฟิค และจาฟาร์  
     ราฟิค และจาฟาร์ (Rafiq & Jaafar, 2007) ได้นำโมเดลการวัดคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ ของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ  (Mentzer, et al., 1999) มาวิจัยกับกลุ่มตัวอยา่งผู้
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ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) ในประเทศสหราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เหมาะสมใน
การทดสอบเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์มากกว่าการทดสอบลูกค้าตามกลุ่มธุรกิจของ
องค์กรเพียงองค์กรเดียวอย่างงานวิจัยที่ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) ศึกษา 
โดยงานวิจัยนี ้มีการปรับปรุงข้อคำถามที ่เป็นข้อจำกัดในงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื ่น ๆ 
(Mentzer, et al., 1999) ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามที่มี 2 ข้อคำถามใน 2 มิติ ได้เปลี่ยนมิติคุณภาพ
ข้อมูลเป็นมิติเทคโนโลยีและการใช้ IT/EDI และขั ้นตอนการสั ่งซื ้อ (Ordering Procedures) ซึ่ง
หมายถึง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการสั่งซื้อ ซึ่งไม่สะท้อนถึงการสั่งซื้อของบาง
อุตสาหกรรม โดยข้อคำถามใหม่สี่ข้อ จะวัดความง่าย ความยืดหยุ่นของขั้นตอนคำสั่งซื้อ เวลา และ
ความพยายาม (Effort Taken) ได้นำมาใช้แทนรวมถึงมีการเปล่ียนแปลงการใช้ภาษาในข้อคำถาม  
    ขั ้นตอนการวิเคราะห์ได้วางแนวคิดให้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์เป็น 
Second-Order Construct ประกอบด้วย คุณภาพข้อมูล คุณภาพขั้นตอนการสั่งซื้อ คุณภาพคำส่ัง
ซื้อ คุณภาพสินค้าที่สั ่งซื้อ สภาพของสินค้าที่สั ่งซื ้อ ความถูกต้องของสินค้าที ่สั่งซื้อ คุณภาพการ
แก้ปัญหา เมื่อเกิดข้อบกพร่องของสินค้า คุณภาพพนักงานที่ติดต่อ จำนวนสินค้าที่ได้รับ และการตรง
ต่อเวลา มิติด้านเทคโนโลยี มิติความสะดวกในการส่ังซื้อ มิติคุณภาพสินค้าที่ส่ังซื้อ มิติสภาพสินค้า มิติ
ความถูกต้องของสินค้าที่สั่ง มิติการจัดการข้อผิดพลาด มิติคุณภาพพนักงาน มิติคุณภาพการปล่อย
สินค้า และความตรงต่อเวลา  
    ผลการวิจัยพบว่า โมเดลคุณภาพการบริการโลจิสติกส์เหมาะสมกับข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ และสรุปได้ว่าโมเดลนี้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้ใน
บริบทของ การศึกษาครั้งนี้ และมิติที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย 
คุณภาพข้อมูล คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ การตรงต่อเวลา คุณภาพพนักงานติดต่อ และคุณภาพการ
แก้ปัญหา เมื่อเกิดข้อบกพร่องของสินค้า ซึ่งมิติเหล่านี้เป็นมิติย่อยด้านคุณภาพกระบวนการให้บริการ 
(Functional Quality) (Rafiq & Jafaar, 2007) 
    ในงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) พบว่า ปัจจัย
ที่มีความสำคัญ ได้แก่ ความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับ คุณภาพสินของสินค้า และสภาพสินค้า ซึ่งเป็น
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการด้านเทคนิค (Technical Service Quality) ความแตกต่างด้านปัจจัยที่
สำคัญ อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) 
เป็นการให้บริการโลจิสติกส์ภายใน ขณะเดียวกันคุณภาพการบริการด้านกระบวนการ (Functional 
Service Quality) ที่ประกอบด้วย คุณภาพพนักงานติดต่อ กระบวนการสั่งซื้อ และคุณภาพการ
แก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อบกพร่อง เป็นมิติสำคัญในการวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  ดังนั้นการพัฒนา
มิติคุณภาพด้านเทคนิคและการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านกระบวนการที่เหมาะสมจึงควรศึกษา
เพิ่มเติม  
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   17) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ คิวเรชิ คูมาร์ และคูมาร์  
     คิวเรชิ และคนอื ่น ๆ (Qureshi, et al., 2008) ได้เสนอปัจจัยคุณภาพ การ
บริการโลจิสติกส์ที่ลูกค้ากำหนดในการเลือกบริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 1) คุณภาพ
การบริการที ่เพิ ่มมูลค่าให้กับลูกค้า 2) ขนาดและคุณภาพทรัพย์สินถาวร และเครื ่องมือที ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่ง 3) การบริหารคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4) ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้การตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5) คุณภาพการขนส่งที่ตรงต่อเวลาและรวดเร็ว 6) การแลกเปล่ียนข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นบนพื้นฐานของความเช่ือมั่น (Trust) 7) กระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
จะส่งผลต่อความน่าเชื ่อถือและความเชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการ อันนำไปสู่ความสัมพันธ์ในระยะยาว  
8) ความเข้ากันได้ในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยมีพื้นฐานจากวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ากันได้อันนำไปสู่
ความร่วมมือกันในระยะยาว 9) ความมั่นคงทางการเงิน เป็นส่ิงที่ช่วยลดความเส่ียงแก่ลูกค้า 10) การ
ให้บริการที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ 11) ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ 12) ศักยภาพในการรองรับคำส่ังซื้อที่มี
การเปล่ียนแปลง และ 13) ความยืดหยุ่นในการส่งสินค้าและการดำเนินงาน  
   18) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ ซอร่า ฟรานเซส คอนทริ และ 
บลาสโค 
     ซอรา  และคนอื่น ๆ (Saura et al., 2008) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีในบร ิบทการส่งสินค้า และบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของผู้ผลิตสินค้าจำนวน 194 บริษัท  มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัย
นี้ประกอบด้วย มิติด้านพนักงาน มิติคุณภาพข้อมูล มิติด้านคุณภาพสินค้าที่ส่ังซื้อ และมิติด้านเวลา ซึ่ง
ปรับใช้ตัวแปรจากงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 2001)   
   19) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ บายน์สต็อค  
     บายน์สต็อค (Bienstock, 2008) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจ และความตั้งใจใช้บริการโลจิสติกส์ โดย
ได้ใช้แนวคิดโมเดลของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 2001) ในแง่ของกระบวนการ
ด้านโลจิสติกส์ โดยแยกมิติคุณภาพกระบวนการบริการและมิติคุณภาพผลการให้บริการ เพื่อช่วยให้
ทำความเข้าใจว่า การรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของลูกค้าเกิดข้ึนอย่างไร และเชื่อมโยงกับมิติ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมิติคุณภาพผลการให้บริการโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจ และ
ความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ 
    มิติคุณภาพด้านกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 4 มิติย่อย คือ  
    1) คุณภาพการปฏิสัมพันธ์ของพนักงานติดต่อ (Contact Quality) 
    2) คุณภาพข้อมูล (Information Quality) 
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    3) คุณภาพขั้นตอนการส่ังซื้อ (Procedural Quality  
    4) คุณภาพการแก้ปัญหาเม ื ่อเก ิดข ้อบกพร ่องของส ินค้า (Discrepancy 
Handling) 
    มิติด้านคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ประกอบด้วย 3 มิติย่อย คือ 
    1) ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) 
    2) ความพร้อมในการให้บริการ (Availability) 
    3) สภาพสินค้าที่ส่ังซื้อ (Condition)  

    ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีความน่าเช่ือถือและมีความตรงเหมาะสมกับ 
กลุ่มตัวอย่างที่ทำการทดสอบ โดยคุณภาพการบริการด้านกระบวนการมีผลทางบวกต่อคุณภาพการ
บริการด้านผลการให้บริการ  คุณภาพผลการให้บริการมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า อัน
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อในอนาคต  นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการรับรู้ด้านคุณภาพ
ด้านกระบวนการ  ดังนั้นการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและมีความเป็นเลิศ จะเป็นตัว
แปรสำคัญต่อความสำเร็จของผู ้ให้บริการในโซ่อุปทาน และการบริการโลจิสติกส์ที ่เป็นเลิศนั้น
จำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและรักษาโอกาสที่
จะสร้าง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทาน 
   20) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ ไธ 
     ไทย (Thai, 2008) ได้เสนอกรอบแนวคิดคุณภาพการบริการในธุรกิจขนส่งทาง
ทะเลและทดสอบแนวคิดนี้ในประเทศเวียดนาม ผู้วิจัยได้เสนอมิติคุณภาพความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(Social Responsibility) และมิต ิการบร ิหารจัดการ (Management) โดยคุณภาพการบริการ
ประกอบด้วย 6 มิติ คือ 
     1) Resources-related quality dimension หมายถึง ทรัพยากรทางกายภาพ
ทรัพย์สินทางการเงิน สภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ ตำแหน่งที่ตั้ง 
     2) Outcome-related quality dimension หมายถึง ผลการปฏิบัต ิง านที่
ลูกค้าได้รับ เช่น ประสิทธิภาพการให้บริการ การตรงต่อเวลา ราคา คุณภาพของสินค้าที่ได้รับ 
     3) Process-related quality dimension หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานและลูกค้า เช่น การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความรู้และทักษะ
ของ พนักงานที่สามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่สร้างความสะดวก
ให้แก่ลูกค้า 
     4) Management-related quality dimension หม ายถ ึ ง  ก า ร เ ล ื อ ก ใ ช้
ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทักษะความรู้ความสามารถของ
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พนักงานและความ เป็นมืออาชีพ รวมถึงความเข้าในความต้องการของลูกค้าและเสนอบริการที่
ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า  
     5) Image/reputation-related quality dimension หมายถึง การรับรู ้โดย
ภาพรวมของ ลูกค้าต่อองค์กร 
     6. Social responsibility-related quality dimension หมายถึง การรับรู้ด้าน
ศีลธรรม และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม  
     มิติย่อยของมิติด้านกระบวนการบริการประกอบด้วย  

  1) เจตคติและพฤติกรรมของพนักงานในการบริการลูกค้า 
  2) การตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
  3) ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า  
  4) การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้า 

     มิติผลการบริการประกอบด้วย 
     1) ความรวดเร็วของระยะเวลาในการจัดส่ง (Speed of service) 

  2) ความน่าเช่ือถือของการให้บริการ (Reliability) 
  3) การให้บริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ (Assurance) 
  4) ความน่าเช่ือถือของเอกสาร (Reliability of documentation/error free) 

     5) ค่าบริการที่เหมาะสม 
   21) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ จูก้า จุนทิวเน็น และแกรนท์ 
     จูก้า และคนอื่น ๆ (Juga, et al., 2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การบริการ ความพึงพอใจและความภักดี ในการสร้างความสัมพันธ์การจัดจ้างโลจิสติกส์ โดยมิติ
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้มาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเป็นสามมิติ คือ 
คุณภาพด้านการดำเนินงาน (Operational Quality) ที่พัฒนาโดย สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et 
al., 1999) ซึ่งคล้ายคลึงกับมิติด้านกระบวนการบริการของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ  (Mentzer, et 
al., 1999) ราฟิค และจาฟาร์ (Rafiq & Jaafar, 2007)  คุณภาพของพนักงานให้บริการ ซึ่งปรากฏใน
โมเดลของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) และสามารถเปรียบเทียบได้กับมิติด้าน
ความสัมพันธ์ (Relational Quality Dimension) ของ สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003) 
และคุณภาพการบริการด้านเทคนิคจะคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ ราเฟล (Rafele, 2004) และมิติ
ลักษณะกายภาพ (Tangibles) ของโมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988; 1991) มิติ
คุณภาพการบริการประกอบด้วย ความตรงต่อเวลา ความรวดเร็ว และความสามารถในการส่งสินค้า  
มิติด้านคุณภาพพนักงานประกอบด้วย ความสุภาพและความยินดีให้บริการ ความพร้อมในการบริการ 
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(Accessibility) และความเป็นมืออาชีพของพนักงาน  มิติด้านเทคนิคประกอบด้วยคุณภาพของ
ทรัพย์สินและเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   22) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ บายน์สต็อค และรอยน์ 
     บายน์สต็อค และรอยน์ (Bienstock & Royne, 2010) ได้ศึกษาคุณภาพการ
บริการ การใช้เทคโนโลยี และความพึงพอใจในบริบทลูกค้าที่จัดซื้อในอุตสหกรรมการผลิต  งานวิจัยนี้
ได้นำโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีมาศึกษาความสัมพันธ์ร่วมกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ :ซึ่งได้ใช้
แนวคิดของ บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ (Bienstock, et al., 1997) และ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ 
(Mentzer, et al., 1999, 2001) มาใช้ศึกษาร่วมกับความพึงพอใจ  มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์
ประกอบด้วย ขั้นตอนการสั่งซื้อ คุณภาพพนักงาน คุณภาพข้อมูล การแก้ปัญหา ความพร้อม ความ
ถูกต้อง ความตรงต่อเวลา และสภาพสินค้า 
   23) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ เช็น เทียน เอลลิงเจอร์ และ 
ดอเฮอร์ตี  
     เช็น และคนอื ่น ๆ (Chen, et al., 2010) ได้ศ ึกษาความสามารถของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามในประเทศจีน โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิด RBV (Wernerfelt, 1984; 
Barney, 1991) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  คณะผู้วิจัยได้เสนอคุณภาพด้านการให้บริการ
ในด้านทักษะความสามารถของพนักงานที่ประสานงานกับผู้ใช้บริการ ความเข้าใจลูกค้า การสื่อสาร 
รวมไปถึงการลดต้นทุนโลจิสติกส์ การลดระยะเวลาส่งสินค้า การปรับปรุงความน่าเช่ือถือด้านการส่ง
สินค้า และการเพิ่มชนิดการให้บริการ จะมีส่วนเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บรกิาร 
โลจิสติกส์บุคคลที่สาม  
   24) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ เคอร์สเท่น และค็อค  
     เคอร ์สเท ่น และค ็อค (Kersten & Koch, 2010) ได ้ศ ึกษาความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุระหว่าง คุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ และความสำเร็จของ
องค์กรของผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ในประเทศเยอรมนี  ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ โดยรวบรวมแนวคิดจากการบริการทางการตลาดและตัวช้ีวัดคุณภาพในภาคการผลิต และ
ทำการวิเคราะห์ทาง สถิติด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ถูก
ทดสอบโดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดที่ใช้ประเมินคุณภาพการ
บริการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) มิติด้านศักยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถ
ในการให้บริการ ความพร้อมของทรัพยากร เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ และสภาพความพร้อมของผู้
ให้บริการ รวมถึง โครงสร้างองค์กร 2) มิติด้านกระบวนการ หมายถึง กิจกรรมและการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างการใช้บริการ 3) มิติด้านผลสำเร็จ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการใช้บริการ และ  
เจตคติที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการ  
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     มิติด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์แต่ละด้านในงานวิจัยของ เคอร์สเท่น 
และค็อค (Kersten & Koch, 2010) ภายหลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
     มิติคุณภาพการบริการด้านศักยภาพ ประกอบด้วย  

 1) ความน่าเช่ือถือและการเอาใจใส่ของพนักงาน 
 2) การให้บริการที่หลากหลายประเภท  
 3) สภาพของสินทรัพย์ และเครื่องมือ 
 4) ความถูกต้องตามกฎระเบียบที่รัฐบาลกำหนด 
 5) การใช้เทคโนโลยี 

     มิติด้านกระบวนการ ประกอบด้วย  
 1) ความน่าเช่ือถือในกระบวนการส่ังซื้อ 
 2) การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อลูกค้า 
 3) การแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อเกิดความล่าช้า 
 4) การตอบสนองเมื่อเกิดข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว 

     มิติด้านผลสำเร็จ ประกอบด้วย 
 1) สภาพของสินค้าที่สมบูรณ์ 
 2) ความถูกต้องของสถานที่ขนส่งปลายทาง 
 3) ระยะเวลาขนส่งที่ส้ัน 
 4) ความถูกต้องของสินค้าและคุณภาพ 

    จากการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริหาร จัดการ คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ และความสำเร็จขององค์กร  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ทั้งสามมิติ  มิติคุณภาพ
ด้านศักยภาพ และมิติคุณภาพด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสำเร็จ  ทว่ามิติด้าน
ผลสำเร็จไม่มี ความสัมพันธ์กับความสำเร็จขององค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความเห็นว่า ในประเทศเยอรมนี
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการแข่งขันสูง ทำให้ระดับคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับที่ สูง 
และตัวช้ีวัดคุณภาพการบริการด้านผลสำเร็จในงานวิจัยนี้มีระดับสูง ทำให้ไม่เกิดความแตกต่างอย่างมี 
นัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร  ดังนั้นคุณภาพด้านผลสำเร็จจากการบริการโลจิสติกส์เป็น 
คุณลักษณะพื้นฐานที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และรักษาระดับ 
คุณภาพเอาไว้ และควรให้ความสำคัญเพิ ่มขึ้นในด้านคุณภาพการบริการด้านกระบวนการ และ
คุณภาพการบริการด้านศักยภาพ เพื่อความสำเร็จขององค์กรในธุรกิจโลจิสติกส์ (Kersten & Koch, 
2010) 
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   25) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ ลู แกรนท์ แมคคินนอน และเฟ็ง  
     ลู และคนอื ่น ๆ (Liu, et al., 2010) ได้ศึกษาปัจจัยภายในที่เป็นแหล่งสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศจีน โดยมีพื ้นฐานจากงานวิจัยด้าน
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ นั่นก็คือ แนวคิด Resource Based View (RBV) และศึกษาความเช่ือมโยง
ระหว่างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์กับความสามารถที่องค์กรมี  ในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์สิบสามปัจจัยที่นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน โดยคุณภาพการบริการเป็น
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ คณะผู้วิจัยได้ใช้ 9 ตัว
แปรในการประเมินคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 

1)  การปฏิบัติงานของพนักงาน (Staff Conduct) 
2) ความถูกต้องของใบแจ้งยอดสินค้า (Billing Accuracy) 
3) ความน่าเช่ือถือของการส่งสินค้า (Reliable of Delivery) 
4) เวลาในการตอบสนองลูกค้า( Response Time) 
5) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) 
6) ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 
7) การบริการที่เพิ่มมูลค่า (Value-Added Service) 
8) ขั้นตอนการเรียกร้องกรณีเกิดความผิดพลาด (Complaint/Claim  

Procedure) 
9) คุณภาพการส่ือสารกับผู้ใช้บริการ ( Communication with Clients) 

    จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) สามารถจัด
กลุ่ม คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้ 2 มิติ คือ มิติด้านการปฏิบัติงาน และมิติด้านความสัมพันธ์ 
   26) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ ลู และลีออนส์ (Liu & Lyons) 
     ลู และลีออนส์ (Liu & Lyons, 2011) ได้ประเม ินความสัมพ ันธ์ระหว ่ าง
ความสามารถด้านบริการกับผลการบริการของผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 (3PL) ระหว่างประเทศสหราช
อาณาจักร และไต้หวัน โดยมิติผลการให้บริการนั้นประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้ 
     1) การขนส่ง (Delivery)  ประกอบด้วย การขนส่งที่รวดเร็ว ระยะเวลาขนส่งส้ัน 
และมีการขนส่งที่ตรงต่อเวลาเช่ือถือได้ (Timeliness and Reliability) 
     2) คุณภาพ (Quality) ประกอบด้วย ความพึงพอใจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ผู้ใช้ บริการ ส่งสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ และลดอัตราความไม่พอใจ (Complaints)   
     3) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ประกอบด้วย การให้บริการนอกเหนือจากการ
บริการปกติ การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินแก่ลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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     4) ต้นทุน (Cost) ประกอบด้วย อัตราค่าบริการต่ำ และปรับปรุงการใช้อุปกร์
เครื่องมือให้มีอรรถประโยชน์สูงสุด 
     5) การมีนวัตกรรม (Innovation) ประกอบด้วยการเสนอบริการที่เพิ ่มมูลค่า
ให้แก่ลูกค้า การลดช่วงเวลาขนส่ง การให้บริการใหม่และปรับปรุงการบริการ 
   27) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ พนมยงค์ และสุพ ัฒน์  
(Banomyong & Supatn) 
     พนมยงค์ และสุพัฒน์ (Banomyong & Supatn, 2011) ได้ศึกษามิติคุณภาพ
บริการโลจิสติกส์ที่สำคัญในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PLs) ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก 
องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance) ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพดา้น 
เวลา ความยืดหยุ่น และต้นทุน ร่วมกับแนวคิดสิทธิแห่งความถูกต้องด้านโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย 
การได้รับสินค้าที ่ถูกต้อง ตรงตามจำนวน ตรงต่อเวลา ในสภาพที่ถูกต้อง ตรงกับลูกค้า ตรงตาม
สถานที ่ ในราคาที ่ เหมาะสม โดยผู ้ว ิจ ัยได้ใช้ม ิต ิค ุณภาพการบริการของโมเดล SERVQUAL 
(Parasuraman, et al., 1988) มาปรับหมวดหมู ่ม ิต ิค ุณภาพการบริการโลจิสติกส์เป็นหกม ิติ  
ดังต่อไปนี้ 
     1) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ประกอบด้วย ความถูกต้องของเอกสาร 
ระยะเวลาขนส่งที่รวดเร็ว และความสม่ำเสมอของบริการ 

     2) ความมั่นใจในผู้ให้บริการ (Assurance) ประกอบด้วย ชื่อเสียง การติดตาม
สินค้า ความสมบูรณ์ของสินค้า ความรู้และความเป็นมืออาชีพของพนักงาน การให้บริการครบ
วงจร 
     3) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibility) ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องมือที่ 

ทันสมัย การใช้เทคโนโลยี  
     4) ความเข้าใจต่อผู้ใช้บริการ (Empathy) ประกอบด้วย การรักษาข้อมูลของ
ลูกค้า การเอาเอาใจใส่ความต้องการและความสนใจของลูกค้า 
     5) การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ (Responsiveness) ประกอบด้วย การตอบ
รับคำขอของการให้บริการที่ครอบคลุม การปรับค่าบริการให้เป็นปัจจุบัน การดูแลลูกค้า การมี
เครือข่ายต่างประเทศ การเสนอบริการที่รวมกิจกรรมด้วยกัน การให้บริการที่หลากหลาย การบริการ
ที่รวดเร็ว ความยินดีให้บริการของพนักงาน 
     6) ต้นทุน ประกอบด้วย ราคาค่าบริการที ่สมเหตุสมผล ความสะดวกในการ
ชำระเงิน การให้ผ่อนชำระที่เหมาะสม การเสนอส่วนลด  
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   28) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ กิล–ซอรา และรุยส์–โมลิน่า  
     ก ิล–ซอรา และร ุยส์–โมลิน ่า (Gil-Saura & Ruiz-Molina, 2011) ได้ศ ึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์กับความมุ่งมั่น (Commitment) และความภักดี ใน
บริบทของลูกค้าและผู้ค้าปลีกในประเทศสเปน  มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ได้จากการวิเคราะห์
ปัจจัยประกอบ ด้วย 2 มิติ คือ มิติความน่าเชื่อถือ (Reliability) ประกอบด้วย จำนวนสินค้า สภาพ
สินค้า ความถูกต้องของสินค้า คุณภาพของสินค้า การจัดการความผิดพลาดให้ถูกต้อง ซึ่งคล้ายคลึง
กับมิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิค (Technical Quality Dimension) และมิติความเข้าใจลูกค้า 
(Empathy) ประกอบด้วย ความเข้าใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ ทักษะความสามารถของพนักงาน
เหมาะสม และข้อมูลสินค้าและบริการมีคุณภาพ ซึ ่งคล้ายคลึงกับมิติคุณภาพด้านกระบวนการ 
(Functional Quality Dimension) 
   29) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ ฮาร์ทแมนน์ และ เด กราล 
     ฮาร์ทแมนน์ และ เด กราล (Hartmann & De Grahl, 2011) ศึกษาแนวคิดด้าน
ความยืดหยุ่นของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อความภักดี โดยมีพื้นฐานจากแนวคิด RBV (Barney, 
1991) ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่า ความยืดหยุ่นในการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความภักดี ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  โดยมิติที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ความเข้าใจถึงความต้องการลูกค้า การสื่อสาร ความ
ร่วมมือ และความยืดหยุ่นในการให้บริการ  
   30) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ  ราว โกลด์สบี้ กริฟฟิส และ 
ลีเอ็งการ์  
     ราว โกลด์สบ้ี และคนอื่น ๆ (Rao, et al., 2011) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และการรักษาลูกค้า (Customer Retention) ในบริบท
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทางเวบไซต์ โดยมิติคุณภาพการบริการประกอบด้วย ทางเลือกการส่งสินค้า ความ
พร้อมของสินค้า (Item availability) ระบบติดตามสถานะสินค้า (Order tracking) ความตรงต่อเวลา 
(On-time Delivery) ราคาค่าส่งสินค้า (Shipping Charge) และความถูกต้องของข้อมูลสินค้า 
(Accuracy) 
   31) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ  บูซาเบีย บูซาเบีย และ 
คาพาทิน่า  
     บูซาเบีย บูซาเบีย และคาพาทิน่า  (Bouzaabia, et al., 2013b) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ระหว่างผู้ใช้บริการห้างคาร์ฟูร์ ในประเทศโรมาเนีย
และประเทศตูนีเซีย และศึกษาอิทธิพลของมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีต่อความพึงพอใจและ
ความภักดี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าห้างคาร์ฟูร์จำนวน 100 คน จากแต่ละประเทศที่ศึกษา  มิติ
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คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยครั้งนี้มีพื้นฐานมากจากงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ 
(Mentzer, et al., 1999, 2001) โดยมิต ิประกอบด้วย 12 ข้อคำถามซึ ่งเป็นม ิต ิด ้านค ุณภาพ 
รายละเอียดข้อมูล คุณภาพสินค้า ความถูกต้องของสินค้า สภาพสินค้า ความถูกต้องของข้อมูล 
ระยะเวลาได้รับสินค้า การจัดการความผิดพลาดของสินค้าที่จัดส่ง การส่งคืนสินค้า ความถูกต้อง ของ
วันที่ส่ง ความเข้าใจลูกค้าของพนักงาน การตอบสนองต่อลูกค้าของพนักงาน และความรู้และ ทักษะ
ของพนักงาน ซึ่งสามารถจัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์แบ่งเป็น 2 มิติ คือ มิติด้านการให้บริการ 
(Operational Logistics Service Quality) และม ิต ิด ้ านความส ัมพ ันธ ์  (Relational Logistics 
Service Quality) ซึ่งทั้ง 2 มิตินี้ตรง กับทรรศนะของ สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 1999, 
2003) 
   32) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ  บูซาเบีย แวน เรียล และ 

เซไมจิน 
    บูซาเบีย และคนอื่น ๆอ(Bouzaabia, et al., 2013a) 
ได้ศึกษามิติผลการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ และความภักดีโดยมิติ ผลการ
ให้บริการประกอบด้วย 5 มิติ คือ ความพร้อมของสินค้า (Shelf stock-out/Availability) การคืน
สินค้า ความสะดวก การเข้าถึงสินค้า (Accessibility) และคุณภาพข้อมูลสินค้า (Information) 
   33) คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของ จาง มาร์โลว์ และมิทรูซซี่  
     จาง และคนอื ่น ๆ (Jang, et al., 2013) ได้ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อความภักดี โดยนำแนวคิดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์มาจาก สแตงค์ และคน
อื่น ๆ (Stank, et al., 1999)  มิติคุณภาพการบริการประกอบด้วยสองมิติคือคุณภาพการบริการโลจิ
สติกส์ด้านการดำเนินงาน (Operational Logistics Service Quality) ซึ่งคล้ายคลึงกับมิติคุณภาพ
การบริการด้านเทคนิคของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ประกอบด้วย ความยืดหยุ ่นด้านราคา 
(Flexible price) ระยะเวลาการขนส่งสั้น (Short transit time) ความถี่ในการให้บริการที่พึงพอใจ 
(Satisfactory service frequency) ความสามารถในการเลือกประเภทและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
(Ability to provide the correct type and quantity of equipment) ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่
ดี (Good reputation and image) ความพร้อมของตู ้ส่งสินค้า (Cargo space availability)  มิติ
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ด้านความสัมพันธ์จะเน้นคุณภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมิติ
คุณภาพการบริการด้านกระบวนการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นใน
การตอบสนองลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องทุกข์ ความรู้ความสามารถความสุภาพของพนักงาน 
ความสามารถในการพัฒนา ความสัมพันธ์ระยะยาว ความสนใจและเข้าใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ 
ความถี่ในการติดต่อกับลูกค้า และความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า   
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   องค์ประกอบของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามทรรศนะของนักวิชาการและ
ผู้วิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมาสังเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพื่อการ
วิจัย ดังปรากฎในตารางที่ 2.1  
 
ตารางที่ 2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  
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(Cost/Price) 

           

คุณภาพข้อมูล 
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(Procedure/Process) 
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(Credibility/Image) 
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การจัดการข้อผิดพลาด 
(Discrepancy Handling) 

           

ลูกค้าสัมพันธ ์
(Customer support) 

           

ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) 
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(IT usage/Tracking) 

 
       

   

รวม 5 3 7 4 7 5 9 6  8 6 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
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 ผลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามแนวคิด
และจากนักวิจัยดังในตารางที่ 2.1 พบว่า มีจำนวน 13 องค์ประกอบ  แต่ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กำหนด
องค์ประกอบแนวคิดเพื่อการวิจัยโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความถี่ในระดับสูง (ในที่นี้
คือความถี่ต้ังแต่ 10 ขึ้นไป)  ดังนั้น องค์ประกอบมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์เพื่อการวิจัยครั้งนี้มี
จำนวน 10 องค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) สภาพสินค้า (Condition) 
ความพร้อมในการบริการ (Availability) คุณภาพพนักงาน (Personnel quality) คุณภาพข้อมูล 
( Information Quality) ค ่าบร ิการ (Service Cost) ค ุณภาพกระบวนการส ั ่งซ ื ้อ (Procedure 
Quality) ความถูกต้อง (Accuracy) การจัดการข้อผิดพลาด (Discrepancy Handling) และการใช้
เทคโนโลยี (IT Usage and Tracking)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 โมเดลการวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
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 จากการทบททวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มิติคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์สมควรแบ่งออกเป็น  2 มิติหลัก คือ มิติคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
(Functional Logistics Service Quality) และมิติคุณภาพผลการให้บริการโลจิสติกส์ (Technical 
Logistics Service Quality) ตามแนวคิดของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ซึ่งเหมาะสมกับบริบท
ธุรกิจโลจิสติกส์ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริการและผลการบริการ (Bienstock, et al., 1997) 
นอกจากนี้การแยกมิติคุณภาพกระบวนการบริการและมิติคุณภาพผลการบริการในโมเดล จะช่วยให้
ทำความเข้าใจถึงการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของลูกค้าเกิดข้ึนอย่างไร (Bienstock, 2008)   
 ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลการวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ได้จากการสังเคราะห์มิติ
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ จากทรรศนะของนักวิจัยและงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย มิติ
ค ุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ คุณภาพพนักงาน 
(Personnel Quality) คุณภาพข้อมูล (Information Quality) ค่าบริการ (Service Cost) คุณภาพ
กระบวนการสั ่งซื ้อ (Procedure Quality) ความพร้อมในการบริการ (Availability) การจัดการ
ข้อผิดพลาด (Discrepancy handling) และการใช้เทคโนโลยี (IT usage and Tracking)  และมิติ
คุณภาพผลการ ให้บริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมด้านเวลา 
(Timeliness) สภาพสินค้า (Condition) ความถูกต้อง (Accuracy) 
 จากภาพที่ 2.1 ซึ่งแสดงโมเดลการวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ได้จากการสังเคราะห์
มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ มีองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ตรงกับแนวคิดและ
งานวิจัยของนักวิจัยหลักโดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2  
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ตารางที่ 2.2 สังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
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ความเหมาะสมด้านเวลา √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

สภาพสินค้า √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

ความพร้อมในการบริการ √ √  √ √ √  √ √ √ 

คุณภาพพนักงาน  √ √ √ √ √  √ √ √ 

ต้นทุน/ค่าบริการ     √ √    √ 

คุณภาพข้อมูล   √ √    √ √ √ 

คุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ   √ √    √ √ √ 

ความน่าเชื่อถือ   √       √ 

ความถูกต้อง   √ √ √    √ √ 

การจัดการข้อผิดพลาด  √ √ √    √ √  

การตอบสนองลูกค้า      √     

ความยืดหยุ่น      √     

การใช้เทคโนโลยี      √    √ 

  
 ตารางที่ 2.2 แสดงการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ได้เป็น
งานวิจัยหลักซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในช่วงที่ผ่านมา 
แนวคิดหลักก็คือ แนวคิดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งพัฒนาโดย บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ 
(Bienstock, et al., 1997) โ ด ย เ สน อ  (Physical distribution service quality model) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ความพร้อมในการบริการ ความเหมาะสมด้านเวลา และสภาพสินค้า  
 ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้เป็นมิติคุณภาพผลการบริการซึ่งพัฒนาจากโมเดลการรับรู้คุณภาพ
การบริการที่พัฒนาโดย กรอนรูส (Gronroos, 1984) และมีการนำทั้ง 3 องค์ประกอบนี้มาใช้ประเมิน
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยในช่วงต่อมา เช่น งานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ
(Mentzer, et al., 1999, 2001) งานวิจัยของ สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 1999; 2003) 
งานวิจัยของ ราฟิค และจาฟาร์ (Rafiq & Jafaar, 2007) งานวิจัยของ บายน์สต็อค (Bienstock, 
2008) บายน์สต็อค และรอยน์ (Bienstock & Royne, 2010) งานวิจัยของ พนมยงค์ และสุพัฒน์ 
(Banomyong & Supatn, 2011) นอกจากนี ้อีกแนวคิดหนึ ่งที ่ตรงกับองค์ประกอบคุณภาพการ
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บริการโลจิสติกส์ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบก็คือ แนวคิดของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ 
(Mentzer, et al., (1999) ซึ ่งใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเช่นเดียวกับ บายน์สต็อค และคนอื ่น ๆ 
(Bienstock, et al., 1997)   
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในมุมมองของลูกค้า และ
สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบได้ 9 องค์ประกอบ คือ 

1)  คุณภาพข้อมูล (Information quality) 
2)  ขั้นตอนการส่ังซื้อ (Ordering procedures) 
3)  จำนวนสินค้าที่ส่ังซื้อ (Ordering release quantities) 
4)  ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) 
5)  ความถูกต้องของคำส่ังซื้อ (Order accuracy) 
6)  คุณภาพของสินค้าที่ส่ังซื้อ (Order quality) 
7)  คุณภาพของสินค้าที่ส่ังซื้อ (Order condition) 
8)  การจัดการข้อบกพร่องของสินค้าที่ส่ังซื้อ (Order discrepancy handling) 
9)  คุณภาพของพนักงานให้บริการ (Personnel contact quality) (Mentzer, et al.,  

1999) 
 ในช่วงต่อมา มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et 
al., 1999) ได้ถูกปรับปรุงข้อคำถามให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจโลจิสติกส์มากขึ้นโดย ราฟิค และ 
จาฟาร์ (Rafiq & Jafaar, 2007)  ในงานวิจัยนี ้มีการปรับปรุงข้อคำถาม มิติคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ด้านเทคโนโลยีและการใช้ IT/EDI และมิติข้ันตอนการส่ังซื้อ โดยวัดความง่าย ความยืดหยุ่น
ของขั้นตอนคำส่ังซื้อ เวลา และความพยายาม 
 อีกแนวคิดด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ก็คือ แนวคิดของ สแตงค์ และคนอื ่น ๆ 
(Stank, et al., 1999; 2003) ซึ่งได้นำโมเดล SERVQUAL มาปรับใช้ โดยศึกษาอิทธิพลของ 2 มิติ
หลัก คือ คุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน และคุณภาพบริการด้านความสัมพันธ์ โดย สแตงค์ 
และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 1999; 2003) ได้กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในรูปของ
คุณภาพของพนักงาน จะทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการด้านความสัมพันธ์สูงขึ้น ส่งผลต่อการได้รับ
การเป็นตัวเลือกแรกในการใช้บริการครั้งต่อ ๆ ไป  ทั้ง 2 มิตินี้ คล้ายคลึงกับแนวคิดของ บายน์สต็อค 
และคนอื ่น ๆ (Bienstock, et al., 1997) ในแง่ของคุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน และ
คล้ายคลึงกับมิติคุณภาพผลการบริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984)  ด้านคุณภาพการบริการ
ด้านความสัมพันธ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบคุณภาพพนักงาน ในงานวิจัยของ บายน์สต็อค 
และคนอื่น ๆ  (Mentzer, et al., 1999) แต่มีข้อคำถามเชิงลึกมากกว่า เพื่อสร้างคุณภาพการบริการ
ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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 องค์ประกอบคุณภาพบริการที่มีการเพิ่มเติมจากแนวคิด และงานวิจัยหลักด้านคุณภาพการ 
บริการโลจิสิติกส์จากการสังเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ มี 2 องค์ประกอบ คือ 
ต้นทุน/ค่าบริการ และการใช้เทคโนโลยี โดยองค์ประกอบต้นทุน/ค่าบริการนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
สำคัญในการประเมินคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ และมีการใช้ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพตน้ทุน 
และค่าบริการแตกต่างกันขึ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังปรากฏในงานวิจัย ของ ฮาร์ดิ้ง 
(Harding, 1998) สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003) ราเฟล (Rafele, 2004) ซอรา และคน
อื ่น ๆ (Saura et al., 2008) ไธ (Thai, 2008) พนมยงค์ และสุพ ัฒน์ (Banomyong & Supatn, 
2011) และ จาง และคนอื่น ๆ (Jang, et al., 2013) ซึ่งองค์ประกอบด้านต้นทุน/ค่าบริการนั้นเป็น
ปัจจัยหนึ ่งที ่ผู ้ใช้บริการใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย (Banomyong & 
Supatn, 2011)  
 องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยี เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งเพิ่มจากแนวคิดคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์หลัก โดยองค์ประกอบการใช้เทคโนโลยี ปรากฏในงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคน
อื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1997) คอลลินส์ และคนอื ่น ๆ (Collins, et al., 2001) และ ราเฟล 
(Rafele, 2004) เป็นต้น เม ื ่อเปร ียบเท ียบกับแนวคิดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์หลักนั้น 
องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีได้ถูกเพิ่มในงานวิจัยของ ราฟิค และจาฟาร์ (Rafiq & Jafaar, 2007) 
ซึ่งใช้แนวคิดของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999)  การวิจัยในบริบทการเลือกผู้ให้
บร ิการโลจ ิสต ิกส ์ของไทย พนมยงค ์  และส ุพ ัฒน ์  (Banomyong & Supatn, 2011) ได ้ เพิ่ม
องค์ประกอบ การใช้เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบย่อย ในมิติคุณลักษณะทางกายภาพ ซึ่งนำโมเดล 
SERVQUAL มาปรับใช้ 
 โดยสรุป คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยนี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดคุณภาพการ
บริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพกระบวนการบริการ และคุณภาพ
ผลการบริการ  ด้านองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์นั้นมีพื้นฐานมาจาก 3 แนวคิดหลัก คือ 
แนวคิดของ บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ (Bienstock, et al., 1997) ซึ่งใช้ PDSQ model ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบคือ ความพร้อมในการบริการ (Availability) ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) 
และสภาพสินค้า (Condition)  อีกแนวคิดหนึ่งก็คือ คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่พัฒนา เมนท์เซอร์ 
และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) และแนวคิดคุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน และ
คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ ซึ่งพัฒนาโดย แสตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 1999, 
2003) โดยสามารถนำมาปรับใช้ได้ 5 องค์ประกอบ คือ คุณภาพพนักงาน (Personnel Quality) 
คุณภาพข้อมูล ( Information Quality) คุณภาพกระบวนการสั ่งซื ้อ (Procedure Quality) การ
จัดการข้อผิดพลาด (Discrepancy Handling) และ ความถูกต้อง (Accuracy)  องค์ประกอบที่
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เพิ่มเติมจากการสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎี ก็คือ ค่าบริการ และ การใช้เทคโนโลยี ซึ่งปรากฏใน
งานวิจัยอื่น ๆ ดังกล่าวไว้ข้างต้น  
  
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 การดำเนินธุรกิจเน้นลูกค้าเป็นแนวทางหลักที่สำคัญขององค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ 
ลูกค้าอันเป็นเป้าหมายพื้นฐานของการบริหารคุณภาพ  องค์กรธุรกิจต่างพยายามวางกลยุทธ์ทางการ
ผลิต และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื ่อผลิตสินค้าและบริการที ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เนื่องจากองค์กรเชื่อว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการผลิตสินค้าและบรกิาร 
และกิจกรรมทางการตลาดที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมภายหลังจากการใช้สินค้าและบริการ เช่น การ
เปล่ียนแปลงเจตคติ การซื้อซ้ำ และความภักดี เป็นต้น  การสร้างความพึงพอใจจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่สุดของกลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร (Churchill & Surprenant, 
1982; Yi, 1990; Dean & Bowen, 1994; Oliver, 1999; Gomez, et al., 2004)  
 2.7.1 คำนิยามความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจของลูกค้าได้ถูกให้คำจำกัดความไว้หลากหลาย ส่วนใหญ่นักวิจัยได้ให้
คำนิยามความพึงพอใจในแง่ของ Disconfirmation (Oliver, 1981) ซึ่งมีพื้นฐานมากจากแนวคิด 
Confirmation/Disconfirmation Paradigm ต่อมาได้มีการศึกษาความพึงพอใจในแง่ของอารมณ์ 
(Emotion) โดยมีนักวิจัยได้ให้คำจำกัดความไว้พอสังเขปดังนี้  
   โอลิเวอร์ (Oliver, 1980) ได้ให้คำจำกัดความว่า ความพึงพอใจเป็นผลรวมการ
ประเมินการรับรู้ส่วนต่าง (Discrepancy) ระหว่างความหวังที่มีการปรับระดับ (Adaption) จากความ
คาดหวังที่มีมาก่อน (Prior Expectations) และประสบการณ์การใช้สินค้า 
   โอลิเวอร์ (Oliver,1981, p. 27) ได้ให้คำจำกัดความความพึงพอใจว่า เป็นการ
ประเมินความตื่นใจ (Surprise) ที่เกิดจากการใช้สินค้าและ/หรือประสบการณ์การใช้บริการ  ในทีนี้
หมายถึง ผลสรุปสภาวะทางจิตใจ (Psychological State) ที่เกิดขึ้นจากผลต่างของความคาดหวงัที่
มิได้ยืนยัน (Disconfirmed Expectations) รวมกับความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์การบริโภค
สินค้าและบริการ 
   เวสท์บรูค และโอลิเวอร์ (Westbrook & Oliver, 1981, p. 94) ได้เสนอว่า ความ 
พึงพอใจคือ การประเมินผลตอบรับ (Evaluative response) เกี่ยวกับการรับรู้จากประสบการณ์ของ
ผู้บริโภค ประกอบด้วย การใช้สินค้าและ/หรือการใช้บริการ 
   เชอร์ชิล และเซอร์พรีแนนท์ (Churchill & Surprenant, 1982) ได้กล่าวว่า ความ 
พึงพอใจ เป็นผล (Outcome) จากการซื ้อและบริโภคสินค้าซึ ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเท ียบ
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ประโยชน์ (Rewards) และต้นทุนของการซื้อ และการวัดความพึงพอใจสามารถประเมินได้จากผลรวม
ของความ พึงพอใจในแต่มิติของสินค้าและบริการซึ่งคล้ายกับการประเมินเจตคติ 
   ยี (Yi, 1990) ได้สรุปคำจำกัดความของความพึงพอใจผู้บริโภคเป็นสองประเภท คือ 
ความพึงพอใจที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome) และความพึงพอใจที่เน้นกระบวนการ (Process) ความพึงพอใจ
ที่เน้นผลลัพธ์จะให้ความหมายในแง่ของผลลัพธ์จากการบริโภคสินค้าและบริการ  ขณะที่ความพึงพอใจที่
เน้นกระบวนการจะให้ความหมายในแง่ของกระบวนการประเมินความพึงพอใจ โดยการเปรียบเทียบ
ความคาดหวังกับการรับรู้ในแต่ละปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทำให้สามารถขยายการรับรู้ของ
ผู้บริโภคให้ครอบคลุมปัจจัยที่นำไปสู่ความพึงพอใจ นอกเหนือจากผลลัพธ์จากการบริโภคสินค้าและ
บริการเท่านั้น 
   ฟอร์เนลล์ (Fornell, 1992) ได้เสนอว่า ความพึงพอใจเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้น
จากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังก่อนซื้อสินค้าและบริการ และการรับรู้ผลการใช้สินค้าและ
บริการ (Post-Purchase Performance) 
   โอลิเวอร์ (Oliver, 1993) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นการตัดสินหรือการ 
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการเติมเต็มภายใน (Internal Fulfillment Response) ต่อสินค้าหรือบริการ  
   แอนเดอร์สัน และซัลลิแวน (Anderson & Sullivan, 1993) ได้ให้ความหมายว่า 
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นการประเมินโดยภาพรวม (Overall or Global Judgment) เกี่ยวกับ
ระดับประสิทธิภาพของสินค้า(Product Performance) หรือผลการบริการว่าบรรลุความคาดหวัง
เท่าไร 
   กุพตา และไซธาม (Gupta & Zeithaml, 2006) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจหมายถึง 
การประเมินสินค้าหรือบริการของลูกค้าว่าบรรลุความคาดหวังหรือต่ำกว่าความคาดหวัง  
   ฟลิ้นท์ และคนอื ่น ๆ (Flint et al., 2011) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง การประเมินผลลัพธ์โดยภาพรวมของระดับความพอใจ (Pleased) และระดับการประเมิน
ทางอารมณ์ที่เป็นบวกต่อผู้ให้บริการ  
   แอนเดอร์สัน และสวามินาธาน (Anderson & Swaminathan, 2011) ได้สรุปว่า 
ความพึงพอใจ คือ การประเมินประสบการณ์ก่อนและหลังซื ้อสินค้าในแง่ที่บรรลุหรือเกินความ
คาดหวังที่ตั้งไว้ 
   เซา และเซฮ์ (Tsao & Hsieh, 2012) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็น 
การตัดสินทาง อารมณ์ที่เป็นนามธรรมของลูกค้า ภายหลังจากการใช้สินค้าหรือประสบการณ์จากการ
ใช้บริการ 
   ทอเรส (Torres, 2014) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเน้นประสบการณ์จาก
การใช้สินค้า และ/หรือบริการของลูกค้าเปร ียบเท ียบกับความคาดหวังที ่ต้ องการ (Desired 
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Expectations)  งานวิจัยก่อนหน้านี้ จะเน้นไปที่การวัดความพึงพอใจ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์
ในการเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า (Churchill & Surprenant, 1982; Oliver, 1980) 
 2.7.2 ความสำคัญของความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวข้อที่นักวิจัยได้ศึกษาอย่างแพร่หลาย (Yi, 1990) 
และเป็นปัจจัยที่องค์กรธุรกิจใช้เป็นตัวช้ีวัด เนื่องจากสามารถวัดได้โดยใช้เกณฑ์ทั่วไปในการประเมิน
สินค้าและบริการ (Gupta & Zeithaml, 2006) และเป็นปัจจัยที่ใช้ชี ้วัดส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ  
ผลกำไร สถานะทางการเงินโดยรวม และการเติบโตในอนาคตขององค์กร เนื่องจากลูกค้าที่พึงพอใจ
จะซื้อสินค้า และบริการกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดและผลกำไรเพิ่มขึ้น 
และยอดขายในอนาคตที่มีความแน่นอน รวมถึงลูกค้าเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการกับคู่แข่งได้ยาก 
(Fornell, 1992; Anderson & Sullivan, 1993) ส่งผลให้ธุรกิจมีฐานลูกค้าที่มั่นคง อันเป็นสินทรัพย์
ทางธุรกิจที่สร้างความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ (Fornell, 1992; Rust & Zahorik, 
1993; Wang & Lo, 2003)  นอกจากนี้ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลในทางบวกต่อการรักษา
ลูกค้า (Customer Retention) (Yi, 1990; Anderson & Sullivan, 1993; Boulding, et al., 1993; 
Mittal & Kamakura, 2001) โดยธุรกิจสามารถเพิ่มผลกำไรได้เกือบสองเท่าจากการรักษาลูกค้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (Reichheld & Sasser, 1990)  

   ฟอร์เนลล์ (Fornell, 1992) ได้สรุปว่า การเพิ ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า
สามารถเป็น ตัวช้ีวัดผลการดำเนินธุรกิจในระยะยาวในด้านพฤติกรรมลูกค้าและต้นทุน ดังต่อไปนี้  
   1) ทำให้ความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้น  
   2) สามารถลดต้นทุนทางการตลาดเนื ่องการดึงดูดลูกค้าใหม่ใช้ต้นทุนสูงกว่า 
(Reduced marketing cost) 
   3) สามารถเพิ่มต้นทุนของคู่แข่งในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ( Increased 
marketing cost for competitors) 
   4) ลดต้นทุนธุรกรรม (Reduce transaction cost) เช่น การเจรจาในการทำสัญญา 
ขั้นตอนการส่ังซื้อ การต่อรอง 
   5) ลดการสูญเสียลูกค้า (Reduce customer turnover) 
   6) เพิ่มการซื้อสินค้าและบริการอื่น 
   7) เพิ่มชื่อเสียงขององค์กรในแง่ของ การบอกเล่าในเชิงบวก (Positive Word-of-
Mouth) 
   8) ลดต้นทุนความผิดพลาด เช่น การแก้ไขสินค้าและบริการ การจ่ายค่าเสียหายของ
สินค้า  
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   ฟอร์เนลล์ และคนอื่น ๆ (Fornell, et al., 2006) ได้สรุปว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้จากการจัดสรรทรัพยากรและคุณภาพของสินค้าและบริการที่
ลูกค้ารับรู้  และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นมาตรฐานของการเติบโตของธุรกิจ การสร้างความ  
พึงพอใจให้กับลูกค้าสามารถ 1) เพิ่มการซื้อสินค้ากับองค์กร 2) เพิ่มปริมาณการใช้สินค้าและบริการ 
3) เพิ่มรายได้ในอนาคต 4) การบอกต่อในแง่บวก 5) การรักษาระดับราคา 6) เพิ่มส่วนแบ่งตลาด 7) 
เพิ่มผลผลิต 8) เพิ่มการซื้อข้ามประเภทสินค้า (cross-buying) 9) เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้านต้นทุน และ 10) การเติบโตระยะยาวในแง่ของต้นทุน การมีลูกค้าที่พึงพอใจสูงสามารลดต้นทุน
ด้านธุรกรรม (Transaction cost) มีความยืดหยุ่นด้านราคา ลดต้นทุนการค้ำประกัน ลดต้นทุน 
การให้บริการ (Field service cost) รวมถึงการสูญเสีย ลูกค้าและพนักงาน (Customer defection 
and employee turnover) 
   การมีฐานลูกค้าที่มีความพึงพอใจจะสร้างความมั่นคงแก่ธุรกิจในแง่ของรายได้ใน
อนาคตที่ แน่นอน เนื่องจากลูกค้าที ่พึงพอใจจะซื้อสินค้าและบริการซ้ำ (Anderson & Sullivan, 
1993) ลูกค้าที่พึงพอใจสูงแสดงให้เห็นถึงความภักดี โดยการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าของลูกค้าที่ภักดีต่อธุรกิจมีมูลค่าสูงและถือเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และแสดงให้เห็น
ถึงผลกำไรของธุรกิจที ่มั ่นคงในอนาคต (Anderson, et al., 1994)  ในบริบทของธุรกิจโลจิสติกส์ 
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ส่วนใหญ่เป็นองค์กรธุรกิจที่จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และ
เพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้า  การใช้บริการแต่ละครั้งมีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับการทำธุรกิจ
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค  ดังนั้นการมีผู้ใช้บริการภาคธุรกิจที่มีความพึงพอใจสูง จะใช้บริการกับ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เดิมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีฐานลูกค้าที่มั่นคงและบ่งช้ีถึง
ผลกำไรและสถานะทางการเงินขององค์กรในอนาคตที่มั่นคง   
   ธุรกิจที่ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงจะทำให้ต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost) ลดลง 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองในการทำสัญญา ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่ังสินค้า การต่อรองราคา 
ในอนาคตลดลง ส่งผลให้กำไรของธุรกิจเพิ ่มขึ ้นและสามารถให้บริการลูกค้าแต่ละรายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ให้บริการทราบส่ิงที่ลูกค้าให้ความสำคัญ (Preference) จากประสบการณ์ใน
การให้บริการครั้งที่ผ่าน ๆ มา (Reichheld & Sasser, 1990)  
   นอกจากนี้ การมีฐานลูกค้าที่พึงพอใจสูงจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสาะหาลูกค้า
ใหม่ ๆ เนื่องจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจสูงจะกล่าวถึงธุรกิจในเชิงบวก (Positive Word-of-Mouth) 
ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงของธุรกิจ และยืนยันคุณภาพในการให้บริการของธุรกิจ 
เป็นอย่างดี  ความพึงพอใจจึงส่งผลทางบวกต่อธุรกิจ  นอกจากนี้ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์มีการแข่งขัน
ที่สูงมาก การดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมไว้ (Reichheld & Sasser, 
1990) 
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   การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาลูกค้าไว้กับธุรกิจ ลูกค้าที่พึงพอใจใน
บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะยินดีจ่ายค่าบริการ ถึงแม้ว่ามีการเพิ่มราคาในอนาคต (Anderson, 
et al., 1994) เนื่องจากผลประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการมีมูลค่าสูงกว่า และ
ลูกค้ามีความมั ่นใจในคุณภาพการบริการที ่สามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับลูกค้าได้  ในด้านการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์และการให้บริการ ทำให้เกิดความไว้วางใจในการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และไม่
เปล่ียนไปใช้บริการกับคู่แข่งด้วยเหตุผลด้านการตัดราคา หรือการให้ส่วนลด  ขณะที่ลูกค้าที่ไม่ 
พึงพอใจมีโอกาสที่ธุรกิจจะสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งสูง (Fornell, et al., 1996) เนื่องด้วยคู่แข่งที่มี
การให้บริการที่มีคุณภาพดีกว่าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากกว่า ลูกค้าจึงสามารถเปล่ียนไป
ใช้บริการของคู่แข่งได้  ขณะเดียวกันเมื่อธุรกิจสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง จะต้องใช้ต้นทุนในการดึงดูด
ลูกค้าใหม่ผู้ซึ่งมีความพึงพอใจกับการทำธุรกิจกับคู่แขง่ (Anderson, et al., 1994)  
   นอกจากนี้ลูกค้าที่มีความพึงพอใจมีโอกาสที ่จะเพิ ่มการซื้อสินค้าและบริการอื่น 
นอกเหนือสินค้าและบริการประเภทเดิม  เมื่อลูกค้าตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่ธุรกิจ
เสนอให้ลูกค้า ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการเพิ่ม (Reichheld & Sasser, 1990)  
   ในธุรกิจโลจิสติกส์ ลูกค้าที่พึงพอใจในการให้บริการโลจิสติกส์จะตระหนักถึงคุณภาพ 
และความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีโอกาสที่จะใช้บริการในกิจกรรมโลจิสติกสอ์ื่นเพิ่ม
นอกเหนือจากประเภทบริการที่ใช้อยู่เสมอและเมื่อธุรกิจเสนอรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ ๆ ก็จะ
ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายข้ึน การเพิ่มประเภทสินค้าและบริการใหม่ ๆ ของธุรกิจ 
   การที ่ธ ุรกิจมีลูกค้าที ่ม ีความพึงพอใจสูงย ังส่งผลในทางบวกต่อ ชื ่อเสียงและ
ภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจ (Anderson, et al., 1994) เนื่องจากลูกค้าจะบอกเล่าต่อในเชิงบวก 
(Positive Word-of-Mouth) ถึงคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และแนะนำผู้อื่นให้มา
ใช้บริการ (Referrals) ทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ และเพิ่มลูกค้า
ใหม่ ๆ จากการแนะนำของลูกค้าเดิม ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของผู้ใช้บริการรายใหม่ในการเลือก 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เมื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ต้องการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์  นอกจากนี้ชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดียังเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าเดิมที่มีความพึงพอใจสูงและผู้ให้บริการ และ
เป็นส่ิงที่ลดผลกระทบ จากอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมในธุรกิจ  
   การลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดความผิดพลาด เป็นประโยชน์อีกแง่หนึ่งของการมีลูกค้าที่มี
ความพึงพอใจ เนื่องจากผู้ให้บริการได้ให้บริการที ่มีคุณภาพและมีประสิท ธิภาพสม่ำเสมอ ทำให้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การส่งคืนสินค้า การชดเชยค่าเสียหายจากการ
บริการที่บกพร่อง รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น พนักงาน อุปกรณ์เครื่องมือ เวลา ที่ต้องแก้ไข
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ความบกพร่องที่เกิดขึ้นลดน้อยลง เมื่อเทียบกับธุรกิจที่มีคุณภาพการบริการต่ำ และมีระดับความ 
พึงพอใจของลูกค้าต่ำ 
   นอกจากนี้พฤติกรรมของลูกค้าที่มีความพึงพอใจจะส่งผลในทางบวกต่อมูลค่าผู้ถือ
หุ้นโดยการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพิ่ม ซื้อสินค้าและ/หรือบริการใหม่  นอกเหนือจากที่ซื้อเป็น
ประจำ แนะนำให้ใช้สินค้าและบริการ และเพิ่มระดับราคาที่ยอมรับ (Price tolerance) (Anderson, 
et al., 2004) โดยไม่เปล่ียนไปใช้สินค้าและบริการกับคู่แข่ง ด้วยเหตุผลด้านราคา  ด้วยเหตุนี้คู่แข่งจึง
ต้องเพิ่มต้นทุนในการดึงดูดลูกค้า ในทางกลับกันธุรกิจสามารถลดต้นทุนทางการตลาดในการดึงดูด
ลูกค้า เนื่องจากการรักษาลูกค้าโดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั้น เป็นกลยุทธ์เชิงรับสามารถ
ที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าและลดการสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง  
 2.7.3 การประเม ินความพ ึงพอใจของล ูกค ้า (Confirmation/Disconfirmation 
Paradigm) 
   คำจำกัดความของความพึงพอใจลูกค้าส่วนใหญ่เน้น Disconfirmation Paradigm 
(Torres, 2014) ซึ่งลูกค้าประเมินความพึงพอใจในสินค้าโดยการเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ต่อ
สินค้ากับประสิทธิภาพของสินค้า (Product Performance)  
   แบบจำลองการยอมรับระดับความคาดหวัง Expectancy Disconfirmation 
Model หรือ Confirmation/Disconfirmation Paradigm เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพ
สินค้าและผลการให้บริการ โดยอ้างอิงจากความคาดหวังจากประสบการณ์และมาตรฐาน เป็นแนวคิด
ในการประเมินประสิทธิภาพสินค้าและบริการที่งานวิจัยทางการตลาดใช้เป็นทฤษฎีพื ้นฐานใน
การศึกษาความพึงพอใจ (Davis, 2006)  โดยส่วนต่างระหว่างความคาดหวังและประสิทธิภาพของ
สินค้า และบริการที่ลูกค้ารับรู้เรียกว่า Disconfirmation จะส่งผลต่อความพึงพอใจ (Yi, 1990)  
   โอล ิ เวอร ์  (Oliver,  1981, p. 35) ได ้กล ่ าวว ่ า  การยอมร ับระด ับท ี ่ คาดห วั ง 
(Disconfirmation of expectations) เป็นการเปรียบเทียบทางจิตระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
(ในทีนี้ คือ การรับรู้คุณภาพการบริการในมิติต่าง ๆ) กับโอกาสที่คาดว่าจะเกิดความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริการในมิติต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนการใช้บริการ ซึ่งการยอมรับระดับคุณภาพการ
บริการ (Disconfirmation) ของลูกค้าที่ใช้บริการสามารถเกิดขึ้นได้ 3 แบบ คือ 
   1) การยอมรับที่เป็นบวก (Positive disconfirmation) หมายถึง การรับรู้คุณภาพ
การบริการ ที่ได้รับดีกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้ 
   2) การยอมรับที่เป็นศูนย์ (Zero disconfirmation: Confirmation) หมายถึง การรับรู้ 
คุณภาพการบริการที่ได้รับตรงกับมาตรฐานที่คาดหวังไว้  
   3) การยอมรับที่เป็นลบ (Negative disconfirmation) หมายถึง การรับรู้คุณภาพ
การบริการ ที่ได้รับต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้ 
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   ในการประเมิน Confirmation/Disconfirmation ได้มีการใช้วิธีการวัดโดยใช้เกณฑ์
การวัดสามระดับ คือ ต่ำกว่าที่คาดหวัง ตรงตามที่คาดหวัง และดีกว่าที่คาดหวัง ซึ่งปรากฏในหลาย
งานวิจัย  นอกจากนี้ การประเมิน Disconfirmation สามารถประเมินโดยใช้ ผลต่างระหว่างการ
ประเมินก่อนและหลังการใช้บริการ 
   Expectancy Disconfirmation Theory ได้ถูกนำมาใช้เป็นทฤษฎีในการทำความ
เข้าใจ ความพึงพอใจของลูกค้า (Davis, 2006)  มีงานวิจัยที่หลากหลายที่ได้ศึกษาด้านความพึงพอใจ
ได้ระบุว่า ความพึงพอใจได้รับอิทธิพลมาจากการยอมรับระดับที่คาดหวัง (Disconfirmation) และ
ระดับความคาดหวังในอดีต (Prior level of expectations)  โดยงานวิจัยของ โอลิเวอร์ (Oliver, 
1980) ได้ยืนยันว่า Disconfirmation ความพึงพอใจ และเจตคติก่อนการใช้บริการนั้น มีอิทธิพลต่อ
เจตคติภายหลังการใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำ หรือการมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
(Repatronize) (Oliver, 1981)  งานวิจัยของ โอลิเวอร์ (Oliver, 1980) พบว่า Disconfirmation มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของผู้บริโภคในงานวิจัยที่ ศึกษาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่  Positive disconfirmation ซึ่งการรับรู้ประสิทธิภาพ (performance) มากกว่าความ
คาดหวังเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภค ขณะที่ Negative disconfirmation ลดความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ขณะที่ความคาดหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่างย่อยนักเรียน 
แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคในกลุ่มตัวอย่างย่อยผู้อยู่อาศัย 
   1) ความคาดหวัง 
    ความคาดหวังเป็นฟังก์ชันของความคาดหวังที่ถูกปรับระดับ (Adaptation level) 
ซึ่งเป็น มาตรฐานในการประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ (Oliver, 1980) โดยลูกค้าแต่ละคนได้
คาดการณ์ ว่าจะได้รับผลที่เป็นบวกหรือเป็นลบเมื ่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังที ่ตั ้งไว้   ความ
คาดหวังเป็นส่ิงที่ สร้างกรอบอ้างอิง (Reference) หรือมาตรฐานที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินเปรียบเทียบ ซึ่ง
เกิดฟังก์ชันของ ความคาดหวังและส่วนต่าง (Discrepancy) ของการรับรู้ที่สั่งสมจากประสบการณ์
การใช้บริการ ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ (Negative disconfirmation) จะถูกประเมินต่ำกว่า
ระดับที่อ้างอิง ขณะที่ผลลัพธ์ที่ออกมาดีกว่าที่คาดหวัง (Positive disconfirmation) จะถูกประเมิน
สูงกว่าระดับที่อ้างอิง (Oliver, 1980)  ในเชิงปฏิบัติความคาดหวังอาจก่อให้เกิดความสับสนระหว่าง
การประเมินความคาดหวังก่อนการใช้บริการกับการประเมินการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ เนื่องจาก
ผู ้ใช้บริการมีความแตกต่างกันด้านประสบการณ์การใช้บริการ และกระบวนการในการวัดอาจ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมช้ีนำ (Oliver, 1981) 
    เชอร์ชิล และเซอร์พรีแนนท์ (Churchill & Surprenant, 1982) ได้กล่าวว่า 
ความคาดหวังเป็นฟังก์ชันของ ประสบการณ์การใช้สินค้าและข้อมูลที่ได้รับก่อนที่จะทำการทดลอง ซึ่ง
เป็นการกำหนดกรอบความคาดหวังในการเปรียบเทียบกับการรับรู้ประสิทธิภาพสินค้าในการทำวิจัย  



98 
 

  

    เท ียส (Teas, 1993) ได้ให้คำจำกัดความของความคาดหวัง  โดยการเสนอ
คุณภาพที่เป็นบรรทัดฐาน (Normed quality) โดยได้เสนอว่า ความคาดหวังได้ถูกแปลความหมาย
โดยลูกค้าไว้สองลักษณะประกอบด้วย คุณภาพระดับอุดมคติ ซึ่งลูกค้าให้คะแนนทุกคุณลักษณะสูง
ที่สุด หรือคุณภาพระดับที่ยอมรับได้ โดยลูกค้าพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงที่การให้บริการเกิดข้ึน 
    บูลดิ ้ง และคนอื ่น ๆ (Boulding, et al., 1993) ได้กล่าวถึงความคาดหวังว่า
สามารถแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น (Will) เมื่อใช้บริการในครั้งต่อไป และ
ความคาดหวัง ที่ควรจะเป็น (Should) เมื่อใช้บริการครั้งต่อไป ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัย
หลายอย่าง เช่น การให้คำรับรองของผู้ให้บริการ การบริการของคู่แข่ง และประสบการณ์จากการใช้
บริการกับผู้ให้บริการ หรือประสบการณ์การใช้บริการกับคู่แข่ง  ในทางกลับความคาดหวังในอุดมคติ 
(Ideal expectation) เป็นสิ ่งที ่อาจจะไม่เกี ่ยวข้องกับเหตุผลหรือการรับรองการบริการจากผู้
ให้บริการ นอกจากนี้ความคาดหวังในอุดมคติจะไม่มีผลต่อความคาดหวังที ่ควรจะเป็น (Should 
expectation) เนื ่องจากความคาดหวังในอุดมคติจะคงที ่มากกว่าความคาดหวังที ่ควรจะเป็น   
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลมาจากการรับรู้บริการเท่านั ้น และการเพิ่มความ
คาดหวังที่จะเกิดข้ึน (Will) จะส่งผลให้การรับรู้บริการเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการใช้บริการ  ดังนั้นการรับรู้
คุณภาพการบริการเป็นผลมาจากความคาดหวังต่อบริการที่จะได้รับ (Will) ความคาดหวังต่อบริการที่
ควรจะได้รับ (Should) และการรับรู้คุณจากการใช้บริการครั้งล่าสุด  
    ตอเรส (Torres, 2014) เสนอว่า ความคาดหวังในอุดมคติต่อบริการเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า การประเมินความพึงพอใจเป็นฟังก์ชันของความ
คาดหวังท ี ่ม ีการปร ับระดับ (Adaptation level) และผลความต่างจากการได้ร ับบร ิการ 
(Disconfirmation) โดยความคาดหวังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์การจากการ
ใช้สินค้าและบริการ การได้ข้อมูลจากบริบทต่าง  ๆ  เช่น สื่อโฆษณา พนักงานขายและบุคคลใกล้ชิด 
และลักษณะเฉพาะบุคคลก่อให้เกิดเจตคติ (Revised attitude) อันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
(Oliver, 1980) 
 2.7.4 ประเภทของความพึงพอใจของลูกค้า 
   แอนเดอร์สัน และคนอื่น ๆ (Anderson, et al., 1994) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ
สามารถแบ่งหลัก ๆ  ได้เป็นสองประเภท คือ ความพึงพอใจที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการแตล่ะ
ครั้ง (Transaction-specific) อันเป็นผลลัพธ์ (Outcome) ของการประเมินที่ได้จากการใช้สินค้าและ 
บริการแต่ละครั้ง (Oliver, 1980) ซึ่งปรากฎในวรรณกรรมด้านความพึงพอใจ และ 2) ความพึงพอใจ
สะสม (Cumulative Satisfaction) ซึ่งปรากฏในวรรณกรรมด้านคุณภาพการบริการ (Boulding, et 
al., 1993; Yi, 1990; Anderson & Sullivan, 1993) 
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   งานวิจัยก่อนหน้านี้ประเมินความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการแต่ละครั้ง การ
ใช้ตัวแบบในการประเมินแบบนี้ ความพึงพอใจจะเป็นการประเมินหรือการตัดสินหลังจากการบริโภค
สินค้าและบริการในแต่ละครั้ง (Oliver, 1980; Cronin & Taylor, 1992; Oliver, 1993) ยกตัวอย่าง
เช่น ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) ใช้เกณฑ์วัดหนึ ่งข้อคำถามโดยประเมิน
ความรู้สึกต่อการบริการของบริษัท XYZ มี 7 ระดับ ตั้งแต่ไม่พึงพอใจมากจนถึงพึงพอใจมาก ซึ่งการ
วัดความพึงพอใจแบบนี้จะเน้นไปที่การรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อมิติบริการหรือมิติคุณภาพบางมิติที่ลูกค้า
พึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการแต่ละครั้ง (Zhao, et al., 2012) ซึ่งวิธีการประเมินคุณภาพการ
บริการแบบนี้จะมีข้อจำกัดในการทำนาย (Predictive power) ความสัมพันธ์กับตัวแปรอื ่น ๆ 
(Fornell, et al., 1996) 
   รัสท์ และซาฮอริค (Rust & Zahorik, 1993) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ 
พึงพอใจ การรักษาลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณอัตรา
การ รักษาลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดเมื่อมีการเพิ่มความพึงพอใจ โดยศึกษากลุ่มลูกค้าของธุรกิจ
ธนาคาร 3 ธนาคาร  ความพึงใจในงานวิจัยนี้ประเมินจากการให้คะแนนมิติคุณภาพการบริการแต่ละ
มิติ ซึ ่งคล้ายคลึงกับวิธีการวัดโมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988)  ประกอบด้วย  
3 มิติ คือ ความสะดวก ความอบอุ่น ความรวดเร็ว  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์
กับอัตราการรักษาลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาด 
   แอนเดอร์สัน และสวามินาธาน (Anderson & Swaminathan, 2011) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีในบริบทของธุรกิจ E-market โดยตัวแปรความพึงพอใจ 
ได้ใช้ข้อคำถามที่ใช้ในงานวิจัยของ โอลิเวอร์ (Oliver, 1980, 1993)  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ 
ส่งผลต่อความภักดีอย่างมีนัยสำคัญ  
   ข้อดีของการวัดความพึงพอใจแต่ละครั้งก็คือ ผู้ให้บริการสามารถเปรียบเทียบการ
เปลี ่ยนแปลงของระดับความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้บริการแต่ละครั้ง  เพื ่อนำมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป (Zhao, et al., 2012)  อย่างไรก็ตามการวัดความพึงพอใจ
แต่ละครั้งไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งสะสมมาจากการบริโภคสินค้าหรือ
บริการของผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมา และประสบการณ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
   การวัดความพึงพอใจอีกรูปแบบหนึ่งคือ  ความพึงพอใจในภาพรวมหรือความ 
พึงพอใจสะสม ซึ่งหมายถึงการประเมินหรือการตัดสินใจต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งไม่เพียงเป็นผลมาจาก
การบริโภคสินค้าและบริการในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์จากการบริโภคสินค้าและ
บริการในอดีตรวมถึงประสบการณ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (Anderson, et al., 1994) อาจกล่าว
ได้ว่า ความพึงพอใจในภาพรวมเป็นความพึงพอใจที่สะสมมาจากความพึงพอใจจากการใช้บริการแต่
ละครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา (Fornell, et al., 1996; Rust & Oliver, 1994; Zhao, et al., 2012) 
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   การวัดความพึงพอใจทั้งสองรูปแบบสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้  
   เชอร์ชิล และซุพรีแนนท์ (Churchill & Surprenant, 1982) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความคาดหวัง การรับรู้ประสิทธิภาพสินค้า Disconfirmation และความพึงพอใจ โดย
ประเมินความ พึงพอใจโดยใช้การวัดแบบหลายข้อคำถาม  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวัง การรับรู้ประสิทธิภาพสินค้า และ Disconfirmation มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในสินค้าที่ ไม่คงทนในทีนี้คือต้นไม้ ขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสินค้าที่คงทน ในที่นี้
คือเครื่องเล่นวิดีโอ  ดังนั้นจึงสรุปว่า อิทธิพลของความคาดหวัง การรับรู้ประสิทธิภาพสินค้า และ 
disconfirmation มีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกันระหว่างสินค้าที่ไม่คงทนกับสินค้าที่คงทน   
   ฟอร์เนลล์ (Fornell, 1992) ได้ศึกษาความพึงพอใจและเสนอรูปแบบการวัดความ
พึงพอใจ ซึ่งประเมินคุณภาพผลลัพธ์ที่ลูกค้ารับรู้ โดยงานวิจัยนี้ได้จัดทำเป็น Customer Satisfaction 
Barometer (CSB) ในบริบทของประเทศสวีเดน ซึ่งครอบคลุมมากกว่าสามสิบประเภทอุตสาหกรรม 
องค์กรธุรกิจสามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน และเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
คุณภาพของแต่ละอุตสาหกรรม  นอกจากนี้องค์กรสามารถเปรียบเทียบผลการให้บริการในช่วงที่ ผ่าน
มา  ในด้านมิติความพึงพอใจนั้นสามารถประเมินได้จากสามตัวแปรประกอบด้วย ความพึงพอใจรวม 
การยืนยันความคาดหวัง (Confirmation of expectations) และส่วนต่างเมื่อเทียบกับสินค้าที่เป็น
เลิศจากการรับรู้ของลูกค้า (The distance from the customer’s hypothetical ideal product)  
   แอนเดอร์สัน และคนอื ่น ๆ (Anderson, et al., 1994) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจ ส่วนแบ่งตลาด และผลกำไร โดยได้อธิบายถึงอิทธิพลของความคาดหวัง 
คุณภาพ และราคา ที่มีผลต่อความพึงพอใจอย่างไร และความพึงพอใจส่งผลต่อผลกำไรอย่างไร  ผู้วิจัย
ได้ใช้เกณฑ์ช้ีวัด ความพึงพอใจของประเทศสวีเดน (Swedish Customer Satisfaction Barometer: 
SCSB)  ตัวช้ีวัดนี้แสดงคุณภาพความคาดหวัง และความพึงพอใจรวมของลูกค้า ซึ่งได้จากการสำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการในประเทศสวีเดน เพื่อเป็นเกณฑ์ช้ีวัด
มาตรฐานวัดผลการปฏิบัติ งานที ่ เน ้นลูกค้า (Customer-based performance) และสามารถ
เปรียบเทียบตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ เช่น ส่วนแบ่งตลาด ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  ผลการวิจัย
สนับสนุนแนวคิดที่ว่าความคาดหวังมีการปรับเปล่ียน โดยมีอิทธิพลจากความคาดหวังจากการใช้สินค้า
และบริการครั้งก่อน ๆ และคุณภาพครั ้งก่อน ซึ่งตรงกับชื่อเสียงด้านคุณภาพขององค์กรที่ม ีการ
เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าความคาดหวังจะคงที่การเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพจะส่งผลต่อชื่อเสียงของ
องค์กร   
   นอกจากนี ้ผู ้วิจัยพบว่า ความพึงพอใจเป็นฟังก์ชันของคุณภาพการบริการครั้ง
ปัจจุบันและความพึงพอใจครั้งก่อน และคุณภาพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่สุด  สรุปได้ว่า 
คุณภาพมีความสำคัญต่อการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งประสบการณ์จากการใช้สินค้าและบริการ
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ปัจจุบัน จะมีอิทธิพลมากว่าประสบการณ์ในอดีตและประสบการณ์ที ่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ของความพึงพอใจกับผลตอบแทนพบว่า การเพิ่มความพึงพอใจหนึ่งหน่วย 
สามารถเพิ่มมูลค่าปัจจุบันขององค์กร 7.48 ล้านเหรียญในช่วงห้าปี  แต่อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทน
จากการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะปรากฏผลชัดเจน เนื่องจากการเพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อในอนาคต  ผลตอบแทนที่ได้จากการเพิ่มความ 
พึงพอใจของลูกค้าจึงปรากฏผล  นอกจากนี้ความพึงพอใจส่งผลในทางลบต่อส่วนแบ่งตลาด เนื่องจาก
องค์กรที่มีส่วนแบ่งตลาดมากจะขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าที่หลากหลาย  การเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดต้องดึงดูดลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  องค์กรจึงต้องเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ในกรณีที่ความพึงพอใจรวมจะลดลงแต่ยอดขายของ
องค์กรยังคงเพิ่มขี้นและได้ผลกำไรมากขึ้น  
   ฟอร์เนลล์ และคนอื่น ๆ (Fornell, et al., 1996) ได้สร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ
ต่อองค์กรใน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเรียกว่า เกณฑ์ชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า (American 
Customer Satisfaction index: ACSI) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรภาคอุตสาหกรรม
และ เศรษฐกิจของชาติ ซึ่งครอบคลุมส่ีสิบอุตสาหกรรมจำนวนกว่าสองร้อยบริษัท  เกณฑ์ช้ีวัดความ
พึงพอใจของลูกค้านี้ ใช้วัดคุณภาพสินค้าและบริการที่รับรู้โดยลูกค้าจากการบริโภคสินค้าและบริการ 
ดังนั้น การประเมินความพึงพอใจโดยรวม จึงให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการถึงผลการดำเนินงานในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคตได้ดีกว่าการประเมินความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการแต่ละครั้ง 
(Transaction-specific Satisfaction) โดยตัวแปรความพึงพอใจรวมประกอบด้วยสามตัวชี้วัดคือ 
ความพึงพอใจรวม การยืนยันความคาดหวัง (Expectancy disconfirmation) ซึ่งผลการปฏิบัติงาน 
ที ่สูงหรือต่ำกว่าความคาดหวัง และผลการปฏิบัติงานเมื ่อเทียบกับสินค้าและบริการในอุดมคติ 
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลนี้สามารถอธิบายตัวแปรที่สำคัญได้แก่ความพึงพอใจรวมและความภักดีได้  
เป็นอย่างดี  
   แอนเดอร์สัน และคนอื ่น ๆ (Anderson, et al., 2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจและมูลค่าของผู้ถือหุ้นด้านผลประกอบการทางการเงิน โดยใช้ตัวช้ีวัดความพึง
พอใจของลูกค้า (American Customer Satisfaction Index: ACSI) อันเป็นตัวชี ้ว ัดที ่สร้างโดย  
ฟอร์เนล และคนอื ่น ๆ (Fornell, et al., 1996) ซึ ่งวัดความพึงพอใจของลูกค้าโดยภาพรวม  
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าส่งผลในทางบวกต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ  
   โกเมซ และคนอื่น ๆ (Gomez, et al., 2004) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจรวมและยอดขายของร้านค้า โดยจำแนกปัจจัยมี่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจรวม  ผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจรวม จะสามารถเพิ่ม
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและส่งผลต่อยอดขายจากความเป็นไปได้ที่  ลูกค้าซื้อซ้ำและการบอกต่อ  
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นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในทางลบของปัจจัยด้านคุณภาพจะส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจรวม
มากกว่าเจ็ดเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านคุณภาพในทางบวก  ดังนั้นคุณภาพจึง
เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและต้องรักษาหรือปรับปรุงปัจจัยด้านคุณภาพ
ให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจเสมอ 
   ฟอร์เนลล์ และคนอื ่น ๆ (Fornell, et al., 2006) ศึกษาความสัมพันธ์ของความ 
พึงพอใจและ ม ูลค่าของบริษัท โดยใช้คะแนนจากเกณฑ์ชี ้ว ัดความพึงพอใจของลูกค้า ACSI 
เปรียบเทียบความ สัมพันธ์กับมูลค่าของบริษัท  คณะผู้วิจัยได้เสนอว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
สินทรัพย์ของบริษัท ที่มิได้ตีมูลค่าในงบดุลการเงินและมีความสัมพันธ์กับมูลค่าของบริษัท โดยศึกษา
คะแนนความพึงพอใจ จากเกณฑ์ ACSI และมูลค่าของบริษัทจาก COMPUSTAT  ผลการวิจัยพบว่า 
คะแนน ACSI มีอิทธิพล ต่อมูลค่าของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงคะแนน ACSI ร้อยละ 1 สามารถ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของ บริษัทได้ร้อยละ 4.6  เมื่อนำผลตอบแทนของบริษัทที่ศึกษามาเปรียบเทียบกับ
ดัชนี DJIA พบว่า มีผล ตอบแทนสูงกว่า และมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีของบริษัทใน S&P 500  
คณะผู้วิจัยได้สรุปว่า การลงทุนบนพื้นฐานของบริษัทที่มีความพึงพอใจของลูกค้าสูง จะให้ผลตอบแทน
ที่ดีกว่าแต่จะขัดกัน กับหลักการลงทุนทางการเงิน  อย่างไรก็ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจของลูกค้าที่มี
ความพึงพอใจ จะมี มูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ถึงแม้ว่าลูกค้าที่พึงพอใจจะสร้างกระแสเงินสดให้กับ
บริษัทอย่างมากและ มีความเสี่ยงน้อยการประกาศคะแนนดัชนี ACSI มิได้ทำให้มูลค่าหุ้นของบรษิัท
เพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่บริษัทจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดี  และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เนื่องจากลูกค้าเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับบริษัท 
   การวัดความพึงพอใจสามารถสังเคราะห์แนวคิดได้ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 สังเคราะห์แนวคิดความพึงพอใจ  
 

ประเภทความพึงพอใจ ผู้วิจัย 

ความพึงพอใจจากการใช้สินค้าหรือบรกิาร
แต่ละครั้ง 
(Transaction-specific Satisfaction) 

Churchill & Surprenant (1982)  
Cronin & Taylor (1992)  
Rust & Zahorik (1993) 
Anderson & Swaminathan (2011)  

ความพึงพอใจรวม 
(Cumulative Satisfaction) 

Fornell (1992)  
Anderson, et al. (1994)  
Fornell, et al. (1996)  
Anderson, et al. (2004)  
Fornell, et al. (2006) 

 
 สรุป ถึงแม้ว่าการวัดความพึงพอใจแต่ละครั้ง สามารถให้ข้อมูลที่เฉพาะจากการใช้บริการ
แต่ ละครั ้งของลูกค้า แต่การวัดความพึงพอใจโดยภาพรวมเป็นพื ้นฐานที่สำคัญในการประเมิน 
ประสิทธิภาพการให้บริการ (Performance) ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และความคาดหวังต่อประสิทธิภาพ 
การให้บริการในอนาคตของลูกค้า (Anderson, et al., 1994) และสามารถช่วยให้ทำความเข้าใจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ๆ ได้ชัดเจนขึ้น (Zhao, et al., 
2012)  โอลิเวอร์ (Oliver, 1999) เสนอว่าการใช้ความพึงพอใจรวมจะเหมาะสมกว่าในการวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีนอกจากนี ้ความพึงพอใจรวมที ่ เกิดจาก 
ประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับความภักดีและ 
ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ผลกำไร ส่วนแบ่งตลาด ราคาหุ้น ได้ดีกว่า  ในปัจจุบันงานวจัิยทาง 
ด้านการตลาดมีการใช้การวัดความพึงพอใจรวมของลูกค้าที่พัฒนาจากประสบการณ์การใช้สินค้าและ 
บริการกับบริษัทมากขึ้น (Gupta & Zeithaml, 2006)  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจ และความภักดี จากตัวอย่างงานวิจัยและผลการวิจัยที่ได้สรุปมาเบ้ืองต้น การประเมิน
ความพึงพอใจโดยใช้ความพึงพอใจรวมจึงเหมาะสมในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ  
พึงพอใจของลูกค้าและความภักดีดังที่นักวิจัยได้เสนอไว้ 
 จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่ได้เสนอเบื้องต้น ความพึงพอใจในงานวิจยัครั้งนี้ 
หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพการบริการโลจิสติกส์จากการใช้บริการและประสบการณ์การรับรู้ 
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คุณภาพการบริการสะสมในช่วงเวลาที่ผ่านมา (Overall Satisfaction) การเปรียบเทียบการรับรู้ 
คุณภาพการบริการกับการยืนยันความคาดหวังต่อมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ (Confirmation 
of expectation) และการเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการบริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ 
(Ideals) ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดมาจากการประเมินความพึงพอใจแบบสะสมที่เป็นแนวคิดของ ฟอร์เนลล์ 
และคนอื่น ๆ (Fornell et al,. 1996) 
 2.7.5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจได้มีการศึกษาอย่าง
แพร่หลายในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา และนักวิจัยได้แสดงผลการวิจัยยืนยันว่า คุณภาพการ
บริการมีอิทธิพลต่อการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ (Parasuraman, et al., 
1985, Cronin & Taylor, 1992; Anderson, et al., 1994; Fornell, et al., 1996; Cronin, et al., 
2000; Dabholkar, et al., 2000)  ในภาคบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการ
ประเมินผลการบริการ (Stank, et al., 1999)  การบริการที่เป็นเลิศและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน (Jaiswal & Niraj, 2008)  นักวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ความ 
พึงพอใจเป็นผลมาจากคุณภาพการบริการ (Dabholkar, et al., 2000) ซึ่งเป็นผลของการประเมิน
คุณภาพการบริการในมิติต่าง ๆ ที่เป็นบวก (Bouzabia, et al., 2013a)  ดาบอลก้า และคนอื่น ๆ 
(Dabholkar, et al., 2000) พบว่า ความพึงพอใจมีผลต่อความตั ้งใจเชิงพฤติกรรม (behavioral 
intention) มากกว่าผลโดยตรงของคุณภาพการบริการ  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและคุณภาพ
การบริการส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากกรอบแนวคิด Confirmation/Disconfirmation ซึ่งกล่าวถึง
ระดับความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพ (Performance) ของสินค้าและคุณภาพการบริการ 
(Oliva, et al., 1992)   
   ในบริบทของโลจิสติกส์ ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลมาจากการรับรู้คุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการ (Mentzer, et al., 1999; Mentzer, et al., 2001; Bienstock, 
2008) ลูชเนอร์ และคนอื ่น ๆ (Leuschner, et al., 2013) ได้กล่าวไว้ว่า ผลจากการให้บร ิการ 
โลจิสติกส์ที่เป็นเลิศจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางธุรกิจ เช่น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และผลสำเร็จ
ทางการเงิน เป็นต้น 
   เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 2001) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ที่  ประกอบด้วยเก้าตัวแปร โดยเสนอการวิเคราะห์คุณภาพการบริการโลจิสติกส์เป็น
กระบวนการเพื่อทำความเข้าใจการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจ  ในงานวิจัยนี้
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์แต่ละมิติมีความสำคัญไม่เท่ากันขึ ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า  กระบวนการ
คุณภาพการบริการประกอบ ด้วย 2 ส่วน คือ ขั้นสั่งซื้อและขั้นการรับสินค้า ในขั้นตอนการสั่งซื้อจะ
ประกอบด้วยมิติคุณภาพการบริการ ด้านคุณภาพพนักงาน จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ คุณภาพข้อมูล 
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คุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ  ขั้นตอนรับสินค้าประกอบด้วยมิติคุณภาพการบริการด้าน ความถูกตอ้ง
ของสินค้าที่สั่งซื้อ สภาพสินค้า คุณภาพสินค้า และความตรงต่อเวลา  ถ้าหากสินค้าบกพร่องมิติการ
แก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อบกพร่อง จะเกี่ยวข้องกับมิติความตรงต่อเวลา  ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าคำนึงถึง
ความสะดวกและประสิทธิภาพในการสั่งซื้อ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในกลุ่มสิ่งทอและการก่อสร้าง  
ในทางกลับกันขั้นตอนการบริการตามคำสั่งซื้อ และการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อบกพร่อง จะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับลูกค้าทั่วไปนั ้น มิติการแก้ปัญหาเมื่อเกิด
ข้อบกพร่อง กระบวนการสั่งซื้อ และคุณภาพพนักงาน จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า  ดังนั้น
สามารถกล่าวได้ว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความสำคัญของแต่ละมิติจะส่งผลต่อความ 
พึงพอใจของลูกค้าแตกต่างกันตามตลาดของธุรกิจ 
   ไธ (Thai, 2008) ได้เสนอและทดสอบกรอบแนวคิดมิติคุณภาพการบริการในบริบท
การ ขนส่งทางทะเลในประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย 6 มิติ คือ 1) มิติด้านทรัพยากรทางกายภาพ 
(Resource-related) 2) มิติด้านผลการให้บริการลูกค้าได้รับ (Outcome-related) 3) มิติด้าน
กระบวนการ (Process-related) 4) ม ิต ิด ้านการบริหารจัดการ (Management-related)  
5) มิติด้านภาพลักษณ์ (Image/reputation related) และ 6) มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social responsibility related)  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการมิได้เป็นโครงสร้างมิติเดียว 
แต่ประกอบด้วยกลุ่มมิติคุณภาพการบริการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งมิติด้านกระบวนการและมิติด้าน
การบริหารจัดการมีความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  
   ราฟิค และจาฟาร์ (Rafiq & Jaafar, 2007) ได้ทดสอบความเที่ยงตรงของโมเดล
คุณภาพ บริการโลจิสติกส์ของ เมนท์เซอร์ และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) ในบริบทผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ บุคคลที่สาม (3PL) ในสหราชอาณาจักร  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ปรับตัวแปรจาก
มิติคุณภาพข้อมูล เป็นคุณภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมิติด้านกระบวนการสั ่งซื้อได้
เปล่ียนเป็นมิติความสะดวก และความยืดหยุ่นของขั้นตอนการส่ังซื้อ และเปล่ียนแปลงการใช้ภาษาใน
ข้อคำถามกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่ใช้บริการผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามในสหราชอาณาจักร
จำนวน 1,258 ราย  ผลการวิจัยพบว่า โมเดลคุณภาพการบริการมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ มิติ
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ ได้แก่ มิติคุณภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มิติความสะดวก และความยืดหยุ่นของขั้นตอนการส่ังซื้อ ความตรงต่อเวลา มิติ
คุณภาพพนักงาน และมิติการจัดการความผิดพลาด  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ  
พบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และเป็นตัวแปรที ่ทำนาย
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในระดับสูง 
   บายน์สต็อค (Bienstock, 2008) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ ความพึงพอใจ การยอมรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจ และความตั้งใช้บริการ
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ซ้ำ ในบริบทการให้บริการโลจิสติกส์  มิติคุณภาพการบริการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ คุณภาพด้าน
กระบวนการประกอบด้วย กระบวนการส่ังซื้อ คุณภาพพนักงาน คุณภาพข้อมูล และการแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด และในส่วนของคุณภาพด้านผลการให้บริการประกอบด้วย มิติด้านความพร้อม ความ
ถูกต้องของสินค้าที่ส่ัง ความตรงต่อเวลา และสภาพสินค้า  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็นลูกค้าที่จัดซื้อ
สินค้าจำนวน 3,360 บริษัท  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลมาจากมิติคุณภาพบริการด้าน
ผลการให้้บริการ และโอกาสที่ลูกค้าจะมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในอนาคตขั้นอยู่กับความพึงพอใจ
ของลูกค้า 
   บายน์สต็อค และรอยน์ (Bienstock & Royne, 2010) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการ 
การใช้ เทคโนโลยี และความพึงพอใจในบริบทลูกค้าที่จัดซื้อในอุตสหกรรมการผลิต  งานวิจัยนี้ได้นำ
โมเดล การยอมรับเทคโนโลยีมาศึกษาความสัมพันธ์ร่วมกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความ 
พึงพอใจ  มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย ขั้นตอนการส่ังซื้อ คุณภาพพนักงาน คุณภาพ
ข้อมูล การแก้ปัญหา ความพร้อม ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา และสภาพสินค้า  ผลการวิจัยพบว่า 
การใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพการบริการโลจิสติกส์เป็น 
ตัวแปรที่ทำนายความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
   บูซาเบีย และคนอื่น ๆ (Bouzaabia, et al., 2013b) ได้ทำการศึกษาคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจค้าปลีก โดยการการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศ
โรมาเนียกับประเทศตูนีเซีย โดยใช้มิติคุณภาพการบริการ 2 มิติประกอบด้วย มิติการดำเนินงาน และ
มิติด้านความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโลจิสติกส์กับความพึงพอใจ และ
ความภักดี  ผลการวิจัยพบว่า ทั้งสองประเทศมีความแตกต่างด้านการรับรู้คุณภาพบริการโลจสิตกิส์ 
และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ ซึ่งนำไปสู่ความภักดีของลูกค้า 
 จากงานวิจัยด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจของลูกค้าดังท ี ่ได้
ยกตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ  
 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้า (Loyalty) 
 ความภักดีเป็นเป้าหมายทางกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาลูกค้า และเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยา่ง
รุนแรงในปัจจุบัน  การสร้างความภักดีให้เกิดข้ึนกับลูกค้าและรักษาความภักดีของลูกค้ากับองค์กร จะ
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว (Dick & Basu, 1994; Pan, et 
al., 2012)  ในบริบทของการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ การสร้างธุรกิจขององค์กรที่มีลูกค้าที่มีความ
ภักดีเป็นพื ้นฐาน ไม่เพียงแต่จะเกี ่ยวข้องกับการรักษาฐานลูกค้าเดิม  แต่ยังเกี ่ยวกับการรักษา
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ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ (Business customers) เพื่อโน้มน้าวให้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ
ในระยะยาว (Rauyruen & Miller, 2007)  
 การที่องค์กรมีกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีไม่เพียงส่งผลต่อผลการดำเนินธุรกิจขององค์กร แต่
ยังรักษาความมั่นคงของความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็น
บริษัท (Business) ซึ ่งซื ้อสินค้าและบริการในปริมาณมากในการทำธุรกรรมทางธุรกิจแต่ละครั้ง  
ดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่สามารถสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีได้อย่างมั่นคง จะได้รับผลประโยชน์และ
รักษาตำแหน่งทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน 
 ช่วงเวลาที่ผ่านมา ความสนใจของนักวิชาการและองค์กรเริ่มเปล่ียนจากความพึงพอใจไปสู่
ความภักดีของลูกค้าในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยเหตุที่ว่าองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการ
มีลูกค้าที่มีความภักดีเป็นพื้นฐานที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจและผลกำไร (Oliver, 1999)  นักวิจัยและ
นักการตลาดในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่างเห็นพ้องกันว่า ความภักดีของลูกค้าส่งผลต่อผลการดำเนินธุรกิจ
อย่างมาก  งานวิจัยที่ผ่านได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีของลูกค้ากับตัวแปรที่เป็นผลการ
ดำเนินธุรกิจ (Economic returns) ที่หลากหลายและผลกำไร (Anderson, et al., 1994; Fornell, 
1992)  
 ลูกค้าที่ภักดีจะแนะนำลูกค้าใหม่ให้กับองค์กร และเลือกใช้บริการกับองค์กรเท่านั้น รวมถึง
ดำเนินธุรกิจกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Zeithaml, et al., 1996)  การที่ลูกค้าจะเกิดความภักดีต่อ
องค์กรหรือยังคงภักดีต่อองค์กรนั้น ลูกค้าจะต้องเช่ือมั่นว่าองค์กรเสนอสินค้าและบริการที่เป็นตัวเลือก
ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และผลที่องค์กรได้รับจากการมีลูกค้าที่ภักดีคือผลประโยชน์
ทางด้านการเงิน (Oliver, 1999) และการนำไปสู ่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาว  อ ันเป็น
ความสามารถในการแข่งขันเหนือคู ่แข่งจากการรักษาฐานลูกค้าท ี ่มีความภักดี (Anderson & 
Swaminathan, 2011)  อย่างไรก็ตามในบริบทของความภักดีระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องยังน้อยอยู่ (Rauyruen & Miller, 2007)  
 2.8.1 คำจำกัดความของความภักดี 
   งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความภักดีมีมากมาย คำจำกัดความและตัวแปรที่ใช้วัดความ
ภักดีได้ถูกให้ความหมายและตีความอย่างหลากหลาย ผู้วิจัยได้ให้คำจำกัดความของความภักดีไว้โดย
สรุป ดังนี้  
   ดิค และบาซู (Dick & Basu, 1994) ให้คำจำกัดความชองความภักดีว ่า เป็น
ความสัมพันธ์ ระหว่างเจตคติเชิงสัมพันธ์ (Relative attitude) และการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่อง (Repeat Patronage)   
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   สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 1999) ได้ให้ความหมายว่า ความภักดีหมายถึง 
ความมุ่งมั่นในการซื้อสินค้าและบริการกับผู้ขายในระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจตคติต่อผู้ขายและการ
ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
   โอลิเวอร์ (Oliver, 1999) ให้ความหมายว่าความภักดี คือ ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ 
(Deeply held commitment) ต่อการใช้สินค้ากับตราสินค้า หรือใช้บริการกับผู้ให้บริการอย่าง
สม่ำเสมอ ในอนาคต แม้ว่าสภาวะเหตุการณ์หรือข้อเสนอโน้มน้าวทางการตลาดที ่มีศักยภาพให้
เปล่ียนไปใช้สินค้าบริการตราสินค้าหรือผู้ให้บริการของคู่แข่ง  
   คารัวน่า (Caruana, 2002) ให้ความหมายของความภักดีว่า เป็นระดับการแสดง
พฤติกรรม การซื้อซ้ำของลูกค้ากับผู้ให้บริการ และการที่ลูกค้ามีเจตคติเชิงบวกต่อผู้ให้บริการและใช้
บริการเฉพาะผู้ให้บริการเมื่อต้องการใช้บริการ 
   สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003) ได้ให้ความหมายของความภักดีว่า เป็น
ความผูกพันระยะยาวในการซื้อสินค้าซ้ำ อันเป็นผลมาจากความต้องการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
กับผู้ขาย  
   ฟลิ้นท์ และคนอื่น ๆ (Flint et al., 2011) ให้ความหมายของความภักดีว่า ความ
ภักดีคือ ระดับความรู้สึกที่มุ่งมั่นของลูกค้าต่อผู้ให้บริการและไม่แสวงหาผู้ให้บริการอื่นเพื่อทดแทน  
   แพน และคนอื่น ๆ (Pan, et al., 2012) ได้ให้ความหมายของความภักดีว่า เป็น
ระดับความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าหรือผู้ให้บริการ และความตั้งใจซื้อสินค้า (Repurchase) 
หรือการอุปถัมภ์ (Repatronize) ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
   เดวิส (Davis, 2006) ได้สรุปไว้ว่า ความภักดีได้ถูกจำกัดความไว้หลากหลาย โดยมี
การให้คำจำกัดความในรูปของการซื้อซ้ำ การอุปถัมภ์ เจตคติเชิงบวก ความมุ่งมั่นระยะยาว ความ
ตั้งใจดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การบอกเล่าเชิงบวก ความเป็นไปได้ที่จะไม่เปล่ียนไปใช้บริการกับ
คู่แข่ง หรือการผสมกันของคำจำกัดความข้างต้น  ดังนั้นผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาเรื่องความภักดี ควร
เลือกมิติที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทีต้องการศึกษา (Jang, et al., 2013) 
 2.8.2 ประเภทของความภักดี 
   วรรณกรรมส่วนใหญ่ของความภักดีสามารถสรุปได้ 2 ประเภทคือ 1) ความภักดี 
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 2) ความภักดีเชิงเจตคติ (Attitudinal Loyalty) นอกจากนี้มี
งานวิจัยที่รวมความภักดีเชิงพฤติกรรมและความภักดีเชิงเจตคตไิว้ด้วยกันในการประเมินความภักดี 
   1) ความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty)  
    งานวิจัยที่ผ่านมาและธุรกิจส่วนใหญ่สนใจที่จะศึกษาความภักดีพฤติกรรมของ
ลูกค้าแทนที่จะศึกษาความภักดีเชิงเจตคติ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ามีผลต่อผลตอบแทนทาง
การเงิน (Gupta & Zeithaml, 2006) ซึ่งความภักดีเชิงพฤติกรรมได้ถูกประเมินจากการรักษาลูกค้า 
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(Retention) และการที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuance) โดยมีการใช้
ตัวช้ีวัดที่หลากหลายการประเมินโดยใช้ตัวช้ีวัดเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมของลูกค้าในอดีต 
จากมุมมองของลูกค้า โดยการใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ใช้สินค้าและบริการ การต่อสัญญา 
ระยะเวลาการใช้สินค้าและบริการกับตราสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้น  ๆ  อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาที่ทำ
ธุรกิจร่วมกัน (Lifetime duration) ปริมาณการใช้บริการ (Usage) จำนวนเงินที่ใช้จ่าย (Share of 
wallet) และการซื้อสินค้าหรือใช้บริการอื่นเพิ่ม (Cross buying) เป็นต้น (Yi, 1990; Kumar, et al., 
2013)  นอกจากนี้ มีงานวิจัยหลายงานที่ประเมินความภักดีเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับราคา โดยเป็นข้อ
คำถามที ่เกี ่ยวกับความยินดีที ่จะจ่ายในราคาสูงขึ้นเพื ่อให้ได้ร ับผลประโยชน์ในระดับที่ เป็นอยู่ 
(Zeithaml, et al., 1996; Jaiswal & Niraj, 2011) 
    นอกจากนี้ การประเมินความภักดีเชิงพฤติกรรมสามารถประเมินได้ในรูปของ
ความตั ้งใจ (Intention) โดยสามารถประเมินในแง่โอกาสหรือความตั ้งใจ ซึ ่งเป็นการแสดงถึง
พฤติกรรมการซื ้อตราสินค้า หรือใช้บริการของลูกค้าในอนาคต (Dick & Basu, 1994; Fornell, 
1992)  ข้อคำถามที่ชี้วัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม มักจะปรากฎอยู่ในรูปแบบของความตั้งใจซื้อตรา
สินค้าหรือบริการใน อนาคต ความตั้งใจจะรักษาความสัมพันธ์กับตราสินค้าหรือผู้ให้บริการในอนาคต 
หรือการเพิ่มปริมาณ การใช้ตราสินค้าหรือใช้บริการกับผู้ให้บริการมากขึ้นในอนาคต (Davis, 2006) 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจและความภักดีในรูปแบบของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ได้มีการ
ศึกษาวิจัยมากมาย และสามารถกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดี 
    ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความภักดีเชิงพฤติกรรมสามารถสรุปได้ดังนี้ 
    ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพ บริการ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซื้อ โดยโมเดลคุณภาพการบริการใช้โมเดลการประเมิน
การรับรู้ คุณภาพการบริการ (SERVPERF) เปรียบเทียบกับโมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et 
al., 1988) ข้อคำถามของตัวแปรความตั้งใจซื้อนั้น ผู้วิจัยได้ใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับความถี่ที่จะใช้บริการ
กับผู้ให้บริการในอนาคต  
    ฟอร์เนลล์ (Fornell, 1992) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดความพึงพอใจ (Customer 
Satisfaction Barometer: CSB) ซึ่งประเมินความพึงพอใจรวมของผู้บริโภคในประเทศสวีเดน 30 
อุตสาหกรรม โดยศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจรวมกับความภักดี  ความพึงพอใจรวมประเมิน
จากความพึงพอใจทั่วไป การยืนยันความคาดหวัง และระดับความคาดหวังในอุดมคติ ตัวแปรความ
ภักดีของลูกค้าประเมินความตั้งใจซื้อและระดับการยอมรับด้านราคา (Price tolerance)  ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีในบางอุตสาหกรรมมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น  
    บูลดิ ้ง และคนอื ่น ๆ (Boulding, et al., 1993) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral intention)  การประเมินคุณภาพการ
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บริการผู ้ว ิจ ัยใช้โมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988)  ตัวแปรด้านความตั ้งใจเชิง
พฤติกรรมถูกประเมิน โดยข้อคำถามเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะมาใช้บริการในอนาคต และการแนะนำ
ผู้อื่นให้มาใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการรวมมีความส้มพันธ์เชิงบวกกับ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น การบอกต่อเชิงบวก การแนะนำธุรกิจกับ
บุคคลอื่น 
    ฮัลโลเวล (Hallowell, 1996) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ความ
ภักดี และผลกำไร โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นลูกค้าของธนาคารจำนวน 12,000 คนใน 59 
สาขา ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้การประเมินความพึงพอใจรวม ความพึงพอใจในบริการ ความ
ภักดีเชิงพฤติกรรมได้ถูกประเมินโดยอัตราการรักษาลูกค้า (Customer retention rates) ระยะเวลา
การเป็นลูกค้ากับธนาคาร อัตราการทำธุรกรรมอื่นกับธนาคาร และอัตราการใช้บริการอื่นกับธนาคาร 
และประเมินผลกำไร โดยใช้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment: ROI)  ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีเชิงพฤติกรรม โดยความพึงพอใจรวมส่งผล 
ร้อยละ 37 ต่อระดับความภักดีของลูกค้า และความภักดีของลูกค้าเชิงพฤติกรรมส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนทางการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในบริบทธนาคาร  ผู้วิจัยได้สรุปว่า การเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าจะส่งผลต่อความภักดี และเพิ่มผลกำไรให้กับธนาคาร  
    เมไจ และจูแลนเดอร์ (Magi & Julander, 1996) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพ บริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก โดยตัวแปรความพึงพอใจใช้
หนึ่ง ข้อคำถามโดยใช้มาตรวัดค่า 10-point scale เพื่อศึกษาความแปรปรวนให้ชัดเจนขึ้น เนื่องจาก
ความพึงพอใจมักจะเบ้ซ้าย (Positively skewed) และตัวแปรความภักดีวัดโดยมีสองข้อคำถามคือ 
การซื้อสินค้าเพียงร้านเดียวหรือไม่ กับการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสองร้านหรือซื้อสินค้ามากกว่าสอง
ร้าน เพื่อวัดพฤติกรรมความภักดีของลูกค้า  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ 
และความภักดีมีความสัมพันธ์กัน โดยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และความ 
พึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความภักดี  
    บายน์สต็อค และคนอื ่น ๆ (Bienstock, et al., 1997) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการด้านการขนส่ง และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยตัวแปรความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมประเมินได้จากโอกาส (Likelihood) ที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าในอนาคต  ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพการบริการด้านการขนส่งมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยมีคุณภาพโดยรวม
เป็นตัวแปรส่งผ่านสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดี
เชิงพฤติกรรม 
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   2) ความภักดีเชิงเจตคติ (Attitudinal Loyalty) 
    ความภักดีเชิงเจตคติ มีการนำมาใช้เป็นตัวแปรวัดความภักดีนอกเหนือจากการ
วัดความภักดีเชิงพฤติกรรม เพื่อศึกษาและจำแนกลูกค้าที่มีความภักดีอย่างแท้จริง  นักวิจัยในช่วง
ต่อมาจึงนำตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติมาเป็นตัวแปรที่ใช้วัดความภักดี ทดแทนการวัดตัวแปรความ
ภักดีเชิงพฤติกรรม (Dick & Basu, 1994) โดยตัวบ่งชี้ความภักดีเชิงเจตคติสามารถประเมินได้จาก
โอกาส (Likelihood) ที่จะแนะนำสินค้าและบริการขององค์กรต่อผู ้อื ่น การบอกต่อ (Word-of-
Mouth) การรับรองผู้ให้บริการต่อบุคคลอื่น การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการ ความมุ่งมั่นต่อตรา
สินค้า การสนับสนุนผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ความเต็มใจที่จะจ่ายในราคาสูง (Anderson & Mittal, 
2000; Anderson & Sullivan, 1993; Cronin, et al., 2000; Chaudhuri & Holdbrook, 2001; 
Rauyruen & Miller, 2007) ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของงานวิจัยที่ต้องการศึกษา  
    การบอกต่อ (Word-of-Mouth: WOM) เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งที่นักวิจัยนำมาใช้ในการ
ประเมิน ความภักดีเชิงเจตคติอย่างแพร่หลาย ข้อคำถามเกี่ยวกับการบอกต่อ (WOM) ประกอบด้วย 
การแนะนำสินค้าหรือบริการและการให้ข้อมูลด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการแก่ผู้อื่น (Zeithaml, 
et al., 1996; Stank, et al., 2003, Rauyruen & Miller, 2007)  การบอกต่อเชิงบวกถึงคุณภาพ 
ตราสินค้าหรือคุณภาพการบริการของผู ้ให้บริการกับผู ้อื ่น (Zeithaml, et al., 1996; Caruana, 
2002, Rauyruen & Miller, 2007) การโน้มน้าวผู้อื่นให้มาใช้สินค้าหรือบริการ (Caruana, 2002; 
Zeithaml, et al., 1996) การบอกต ่อเช ิงบวกของล ูกค ้ าสามารถเป ็นช ่องทางหน ึ ่ ง ในการ 
ประชาสัมพันธ์องค์กร เนื่องด้วยลูกค้าที่มีความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือผู้ให้บริการจะนำไปสู่การ
บอกต่อเชิงบวก (Kumar, et al., 2013) งานวิจัยที่ผ่านมาได้ยืนยันว่า การบอกต่อเชิงบวกจากลูกค้าที่
ม ีความพึงพอใจจะสามารถลดต้นทุนในการดึงดูดลูกค้าใหม่และเพิ ่มชื ่อเสียงให้ก ับบร ิษัท 
(Fornell,1992)  
    ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความภักดีเชิงเจตคตมิีดังนี้ 
    ไซธาม และคนอื่น ๆ (Zeithaml, et al., 1996) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความ
ภักดีที่ได้รวม ความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมเข้าด้วยกันที่ โดยกล่าวว่าความภักดี
เชิงเจตคติ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการ โดย 1) ลูกค้าจะกล่าวถึงผู้ให้บริการ
ในเชิงบวก 2) ลูกค้าจะแนะนำผู้ให้บริการกับบุคคลอื่น 3) ลูกค้าจะโน้มน้าวให้เพื่อนมาใช้บริการกับ 
ผู้ให้บริการ 4) ลูกค้าจะมาใช้บริการและอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง และ 5) ลูกค้าจะเลือกผู้ให้บริการเป็น
ตัวเลือกแรก  
    ในส่วนของความภักดีเชิงพฤติกรรมนั้นได้ถูกประเมินจาก การเปล่ียนไปใช้บริการ
กับคู่แข่งและการมาใช้บริการน้อยลง ความเต็มใจจ่ายในราคาสูง (Pay more) การตอบสนองต่อ
บริการโดยประเมินจากการเปล่ียนไปใช้บริการกับคู่แข่งและการร้องเรียนต่อผู้ให้บริการ 
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    ม ิ เ กล -ดาว ิ ล ่ า  และคนอ ื ่ น  ๆ  (Miguel-Davila, et al.,  2010) ไ ด ้ ศ ึ กษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีในบริบทของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศโคลัมเบีย โดยผู้วิจัยใช้ความภักดีเชิงเจตคติใน การประเมินความภักดีของลูกค้า ประกอบด้วย
สองตัวชี้วัดคือ การเป็นตัวเลือกแรกในการใช้บริการ และการรับรองธนาคารนี้กับผู้อื่นที่ต้องการ
คำปรึกษาเมื่อต้องการใช้บริการกับธนาคาร 
    ไจสวาล และนิราจ (Jaiswal & Niraj, 2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความ
พึงพอใจ ความภักดีเชิงเจตคติ ที่มีต่อความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มและการร้องเรียนของลูกค้า ในบริบทการ
ซื้อสินค้า ออนไลน์ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยประเมินความภักดีเชิงเจตคติโดยใช้ตัวช้ีวัดที่ประกอบด้วย การ
บอกเล่า เชิงบวก การรับรองเวบไซต์ต่อบุคคลอื่น การโน้มน้าวเพื่อนและญาติให้มาซื้อสินค้ากับเวบ
ไซต์ และการเลือกเวบไซต์นี้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยตัวช้ีวัดในการประเมินความภักดีเชิงเจตคตินี้ 
ได้ปรับปรุงจากงานวิจัยของ ชอดฮุรี และโฮลบรูค (Chaudhuri & Holdbrook, 2001) ไซธาม และ
คนอื่น ๆ (Zeithaml, et al., 1996) รวยรื่น และมิลเลอร์ (Rauyruen & Miller, 2007)  
    เช็น และเช็ง (Chen & Cheng, 2012) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการ การรับรู ้คุณค่า (Perceived Value) ความพึงพอใจ และความภักดี ของผู ้ใช้บริการ
โทรศัพท์มือถือ ในไต้หวัน  การประเมินความภักดีในงานวิจัยนี้ได้ประเมินความภักดีเชิงเจตคต ิ โดยใช้
ข้อคำถาม เกี่ยวกับการเต็มใจจะจ่ายในราคาสูง การใช้บริการกับผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการ
รับรองผู้ให้ บริการกับบุคคลอื่น  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
คุณค่า การรับรู ้คุณค่ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ 
ความภักดี 
    กูด และคนอื่น ๆ (Goode, et al., 2014) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความ
ร่วมมือระหว่างธุรกิจ (Partnership) คุณภาพการบริการ ความเชื่อใจ (Trust) ความพึงพอใจ และ
ความภักดี ในธุรกิจการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ในการประเมินความภักดีนั้น 
คณะผู้วิจัยได้ใช้การประเมินความภักดีเชิงเจตคติประกอบด้วย ความตั้งใจร่วมมือทางธุรกิจและการ
รับรองผู้ให้บริการกับบุคคลอื่น  ผลการวิจัยพบว่า ความร่วมมือทางธุรกิจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การบริการและความเช่ือใจ คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ  ความเช่ือ
ใจและความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดี โดยความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อ ความภักดี
มากกว่าความเช่ือใจ 
 นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่รวมความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมเข้าด้วยกัน 
เพื่ออธิบายแนวคิดด้านความภักดี  ดิค และบาซู (Dick & Basu, 1994) ได้เสนอแนวคิดที่รวมเจตคติ
เชิงบวก ที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้าและบริการเหนือตราสินค้าและบริการอื่น กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเจตคติเชิงสัมพันธ์ (Relative attitude) 
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กับพฤติกรรมการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง (Repeat patronage)  ด้านเจตคติเชิง
สัมพันธ์ (Relative attitude) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่ลูกค้ามีต่อสินค้าและ บริการ
ภายหลังจากการประเมินสินค้าและบริการ (Attitude strength) เปรียบเทียบกับระดับความต่างของ
เจตคติที่มีต่อตราสินค้าและบริการอื่น (Attitudinal differentiation)  เจตคติของลูกค้าที่มีต่อสินค้า
และบริการสูง (Strong attitude strength) และมีระดับความแตกต่างของเจตคติเมื่อเทียบกับสินค้า
และบริการอื่น (Have attitudinal differentiation) จะมีเจตคติเชิงสัมพันธ์สูงที่สุด  นั่นคือลูกค้ามี
เจตคติที่ดีต่อตราสินค้าและบริการในระดับสูงสุด และอยู่ในระดับที่เหนือกว่าตราสินค้าและบริการอื่น 
ซึ่งนำไปสู่การอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  เช่นเดียวกันกับการมีเจตคติต่อตราสินค้าใน
ระดับต่ำ แต่ลูกค้ามีระดับเจตคติต่อตราสินค้าและบริการเหนือกว่าคู่แข่ง สามารถก่อให้เกิดเจตคติเชิง
สัมพันธ์ในระดับสูงได้  ในทางกลับกันเจตคติของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการต่ำ (Weak attitude 
strength) แต่ระดับเจตคติที ่ม ีต่อตราสินค้าและบริการไม่มีความแตกต่างกัน (No attitudinal 
differentiation) จะทำให้ลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้าและบริการที่หลากหลาย  (Multi-brand 
Loyalty)  หากนำระดับเจตคติเชิงสัมพันธ์มาจัดหมวดหมู่ร่วมกับการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการ 
(Repeat patronage) สามารถจัดหมวดหมู่ความภักดีได้ 4 ประเภท คือ  
 1) ลูกค้าไม่มีความภักดี (No Loyalty) เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเจตคติเชิงสัมพันธ์ต่อตราสินค้า 
และบริการต่ำ และลูกค้าไม่อุปถัมภ์หรือไม่ซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อาจมีเหตุผลมาจาก
ประสิทธิภาพของสินค้าและบริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อให้เกิดความ 
พึงพอใจต่ำ ทำให้เจตคติของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าและบริการต่ำ (Dick & Basu, 1994) 
 2) ลูกค้ามีความภักดีเทียม (Spurious Loyalty) เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเจตคติเชิงสัมพันธ์ต่ำซึ่ง 
เจตคติเชิงบวกต่อตราสินค้าและบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อต่ำแต่มีการอุปถัมภ์ตราสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทีนี้ลูกค้าจะมีเจตคติต่อแต่ละตราสินค้าและบริการไม่แตกต่างกัน โดย
การอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องนั้น อาจมีสถานการณ์และปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เช่น ความเคยชิน อิทธิพลทางสังคม  ดังนั้นสถานการณ์หรือความพยายามทางการตลาดที่มีศักยภาพ
ของคู่แข่งสามารถทำให้ลูกค้าเปล่ียนไปใช้ตราสินค้าและบริการอื่นได้ (Dick & Basu, 1994) 
 3) ลูกค้ามีความภักดีแฝง (Latent Loyalty) เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเจตคติที่ดีต่อตราสินค้าและ  
บริการแต่มีการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการในระดับต่ำ เนื่องจากผลจากสถานการณ์และอิทธิพลจาก
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น งบประมาณ สถานที่ ความสามารถในการบริการ เป็นต้น  ความภักดีที่ซ่อนเร้นนี้
สามารถเปล่ียนแปลงได้ถ้าหากองค์กรสามารถค้นพบปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้า
และบริการได้อย่างต่อเนื่อง (Dick & Basu, 1994) 
 4) ความภักดีที่แท้จริง (Loyalty) เป็นความภักดีที่ลูกค้ามีเจตคติเชิงสัมพันธ์ในระดับสูง   
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ลูกค้ามีการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความภักดีสามารถเกิดจากระดับเจตคติต่อ
ตราสินค้าและบริการทั้งในระดับสูงและระดับต่ำ แต่มีความแตกต่างของระดับเจตคติเมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง  ดังนั้นองค์กรสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีได้หากเพิ่มเจตคติต่อตราสินค้าและบริการ
ของลูกค้าโดยการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และลดข้อจำกัดของปัจจัยที่ยับยั้งมิให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและ
บริการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ลูกค้าที่มีความภักดีที่ซ่อนเร้นเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่มีความภักดีอย่าง
แท้จริง (Dick & Basu, 1994) 
 โอลิเวอร์ (Oliver, 1999) ได้เสนอแนวคิดความภักดี โดยให้คำจำกัดความว่า ความภักดี
ของลูกค้า หมายถึง ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ (Deeply held commitment) ในการเลือกซื้อหรือ
เลือกใช้บริการสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต ก่อให้เกิดการซื้อ
สินค้าซ้ำ โดยไม่มีการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมไปใช้สินค้าและบริการอื ่น แม้ว่าสถานการณ์หรือ  
การโน้มน้าวทางการตลาดใด ๆ ที่พยายามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  จากคำนิยามของ 
โอลิเวอร์ (Oliver, 1999) นี้ สามารถสรุปได้ว่า ความภักดีสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ  
ความภักดีระดับเจตคติ (Attitudinal Loyalty) ซึ่งประกอบด้วยสองขั้นตอน นั่นคือ ขั้นการรับรู้ 
(Cognitive Loyalty) และขั ้นความร ู ้ส ึก (Affective Loyalty)  และความภักด ีเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Loyalty) นั่นคือ ขั้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Conative Loyalty) และขั้นการแสดง
พฤติกรรม (Action Loyalty) ซึ่งปรากฏในรูปแบบของการซื้อซ้ำ การใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอน ของความภักดีสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ขั้นการรับรู้ (Cognitive Loyalty) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการความภักดี ความ
ภักดีในขั ้นนี ้มาจากความรู้  และการรับรู ้ข้อมูลเกี ่ยวกับสินค้าและบริการซึ ่งมีพื ้นฐานมาจาก 
ประสบการณ์ (Oliver, 1999)  ลูกค้าจะพัฒนาความภักดีในขั้นตอนนี้จากการเปรียบเทียบสินค้า และ
บริการที่ตนเองต้องการกับสินค้าและบริการ ที่เสนอขายในตลาดจากประสบการณ์การใช้สินค้าและ
บริการ และจากข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้จากการโฆษณา ข้อมูลสินค้าและบริการ ภาพลักษณ์ ของ
ผู้ประกอบการ เป็นต้น  ดังนั้นความภักดีในขั้นนี้จะส่งผลต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการ
รับรู้และประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการ (Oliver, 1999) 
 2) ขั้นความรู้สึก (Affective Loyalty) เป็นขั้นที่สองของความภักดีที่ลูกค้ามีความมุ่งมั่น 
(Commitment) ในระดับที่สูงกว่าความภักดีขั้นการรับรู้ (Oliver, 1999) ในขั้นตอนนี้ความภักดี จะ
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกชอบ และการเติมเต็มจากการใช้สินค้าและบริการซึ่งพัฒนามาจากความภกัดี 
ขั้นการรับรู้และความพึงพอใจอันเป็นการประเมินโดยรวมจากประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการประเมินความภักดีเชิงเจตคต ิ  อย่างไรก็ตามลูกค้าที่มีความภักดี 
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ในขั้นความรู้สึกยังสามารถเปล่ียนไปใช้สินค้าและบริการอื่นได้ แม้ว่าลูกค้าจะมีความพึงพอใจต่อสินค้า 
และบริการ (Oliver, 1999) 
 3) ขั้นความตั้งใจซื้อ (Conative Loyalty) เป็นขั้นที่สามของความภักดีที่เปล่ียนเป็นความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral intention)  ซึ่งมีอิทธิพลจากความรู้สึกทางบวกต่อตราสินค้า และ
บริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเจาะจงใช้สินค้าและบริการเฉพาะผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ขั้นความตั้งใจซื้อนี้เป็นความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะซื้อหรือใช้บริการตรงกับคำจำกัดความของความ
ภักดีที่ โอลิเวอร์ (Oliver, 1999) ได้ให้ความหมายไว้ 
 4) ขั้นการแสดงพฤติกรรม (Action Loyalty) เป็นขั้นสุดท้ายที่เปลี่ยนแรงจูงใจที่ตั้งใจซื้อ
สินค้าและบริการในขั้นความตั้งใจซื้อไปสู่การกระทำ การแสดงพฤติกรรมนี้คือความมุ่งมั่นอย่างแน่ว
แน ่(Deeply held commitment) ที่จะซื้อสินค้าที่ชอบซ้ำหรือใช้บริการกับผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต แม้ว่ามีอิทธิพลจากสถานการณ์หรือการโน้มน้าวทางการตลาด ที่มีศักยภาพที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนพฤติกรรม (Switching behavior) (Oliver, 1999) 
 โดยสรุป กรอบแนวคิดของ โอลิเวอร์ (Oliver, 1999) ได้รวมแนวคิดของความภักดี  
เชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรมเข้าด้วยกัน โดยมีขั้นตอนการพัฒนาจากขั้นการรับรู้ที่เน้น 
ประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ ไปสู่ขั้นความรู้สึกที่เป็นการแสดงความรู้สึกชอบต่อตราสินค้าและ
ผู้ให้บริการ  ในขั้นต่อมาลูกค้ามีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าและบริการเฉพาะตราสินค้าและผู้ให้บริการ
นั้น ๆ หลังจากได้รับความพึงพอใจทางบวกจากประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการสะสมอย่าง
ต่อเนื ่อง และขั ้นแสดงพฤติกรรมเป็นความมุ ่งมั ่นอย่างแน่วแน่ที ่ซื ้อสินค้าซ้ำและใช้บริการกับ 
ผู้ให้บริการเดิมอย่างต่อเนื่องในอนาคต  ดังนั้น ลูกค้าจะเกิดความภักดีที่แท้จริงได้นั้น ผู้ผลิตและ  
ผู้ให้บริการจะต้องเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ  
ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่
ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะใช้สินค้าและบริการซ้ำเฉพาะตราสินค้าและผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
ในอนาคต  ลูกค้าที่มีความภักดีอย่างแท้จริงจะไม่เปลี ่ยนพฤติกรรม (Switching behavior) ไปใช้
สินค้าและบริการของคู่แข่ง  ในทางกลับกัน โอลิวา และคนอื่น ๆ (Oliva, et al., 1992) กล่าวว่า 
ความภักดีสามารถเปล่ียนเป็นความไม่พึงพอใจได้ ถ้าหากลูกค้าได้รับประสบการณ์เชิงลบจากการซื้อ
สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจซ้ำ ๆ  หลายครั้งและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้
สินค้าและบริการกับคู่แข่งในท้ายที่สุด 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการนำความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรมเพื่ออธิบาย
ความภักดีในการทำวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ชอดฮูรี และโฮลด์บรูค (Chaudhuri & Holdbrook, 2001) ได้ศึกษาความภักดีต่อตรา 
สินค้าในรูปของความตั้งใจซื้อ ซึ่งเป็นความภักดีเชิงพฤติกรรมและความภักดีเชิงเจตคติ โดยได้ใหค้ำ
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จำกัดความว่า ความภักดีในการซื้อ (Purchase Loyalty) หมายถึง ความมุ่งหวังในการซื้อตราสินค้า
ซ้ำ และความภักดีเชิงเจตคติหมายถึง ระดับความมุ่งมั่นที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้า  ตัวช้ีวัดความภักดีเชิง
พฤติกรรมประกอบด้วย ความตั้งใจซื้อซ้ำ ความตั้งใจใช้ตราสินค้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  ตัวชี้วัด
ความภักดีเชิงเจตคติประกอบด้วย ความมุ่งมั่นต่อตราสินค้า และความยินดีที่จะจ่ายเพิ่ม  ผลการวิจัย
พบว่า ความภักดีเชิงพฤติกรรมและความภักดีเชิงเจตคติส่งผลต่อผลสำเร็จทางธุรกิจในรูปของส่วน
แบ่งตลาด 
 นีเมเยอร์ และเมอร์ฟี (Knemeyer & Murphy, 2005) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการตลาด
สัมพ ันธภาพ (Relationship marketing) และผลสำเร ็จของการตลาดสัมพันธภาพ โดยการ
เปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับลูกค้าที ่ใช้บริการโลจิสติกส์   ผลสำเร็จของ
การตลาดสัมพันธภาพในงานวิจัยนี้ประเมินจากการปรับปรุงผลการให้บริการ การรักษาลูกค้าโดยใช้
ข้อคำถามเกี่ยวกับการกล่าวถึงเชิงบวก ความยินดีจ่ายในราคาสูงขึ้น การใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
การอ้างอิง (referrals) โดยใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับการแนะนำผู้ให้บริการกับบุคคลอื่น  
 รวยร ื ่น และมิลเลอร์ (Rauyruen & Miller, 2007) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพ ด้าน
ความสัมพันธ์ที่มีต่อความภักดี ในบริบทของการค้าระหว่างธุรกิจ (B2B) โดยได้นำความภักดีแบบผสม
ซึ ่งประกอบด้วยความภักดีเชิงพฤติกรรม และความภักดีเชิงเจตคติมาศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ 
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ ความมุ่งมั่น ความเช่ือถือ ความพึงพอใจ ที่มีต่อความภักดี โดย
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยใช้ความภักดีในการซื้อ (Purchase Loyalty) ในการประเมินความภักดีเชิง 
พฤติกรรม และปรับใช้ความภักดี เชิงเจตคติที ่ปรากฏในงานวิจัยของ ไซธาม และคนอื ่น ๆ  
(Zeithaml, et al., 1996) ประกอบด้วย การบอกต่อเชิงบวก การรับรองผู้ให้บริการกับผู้อื่น และการ
โน้มน้าวผู้อื่นให้ใช้บริการ 
 วอลเลนเบิร์ก และลูคาสเซ่น (Wallenburg & Lukassen, 2010) ได้ศึกษาการปรับปรุง
บริการ ในแง่ของต้นทุนและการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อความภักดีของลูกค้า  ความ
ภักดีในงานวิจัยครั้งได้แบ่งออกเป็นสามตัวแปรประกอบด้วย 1) การอ้างอิง (Referrals) ซึ ่งเป็น 
การรับรองและแนะนำผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลอื่น  2) การเพิ่มการใช้บริการ (Extensions) ซึ่ง
เป็นการใช้บริการในอนาคต และเลือกใช้บริการกับผู ้ให้บริการเดิม รวมถึงการขยายปริมาณ  
การใช้บร ิการเพิ ่ม และ 3) การร ักษาลูกค้า (Retention) ซึ ่งประกอบด้วยการใช้บร ิการกับ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องในอนาคต การขยายสัญญาเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง และการเลือก
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เป็นตัวเลือกแรก  การใช้ความภักดีที่ประกอบด้วยสามตัวแปรนี้  สามารถแสดง 
ให้เห็นถึงแนวโน้มของมูลค่าลูกค้าในช่วงชีวิต (Customer Lifetime Value) ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
สามารถนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ในอนาคต  
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 วอลเลนเบิร์ก และคนอื ่น ๆ (Wallenburg, et al., 2010) ศึกษาผลการให้บริการโลจิ
สติกส์ในแง่ของการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของ ลูกค้าที่มาใช้บริการโลจิสติกส์ ที่มีต่อความภักดีใน
บริบทการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ เยอรมนี โดยความภักดีในงานวิจัยนี้ได้แบ่งความภักดี
ออกเป็น 3 มิติประกอบด้วย 1) การรักษา ลูกค้า (Retention) ซึ่งประเมินความภักดีเชิงเจตคติในรูป
ของความตั้งใจใช้บริการซ้ำ 2) การเพิ่มการใช้บริการ (Extensions) ซึ่งประเมินความตั้งใจใช้บริการ
อื่นเพิ่ม และ 3) การอ้างอิง (Referrals) ซึ่งประเมินความถี่ที่ลูกค้ารับรองผู้ให้บริการกับบุคคลอื่นทั้ง
ในและนอกองค์กร 
 เคเตอร์ และเคเตอร์ (Cater & Cater, 2010) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้า 
ความมุ่งมั่น และความภักดี ในบริบทการค้าระหว่างธุรกิจ (B2B) ในประเทศสโลวาเนีย โดยความภักดี 
ในงานวิจัยนี้ ใช้ความภักดีแบบผสมประกอบด้วยความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤตกิรรม  
การประเมินความภักดีทั ้งสองแบบนี้  ผู ้วิจัยได้ใช้ตัวชี ้ว ัดความภักดีของ ไซธาม และคนอื ่น ๆ 
(Zeithaml, et al., 1996) ที่ประกอบด้วยการกล่าวถึงในแง่บวก และการรับรองต่อผู้อื่นที่ต้องการ
คำแนะนำ เป็น ตัวช้ีวัดความภักดีเชิงเจตคติและการเป็นตัวเลือกแรกในการซื้อสินค้าและการทำธุรกิจ
ร่วมกันใน อนาคต เป็นตัวช้ีวัดความภักดีเชิงพฤติกรรม  
 คริสโตดูลิเดส และไมเคิลลิดู (Christodoulides & Michaelidou, 2011) ศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งจูงใจต่อการซื ้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ความพึงพอใจ และความภักดี ในการ 
ประเมินความภักดีนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การประเมินความภักดีแบบผสม  การประเมินความภักดีเชิงเจตคติ 
และความภักดีเชิงพฤติกรรมได้ถูกประเมินจากการเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากเวบไซต์อื่น และการเป็น
ตัวเลือกแรก  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดี 
 จิโอวานิส และคนอื ่น ๆ (Giovanis et al., 2014) ศึกษาความภักดีในบริบทของธุรกิจ
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ 
ภาพลักษณ์ และความภักดี การประเมินความภักดีในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ข้อคำถามที่ประเมินความภักดี
ของ ไซธาม และคนอื่น ๆ (Zeithaml, et al., 1996) ซึ่งประกอบด้วย ความตั้งใจที่จะใช้บริการกับ 
ผู้ให้บริการเดิม ความเต็มใจที่จะแนะนำผู้ให้บริการกับบุคคลอื่น  
 สรุป ความภักดีมีการให้คำจำกัดความที่หลากหลายครอบคลุมทั้งความภักดีเชิง เจตคติ 
และความภักดีเชิงพฤติกรรม และมีตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความภักดีทั้งสองประเภทที่มีเกณฑ์  การ
ประเมินที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  จากงานวิจัยของ แพน และคน
อื่น ๆ (Pan, et al., 2012) ที่ได้ทำการศึกษาการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ความสัมพันธ์
ระหว่างความภักดีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ระหว่างความ
ภักดีเชิงพฤติกรรมและความภักดีเชิงเจตคติ  ผลการวิเคราะห์พบว่า เกณฑ์การวัดทั้งสองแบบสามารถ
ใช้ทดแทนกันได้ในกรณีไม่สามารถใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง  
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 อนึ่ง แพน และคนอื่น ๆ (Pan, et al., 2012) ได้แนะนำว่า การนำความภักดีเชิงพฤติกรรม
และความภักดีเชิงเจตคติมาเป็นเกณฑ์การวัด จะสามารถทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรกับ
ความภักดีได้ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดิค และบาซู (Dick & Basu, 1994) ที่ได้ให้เหตุผลว่า 
การศึกษาความภักดี โดยการใช้การประเมินเชิงพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว อาจมีความเส่ียงจากปัจจัย
แวดล้อมอื่น เช่น ต้นทุนในการเปล่ียนการใช้สินค้าและบริการ (Switching Cost) กฎระเบียบของรัฐ 
ข้อจำกัดทางด้าน เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการประเมินความภักดีเชิงพฤติกรรม และส่งผลให้
เกิดความภักดีเทียม (Spurious Loyalty) แทนที่จะเป็นความภักดีที่แท้จริง (True Loyalty)  ดังนั้น 
การจำแนกความภักดี ที่แท้จริงจึงมีการเสนอให้มีการศึกษาความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิง
พฤติกรรมร่วมกัน (Jang, et al., 2013)  โดย ดิค และบาซู (Dick & Basu, 1994) เสนอความสัมพันธ์
ระว่างเจตคติเชิงสัมพันธ์กับพฤติกรรม ซึ่งผู้วิจัยสามารถศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและสามารถทำ
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ซ ึ ่งคล้ายคลึงก ับข้อเสนอแนะของ โอลิเวอร ์ (Oliver, 1999) ที ่กล่าวถึงความภักดีในแง ่ของ
กระบวนการที่สรุปไว้ว่า ความภักดีสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ ความภักดีระดับเจตคติ 
(Attitudinal Loyalty) ซึ่งประกอบด้วยสองขั้นตอนนั่นคือ ขั้นการรับรู้ (Cognitive Loyalty) ขั้น
ความร ู ้ส ึก (Affective Loyalty) และความภักด ี เช ิงพฤต ิกรรม (Behavioral Loyalty) ซึ่ ง
ประกอบด้วยสองขั้นตอนนั่นคือ ขั้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Conative Loyalty) และขั้นการแสดง
พฤติกรรม (Action Loyalty) ซึ่งปรากฏในรูปแบบของการซื้อซ้ำหรือการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินความภักดีทั้งสามประเภทสามารถสังเคราะห์แนวคิด ได้ดังตารางที่ 2.4  
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ตารางที่ 2.4 สังเคราะห์แนวคิดความภักดี 
 

ประเภทของความภักดี ผู้วิจัย 
ความภักดีเชิงพฤติกรรม  
(Behavioral Loyalty) 

Cronin & Taylor (1992) 
Fornell (1992) 
Boulding, et al. (1993) 
Hallowell (1996) 
Magi & Julander (1996) 
Bienstock, et al. (1997) 

ความภักดีเชิงเจตคติ 
(Attitudinal Loyalty) 

Zeithaml, et al. (1996) 
Miguel-Davila, et al. (2010) 
Chen & Cheng (2012) 
Goode, et al. (2014 

งานวิจัยที่ศึกษาทั้งแนวคิดความภักดีเชิงพฤติกรรม 
และความภักดีเชิงเจตคติ 
 

Oliver (1999) 
Dick & Basu (1994) 
Chaudhuri & Holdbrook (2001) 
Rauyruen & Miller (2007) 
Wallenburg & Lukassen (2010) 
Wallenburg, et al. (2010) 

  
 ดังนั้น ในส่วนของความภักดีเชิงเจตคติ การประเมินความภักดีเชิงเจตคติในรูปของความ
มุ ่งม ั ่นด้านความร ู ้ส ึก (Affective commitment) (Caruana, 2002; Davis, 2006; Rauyruen & 
Miller, 2007; Davis-Sramek, et al., 2008) การเป็นตัวเลือกแรก (Caruana, 2002; Bouzaabia, 
et al., 2013a) การบอกเล่าในเชิงบวก และการแนะนำผู ้ให้บริการกับบุคคลอื ่น (Caceres & 
Paparoidamis, 2007) ซึ่งปรากฏในงานวิจัยของ ไซธาม และคนอื่น ๆ (Zeithaml, et al., 1996) ที่
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมว่า เป็นผลจากคุณภาพการ
บริการโดยเสนอว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและความภักดีเชิงเจตคติ
โดย 1) ลูกค้าจะกล่าวถึงผู ้ให้บร ิการในเชิงบวก 2) ลูกค้าจะแนะนำผู ้ให้บร ิการกับบุคคลอื่น  
3) ลูกค้าจะภักดีต่อผู้ให้บริการในรูปแบบของการซื้อซ้ำ หรือการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง 4) ลูกค้าจะใช้ 
บริการอื่นเพิ่ม และ 5) ลูกค้ายินดีจ่ายในราคาสูงขึ้น  และมีงานวิจัยหลายงานที่ได้นำตัวชี้ว ัดจาก  
งานวิจัยของ ไซธาม และคนอื่น ๆมาปรับใช้ เช่น รวยรื่น และมิลเลอร์ (Rauyruen & Miller, 2007) 
มิเกล-ดาวิล่า และคนอื่น ๆ (Miguel-Davila, et al., 2010) เป็นต้น 
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 ความภักดีเชิงเจตคติจึงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีผลมาจากความพึงพอใจที่
ลูกค้าได้รับประสบการณ์ จากการใช้บริการสะสมทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกชื่นชอบและแนะนำผู้ให้
บริการกับผู้อื่น ซึ่งส่งผลต่อการดึงดูดลูกค้าใหม่ และชื่อเสียงของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เนื่องจากลูกค้า
จะบอกเล่าต่อในเชิงบวก (Positive Word-of-Mouth) ถึงคุณภาพการบริการของผู ้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ และแนะนำผู้อื่นให้มาใช้บริการ (Recommendations) ทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นที่ 
รู้จักมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ  และเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ จากการแนะนำของลูกค้าเดิม ซึ่งสามารถลด 
ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการรายใหม่ ในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์เมื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ต้องการ 
จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์  นอกจากนี้ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี ยังเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า 
เดิมที ่มีความพึงพอใจสูงกับผู ้ให้บริการ และเป็นสิ ่งที ่ลดผลกระทบจากอุปสรรคที ่เกิดขึ ้นจาก
สภาพแวดล้อมในธุรกิจ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดงานวิจัยของ ไซธาม และคนอื่น ๆ (Zeithaml, et 
al., 1996) 
 ในบริบทของการบริการโลจิสติกส์ความภักดีเชิงพฤติกรรม จึงสมควรประเมินในรูปของ
ความต ั ้ ง ใจซ ื ้ อซ ้ ำ  (Cronin & Taylor,1992; Stank, et al., 1999; Stank, et al., 2003; Davis-
Sramek, et al., 2008) หรือการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องในอนาคต (Repeat purchase or Repeat 
patronage) (Oliver, 1999; Bienstock, 2008; Chumpitaz & Paparoidamis, 2004; Davis, 
2006; Saura, et al., 2008; Juga, et al., 2010) และการขยายปริมาณการใช้บริการ (Wallenburg 
& Lukassen, 20110; Wallenburg, et al., 2010) เนื่องจากการสร้างลูกค้าใหม่นั้นใช้ต้นทุนสงูกว่า 
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม (Fornell, 1992; Knemeyer & Murphy, 2005) และการที่ 
ลูกค้าอุปถัมภ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องและขยายปริมาณการใช้บริการ ส่งผลให้ส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดและผลกำไรเพิ่มขึ้น และยอดขายในอนาคตที่มีความแน่นอน และลูกค้าเปลี่ยนไปใช้
สินค้าและบริการกับคู่แข่งได้ยาก (Fornell, 1992; Anderson & Sullivan, 1993) ส่งผลให้ธุรกิจมี
ฐานลูกค้าที่มั่นคง อันเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่สร้างความสามารถในการแข่งขันที่ มีประสิทธิภาพ 
(Fornell, 1992; Rust & Zahorik, 1993; Wang & Lo, 2003)  ดังนั้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
รูปแบบของความตั้งใจซื้อซ้ำหรือความตั้งใจอุปถัมภ์และการเพิ่มปริมาณการใช้บริการกับผู้ให้บริการ
จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของการประเมินความภักดีเชิงพฤติกรรมในบริบทของการให้บริการโลจิสติกส์  
 จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเกี่ยวกับความภักดีเชิง เจตคติ
และความภักดีเชิงพฤติกรรม จึงสมควรที่จะใช้การประเมินความภักดีแบบผสมโดยใช้ ความภักดี 
เชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมร่วมกันในการประเมินความภักดีของลูกค้าในบริบทการ
ให้บริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยครั้งนี้  เพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างความ 
พึงพอใจและความภักดีได้ชัดเจนยิ ่งขึ ้น (Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999; Pan, et al., 2012; 
Jang, et al., 2013) 
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 2.8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดี  
   ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย 
(Flint, et al., 2011) และมีการยืนยันว่าความพึงพอใจมีผลต่อความภักดี (Dick & Basu, 1994; 
Anderson & Sullivan, 1993; Fornell, 1992; Rust & Zahorik, 1993)  เฮสเก็ทท์ และคนอื ่น ๆ 
(Heskett, et al., 2008) ได้กล่าวว่า ความภักดีเป็นผลโดยตรงของความพึงพอใจของลูกค้า โดยได้
ยกตัวอย่างการ วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีในบริษัท XEROX พบว่า ลูกค้าที่ให้
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด (5 คะแนน) มีโอกาสที่จะซื ้อสินค้าของ XEROX มากกว่าลูกค้าที่ให้
คะแนนความพึงพอใจสูง (4 คะแนน) ถึงหกเท่า และบริษัทพยายามปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อ
การันตีความ พึงพอใจระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า และลดจำนวนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจให้อยู่ในระดับต่ำสุด 
เนื่องจาก ลูกค้าที่ไม่พอใจจะพูดถึงบริษัทในแง่ลบ และส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้า 
(Potential customers) 
   ฟอร์เนลล์ (Fornell, 1992) ได้ศึกษาความพึงพอใจและเสนอรูปแบบการวัดความ
พึงพอใจ ซึ่งประเมินคุณภาพผลลัพธ์ที่ลูกค้ารับรู้ โดยงานวิจัยนี้ได้จัดทำเป็น Customer Satisfaction 
Barometer (CSB) รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีรวมและความภักดี โดยประเมินจาก 
ความตั้งใจซื้อและการยอมรับด้านราคา (Price tolerance) ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความ 
พึงพอใจส่งผลต่อความภักดีมากในบางอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือ  
บริการอื่นต่ำ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ยา และธนาคาร เป็นต้น 
   กุสตาฟสัน และคนอื่น ๆ (Gustafsson, et al., 2005) ได้ศึกษา ความพึงพอใจรวม 
ความมุ่งมั่นและการรักษาลูกค้าในบริบทของธุรกิจโทรคมนาคม รวมถึงปัจจัยที่ ส่งผ่าน (Mediator) 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดี  การประเมินความพึงพอใจในงานวิจัยนี้ ใช้การ
ประเมินความพึงพอใจรวมที่ปรากฎในงานวิจัยของ ฟอร์เนลล์ (Fornell, 1992) ฟอร์แนล และคนอื่น ๆ 
(Fornell, et al., 1996) ประกอบด้วย ความพึงพอใจรวม การยืนยันความคาดหวัง (Expectancy 
Disconfirmation) และประสิทธิภาพของบริการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการ ที่เป็นเลิศ และประเมิน
ความภักดีโดยคำนวณการสูญเสียลูกค้า (Churn)  ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ ความมุ ่งมั่น
เ ก ี ่ ย วก ั บอารมณ ์  (Affective Commitment) และความม ุ ่ ง ม ั ่ นทางต ้ นท ุน  ( Calculative 
Commitment) มีผลต่อการรักษาลูกค้าในธุรกิจโทรคมนาคมอย่างมีนัยสำคัญ 
   รัสท์ และซาฮอริค (Rust & Zahorik, 1993) ได้ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจ ใน
รูปของมิติคุณภาพการบริการต่าง ๆ  ที่มีต่อการรักษาลูกค้า โดยงานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างของธุรกิจ
ธนาคาร และวิเคราะห์การรักษาลูกค้าโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจมีผลต่ออัตราการรักษาลูกค้าธนาคาร โดยเฉพาะมิติด้านความอบอุ่นในการให้บรกิาร 
(Warmth) 
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   ในบริบทของความภักดีเชิงพฤติกรรม ผลวิจัยจากงานวิจัยหลายชิ ้นแสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าหรือความภักดี (Fornell, 1992; Anderson 
& Sullivan, 1993; Cronin & Taylor, 1992; Rust & Zahorik, 1993)  ความพึงพอใจเป็นปัจจัย
สำคัญที่พัฒนาไปสู่ความภักดี  ดิค และบาซู (Dick & Basu, 1994) และโอลิเวอร์ (Oliver, 1999) ให้
ความเห็นว่า ความพึงพอใจเป็นตัวแปรต้นของความภักดี  นักวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อ
การซื้อซ้ำ (Repurchasing) การใช้บริการซ้ำ (Repatronage) เนื่องจากลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจ
อย่างต่อเนื่องกับผู้ให้บริการ จะเป็นเหตุให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะซื้อสินค้า
หรือบริการกับคู่แข่ง และความภักดีจะเกิดข้ึนภายหลังจากที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการใช้สินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อตราสินค้าหรือผู้ให้บริการ 
(Oliver, 1997) เช่นเดียวกับ โอลิเวอร์ (Oliver, 1980) โอลิเวอร์ และลินดา (Oliver & Linda, 1981) 
ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อเจตคต ิซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ  ผลการวิจัยได้ยืนยันแนวคิดนี้ 
โดยความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลต่อเจตคติ และส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ  ในทางกลับกัน การซื้อ
สินค้าที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจจะลดโอกาสที่จะซื้อสินค้าซ้ำ (Oliver, 1981)  ดังนั้น สามารถสรุป
ได้ว่าความภักดีของลูกค้าส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำและความภักดีของลูกค้ารวมถึงโอกาสที่จะ
เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอื่น (Yi, 1990)  
   มีงานวิจัยเชิงประจักษ์มากมายได้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกั บ
ความภักดี ซึ่งปรากฏในรูปแบบของความตั้งใจซื้อ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และความภักดี  ตัวอย่าง
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความภักดีสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   ดาบอลก้า และคนอื่น ๆ (Dabholkar, et al., 2000) ได้ทดสอบโมเดลคุณภาพการ
บริการ หลายรูปแบบ โดยเปรียบเทียบมิติคุณภาพการบริการในด้านการเป็นองค์ประกอบการเป็นตัว
แปรส่งผ่าน รวมถึงการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการบริการระหว่างการวิเคราะห์ส่วนต่าง 
(Gap measurement) และการประเมินเฉพาะการรับรู้คุณภาพการบริการ รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีในรูปของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมนั้น ถูก
ประเมินโดยใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการในอนาคต และการแนะนำผู้ให้บริการกบัผู้อื่น  
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่านของระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม โดยความพึงพอใจมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
   ฟล้ินท์ และคนอื่น ๆ (Flint et al., 2011) ศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถใน
การ คาดการณ์คุณค่า และความต้องการของลูกค้า (Customer value anticipation) ความพึงพอใจ 
และความภักดีในบริบทของการค้าระหว่างธุรกิจ  ในงานวิจัยนี้ ตัวแปรความพึงพอใจใช้ข้อคำถามด้าน 
ความพึงพอใจ และใช้ต ัวแปรความภักดีแบบผสมเพื ่อวัดความสัมพันธ์  ผลการวิจัยพบว่า 
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ความสามารถในการคาดการณ์คุณค่าและความต้องการของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความภักดีอย่างมีนัยสำคัญ 
   นอแมนน์ และคนอื่น ๆ (Naumann, et al., 2010) ศึกษาความพึงพอใจของการ
ให้บริการระหว่างธุรกิจ (B2B) ความภักดี และการเปล่ียนผู้ให้ บริการ (switching) โดยความภักดีของ
ลูกค้าประเมินจากโอกาส (Likelihood) ที่จะต่อสัญญา และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปล่ียนผู้ให้บริการ 
ประกอบด้วย ราคา การบริการ ระบบการบริการ และมูลค่าผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มีความพึงพอใจ
ในบริการสูงจะต่อสัญญาใหม่ และไม่เปล่ียน ไปใช้บริการกับผู้ให้บริการอื่น  ดังนั้นการให้บริการที่ทำ
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูง จะมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในรูปของการต่อสัญญาและป้องกัน
ไม่ให้ลูกค้าเปล่ียนไปใช้บริการกับคู่แข่ง 
   บูซาและคนอื่น ๆ (Bouzaabia, et al., 2013a) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ คุณภาพด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าของธุรกิจ
ค้าปลีก ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจและความภักดีมีความสัมพันธ์เชิงบวก  
   จากงานวิจัยที่ได้สรุปเบื้องต้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความภักดี  
 
2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  
 โดยสรุปงานวิจัยมากมายได้ยืนยันความสัมพันธ์ของโมเดลคุณภาพการบริการ ความ 
พึงพอใจ และความภักดี (Cronin & Taylor, 1992; Caruana, 2002; Chumpitaz & Paparoidamis, 
2004; Miguel-Davila, et al., 2010; Prakash, 2011; Siddiqi, 2011; Seto-Pamies, 2012; Frank, 
et al., 2014) โดยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์
กับความภักดี และคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดี โดยมีความพึงพอใจเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดี  
มีดังต่อไปนี้ 
 ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) ใช้โมเดล SERVPERF ที่ประกอบด้วย 
ห้ามิติ คือ ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นไว้ใจได้ ลักษณะทางกายภาพ ความเข้าใจลูกค้า และการ 
ตอบสนองลูกค้า โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความตั้งใจ
ซื้อ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญ และความ 
พึงพอใจมีผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญ 
 คารัวน่า (Caruana, 2002) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการ ความพึงพอใจ และความภักดีต่อบริการ ในบริบทธนาคารพาณิชย์ในประเทศมอลต้า  ตัวแปร
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คุณภาพบริการนั้นวัดจากการรับรู้คุณภาพการบริการเปรียบเทียบกับความคาดหวังต่อบริการ  ข้อ
คำถามด้าน คุณคุณภาพการบริการได้นำข้อคำถามจากเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL 
โดยประกอบด้วย 3 มิติ คือ ความน่าเชื ่อถือ (Reliability) คุณภาพการบริการด้านกายภาพ 
(Tangibility) และ มิติด้านการตอบสนองต่อบริการ ความเช่ือมั่น (Assurance) และความเข้าใจลูกค้า 
(Empathy) รวมเป็นหนึ่งมิติ  ด้านตัวแปรความพึงพอใจนั้น ผู้วิจัยได้ประเมินประสบการหลังการใช้
บริการ และความพึงพอใจโดยรวม  ด้านตัวแปรความภักดีต่อบริการนั้น ผู้วิจัยได้ประเมินความภักดี
เชิงเจตคติประกอบด้วย การกล่าวถึงในเชิงบวก การโน้มน้าวให้ผู ้อื ่นมาใช้บริการกับธนาคาร 
ความรู้สึกชอบและการเป็นตัวเลือกแรกเมื่อต้องการใช้บริการกับธนาคาร  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ จำนวน 1,000 คน และได้รับแบบสอบถามกลับจำนวน 194 ฉบับ  
คิดเป็น ร้อยละ 20.5  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดีโดยมีความ 
พึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยสามารถอธิบายค่าความแปรปรวน (Variance Explained) 
คิดเป็นร้อยละ 53 
 ชุมพิทาซ และพาพารอยดามิส (Chumpitaz & Paparoidamis, 2004) ศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีระหว่างของธุรกิจ (B2B) ในบริบท 
บริษัทโฆษณา ซึ่งมิติคุณภาพการบริการได้ใช้แนวคิดของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ที่ประกอบด้วย 
มิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิคซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้คือ มิติคุณภาพการโฆษณา และมิติคุณภาพการ
บริการด้านกระบวนการประกอบด้วย มิติด้านการสื่อสาร มิติด้านการขนส่ง และมิติด้านการจัดการ 
ความพึงพอใจในงานวิจัยได้ใช้ความพึงพอใจรวม (Overall or Global Satisfaction) และความภักดี 
ใช้การประเมินโดยการวัดการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Continue doing business) และการแนะนำ
ผู ้ให้บริการกับคนอื ่น  นอกจากนี ้ผู ้วิจัยได้เพ ิ ่ม มิติความเชื ่อมั ่น (Trust) และมิติความมุ ่งมั่น 
(Commitment) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่มีต่อความภักดี  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นบริษัท 
ที ่จ้างโฆษณากับบริษัทโฆษณาจำนวน 262 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34 มีจำนวนแบบสอบถามที่  
สมบูรณ์จำนวน 234 ชุด  ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์องค์  
ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อทดสอบโมเดลที่ได้ออกแบบไว้  ผลการวิจัยพบว่า ทุกตัวแปรมีค่า factor 
loading ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ  โมเดลมีความเช่ือถือได้ที่ระดับตั้งแต่ 0.74 ถึง 0.93  ผลการวิจัยโดย
การวิเคราะห์สมการโครงสร้างพบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจรวมอย่างมี 
นัยสำคัญ โดยเฉพาะมิติคุณภาพการบริการด้านเทคนิค (คุณภาพการโฆษณา) มีผลต่อความพึงพอใจ 
มากกว่ามิติคุณภาพการบริการด้านกระบวนการ ความพึงพอใจรวมมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่น (Trust) 
ความมุ่งมั่น (Commitment) และความภักดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยความเชื่อมั่นและความ
มุ่งมั่นมีอิทธิพลต่อความภักดีมากกว่าความพึงพอใจรวม 

 มิเกล-ดาวิล่า และคนอื่น ๆ (Miguel-Davila, et al., 2010) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
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คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดี  มิติคุณภาพการบริการประกอบด้วย คุณภาพการ
บริการด้านการให้บริการ คุณภาพการบริการด้านกายภาพ คุณภาพการบริการพนักงาน และคุณภาพ
การบริการด้านเทคโนโลยี  ตัวแปรด้านความพึงพอใจถูกประเมินโดยความรู ้สึกพอใจที ่สามารถ
ตอบสนองความความต้องการ และระดับการบริการตามที่คาดหวัง  ตัวแปรด้านความภักดีถูกประเมิน
โดยการเป็นตัวเลือกแรกเมื่อต้องการใช้บริการ และการรับรองธนาคารกับบุคคลอื่นเมื่อต้องการใช้
บริการกับธนาคาร  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 400 คน  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการ
บริการด้านการบริการ เป็นมิติคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ  คุณภาพการบริการ
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดี  ดังนั้น 
คุณภาพการบริการจึงมีความสัมพันธ์กับความภักดี โดยมีความพึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 พราแคช (Prakash, 2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการภายใน คุณภาพ
การบริการภายนอก ความพึงพอใจ ความภักดี ความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินธุรกิจ
ของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอินเดีย  ผู้วิจัยได้พัฒนามิติคุณภาพการบริการที่
เหมาะสมกับบริบทโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมิติคุณภาพการบริการภายในประกอบด้วย 
ความรวดเร็ว ความสอดคล้องกันของกลยุทธ์ระหว่างธุรกิจ การตอบสนอง ความเช่ือมั่น การปรับตัว 
เลือก (Customization) อุปกรณ์และเครื่องมือ  ด้านมิติคุณภาพการบริการภายนอกประกอบด้วย 
ความรวดเร็ว ความสัมพันธ์ การปรับตัว ความสอดคล้องของกลยุทธ์ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ศักยภาพของบริการ ความน่าไว้วางใจ (Credibility)  ตัวแปรด้านความพึงพอใจประกอบด้วยระดับ 
ความพึงพอใจและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา  ตัวแปรด้านความภักดีประกอบด้วย การทำธุรกิจ
ร่วมกันอย่างต่อเนื ่องในอนาคต การแนะนำผู ้ให้บริก ารกับผู ้อื ่น การยอมรับด้านราคา (Price 
tolerance)  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการภายในมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการ 
ภายนอก  คุณภาพการบริการภายนอกมีอิทธิพลกับความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์
กับความภักดี 
 ซิดดิกิ (Siddiqi, 2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ 
และความภักดี ในบริบทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศบังคลาเทศ  ผู้วิจัยใช้โมเดลคุณภาพการ
บริการ SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988)  ตัวแปรด้านความพึงพอใจถูกประเมินด้วยข้อ
คำถามที่ปรับปรุงจากงานวิจัยของ ครอนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) และ มิททาล 
และคามาคุระ (Mittal & Kamakura, 2001)  ตัวแปรด้านความภักดีได้ปรับปรุงจากงานวิจัยของ  
คารัวน่า (Caruana, 2002) ซึ่งประเมินความภักดีเชิงเจตคติประกอบด้วยการกล่าวถึงในเชิงบวก  
การโน้มน้าวให้ผู้อื่นมาใช้บริการกับธนาคาร ความรู้สึกชอบและการเป็นตัวเลือกแรกเมื่อต้องการใช้
บร ิการกับธนาคาร  กลุ ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็นลูกค้าที ่ใช ้บริการธนาคารจำนวน 100 คน  
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ โดยเฉพาะมิติความ 
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เชื ่อม ั ่น (Assurance) และมิต ิความเข้าใจลูกค้า (Empathy) ม ีความสัมพันธ์ในระดับที ่สูง 
ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความภักดีในระดับที่สูง  
 เซโต-พาเมียส (Seto-Pamies, 2012) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการบริการ 
ความพึงพอใจ และความภักดี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื ่อมั่นและความภักดีในบริบท 
สำนักงานท่องเที่ยว (Travel agency) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการสำนักงานท่องเที่ยว
จำนวน 400 คน ในงานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยใช้โมเดล SERVQUAL (Parasuraman, et al., 1988) ในการ 
ประเมินการรับรู้คุณภาพการบริการ การประเมินความพึงพอใจรวมประกอบด้วยสามข้อคำถาม การ 
ประเมินความเชื่อมั่นประกอบด้วยสี ่ข้อคำถาม และการประเมินความภักดีซึ่งประเมินความตั้งใจ  
เชิงพฤติกรรมที่เสนอโดย ไซธาม และคนอื่น ๆ (Zeithaml, et al., 1996) ประกอบด้วย การกล่าวถึง
ในเชิงบวกต่อผู้อื่น การรับรองผู้ให้บริการกับผู้อื่น การโน้มน้าวเพื่อนและญาติให้มาใช้บริการ การเป็น
ตัวเลือกแรก และการอุปถัมภ์ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต  ผลการวิจัยพบว่า  คุณภาพการ
บริการส่งผลต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความภักดี  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ 
และความภักดี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 1999) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการ
บริการด้านการดำเนินงาน คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ ความพึงพอใจและความภักดี  
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ (Relational Performance) และ คุณภาพ
ด้านการดำเนินงาน (Operational Performance) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ และมี
ผลทางอ้อมกับความภักดี โดยมีความพึงพอใจเป็นตัวส่งผ่าน  จากโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
พบว่า คุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ ส่งผลต่อคุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน 
อันนำไปสู่ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นและความภักดี  การศึกษาทำความเข้าใจถึงความต้องการของ ลูกค้า
อย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ให้บริการ สามารถออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความภักดีให้เกิดข้ึน  
 สแตงค์ และคนอื ่น ๆ (Stank, et al., 2003) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ที ่ประกอบด้วย คุณภาพด้านความสัมพันธ์ และคุณภาพด้านการให้บร ิการ 
(Reliability; Dependability and Accuracy) และต้นทุน กับความพึงพอใจ และความตั้งใจซื้อ  
อันนำไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาด  ผลงานวิจัยพบว่า คุณภาพด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความภักดี ซึ่งความภักดีมีความสัมพันธ์กับสว่น
แบ่งตลาด และสรุปว่า คุณภาพการบริการด้านการดำเนินงานและต้นทุน เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นใน
การเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์  ดังนั้น คุณภาพด้านความสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย การตอบสนอง
ลูกค้า ความเชื ่อมั ่นและความเข้าใจลูกค้า เป็นสิ ่งที ่จำแนกธุรกิจที่ให้บริการเป็นเลิศจากธุรกิจ 
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โลจิสติกส์ทั่วไป ซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุง  
 บายน์สต็อค (Bienstock, 2008) ได้ศึกษาบทบาทของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และความตั้งใช้บริการโลจิสติกส์ 
ของลูกค้า  มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แยกเป็นมิติคุณภาพกระบวนการ
บริการ และมิติคุณภาพผลการบริการเพื่อช่วยให้การทำความเข้าใจว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ของลูกค้าเกิดข้ึนอย่างไร  ในงานวิจัยครั้งนี้ บายน์สต็อคได้ใช้แนวคิดของ เมนท์เซอร์ และ
คนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 2001) โดยใช้ความต่างของความคาดหวังและการรับรู้ในสองมิติหลัก คือ 
มิติคุณภาพกระบวนการบริการ และมิติคุณภาพผลการบริการ ขณะที่เพิ่มโมเดลการใช้เทคโนโลยี เข้า
ไปโมเดลด้วย  ดังนั้น โมเดลการวัดนี้ศึกษาขั้นตอนการรับรู้คุณภาพการบริการตั้งแต่การประเมิน
คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และประเมินคุณภาพผลการบริการในท้ายที ่สุด  มิติด้าน
กระบวนการให้บริการประกอบด้วย คุณภาพการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพข้อมูล คุณภาพ  
กระบวนการส่ังซื้อ และการจัดการข้อผิดพลาด  มิติด้านผลการให้บริการประกอบด้วย มิติด้านเวลา 
ความพร้อมในการให้บริการ และสภาพสินค้าที่สั่งซื้อซึ่งปรากฏในงานวิจัยของ บายน์สต็อค และคน
อื่น ๆ (Bienstock, et al., 1997)  การประเมินความพึงพอใจประเมินโดยข้อคำถามที่วัดความพึง
พอใจรวม และความตั้งใจใช้บริการซ้ำวัดโดยโอกาสที่จะใช้บริการอีก  ผลการวิจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่าง คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และความตั้งใจใช้บริการซ้ำพบว่า คุณภาพการ
บริการด้านกระบวนการส่งผลต่อคุณภาพผลการให้บริการ และคุณภาพผลการให้บริการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ  และความพึงพอใจส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 เดวิส (Davis, 2006) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่
ประกอบด้วย มิติคุณภาพด้านความสัมพันธ์และมิติด้านการให้บริการ ความพึงพอใจ และความภักดี 
ซึ่งปรากฎในงานวิจัยของ สแตงค์ และคนอื่น ๆ  (Stank, et al., 1999, 2003) โดยมิติความพึงพอใจ
นั ้นได้ใช้ความพึงพอใจรวมและความพึงพอใจสะสม และตัวแปรความภักดีนั ้น  ประเมินจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งมั่นทางอารมณ์ และพฤติกรรมการซื้อซึ่งปรากฏในงานวิจัยของ สแตงค์ 
และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003)  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจค้าปลีก จำนวน 
396 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 33.3  ผลการวิจัยพบว่า มิติคุณภาพด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
มิติคุณภาพการบริการ และทั้งสองตัวแปรส่งผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ความ  
พึงพอใจมีผลต่อความมุ่งมั่นทางอารมณ์ (Affective Commitment) และความมุ่งมั่นทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 เดวิส-ซราเมค และคนอื่น ๆ (Davis-Sramek, et al., 2008) ได้ศึกษามิติคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ในบริทบของผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดี โดยมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์
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ประกอบ ด้วยมิติด้านการให้บริการ (Operational service) และมิติด้านความสัมพันธ์ (Relational 
service) ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 1999) เมนท์เซอร์ และ
คนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 2001, 2004)  ความพึงพอใจของลูกค้านั้น ได้ใช้ความพึงพอใจรวมและ
ความพึงพอใจสะสม (Overall and Cumulative satisfaction) และตัวแปรความภักดีประกอบด้วย 
ความมุ่งมั่น (Affective commitment) ซึ่งปรากฏในงานวิจัยของ คารัวน่า (Caruana, 2002) และ 
สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003) และพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งปรากฏในงานวิจัยของ คารัวน่า 
(Caruana, 2002) กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ เป็นลูกค้าของผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีก
จำนวน 396 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 32.5  ผลการวิจัยพบว่า มิติคุณภาพการบริการด้าน ความสัมพันธ์ 
และมิติด้านการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ความพึงพอใจของ
ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความมุ่งมั่น และความมุ่งมั่นมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม การซื้ออย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  ผู้วิจัยสรุปว่า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านบริการโลจิสติกส์ ทำให้ผู้ผลิต
ทราบความต้องการของลูกค้า และสามารถวางแผนการให้บริการที่เหมาะสมกับความ ต้องการของ
ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อันนำไปสู่การซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง  
 ซอรา และคนอื่น ๆ (Saura, et al., 2008) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ 
ความพึงพอใจ และความภักดีในบริบทการส่งสินค้า และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบท
ของผู้ผลิตสินค้าจำนวน 194 บริษัท  มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย  
มิติด้านพนักงาน มิติคุณภาพข้อมูล มิติด้านคุณภาพสินค้าที่ส่ังซื้อ และมิติด้านเวลา ซึ่งปรับใช้ตัวแปร
จากงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 2001)  ความพึงพอใจได้ปรับใช้จาก
งานวิจัยของ สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003) ซึ่งเป็นการวัดความพึงพอใจรวม และตัว
แปรความภักดีประเมินจากความตั้งใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การแนะนำผู้ให้บริการกับบุคคลอื่นซึ่ง
เป็นการวัด ความภักดีด้านเจตคติที่ปรากฎในงานวิจัยของ ไซธาม และคนอื่น ๆ (Zeithaml, et al., 
1996)  ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์สมการโครงสร้างพบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีผลต่อ
ความพึงพอใจ และความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   นอกจากนี้การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศมีบทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ 
และความภักดี  ผู ้วิจัยได้เสนอว่า บริษัทควรลงทุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ ในโซ่อุปทาน และการปรับปรุงการจัดการด้านการส่ือสารช่วยเพิ่มคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์แก่ลูกค้า  
 จูก้า และคนอื่น ๆ (Juga, et al., 2010) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการที่มี
ต่อความพึงพอใจและความภักดีในการใช้บริการผู ้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที ่สาม (3PL) ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้เสนอมิติคุณภาพการบริการที ่สำคัญประกอบด้วย มิติคุณภาพการบริการด้านการ
ปฏิบัติงาน (Operational service Quality) ประกอบด้วย ความสามารถในการให้บริการตรงตาม
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เวลาที ่กำหนด ความสามารถในการให้บริการที ่รวดเร็ว และความสามารถในการให้บริการตาม
ปริมาณที ่ล ูกค้าต้องการ  ม ิติค ุณภาพการบริการของพนักงาน (Personal Service Quality) 
ประกอบด้วย การมีหัวใจบริการของพนักงาน ความสะดวกในการติดต่อพนักงาน และความเป็นมือ
อาชีพของพนักงาน  และมิติค ุณภาพการบริการด ้านเทคนิค (Technical Service Quality) 
ประกอบด้วย คุณภาพของ ทรัพยากรทางกายภาพ คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอิ
เลกทรอนิกส์ โดยแนวคิดมิติ คุณภาพการบริการด้านการปฏิบัติงานนั้นคล้ายคลึงกับโมเดลในงานวิจัย
ของ แสตงค์ และคนอื ่น ๆ (Stank, et al., 2003) และคล้ายคลึงกับมิติคุณภาพการบริการด้าน
กระบวนการ (Functional Service Quality) ในโมเดลงานวิจัยของ เมนท์เซอร์ และคนอื ่น ๆ 
(Mentzer, et al., 1999) และงานวิจัยของ ราฟิค และจาฟาร์ (Rafiq & Jaafar, 2007) ด้านมิติ
คุณภาพการบริการของพนักงานนั ้น สามารถเปรียบเทียบได้กับมิติความสัมพันธ์ (Relational 
dimension) ในงานวิจัยของ แสตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 2003)  มิติคุณภาพการบริการ
ด้านเทคนิคนั ้น เป็นมิติด้านกายภาพที่สามารถเปรียบเทียบได้กับ มิติด้านกายภาพ  (Tangible 
service component) ในงานวิจัยของ ราเฟล (Rafele, 2004)  ความพึงพอใจของลูกค้า ในงานวิจัย
ของ จูก้า และคนอื่น ๆ (Juga, et al., 2010) ได้ใช้การประเมินโดยใช้ข้อคำถาม เนื่องจากผู้วิจัยได้
กล่าวว่าการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าส่วนใหญ่มักจะใช้ข้อคำถามเพียงข้อเดียว  ด้านการ
ประเมินความภักดีนั้น ผู้วิจัยใช้ข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ 3 ด้าน คือ ความตั้งใจใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ความตั้งใจเพิ่มการใช้บริการ กับผู้ให้บริการ และการบอกเล่าในเชิงบวก (Word-of- 
Mouth)  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศฟินแลนด์จำนวน 235 บริษัท 
ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 22.5  ผลการวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) พบว่า มิติด้านการ
ปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 มิติย่อยคือ มิติด้านเวลาซึ่งเกี่ยวข้องกับความเช่ือถือได้ (Reliability) 
และความรวดเร็ว (Promptness) และมิติด้านปริมาณประกอบด้วยความพร้อมในการให้บริการตาม
จำนวนที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นผู้วิจัย จึงใช้มิติด้านเวลาเพียงอย่างเดียวในการประเมินคุณภาพการ
บริการด้านการปฏิบัติงาน มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แยกออกจากมิติด้านกายภาพที่ได้เสนอไว้
ในโมเดล และมีความสัมพันธ์กับมิติคุณภาพการบริการของพนักงานและมิติคุณภาพด้านการ
ปฏิบัติงาน  ในการวิเคราะห์เส้นทางพบว่ามิติด้านการขนส่งตรงตามกำนหนดมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากโมเดลที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างม ิติ
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดี พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความ พึงพอใจ ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
ความภักดี ดังที่ปรากฎในงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น มิติความภักดีที่วัดโดยความตั้งใจใช้บริการเพิ่ม
นั้นมิได้มีความสัมพันธ์ในโมเดลที่วิเคราะห์ เนื่องจากมี Factor Loading ต่ำซึ่งไม่มีผลต่อวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ต้องการศึกษาความภักดีในการใช้บริการกับผู้บริการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง  
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 บูซาเบีย และคนอื ่น ๆ (Bouzaabia, et al., 2013b) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจและความภักดี โดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศโรมาเนีย
กับประเทศ ตูนีเซีย  ตัวแปรคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ได้ปรับใช้มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์
ของ เมนท์เซอร์ และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) และแบ่งเป็น 2 มิติคือ มิติคุณภาพการ
บริการด้านการบริการ และมิติคุณภาพการบริการด้านความสัมพันธ์ ตัวแปรความพึงพอใจผู ้ว ิจัย
ประเมินโดยใช้ความพึงพอใจรวมจำนวนหนึ่งข้อคำถาม ตัวแปรด้านความภักดีได้ถูกประเมินโดยใช้
ความภักดีเชิงเจตคติจำนวนหนึ่งข้อคำถามด้านการเป็นตัวเลือกแรก  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้
ประกอบด้วยลูกค้าจำนวน 100 คนจากแต่ละประเทศ  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพการ
บริการในระหว่างลูกค้าในประเทศ โรมาเนียกับลูกค้าประเทศตูนีเซียมีความแตกต่างกัน โดยลูกค้าใน
ประเทศโรมาเนียมีระดับการรับรู้คุณภาพการบริการที่สูงกว่าการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าใน
ประเทศตูนีเซีย  โดยในประเทศโรมาเนีย คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ด้านความสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดี ขณะที่ในประเทศตูนีเซียคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ด้าน
ความสัมพันธ์และด้านคุณภาพการให้บริการทั้งสองตัวแปรมีผลต่อความพึงพอใจและความภักดี โดย
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ด้านความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากกว่า  ผู้วิจัยเสนอว่า 
ผู้บริหารร้านค้าในประเทศโรมาเนียและประเทศตูนีเซียสามารถนำผลการศึกษานี้ไปปรับปรุงคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในบริบทของ
แต่ละประเทศ 

ราว และคนอื ่น ๆ (Rao, et al., 2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และการร ักษาลูกค้า (Retention) ในบริบทการซื ้อสินค้าผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เสนอว่าความพึงพอใจเป็นผลมาจากกระบวนการ ส่ังซื้อสินค้า ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่
กิจกรรมทั้งหมดที่ลูกค้าเริ่มต้นสั่งซื้อสินค้าจนสินค้าถึงมือลูกค้า  งานวิจัยนี้มีพื้นฐานแนวคิดมาจาก
งานวิจัยด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ และคุณภาพการบริการด้านการส่งสินค้า (PDSQ) ซึ่งเป็น
การให้บร ิการระหว่างธุรกิจ (B2B)  ตัวแปรด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย ตัวแปรคุณภาพการบริการก่อนการซื้อสินค้าซึ่งประกอบด้วย ความสะดวกในการเลือก
ซื้อสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ข้อมูลสินค้า ราคา และคุณภาพเวบไซต์ ซึ่งได้ถูกประเมิน
ภายหลังจากที ่ล ูกค้าซื ้อสินค้า  และตัวแปรคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ด ้านการส่งสินค้า 
ประกอบด้วย ตัวเลือกด้านการส่งสินค้า ความพร้อมของสินค้าให้เลือก การสืบค้นคำส่ังซื้อ และความ 
ตรงต่อเวลาได้ถูกประเมินภายหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า  ตัวแปรด้านความภักดีในรูปของการรกัษา 
ลูกค้านั้น ถูกประเมินด้วยอัตราการมาซื้อสินค้าซ้ำของลูกค้า  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ กลุ่มลูกค้า 
ของผู้ขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสหรัฐอเมริการจำนวน 500 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลจาก 
เว็บไซต์ BizRate.com และ IR500  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์
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กับความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับการรักษาลูกค้า 
 จาง และคนอื่น ๆ (Jang, et al., 2013) ได้ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์
ที่มีต่อความภักดีในบริบทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยมิติคุณภาพการบริการประกอบด้วย 2 มิติ คือ 
คุณภาพด้านการบริการและมิติด้านความสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ความมุ่งมั่น และความไว้วางใจ เป็น
ตัวแปรส่งผ่านของความภักดี  ตัวแปรความภักดีในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ความภักดีเชิงเจตคต ิและ
ความภักดีเชิงพฤติกรรม โดยความภักดีเชิงเจตคตินั้นประเมินความรู้สึกที่มีต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
และตัวแปรด้านความภักดีเชิงพฤติกรรมนั้นได้ถูกประเมินโดยความตั้งใจใช้บริการกับผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ต่อเนื่อง ความตั้งใจขยายการใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และการเป็นตัวเลือกแรกเมื่อ
ต้องการใช้บริการ  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า (Freight forwarder) ใน
ประเทศเกาหลีใต้จำนวน 1,017 ราย และได้รับแบบสอบถามกลับจำนวน 227 ฉบับ  ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ด้านการให้บริการและด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อความพึงพอใจ โดยคุณภาพการบริการด้านการให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ 
และความมุ่งมั่นแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อถือ (Trust) และคุณภาพการบริการด้านความ
สัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจและความเ ช่ือถือ ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความเชื่อมั่นมีความสัมพันธ์กับความภักดีเชิง  
เจตคต ิ
 บูซาเบีย และคนอื่น ๆ (Bouzaabia, et al., 2013a) ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ และความภักดีในบริบทของร้านค้าปลีก โดยตัวแปร
คุณภาพ การบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย คุณภาพการบริการด้านกายภาพ คุณภาพด้านสินค้า และ
คุณภาพการบริการของพนักงาน ตัวแปรด้านความพึงพอใจของลูกค้า  ผู้วิจัยใช้ข้อคำถามจากงานวิจัย
ของ โอลิเวอร์ (Oliver, 1980) ที่มีการทดสอบความเชื่อถือได้ ความรู้สึกพึงพอใจต่อร้านค้า และตัว
แปรความภักดี ผู้วิจัยใช้ข้อคำถามด้านความภักดีจากงานวิจัยของ ไซธาม และคนอื่น ๆ (Zeithaml, 
et al., 1996) ถูกประเมินจากการโน้มน้าวให้ผู้มาซื้อสินค้ากับร้านค้า  การกล่าวถึงในเชิงบวก การ
แนะนำร้านค้ากับผู้อื่น และการเป็นตัวเลือกแรก รวมถึงการซื้อสินค้ากับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรม  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการ
กับร้านค้า จำนวน 200 คน ในประเทศเบลเยี่ยม  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มี
ผลต่อความพึงพอใจ โดยมีภาพลักษณ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน  ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความภักดี 
ผู้วิจัยได้เสนอว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์มีส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความภักดี  ดังนั้นผู้จัดการควรให้ความสำคัญกับมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ 
ประกอบด้วย การเข้าถึงสินค้า การมีสินค้าพร้อมจำหน่ายเสมอ การคืนสินค้า อุปกรณ์ในการชอปป้ิง 
และความสะดวก และข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ตามลำดับ 
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 โดยสรุป งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดี ส่วนใหญ่จะ
ทำการศึกษาในบริบทของการบริหารการตลาดและการบริการในระดับผู้บริโภค (Juga, et al., 2010) 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีในบริบทระหวา่ง
ธุรกิจ (B2B) ค่อนข้างจะน้อยโดยเฉพาะการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ
ผู้ใช้บริการ  
 จากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมพบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์เป็น
ปัจจัยที ่สำคัญในการเลือกผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ (Juga, et al., 2010; Banomyong & Supatn, 
2011) การศึกษารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดี โดย
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพจะสามารถทดสอบความสัมพันธ์ที่ต้องการศึกษา
ในบริบทของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
 จากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่ได้กล่าวถึงข้างต้น มิติ คุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสองมิติหลัก คือ คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์
และคุณภาพผลการให้บริการโลจิสติกส์  มิติคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย  
7 องค์ประกอบ คือ คุณภาพพนักงาน (Personnel Quality) คุณภาพข้อมูล (Information Quality) 
ค่าบริการ (Service Cost) คุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ (Procedure Quality) ความพร้อมในการ 
บริการ (Availability) การจัดการข้อผิดพลาด (Discrepancy Handling) และการใช้เทคโนโลยี (IT 
usage and Tracking)  และมิติคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) สภาพสินค้า (Condition) ความถูกต้อง (Accuracy) 
 คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในงานวิจัยนี้ประเมินจากระดับการให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็น 
การประเมินคุณภาพกระบวนการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ (Functional Logistics Quality) และ
ผลจากการประเมินคุณภาพผลการให้บริการ (Performance/Technical Logistics Quality) จาก
การรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของลูกค้าในแต่ละมิติ  
 ความพึงพอใจของลูกค้าในงานวิจัยครั้งนี้ประเมินความพึงพอใจสะสมของลูกค้า โดยตัว
แปร ความพึงพอใจประกอบด้วยสามตัวแปรสังเกตได้คือ ความพึงพอใจรวมต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
การยืนยันความคาดหวัง (Confirmation of Expectation) ซึ่งผลการให้บริการที่สูงหรือต่ำกว่าความ 
คาดหวัง และผลการให้บริการเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอุดมคติ  (Ideals)  ในบริบทของ
ประเทศไทยโดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอุดมคตินี้ หมายถึง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์  
 ความภักดีของลูกค้าในงานวิจัยครั ้งน ี ้ประเมินความภักดีที่ประกอบด้วยความภักดี 
เชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมโดยความภักดีเชิงเจตคติประเมินจากความมุ ่งมั ่นด้าน
ความรู้สึก การเป็นตัวเลือกแรกในการใช้บริการโลจิสติกส์ การบอกต่อในเชิงบวก และการรับรอง 
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ผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลอื่น  ความภักดีเชิงพฤติกรรมประเมินจากความตั้งใจอุปถัมภ์ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องและการเพิ่มปริมาณการใช้บริการ  
 เมื่อได้ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และเส้นทางอิทธิพลจากการศึกษาและทบทวน 
วรรณกรรมแล้ว จึงนำมาสร้างเป็นโมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อเป็นโมเดลสมมติฐานคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ดังภาพที่ 2.2 
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ความถูกต้อง 
ความพึงพอใจรวม 

การใช้เทคโนโลยี 

สภาพสินค้า 

ความพึงพอใจเปรียบเทียบ
กับผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 

ความตั้งใจอุปถัมภ์ 
อย่างต่อเนื่อง 

การแนะนำต่อบุคคลอื่น 

การบอกต่อเชิงบวก 

การเป็นตัวเลือกแรก 

ความพึงพอใจเปรียบเทียบ
กับความคาดหวัง 

คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ 

ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก 

การเพิ่มปรมิาณ 
การใช้บริการ 

ความพร้อมในการบริการ 

การจัดการความผิดพลาด 

คุณภาพกระบวนการ 
บริการโลจิสติกส์ 

คุณภาพผลการ 
บริการโลจิสติกส์ 

ความภักดีเชิง
พฤติกรรม 

ความภักดีเชิง 
เจตคติ 

ความพึงพอใจ 

H1 
H5 

H3 

H2 

ภาพที่ 2.2 โมเดลสมมติฐานการวิจยั 134 
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 จากความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และความภักดี ที่มี
การจากงานวิจัยข้างต้น งานวิจัยนี้จึงเสนอสมมติฐานในการวิจัยซึ่งมีงานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
2.5  
 
ตารางที่ 2.5 สมมติฐานการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

สมมติฐาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
H1: คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์มี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 

Mentzer, et al. (1999) 
Rafiq & Jafaar (2007) 
Thai (2008) 
Bienstock & Royne (2010) 
Juga, et al. (2010) 

H2: คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจ 

Bienstock, et al. (1997) 
Rafiq & Jafaar (2007) 
Bienstock (2008) 
Bienstock & Royne (2010) 

H3: ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ภักดีเชิงเจตคติ 

Zeithaml, et al. (1996) 
Miguel-Davila, et al. (2010) 
Chen & Cheng (2012) 
Bouzaabia, et al. (2013a) 
Bouzaabia, et al. (2013b) 

H4: ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ภักดีเชิงพฤติกรรม 

Cronin & Taylor (1992)  
Fornell (1992) 
Boulding, et al. (1993) 
Bienstock (2008) 

H5: ความภักดีเชิงเจตคติมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความภักดีเชิงพฤติกรรม 

Davis (2006) 
Davis-Sramek, et al. (2007) 

 



บทที่ 3  
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย” 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ม ีต่อ
ผู้ใช้บริการ 2) เพื่อค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ 3) เพื่อศึกษา
รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการออกแบบการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  
 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที ่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อม ูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก 
(In-Depth Interview) นักวิชาการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่รับผิดชอบและเป็นผู้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ จะทำให้การพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซี่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Questionnaires) และนำส่งให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ ต่อจากนั้นผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ และทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และมีการตรวจสอบแบบ
สามเส้า (Triangulation) โดยการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง (Data Triangulation) และการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหามาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ใหม่ ๆ 
ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ นำไปออกแบบสอบถามเพื่อทำการวิจัยเชิงปริมาณในลำดับต่อไป 
  ส่วนที่ 2 การยืนยันผลการวิจัย (Confirmation)  ภายหลังจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยทำการยืนยันผลการวิจัยโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ หัวหน้า
ฝ่าย หรือผู้ที่รับผิดชอบของนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเทศไทย เพื่อพิจารณาผลการวิจัย
การนำไปปฏิบัติใช้จริง และยืนยันรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่จะ
นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
  ขั้นตอนในการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3.1 
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ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได้รับ 

 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และ
ความภักดี จากเอกสาร และงานวจิัยที่
เกี่ยวข้อง 

ได้ข้อมูลภาพรวมคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ 
และความภักดี เพื่อออกแบบ
สัมภาษณ์ 

เครื่องมือการวิจัย ออกแบบเครื่องมือในรูปของแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซี่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ได้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (Data 
Triangulation) โดยสัมภาษณ์ 
นักวิชาการ ผู้จัดการ หัวหนา้ฝ่าย หรือผู้
มีอำนาจรับผิดชอบดา้นการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ 

ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ที่ครอบคลุมทัศนะของคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ที่หลากหลาย
เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา 

การวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดย
เปรียบเทียบผลการศึกษาข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับผลการ
สัมภาษณ์เพื่อค้นหาแบบ (Pattern) ของ
องค์ประกอบคุณภาพการบรกิาร 
โลจิสติกส์ 

องค์ประกอบคุณภาพการบรกิารโล
จิสติกส์ ท่ีได้จากการวิเคราะห์
เนื้อหา และกรอบแนวคิดการวิจัย
ที่ปรับใหม่ 

การตรวจสอบขอ้มูล ใช้การตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) ด้านข้อมูล และ
แหล่งที่มา  

ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ที่มีหลากหลายและน่าเช่ือถือ 

นำองค์ประกอบทีไ่ด้ไป
ทดสอบโดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ 

นำองค์ประกอบคุณภาพการบริการจาก
การวิเคราะห์เนื้อหา ไปทดสอบโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 

ได้องค์ประกอบเพิ่มเติมและปรับ
กรอบแนวคิดเพื่อออก
แบบสอบถาม 

การสนทนากลุ่ม  ยืนยันผลการวจิัยเชิงปริมาณ สรุปรูปแบบคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ในประเทศไทย  

 
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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 2) การวิจัยเชิงปริมาณ  
   การวิจัยเชิงปริมาณแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ  
  หลังจากที่ผู้วิจัยทำการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชงิลึก 
และการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหาแล้ว ผู ้วิจัยนำแบบ (Pattern) ขององค์ประกอบคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ไปเปรียบเทียบกับวรรณกรรม งานวิจัยที่ได้ศึกษา เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ 
การบริการโลจิสติกส์ ต่อมาผู้วิจัยออกแบบเครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามโดยมีพื้นฐานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยส่งแบบสอบแบบให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  กลุ่มประชากรสำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ในการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอกของนิติบุคคล ที่ 
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีการใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อการ
ส่งออก ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใน
ส่วนที่ 2 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) เพื่อสกัดองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ จากนั้นผู้วิจัยสังเคราะห์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับกรอบแนวคิดรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
ในประเทศไทยที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในธุรกิจโลจิสติกส์ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  

 เมื ่อผู ้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์เชิงสำรวจและสังเคราะห์ผล  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับกรอบแนวคิดรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์แล้ว
ผู ้วิจัยได้ออกแบบเคร ื ่องมือการวิจัยเชิงปริมาณคือ แบบสอบถามซึ ่งมีพ ื ้นฐานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ โดยส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องมือ
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  กลุ่มประชากรสำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ในการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอกของนิติบุคคล 
ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีการใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อ 
การส่งออก ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ทำ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดและจัดกระทำข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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  ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังภาพที่ 3.2  
 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได้รับ 

 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ และผลจากการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

-ได้ข้อมูลภาพรวมคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ 
และความภักดี 

สร้างเครื่องมือการวิจัยและ
ตรวจสอบเครื่องมือ 
 
 

ออกแบบเครื่องมือในรูปของ
แบบสอบถามเพื่อค้นหา
องค์ประกอบโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ 
และความภักดีซี่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และส่ง
แบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
และปรับปรุงตามคำแนะนำ 

-ได้แบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจัด
กระทำข้อมูล และบันทึกลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

-ได้ข้อมูลที่ผ่านการบันทกึลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
-การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
(EFA) 
-การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน 
-การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(SEM) 

-องค์ประกอบคุณภาพการบรกิาร 
โลจิสติกส์ ท่ีได้จากการวิเคราะห์
เนื้อหา กรอบแนวคิดการวจิัยที่
ปรับใหม่ 
-รูปแบบคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ โดยผ่านการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดล  และ
แปลผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ 
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3.1 การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      1) ประชากรสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ นักวิชาการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย 
หรือผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเป็นผู ้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เกี ่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ของนิติบุคคลของธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์และนิติบุคคลที่จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอกที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ และใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกสินค้า  
     2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ นักวิชาการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่
มีอำนาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของนิติบุคคลที่จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอก
และนิติบุคคลของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะตรงตามที่
กำหนดไว้โดย ติดต่อผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือผู้มีอำนาจรับผิดชอบด้านการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของนิติบุคคลที่จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอกและนิติบุคคลของธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์เพื่อทำการสัมภาษณ์ จำนวน 6 คน ได้แก่ 
    2.1) คุณสุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อดีตนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 
    2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรม
บริการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
    2.3) คุณกฤษฎา ศรีโชติรุ่งเรือง ผู้จัดการคลังสินค้าบริษัทแอ็ลไลด์ เม็ททัลล์  
(ไทยแลนด์) จำกัด อดีตผู้จัดการคลังสินค้าบริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 
    2.4) คุณวสุ อัมเจริญ เจ้าของบริษัท SJB จำกัด ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
    2.5) คุณประยูร พินิจเจริญ ตัวแทนผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ บริษัท เอส แอนด์ เจ 
อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
    2.6) คุณจันจิรา เลิศสงวนวงศ์ ตัวแทนผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ บริษัท เอช.บี.  
ฟูลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
    เมื่อได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึง
หยุดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่สอบถามจะเป็นข้อมูลด้านทรรศนะเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ได้
ศึกษารวบรวมระดับความสำคัญของมิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ระดับความพึงพอใจจากการใช้
บริการโลจิสติกส์ รวมถึงการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความภักดี  
เชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมจากประสบการณ์การใช้บริการโลจิสติกส์และการให้บริการ 
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โลจิสติกส์และข้อเสนอแนะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดย
ออกแบบเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั ้งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร้าง (Semi-
Structure Questionnaire) ซึ่งได้ออกแบบข้อคำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
และมีพื้นฐานมาจากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย  

 1) บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพื้นฐานของประสบการณ์ด้านคุณภาพการบริการ 
ของผู้ให้สัมภาษณ์  

 2) ข้อคำถามหลัก ผู้วิจัยตั้งคำถามแบบเปิดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และความภักดี เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย
ความสำคัญของ คณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการ  

 4) มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่สำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
 5) ระดับความสำคัญของมิติคุณภาพการบริการ 
 6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้านอกเหนือจากคุณภาพการบริการ 
 7) พฤติกรรมที่ผู้ให้สัมภาษณ์หรือองค์กรแสดงออก ซึ่งแสดงถึงความภักดีต่อผู้ 

ให้บริการโลจิสติกส์ 
 8) ปัญหาทางด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ประสบ และแนวทางแก้ปัญหา 

ของผู้ให้บริการ 
 9) ข้อคำถามเพิ่มเติม โดยมีการใช้คำที่ต่างจากข้อคำถามหลัก เพื่อทดสอบความ 

เช่ือมั่น (Reliability) ของการสัมภาษณ์  
   ผู้วิจัยนำแบบสอบสัมภาษณ์ไปทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ 
ประเด็นคำถาม รวมทั้งเนื้อหาที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วมาแก้ไข 
ปรับปรุง  
 3.1.3 การรวบรวมข้อมูลและการจัดการะทำข้อมูล  
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง (Data Triangulation) นั่น
คือ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายหรือ หัวหน้าแผนก ด้านโลจิสติกส์ของนิติบุคคลที่จัดจ้างกิจกรร ม 
โลจิสติกส์ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้จัดการ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าแผนกของนิติบุคคล  
ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์  เพื ่อให้ได้ข้อมูลที ่ครอบคลุมทัศนะด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่
สอดคล้องกับสภาพความจริงของธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบัน   
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 ผู้วิจัยได้วางแผนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกระทำข้อมูลเชิงคุณภาพดังนี้  
   1) ขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพื่อขอความร่วมมือจากอนุเคราะห์ จากผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ หัวหน้าฝ่ายที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการขอสัมภาษณ์  
   2) นัดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์  
   3) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสอบ
ทานข้อมูลโดยให้ผู ้ให้ข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล กล่าวคือ ทุกครั้งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถาม
ประเด็นนั้น ๆ เสร็จส้ิน ผู้วิจัยจะสรุปประเด็นให้ผู้ให้สัมภาษณ์ฟัง เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะเปลี ่ยนประเด็นคำถาม และบันทึกเทปเพื ่อนำข้อมูลไป
วิเคราะห์ผู้วิจัย  
   4) ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากการบันทึกเทปมาถอดข้อความ 
เรียบเรียง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละ
บุคคล  
   5) บันทึกข้อมูลที ่ได้ถอดข้อความ เรียบเรียง และตรวจสอบความถูกต้องลงใน
คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการนำมาตรวจสอบในอนาคต และเพื่อใช้ดำเนินการถอดความ 
(Coding) และสังเคราะห์ (Synthesis) ในลำดับต่อไป  
 3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ 
ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งต่อไป 
(Replication) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้  
   1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้ถูกจัดกระทำลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมา
ศึกษา และวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ (Topic Coding) ซึ่งประกอบด้วยประโยคและหน้าที่
สัมพันธ์กับ หัวข้อนั้น ๆ  
   2) ห ัวข ้อ  (Topic Codes) ท ี ่ ได ้ก ำหนดข ึ ้น  จะถ ูกก ำหนดเป ็นหม วดหมู่  
(Categorization) ให้จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน  
   3) ข้อความ ประโยค จะถูกจัดตามหมวดหมู่ที่กำหนดขึ้นตามความเหมือน ความ
ต่าง หรือ ความสัมพันธ์ที่ได้กำหนดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่  
   4) ข้อความ ประโยค ในแต่ละหมวดหมู ่ได ้ถ ูกวิเคราะห์ และแปลผลเพื ่อหา
ความสัมพันธ์ และกระบวนการที่สำคัญ แยกออกจากส่วนอื่น ๆ  
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   5) แบบ (Patterns) ขององค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่ได้ศึกษา เพื่ออธิบาย
มิติคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโลจิสติ กส์ ความพึง
พอใจ และความภักดี   
 3.1.5 การตรวจสอบข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลายแหล่ง 
(Data Triangulation) นั่นคือ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากที่มาแตกต่างกันประกอบด้วย ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์นักวิชาการ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าแผนกดา้น 
โลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้า
แผนกของผู้ให้บริการโลจิสติกส์  เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกแหล่งว่าข้อมลูที่
ได้มานั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรทำให้ความเข้าใจด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์นั้น
ตรงกับสภาพความเป็นจริงในธุรกิจโลจิสติกส์ 
 
3.2 การดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1) ประชากรสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เป็นผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือบุคคลที่
ดูแลด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
มีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก และมีการใช้บริการโลจิสติกส์จากผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากภายนอก ซึ่ง
ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน โดยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือบุคคลที่มีอำนาจรับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ของนิติบุคคลที่เป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  
   2) กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling ) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) โดยมีขั้นตอนดังนี้  
    ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
เลือกอุตสาหกรรมหลักส่ีอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ อ ุปกรณ์และส่วนประกอบ 
อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ด้วยเหตุที่เป็นส่ีอุตสาหกรรมหลักที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดของ
ประเทศ (สถิติการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, 2561) ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 สินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรก ประจำปี 2561 (ม.ค. – ส.ค.) 
  

ประเภทสินค้าส่งออก มูลค่า (ล้านบาท) 

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 622,686.6 

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  425,143.1 

อัญมณีและเครื่องประดับ  250,891.6 

ผลิตภัณฑ์ยาง  231,231.5 

เม็ดพลาสติก  222,778.1 

เคมีภัณฑ์  192,954.7 

น้ำมันสำเร็จรูป  187,844.7 

แผงวงจรไฟฟ้า  179,146.3 

เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักร 171,226.6 

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 132,987.6 

 
ที่มา: สถิติการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, (2561)  

 
    สามในสี่อุตสาหกรรมซี่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เป็น
อุตสาหกรรรมในกลุ่มที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 
ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ประเทศไทยสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมและผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (S-curve) ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 
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2559)  อุตสาหกรรมทั้งส่ีมีจำนวนผู้ส่งออกทั้งส้ิน 5,393 ราย ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ และมีการใช้บริการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2561)   
    ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยติดต่อผู้จัดการ หัวหน้า
ฝ่าย หรือผู ้มีอำนาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของนิติบุคคลในสี ่อุตสาหกรรม
ดังกล่าวถือเป็นตัวแทนผู้ส่งออก 1 ราย ซึ่งผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หรือหัวหน้าฝ่ายที่
ดูแลด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ของทั้งสี่อุตสาหกรรมเป็นผู้ประสบการณ์ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ จนได้จำนวนขนาดตัวอย่างที่
เพียงพอสำหรับการวิจัย  สำหรับขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
กลุ ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
ภายหลังจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสกัดองค์ประกอบ และปรับกรอบแนวคิดให้
เหมาะสมโดยจำนวนกลุ่มตัวอย่างในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจำนวนประชากรจะ
ใช้สูตรคำนวณของ คอแครน (Cochran, 1953) โดยต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 ซึ่งผู้วิจัยใช้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เพื่อความเหมาะสมในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
กำหนดค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ที่ระดับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549)  
ส่วนที ่ 2 กลุ ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร ้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) พิจารณาจากจำนวนค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการทราบ ในงานวิจัยนี้มีค่าพารามิเตอร์ที่
ต้องการทราบค่าจำนวน 52 พารามิเตอร์  โดยทั่วไปขนาดตัวอย่าง จะมีสัดส่วนเป็น 5 - 20 เท่าของ
จำนวนพารามิเตอร์ (Jackson, 2003) ในที ่น ี ้ขนาดตัวอย่างจะเท่ากับ  520 ราย และได้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 526 ราย  
 3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
   ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ และตัวแปรแฝงภายนอก ดังนี้ 
   1) ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ คุณภาพพนักงาน คุณภาพข้อมูล ค่าบริการ คุณภาพ
กระบวนการสั่งซื้อ ความพร้อมในการบริการ การจัดการความผิดพลาด การใช้เทคโนโลยี ความ
ยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ ความเหมาะสมด้านเวลา สภาพสินค้า และความถูกต้อง  
   2) ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพ
ผลการบริการโลจิสติกส์  
   ตัวแปรตาม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ และตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 
   1) ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ความพึงพอใจรวม ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความ
คาดหวัง ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก การ
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เป็นตัวเลือกแรก การบอกต่อในเชิงบวก การแนะนำต่อบุคคลอื่น ความตั้งใจอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง 
และการเพิ่มปริมาณการใช้บริการ  
   2) ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ความพึงพอใจ ความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิง
พฤติกรรม  
 3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้ และมีพื้นฐานมาจากการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ  
โลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และความภักดี โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
เครื่องมือ เป็นแบบสำรวจรายการ (Checklists)  
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการ  
โลจิสติกส์ มีทั้งหมดสองมิติ ได้แก่  
   1) คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 9 ตัว คือ 
คุณภาพพนักงาน คุณภาพข้อมูล ค่าบริการ คุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ ความพร้อมในการบริการ 
การจัดการข้อผิดพลาด การใช้เทคโนโลยี ความยืดหยุ่น และความสัมพันธ์ มีข้อคำถามจำนวน 28 ข้อ  
   2) คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวคือ ความ
เหมาะสมด้านเวลา สภาพสินค้าและความถูกต้อง มีข้อคำถามจำนวน 9 ข้อ  
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการรับรู้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ มีข้อ
คำถามจำนวน 3 ข้อ 
   ตอนท ี ่ 4 เป ็นแบบสอบถามการร ับรู้ ความภักดีของผ ู ้ใช ้บร ิการโลจ ิสติกส์
ประกอบด้วย ความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรม ได้แก่ 
   1) ความภักดีเชิงเจตคติ ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก การเป็นตัวเลือก
แรก การบอกต่อในเชิงบวก และการรับรองผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลอื่น มีข้อคำถามจำนวน 12 
ข้อ 
   2) ความภักดีเชิงพฤติกรรม ได้แก่ ความตั้งใจอุปถัมภ์อย่างต่อเนื ่องและการเพิ่ม
ปริมาณ การใช้บริการ มีข้อคำถามจำนวนจำนวน 5 ข้อ 
    ข้อคำถามในตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด โดยใช้มาตรวัดทัศนคติของ Likert (Likert scale) โดยมีการกาหนดค่าระดับคะแนน ดังนี้  
    5 หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
    4 หมายถึง   เห็นด้วย 
    3 หมายถึง   เฉย ๆ 
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    2 หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
    1 หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
   การอภิปรายผลการวิจัยและแปลความหมายค่าคะแนนแบบสอบถามที่ใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval scale) จะใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัยได้
กำหนดการแปรความหมายตามลำดับคะแนน ดังนี้  
   คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์/ระดับความพึงพอใจ/ 
       ระดับความภักดี 
   4.21 - 5.00  มีการรับรู้คุณภาพการบริการ/มีความพึงพอใจ/มีความภักดี 
       ในระดับสูงที่สุด 
   3.41 - 4.20 มีการรับรู้คุณภาพการบริการ/มีความพึงพอใจ/มีความภักดี 
       ในระดับสูง 
   2.61 - 3.40  มีการรับรู้คุณภาพการบริการ/มีความพึงพอใจ/มีความภักดี 
       ในระดับปานกลาง 
   1.81 - 2.60 มีการรับรู้คุณภาพการบริการ/มีความพึงพอใจ/มีความภักดี 
       ในระดับต่ำ 
   1.00 - 1.80  มีการรับรู้คุณภาพการบริการ/มีความพึงพอใจ/มีความภักดี 
       ในระดับต่ำที่สุด 
 3.2.4 การสร้างและการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
    การสร้างและการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการโลิจิสติกส์
ความพึงพอใจ และความภักดี 
   2) กำหนดนิยามปฏิบัติการของเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย โดยมีพื ้นฐานมาจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และ
ความภักดี 
   3) ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยสร้างแบบสอบถามที่คำนึงถึงนิยาม
ปฏิบัติการของตัวแปรแต่ละตัว 
   4) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยการดำเนินการดังนี้  
    1) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยนำแบบสอบถาม
ที่ได้ผ่านการปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น หลังจากได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ว มาทำการตรวจสอบความเที ่ยงตรง โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญ ตรวจสอบเครื ่องมือจำนวน 5 ท่าน
ภายหลังจากที่ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความตรงของข้อคำถามแล้ว ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ ผู้เช่ียวชาญ
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ตรวจสอบแล้ว มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Index of 
items-Objective Congruency: IOC)  ถ้าค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.5 ถึง 1.00 แสดงว่าเป็นข้อคำถาม
ที่สามารถนำไปใช้ในการเก็บ ข้อมูลได้ ส่วนข้อคำถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยจะนำข้อคาถาม
นั้นไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ ในการเก็บข้อมูลต่อไป  ในการวิจัยครั้งนี้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ที่จัดทำขึ้นแต่ละข้อ ได้ค่าคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.6 – 1.0  ขึ้นไป ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 จึงสรุปได้ว่า
เครื่องมือในการวิจัยมีความเที่ยงตรง 
    2) การวิเคราะห์ความเชื่อมั ่น (Reliability) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดสอบ
ความเชื่อมั่นจำนวน 30 ชุด และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบัค (Cronbach)  ค่าที่สูงแสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
มาก โดยต้องมีค่าความเช่ือมั่นไม่น้อยกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556, น. 101) ซึ่งแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนและมีความเช่ือมั่นของครอนบัคระหว่าง 0.687 – 0.965 จากตารางค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยที่มี
รายละเอียดตามตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรค่าบริการและตัวแปรการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง 
จำเป็นต้องมีการปรับข้อคำถาม หรือตัดข้อคำถามบางข้อทิ้งเพื่อให้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค
สูงขึ้น  หลังจากที่ปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้ตัดข้อคำถามค่าบริการข้อที่ 3 ผู้ให้บริการมีการเสนอ
ส่วนลดราคา/ค่าธรรมเนียม ซึ่งทำให้ค่าความเชื ่อมั่นของครอนบัคของตัวแปรค่าบริการเพิ่มเป็น  
0.687 ซึ่งใกล้เคียงกับ 0.7 และตัดข้อคำถามการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องข้อที่ 3 ท่านวางแผนที่จะเลือก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใหม่ ซึ่งเป็นข้อคำถามเชิงลบ หลังจากที่ตัดข้อคำถามนี้ ทำให้ค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบัคสูงขึ้น เป็น 0.910  
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ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (n=30) 
 

ตัวแปร 
Cronbach’s 

Alpha 
ตัวช้ีวัด 

Corrected Item 
Total Correlation 

n = 30 
ต ัวแปรด ้ านค ุณภาพกระบวนการ
บริการโลจิสติกส์  (FLSQ) 

   

คุณภาพพนักงาน (PER) 0.965 PER1 0.868 
  PER2 0.932 
  PER3 0.951 
  PER4 0.901 
คุณภาพข้อมูล (INFO) 0.892 INFO1 0.659 
  INFO2 0.801 
  INFO3 0.930 
ค่าบริการ (COST) 0.650 COST1 0.508 
  COST2 0.518 
  COST3 0.407 
คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ (PRO) 0.934 PRO1 0.870 
  PRO2 0.902 
  PRO3 0.830 
ความพร้อมในการบริการ (AVL) 0.884 AVL1 0.780 
  AV2L 0.768 

  AVL3 0.846 
  AVL4 0.638 
การจัดการข้อผิดพลาด (DIS) 0.930 DIS1 0.825 
  DIS2 0.855 
  DIS3 0.893 
การใช้เทคโนโลยี (IT) 0.727 IT1 0.421 
  IT2 0.611 
  IT3 0.659 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
Cronbach’s 

Alpha 
ตัวช้ีวัด 

Corrected Item 
Total Correlation 

n = 30 
ความยืดหยุ่น (FLEX) 0.897 FLEX1 0.564 
  FLEX2 0.731 
  FLEX3 0.789 
ความสัมพันธ์ (RELATN) 0.872 RELATN1 0.561 
  RELATN2 0.606 
  RELATN3 0.832 
ต ั ว แปร ค ุณ ภาพ ผลก า ร บร ิ ก าร 
โลจิสติกส์ (PLSQ) 

   

ความเหมาะสมด้านเวลา (TIME) 0.964 TIME1 0.938 
  TIME2 0.963 
  TIME3 0.872 
สภาพสินค้า (COND) 0.759 COND1 0.428 
  COND2 0.870 
  COND3 0.556 
ความถูกต้อง (ACC) 0.961 ACC1 0.942 
  ACC2 0.930 
  ACC3 0.881 
ตัวแปรความพึงพอใจ (SAT)    
 0.804 CST 0.778 
  EXP 0.797 
  IDL 0.420 
ตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติ (ATL)    
ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก (ACM) 0.890 ACM1 0.830 
  ACM2 0.759 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
Cronbach’s 

Alpha 
ตัวช้ีวัด 

Corrected Item 
Total Correlation 

n = 30 
  ACM3 0.783 
  ACM4 0.716 
การเป็นตัวเลือกแรก (FC) 0.875 FC1 0.662 
  FC2 0.889 
  FC3 0.768 
  FC4 0.656 
การบอกต่อเชิงบวก (WOM) 0.925 WOM1 0.848 
  WOM2 0.929 
  WOM3 0.772 
การแนะนำต่อบุคคลอื่น (REC) 0.905 REC1 0.877 
  REC2 0.762 
  REC3 0.798 
ตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรม (BHL)    
การอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง (REN) 0.626 REN1 0.680 
  REN2 0.611 
  REN3 0.118 
การขยายปริมาณการบริการ (EXT) 0.817 EXT1 0.493 
  EXT2 0.829 
  EXT3 0.719 
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ตารางที่ 3.3 การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของมาตรวัดสำหรับข้อมูลเก็บจริง (n =30) และ (n = 526) 
 

ตัวแปร 
Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 

n = 30 n = 526 
PER 0.965 0.782 
INFO 0.892 0.779 
COST 0.687 0.685 
PRO 0.934 0.797 
AVL 0.884 0.822 
DIS 0.930 0.757 
IT 0.727 0.752 
FLEX 0.897 0.807 
RELATN 0.872 0.809 
TIME 0.964 0.856 
COND 0.759 0.803 
ACC 0.961 0.768 
SAT 0.804 0.731 
ACM 0.809 0.818 
FC 0.875 0.761 
WOM 0.925 0.776 
REC 0.905 0.736 
REN 0.910 0.768 
EXT 0.817 0.796 

 
 3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยได้วางแผนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้  
   1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร 
ผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ หัวหน้าฝ่ายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการตอบแบบสอบถาม  
   2) ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง และโทรศัพท์ติดตามเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ยินดีที่จะตอบแบบสอบถาม  
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   3) ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามพร้อมส่งแบบสอบถาม
และซองเอกสารติดแสตมป์ตอบกลับ ไปยังสถานประกอบธุรกิจที่ใช้บริการโลจิสติกส์ทางไปรษณีย์  
   4) ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามพร้อมส่งแบบสอบถาม 
และ ซองเอกสารติดแสตมป์ตอบกลับไปยังสถานประกอบธุรกิจที่ใช้บริการโลจิสติกส์ทางไปรษณีย์ 
ครั้งที่ 2 ในกรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพียงพอต่อจำนวนที่กำหนดไว้  
   5) นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์กำหนดเพื่อทำการ 
วิเคราะห ์ในลำดับต่อไป  
 3.2.6 การจัดกระทำข้อมูล  
   ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และบันทึก
ข้อมูล ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในลำดับต่อไป  
 3.2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้  
   1) การวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน  
   2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
   3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
   4) การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติเพื ่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลในภาพรวม โดยพิจารณาค่าสถิติ ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
    4.1) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
    4.2) ว ิธ ีการว ิ เคราะห์สมการด ้วยว ิธ ีความเป ็นไปได ้ส ูงส ุด (Maximum 
Likelihood: ML) ประกอบด้วย 

     4.2.1) ค่าดัชนีไคสแควร์ (Chi-Square: 2)  
     4.2.2) ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom: df)   
     4.2.3) ค่าดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA)  
     4.2.4) ค่าดัชนีความสอดคล้องในร ูปแบบความคลาดเคลื ่อนมาตรฐาน 
(Standard Root Mean Square Residual: SRMR)     
     4.2.5) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI)  
     4.2.6) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness 
of Fit Index: AGFI)  
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   เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 เกณฑ์ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

Goodnes of Fit Statistics เกณฑ์ 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) RMSEA < 0.05 

(𝜒2)/df  (𝜒2)/df < 2 
Standard RMR SRMR < 0.05 
p-value  p-value > 0.05 
ECVI for Saturated Model  ECVI < Saturated ECVI 
ECVI (Expected Cross Validation Index)  
Saturated AIC Model AIC < Saturated AIC 
Model AIC  
Goodness of Fit Index (GFI)  GFI ≥  0.95 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) AGFI ≥ 0.95 
Critical N (CN) CN > 200 
Comparative Fit Index (CFI)  CFI ≥ 0.95 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย” 
มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี ้ 1) เพื ่อสำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู ้ให้บริการ  
โลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ 2) เพื่อค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ 
3) เพื่อศึกษารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์   ผู้วิจัยได้
กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที ่ใช้นำการวิจัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดแบ่ง
รายงานผลการวิจัยออกเป็นหัวข้อตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิจัย 
 4.2 การสำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ 
   4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
   4.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของ
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  
   4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา  
 4.3 การค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ 
   4.3.1 การวิเคราะห์คุณภาพการบริการโลจิสติกส์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
   4.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
 4.4 การศึกษารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์   
   4.4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงย ืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) โมเดลการวัด (Measurement Model) ของแต่ละตัวแปรแฝง (Latent Variable)  
   4.4.2 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์และการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ตัวแบบเชิงจำลองเชิงสาเหตุ 
   4.4.3 การยืนยันรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน
ประเทศไทย 
4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1.1 สัญลักษณ์และความหมายของอักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปรและสถิติ 
   เพื ่อให้การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการทำความเข้าใจเกี ่ยวกับผล
การศึกษาข้อมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงกำหนดสัญลักษณ์ และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติ และ
ตัวแปรต่าง ๆ ในการนำเสนอผลการวิเคราะข้อมูล ดังต่อไปนี้  
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   n       หมายถึง   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 

   X       หมายถึง   ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
   S.D.         หมายถึง   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   t        หมายถึง   ค่าสถิติทดสอบ t (t-test) 
   F       หมายถึง   ค่าสถิติทดสอบ F (F-test) 
   SKEW      หมายถึง   ค่าความเบ้ (Skewness) 
   KUR      หมายถึง   ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
   r       หมายถึง   ค่าสหสัมพันธ์สัมพันธ์เพียร์สัน โพรดักซ์โมเมนท์  

              (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

   2       หมายถึง   ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไคสแควร์ 
              (Chi-Square) 
   df       หมายถึง   องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
   CMIN/DF  หมายถึง   ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

                        Or 2/df (Chi-Square statistics comparing 
                        the tested model and the independent   
                        model with the saturated model: CMIN/DF) 
   GFI          หมายถึง   ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
   AGFI        หมายถึง   ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness  

             of Fit Index) 
   CFI      หมายถึง   ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ  

              (Comparative Fit Index) 
   RMR      หมายถึง   ดัชนีความสอดคล้องในรูปแบบความคลาดเคล่ือน (Root  

              Mean Squared Residual)  
   RMSEA     หมายถึง   ดัชนีของค่าเฉล่ียกำลังสองของส่วนที่เหลือของการ 

              ประมาณ (Root Mean Square Error of  
               Approximation) 
   SRMR       หมายถึง   ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกำลังสองของความคลาดเคล่ือน 
              มาตรฐาน (Standardized RMR) 
   ECVI         หมายถึง   ค่าดัชนีภาพรวมของความคลาดเคล่ือนของโมเดลกับข้อมูล 
               เชิงประจักษ์ (Expected Cross Validation Index) 
   AIC           หมายถึง   เกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเค (Akaike’s Infromation Criterion) 
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   MAX      หมายถึง   คะแนนสูงสุด (Maximum) 
   MIN      หมายถึง   คะแนนต่ำสุด (Minimum) 
   SE       หมายถึง   ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) 
   R       หมายถึง   สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) 
   R2       หมายถึง   ค่าสัมประสิทธ์ิการทำนาย (Coefficient of  

              Determination) 
   CN       หมายถึง   ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (Critical N) 
   CR       หมายถึง   ค่าความเที่ยงรวมของตัวแปร (Composite Reliability) 
   TE      หมายถึง   ขนาดความสัมพันธ์รวม 
   IE      หมายถึง   ขนาดความสัมพันธ์ทางอ้อม 
   DE      หมายถึง   ขนาดความสัมพันธ์ทางตรง 
   ในการแปลความหมายเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนด
สัญลักษณ์อักษรย่อที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง 
 
                      สัญลักษณ์                                               ความหมาย 
        ตัวแปรแฝง 
 ตัวแปรสังเกตได้ 

e ความคลาดเคล่ือนของตัวแปรสังเกตได้ 
 ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและผลโดยวัด

ตัวแปรที่อยู่หางลูกศรเป็นผล 
 
 4.1.2 อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร  
   ตัวแปรแปรแฝงนอก (Exogenous Latent Variable) ได้แก่ 
   FLSQ        แทน   คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ (Functional Logistics 
Service Quality) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 9 ตัว คือ  
   PER          แทน   คุณภาพพนักงาน (Personnel quality) 
   INFO         แทน   คุณภาพข้อมูล (Information quality) 
   COST        แทน   ค่าบริการ (Service cost) 
   PROCESS   แทน   คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ (Procedure quality) 
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   AVL          แทน   ความพร้อมในการบริการ (Availability) 
   DIS           แทน   การจัดการความผิดพลาด (Discrepancy handling) 
   IT             แทน   การใช้เทคโนโลยี (IT Usage and Tracking) 
   FLEX         แทน   ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
   RELATN     แทน   ความสัมพันธ์ (Relationship) 
   PLSQ        แทน   คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ (Performance Logistics  
Service Quality) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ 
   TIME         แทน   ความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness) 
   COND       แทน   สภาพสินค้า (Condition) 
   ACC          แทน   ความถูกต้อง (Accuracy) 
   ตัวแปรแฝงใน (Endogenous Latent Variable)  ได้แก่ 
   SAT          แทน   ความพึงพอใจ (Satisfaction) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ 
   CST          แทน   ความพึงพอใจรวม 
   EXP          แทน   ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง 
   IDL           แทน   ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 
   ATL          แทน   ความภักดีเชิงเจตคติ (Attitudinal Loyalty) วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 4 ตัว คือ 
   ACM         แทน   ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก (Affective commitment) 
   FC            แทน   การเป็นตัวเลือกแรก (First choice) 
   WOM        แทน   การบอกต่อเชิงบวก (Positive Word-of-Mouth) 
   REC          แทน   การแนะนำต่อบุคคลอื่น (Recommendation) 
   BHL          แทน   ความภักดีเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 2 ตัว คือ 
   REN          แทน   ความตั้งใจอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง (Renewal) 
   EXT          แทน   การเพิ่มปริมาณการใช้บริการ (Extensions) 
4.2 การสำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ 
 วัตถุประสงค์ประการแรกของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อสำรวจสภาพและแนวทางการบริการ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาด้านการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ และ
ความภักดีของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  
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 4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
   ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย สำหรับประเด็นในการ
สัมภาษณ์คือ เหตุผลในการจัดจ้างก ิจกรรมโลจิสติกส์จากภายนอกและเกณฑ์ในการเลือก  
ผู ้ให้บร ิการโลจิสติกส์ คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ ท ี ่ส ่งผลต่อความภักดี  
ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย (รายละเอียดแสดงในภาพผนวก ก) โดยผู้ให้สัมภาษณ์  
ที่ให้ข้อมูลสำคัญในครั้งนี้มีจำนวน 6 คน ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ 
โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจากการบันทึกเทปการสัมภาษณ์  
มาจัดกระทำข้อมูลโดยการถอดข้อความที ่ได้จากการบันทึกเทป เรียบเรียง และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ของผู ้ให้สัมภาษณ์แต่ละบุคคล และบันทึกข้อมูลที ่ได้  
ถอดข้อความ เรียบเรียบ และตรวจสอบความถูกต้องแล้วลงในคอมพิวเตอร์ เพื ่อใช้ดำเนินการ  
ถอดข้อความ และสังเคราะห์โดยใช้ว ิธ ีการสังเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และเสนอ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนา ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกันโดยสรุป
เป็นประเด็นและอธิบายได้ ดังนี้  
  4.2.1.1 ด้านเหตุผลหลักที่มีการจัดจ้างกิจกรรมโลจิกสติกส์จากผู้ให้บริการโลจิสติกส์
และเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์   
      ในการวิเคราะห์ส่วนนี้ผู้วิจัยสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 6 ท่าน ด้านการเลือก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย เหตุผลหลักในการเลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกศ์ภายนอกคืออะไร 
และผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ จากการสัมภาษณ์  
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 6 ท่าน สามารถอธิบายเป็นรายด้านได้ ดังนี้  
      1) ด้านเหตุผลหลักที่มีการจัดจ้างกิจกรรมโลจิกสติกส์จากภายนอก  

    1.1) ด้านการลดต้นทุน  
                        จากข้อมูลการสัมภาษณ์เหตุผลหลักที่บริษัทหรือสถานประกอบการ

เลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอก คือ สามารถลดต้นทุนในการทำธุรกิจ โดยสามารถลดต้นทุน
ในการผลิต ต้นทุนในการขนส่ง ต้นทุนในการจ้างคน และต้นทุนในการบริหารจัดการ  

    1.2) ด้านการการจัดสรรทรัพยากรไปดำเนินธุรกิจหลักและการบริการลูกค้า  
                จากข้อมูลการสัมภาษณ์นอกจากประเด็นด้านการลดต้นทุนแล้ว  
การจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยังสามารถทำให้บริษัทสามารถจัดสรรทรัพยากร
ขององค์กรไปใช้ดำเนินกิจกรรมธุรกิจหลัก ๆ เช่น การเพิ่มยอดขาย เพิ่มการบริการลูกค้า สิ่งเหล่านี้
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เป็นกิจกรรมหลัก ๆ ที่องค์กรธุรกิจต้องมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มรายได้และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และจัดจ้างการบริหารจัดการโลจิสติกส์ซึ่งไม่ค่อยชำนาญกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
      2) ปัจจัยหลักในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
         การเลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีปัจจัยหลัก ๆ 
คือ ด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ด้านราคา ด้านการส่งสินค้า และด้านคุณภาพการบริการ ซึ่งมี
ความสำคัญว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์นั้น จัดตั้งมานานและมีความน่าเช่ือถือ รวมถึงฐานของลูกค้าของ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นอย่างไร มีความน่าเช่ือถือและมีความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจมากน้อยเพียงใด  
โดยบริษัทที่จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ จะทำการสืบค้นข้อมูลและใช้เกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ว่ามีความเป็นมา มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมานานเพียงใด และสามารถ
ส่งสินค้าได้ตามมาตรฐานของโลจิสติกส์  ด้านราคาก็จะพิจารณาว่าราคาที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เสนอ
มามีความเหมาะสมเพียงใด  ด้านการส่งสินค้าจะพิจารณาความมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประเมินที่
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ได้กำหนดไว้ และด้านการบริการที่นอกเหนือจากการให้บริการปกติเพื่อประกอบ
การพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
      ผลจากการสังเคราะห์เนื้อหาในการสัมภาณ์พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่  
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันด้านเหตุผลในการเลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
โดยเหตุผลหลักในการเลือกจัดจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย การลดต้นทุน องค์กรธุรกิจ
สามารถลดต้นทุนในการทำธุรกิจ โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิต ต้นทุนในการขนส่ง ต้นทุนในการ
จ้างคน และต้นทุนในการบริหารจัดการ  และในด้านการจัดสรรทรัพยากรก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เลือกจัดจ้างภายนอกกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยองค์กรธุรกิจสามารถจัดสรร
ทรัพยากรขององค์กรไปใช้ดำเนินธุรกิจหลักและการบริการลูกค้า สามารถทำให้บริษัทสามารถจัดสรร
ทรัพยากรขององค์กรไปใช้ดำเนินกิจกรรมธุรกิจหลัก ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเพิ่ม
ยอดขาย เพิ่มการบริการลูกค้า ส่ิงเหล่านี้เป็นกิจกรรมหลัก ๆ ที่องค์กรธุรกิจต้องมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มรายได้
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
      สำหรับปัจจัยหลักที ่ผ ู ้ใช ้บร ิการโลจิสติกส์ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประกอบด้วยด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ซึ่งให้ความสำคัญกับระยะเวลา 
ในการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์และมีความน่าเช่ือถือ ความซื่อสัตย์รวมถึงฐานของลูกค้า
ของผู้บริการโลจิสติกส์เป็นอย่างไร โดยบริษัทที่จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์จะทำการสืบค้นข้อมูลและ 
ใช้เกณฑ์การประเมินด้านราคา และคุณภาพการบริการ โดยพิจารณาราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับ
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่เสนอ และการใช้กณฑ์ด้านคุณภาพในการส่งสินค้าที่รวดเร็ว เหมาะสม
ตามระยะเวลาที ่ตกลงไว้ และสินค้าอยู ่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย ซี ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  
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ด้านคุณภาพบริการและคุณภาพบริการโลจิสติกส์ (Parasuraman et al., 1988; Bienstock, et al., 
1997; Banomyong & Supatn, 2011) 
 4.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความ 
พึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  
   1) ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
โลจิสติกส์ประกอบด้วย เพศ ตำแหน่งที่ทำงาน ระยะเวลาทำงานในตำแหน่ง เหตุผลที่ผู้ประกอบการ
เลือกใช้บริการโลจิสติกส์จากองค์กรภายนอกในกิจกรรมโลจิสติกส์ กิจกรรมโลจิสติกส์ที ่มีผลต่อ  
การดำเนินธุรกิจ  ระยะเวลาในการทำธุรกิจร่วมกันกับผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน โดยแสดง  
เป็นจำนวนและร้อยละ ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย จำนวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
195 
331 

 
37.10 
62.90 

ตำแหน่งที่ทำงาน 
ผู้จัดการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
หัวหน้าแผนก 
หัวหน้างาน  
อื่น ๆ  

 
142 
101 
91 
147 
45 

 
27.00 
19.20 
17.30 
27.90 
8.60 

ระยะเวลาทำงานในตำแหน่ง 
1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
มากกว่า 11 ปี  

 
246 
82 
198 

 
46.80 
15.60 
37.60 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย จำนวน ร้อยละ 
เหตุผลที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เลือกใช้บริการโลจิสติกส์จากองค์กรภายนอกใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ 

เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
เพื่อให้ได้รับการบริการจากมืออาชีพ 
เพื่อมุ่งธุรกิจหลักของบริษัท 
เพื่อขยายตลาด 

เพื่อเพิ่มการบริการลูกค้า 

 
 

271 
412 
165 
26 
108 

 
 

51.52 
78.33 
31.36 
4.94 
20.53 

กิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ 
การดำเนินงานด้านพิธีศุลกากร 
การขนส่งทางถนน 
การขนส่งทางน้ำในมหาสมุทร 
การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ 
การขนส่งทางอากาศ 
คลังสินค้า 
บริการที่ให้มูลค่าเพิ่ม 
อื่น ๆ 

 
455 
319 
387 
40 
363 
248 
11 

 
86.50 
60.65 
73.57 
7.60 
69.01 
47.14 
2.09 

ระยะเวลาในการทำธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายปัจจุบัน 
น้อยกว่า 3 ปี 
3 ถึง 5 ปี 
มากกว่า 5 ปี 
อื่น ๆ 

 
68 
145 
313 

 
12.90 
27.60 
59.50 

รวม 526 100.0 
 
   จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 331 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.90 เป็นเพศชาย จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1   
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีตำแหน่งหัวหน้างานจำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90
รองลงมาคือ ตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00  ตำแหน่งรองผู้จัดการจำนวน 
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101 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 ตำแหน่งหัวหน้าแผนก จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และ
ตำแหน่งอื่น ๆ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 ตามลำดับ  
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาทำงานในตำแหน่งมากกว่า 10 ปี โดยมีจำนวน 
298 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมาคือระยะเวลาทำงานในตำแหน่ง 6 - 10 ปี จำนวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.60 และระยะเวลาทำงานในตำแหน่ง 1 – 5 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.90 ตามลำดับ 
   สาเหตุหลักที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์จากภายนอก คือ 
เพื่อให้ได้รับการบริการจากมืออาชีพ จำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 78.33  รองลงมาคือ เพื่อลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52  เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจหลักของบริษัท จำนวน 
165 คน คิดเป็นร้อยละ 31.36 เพื่อเพิ่มการบริการลูกค้า จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 20.53 
ตามลำดับ  
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทำธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายปัจจุบัน  มากกว่า 
5 ปี จำนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ ระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี จำนวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.60 ระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ตามลำดับ  
 4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรคุณภาพกระบวนการโลจิสติกส์ คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ ความภักดี  
เชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรมต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
   1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
 

เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ช่ือเสียงของผู้ประกอบการ 2.10 0.898 น้อย 
2. ความรวดเร็ว/ระยะเวลาตรงตามที่กำหนด 3.99 0.985 มาก 
3. คุณภาพในการบริการ 3.96 0.989 มาก 
4. อัตราค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายในการบริการ 3.68 0.966 ปานกลาง 
5. ประเภทและความหลากหลายของการบริการ 1.41 0.936 น้อยมาก 

 
   จากการให้กลุ ่มตัวอย่างเรียงลำดับความสำคัญของเกณฑ์ที ่เล ือกผู ้ให้บร ิการ  
โลจิสติกส์โดยเรียงลำดับความสำคัญตั้งแต่มากที่สุด (ระดับคะแนน 5) จนถึงความสำคัญน้อยที่สุด 
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(ระดับคะแนน 1)  จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์โดยรวมแล้วจะให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและระยะเวลาตรงตามที่กำหนดมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (S.D. = 0.985) รองลงมาคือ คุณภาพในการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
(S.D. = 0.989) มีความสำคัญมาก  อัตราค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายในการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
(S.D. = 0.966) มีความสำคัญปานกลาง  ชื ่อเสียงของผู ้ประกอบการ ม ีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.10 
(S.D. = 0.898)  มีความสำคัญน้อย และประเภทและความหลากหลายของการบริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.41 (S.D. = 0.936) มีความสำคัญน้อยที่สุด ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
    ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพพนักงาน 
 

คุณภาพพนักงาน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ 4.17 0.64 มาก 
2. พนักงานมีทักษะความรู้ในด้านการบริการด้านโลจิสติกส์ 4.15 0.67 มาก 
3. พนักงานเข้าใจความต้องการของท่าน และพยายามทำ 
     ความเข้าใจสถานการณ์ของท่าน 

3.80 0.69 มาก 

4. พนักงานตอบสนองต่อข้อสงสัยหรือปัญหาที่เกิดข้ึนอย่าง 
     รวดเร็ว 

4.03 0.68 มาก 

รวม 4.04 0.53 มาก 
 
   จากตารางที ่ 4.4 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรคุณภาพ

พนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.53)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ

จากมากไปน้อยพบว่า 1) พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ (X̅ = 4.17, S.D. = 0.67) 2) พนักงาน 

มีทักษะความรู้ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (X̅ = 4.15, S.D. = 0.67) 3) พนักงานตอบสนองต่อ 

ข้อสงสัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (X̅ = 4.03, S.D. = 0.68) 4) พนักงานเข้าใจความต้องการ 

ของท่าน และพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ของท่าน (X̅ = 3.80, S.D. = 0.69) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
    ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพข้อมูล 
 

คุณภาพข้อมลู �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการบริการและ 
     อัตราค่าบริการครบถ้วน ถูกต้อง 

4.29 0.63 มากที่สุด 

2. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการขนส่ง ผู้ให้บริการ 
     โลจิสติกส์แจ้งให้ท่านทราบในทันที 

3.96 0.68 มาก 

3. ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการมีการ 
     ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

3.97 0.66 มาก 

รวม 4.07 0.55 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรคุณภาพข้อมูล 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07, S.D. = 0.55)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมาก 
ไปน้อยพบว่า 1) ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการบริการและอัตราค่าบริการครบถ้วน ถูกต้อง 

(X̅ = 4.29, S.D. = 0.63) 2) ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

เสมอ (X̅ = 3.97, S.D. = 0.66) 3) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการขนส่ง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แจ้ง

ให้ท่านทราบในทันที (X̅ = 3.97, S.D. = 0.68) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
    ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านราคาบริการ 
 

ราคาบริการ �̅� S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เสนอราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 
     บริการที่ท่านได้รับ 

4.01 0.62 มาก 

2. ให้บริการโลจิสติกส์ ให้บริการโลจิสติกส์ที่สามารถลด 
     ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของท่านได้ต่ำลงจากเดิม 

4.01 0.66 มาก 

รวม 4.00 0.54 มาก 
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   จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรราคาบริการ  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมาก 
ไปน้อยพบว่า 1) ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์เสนอราคาที ่เหมาะสมกับคุณภาพบริการที ่ท่านได ้รับ  

(X̅ = 4.01, S.D.= 0.62) 2) ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ให้บริการโลจิสติกส์ที ่สามารถลดต้นทุนด้าน  

โลจิสติกส์ของท่านได้ต่ำลงจากเดิม (X̅ = 4.01, S.D. = 0.66)  ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
    ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ 
 

คุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ขั้นตอนการส่ังซื้อ/การจ้างบริการเข้าใจง่าย 4.12 0.62 มาก 
2. ขั้นตอนการส่ังซื้อ/การจ้างบริการมีความถูกต้อง 3.97 0.74 มาก 
3. ขั้นตอนการส่ังซื้อ/การจ้างบริการมีความรวดเร็ว 3.91 0.65 มาก 

รวม 4.00 0.57 มาก 
 
   จากตารางที ่ 4.7 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรคุณภาพ

กระบวนการสั ่งซื ้อโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 4.00, S.D. = 0.57 เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม

เรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) ขั้นตอนการส่ังซื้อ/การจ้างบริการเข้าใจง่าย (X̅ = 4.12, S.D. = 

0.62) 2) ขั ้นตอนการสั ่งซื ้อ/การจ้างบริการมีความถูกต้อง  (X̅ = 3.97, S.D. = 0.74) 3) ขั ้นตอน 

การส่ังซื้อ/การจ้างบริการมีความรวดเร็ว (X̅ = 3.91, S.D. = 0.65) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
    ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความพร้อมในการบริการ 
 

ความพร้อมในการบริการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ประเภทบริการที่ท่านต้องการมีพร้อมให้บริการเสมอ 4.21 0.68 มากที่สุด 
2. ผู้ให้บริการมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม 
     ประเทศที่เป็นคู่ค้าของท่าน 

4.12 0.70 มาก 

3. เมื่อท่านส่ังซื้อ/จ้างบริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการ 
     สามารถตอบสนองได้เสมอ 

4.25 0.67 มาก 

4. ท่านสามารถปรับเปล่ียนการส่งสินค้าให้ตรงตามความ 
     ต้องการได้ 

4.03 0.63 มาก 

รวม 4.15 0.54 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรความพร้อม  

ในการบริการโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.54) เม ื ่อพ ิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) เมื่อท่านสั่งซื้อ/จ้างบริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการสามารถ

ตอบสนองได้เสมอ (X̅ = 4.25, S.D. = 0.67) 2) ประเภทบริการที่ท่านต้องการมีพรอ้มให้บริการเสมอ 

(X̅ = 4.21, S.D. = 0.68) 3) ผู้ให้บริการมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมประเทศที่เป็นคู ่ค้า  

ของท่าน (X̅ = 4.12, S.D. = 0.70) 4) ท่านสามารถปรับเปล่ียนการส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการ

ได้ (X̅ = 4.03, S.D. = 0.63) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
    ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านการจัดการข้อผิดพลาด 
 

การจัดการข้อผิดพลาด �̅� S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง มีความรวดเร็วโดยไม่เกิด 
     ความเสียหาย/เสียหายน้อยที่สุด 

4.03 0.68 มาก 

2. การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดมีความ 
     ถูกต้องและรวดเร็ว 

3.97 0.68 มาก 

3. กระบวนการในการร้องเรียนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดมีขั้นตอนที่ 
     ชัดเจนไม่ยุ่งยาก 

3.88 0.61 มาก 

รวม 3.96 0.54 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรการจัดการ

ข้อผิดพลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.96., S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ
จากมากไปน้อยพบว่า 1) ข้อผิดพลาดได้ร ับการแก้ไขให้ถ ูกต้อง ม ีความรวดเร ็วโดยไม่เกิด 

ความเสียหาย/เสียหายน้อยที่สุด (X̅ = 4.03, S.D. = 0.68) 2) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเมื่อ 

เกิดข้อผิดพลาดมีความถูกต้องและรวดเร็ว (X̅ = 3.96, S.D. = 0.68) 3) กระบวนการในการร้องเรียน

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ยุ่งยาก (X̅ = 3.88, S.D. = 0.61) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
    ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านการใช้เทคโนโลยี 
 

การใช้เทคโนโลย ี �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการใช้ระบบ EDI (Electronic 
     Data Interchange) ทำให้ท่านเกิดความสะดวกและ   
     ประหยัด 

4.00 0.72 มาก 

2. ให้บริการโลจิสติกส์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
     การติดตามสินค้าเช่น GPS 

3.99 0.64 มาก 

3. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
     ทันสมัย 

3.99 0.63 มาก 

รวม 3.99 0.54 มาก 
  
   จากตารางที ่ 4.10 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างม ีความคิดเห็นเก ี ่ยวกับตัวแปรการ  

ใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.54)  เม ื ่อพ ิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์มีการใช้ระบบ EDI (Electronic Data 

Interchange) ทำให้ท่านเกิดความสะดวกและประหยัด (X̅ = 4.00, S.D. = 0.72) 2) ผู ้ให้บริการ 

โลจิสติกส์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามสินค้าเช่น GPS (X̅ = 3.99, S.D. = 0.64) 3) 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (X̅ = 3.99, S.D. = 0.63) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
      ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความยืดหยุ่น 
 

ด้านความยืดหยุน่ �̅� S.D. ระดับควาคิดเห็น 
1.  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ่นด้านค่าบริการที่ 
    เหมาะสม 

4.02 0.62 มาก 

2.  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน 4.07 0.79 มาก 
3.  ผู้ให้บริการสามารถปรับบริการได้ตามความต้องการของ 
    ท่าน 

4.04 0.57 มาก 

รวม 4.04 0.57 มาก 
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   จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความยดืหยุ่น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.57)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไป

น้อยพบว่า 1) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน   (X̅ = 4.07, S.D. = 0.79) 

2) ผู ้ให้บร ิการสามารถปร ับบร ิการได้ตามความต ้องการของท่าน  (X̅ = 4.04, S.D. = 0.57) 

3) ผู้ให้บร ิการโลจิสติกส์ม ีความยืดหยุ ่นด้านค่าบร ิการที ่ เหมาะสม  (X̅ = 4.02, S.D. = 0.62) 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของ 
      ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ 
 

ด้านความสัมพันธ ์ �̅� S.D. ระดับควาคิดเห็น 
1. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สร้าง

ความเช่ือถือซึ่งกันและกัน 
4.14 0.64 มาก 

2. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการปรึกษาให้คำแนะนำเหมือน
มิตร 

4.20 0.60 มาก 

3. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการพูดคุยกับองค์กรท่านเพื่อ
ปร ับการบริการให้เหมาะสมกับนโยบายธุรกิจของ
องค์กรท่าน 

3.95 0.60 มาก 

รวม 4.10 0.52 มาก 
  
   จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความสัมพันธ์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมาก 

ไปน้อยพบว่า 1) ผู ้ให้บร ิการโลจ ิสติกส ์ม ีการปร ึกษาให้คำแนะนำเหม ือนม ิตร  (X̅ = 4.20, 
S.D. = 0.60) 2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที ่สร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

(X̅ = 4.14, S.D. = 0.64) 3) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการพูดคุยกับองค์กรท่านเพื ่อปรับการบริการ  

ให้เหมาะสมกับนโยบายธุรกิจขององค์กรท่าน (X̅ = 3.95, S.D. = 0.60) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของตัวแปรคุณภาพกระบวนการ
      บริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
 

คุณภาพกระบวนการบริการโลจสิติกส ์ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
คุณภาพพนักงาน 4.04 0.53 มาก 
คุณภาพข้อมูล 4.07 0.55 มาก 
ค่าบริการ 4.00 0.54 มาก 
กระบวนการส่ังซื้อ 4.00 0.57 มาก 
ความพร้อมในการบริการ 4.15 0.54 มาก 
การจัดการข้อผิดพลาด 3.96 0.54 มาก 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.99 0.54 มาก 
ความยืดหยุ่น 4.04 0.57 มาก 
ความสัมพันธ์ 4.10 0.52 มาก 

รวม 4.04 0.46 มาก 
 
   จากตารางที ่ 4.13 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรคุณภาพ

กระบวนการโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายตัวแปร

เร ียงลำด ับจากมากไปน ้อยพบว ่ า 1) ความพร ้อมในการบร ิการ (X̅ = 4.16, S.D. = 0.54)  

2) ความ ส ั ม พ ั น ธ์   (X̅ = 4.10, S.D. = 0.52) 3) ค ุณ ภาพ ข ้ อ ม ู ล  (X̅ = 4.07, S.D. = 0.53)  

4) ความย ื ดหย ุ ่ น  (X̅ = 4.04, S.D. = 0.57) 5) ค ุณภาพพน ั ก ง าน  (X̅ = 4.03, S.D. = 0.53) 

6) ค ่ า บ ร ิ ก า ร  (X̅ = 4.02, S.D. = 0.53) 7) ก ร ะ บวน ก า ร ส ั ่ ง ซ ื ้ อ  (X̅ = 4.00, S.D. = 0.56) 

8) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X̅ = 3.99, S.D. = 0.54) 9) การจัดการข้อผิดพลาด (X̅ = 3.96, 
S.D. = 0.54) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ของ  
      ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความเหมาะสมด้านเวลา 
 

ความเหมาะสมดา้นเวลา �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. สินค้าส่งถึงตรงตามเวลาที่กำหนดไว้เสมอ 4.16 0.74 มาก 
2. ระยะเวลาตั้งแต่ส่ังซื้อจนถึงเวลาที่ได้รับสินค้ามีความ 
      รวดเร็ว 

4.10 0.72 มาก 

3. การกำหนดเวลาและการให้ข้อมูลด้านเวลามีความ 
     ถูกต้อง 

4.07 0.57 มาก 

รวม 4.11 0.60 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความเหมาะสม

ด้านเวลาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.60)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ

จากมากไปน้อยพบว่า 1) สินค้าส่งถึงตรงตามเวลาที ่กำหนดไว้เสมอ (X̅ = 4.16, S.D. = 0.74)  

2) ระยะเวลาตั ้งแต่สั ่งซ ื ้อจนถึงเวลาที ่ได ้ร ับสินค้าม ีความรวดเร ็ว  (X̅ = 4.10, S.D. = 0.72) 

3) การกำหนดเวลาและการให้ข้อมูลด้านเวลามีความถูกต้อง (X̅ = 4.07, S.D. = 0.57) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ของ 
      ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านสภาพสินค้า 
 

สภาพสนิค้า �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. สภาพสินค้าที่ได้รับมีความสมบูรณ์ ไม่เสียหาย 4.15 0.59 มาก 
2. สินค้าไม่มีการเสียหายระหว่างขนย้าย 4.07 0.64 มาก 
3. สินค้าที่ได้รับปลายทางไม่สูญหาย 4.19 0.62 มาก 

รวม 4.14 0.52 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรสภาพสินค้า

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมาก 

ไปน้อยพบว่า 1) สภาพสินค้าท ี ่ได ้ร ับม ีความสมบูรณ ์ ไม ่เสียหาย  (X̅ = 4.19, S.D. = 0.62) 
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2) สินค้าไม่มีการเสียหายระหว่างขนย้าย (X̅ = 4.15, S.D. = 0.59) 3) สินค้าที ่ได้ร ับปลายทาง 

ไม่สูญหาย (X̅ = 4.07, S.D. = 0.64) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ของ  
      ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความถูกต้อง 
 

ความถูกต้อง �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การส่งสินค้ามีสินค้าที่ผิดรายการน้อยมาก 4.02 0.64 มาก 
2. การส่งสินค้ามีจำนวนสินค้าผิดน้อยมาก 4.11 0.59 มาก 
3. การส่งสินค้าตรงตามจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้เสมอ 4.21 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.11 0.51 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความถูกต้อง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไป

น้อยพบว่า 1) การส่งสินค้าตรงตามจุดหมายปลายทางที ่กำหนดไว้เสมอ (X̅ = 4.21, S.D. = 0.61) 

2) การส่งสินค้าม ีจำนวนสินค้าผิดน้อยมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.59) 3) การส่งสินค้ามีสินค้า 

ที่ผิดรายการน้อยมาก (X̅ = 4.02, S.D. = 0.64) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมของตัวแปรคุณภาพผลการบริการ  
      โลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
 

คุณภาพผลการบริการโลจสิติกส ์ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความเหมาะสมด้านเวลา 4.11 0.60 มาก 
2. สภาพสินค้า 4.14 0.52 มาก 
3. ความถูกต้อง 4.11 0.51 มาก 

รวม 4.12 0.54 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรคุณภาพผลการ

บริการโลจิสติกส์ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.54)  เมื ่อพิจารณารายตัวแปร
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เร ียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) สภาพสินค้า (X̅ = 4.14, S.D. = 0.52) 2) ความถูกต้อง  

(X̅ = 4.11, S.D. = 0.51) 3) ความเหมาะสมด้านเวลา (X̅ = 4.11, S.D. = 0.60) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.18 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใน  
      ประเทศไทย  
 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.   ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านมีความพึงพอใจต่อผู้    
     ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันอย่างยิ่ง 

4.02 0.53 มาก 

2.  การให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถ    
     ตอบสนองความคาดหวังของท่านได้เป็นอย่างดี 

3.83 0.66 มาก 

3.   หากเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ    
     ท่านเห็นว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันมีระดับการ  
     ให้บริการใกล้เคียงกัน 

3.78 0.64 มาก 

รวม 3.88 0.49 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.88., S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมาก 
ไปน้อยพบว่า 1) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านมีความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน  

อย่างยิ่ง  (X̅ = 4.02, S.D. = 0.53) 2) การให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถตอบสนอง

ความคาดหวังของท่านได้เป็นอย่างดี (X̅ = 3.83, S.D. = 0.66) 3) หากเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ที ่เป็นเลิศ ท่านเห็นว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันมีระดับการให้บริการใกล้เคียงกัน  

(X̅ = 3.78, S.D. = 0.64) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.19 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยความภักดีเชิงเจตคติที่มีต่อผู้ให้บริการ  
      โลจิสติกส์ในประเทศไทยด้านความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก 
 

ความมุ่งมั่นดา้นความรู้สึก �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ท่านเช่ือว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันเป็นผู้ 
     ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดีในธุรกิจนี้ 

3.91 0.60 มาก 

2. ท่านต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกัน 4.14 0.67 มาก 
3. ท่านมุ่งมั่นที่ทำธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
     ปัจจุบัน เนื่องด้วยคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ 

3.92 0.57 มาก 

4. ท่านรู้สึกผูกพันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน จาก 
     คุณภาพการให้บริการ 

4.04 0.63 มาก 

รวม 4.00 0.49 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความมุ่งมั่น

ด้านความรู ้สึกโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 4.00, S.D. = 0.49)  เมื ่อพิจารณารายข้อคำถาม

เรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) ท่านต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกัน (X̅ = 4.14, 
S.D. = 0.67) 2) ท่านรู้สึกผูกพันกับผู ้ให้บร ิการโลจิสติกส์ปัจจุบัน  จากคุณภาพการให้บร ิการ 

(X̅ = 4.04, S.D. = 0.63) 3) ท่านมุ่งมั่นที่ทำธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน  เนื่องด้วย

คุณภาพบริการที่เป็นเลิศ (X̅ = 3.92, S.D. = 0.57) 4) ท่านเชื่อว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันเป็น 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดีในธุรกิจนี้ (X̅ = 3.91, S.D. = 0.60) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยความภักดีเชิงเจตคติที่มีต่อผู้ให้บริการ  
      โลจิสติกส์ในประเทศไทยด้านการเป็นตัวเลือกแรก 
 

การเป็นตัวเลือกแรก �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. เมื่อท่านต้องการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่านจะ 
     เลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันก่อนเสมอ 

4.08 0.67 มาก 

2. ถ้าหากท่านย้อนเวลากลับไปได้ ท่านยังคงเลือกที่จะ 
     ทำธุรกิจกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน 

3.97 0.58 มาก 

3. ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านยังคงใช้บริการกับผู้ 
     ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน 

4.24 0.64 มากที่สุด 

4. ท่านไม่คิดจะเปล่ียนไปใช้บริการกับผู้ให้บริการ 
     โลจิสติกส์รายอื่น 

3.67 0.64 มาก 

รวม 3.99 0.48 มาก 
  
   จากตารางที ่ 4.20 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรการเป็น

ตัวเลือกแรกโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.48)  เม ื ่อพ ิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) ตลอดช่วงเวลาที ่ผ่านมา ท่านยังคงใช้บริการกับผู้ให้บร ิการ  

โลจิสติกส์ปัจจุบัน (X̅ = 4.24, S.D. = 0.64) 2) เมื ่อท่านต้องการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่าน 

จะเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันก่อนเสมอ (X̅ = 4.08, S.D. = 0.67) 3) ถ้าหากท่านย้อนเวลา

กลับไปได้ ท่านยังคงเลือกที่จะทำธุรกิจกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน  (X̅ = 3.97, S.D. = 0.58) 

4) ท่านไม่คิดจะเปลี ่ยนไปใช้บริการกับผู ้ให้บริการโลจิสติกส์รายอื ่น  (X̅ = 3.67, S.D. = 0.64) 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.21 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยความภักดีเชิงเจตคติที่มีต่อผู้ให้บริการ  
      โลจิสติกส์ในประเทศไทยด้านการบอกต่อเชิงบวก 
 

การบอกต่อเชิงบวก �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ท่านกล่าวถึงในทางที่ดีเกี่ยวกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
     ปัจจุบัน ต่อซัพพลายเออร์ภายในองค์กรเสมอ 

3.95 0.76 มาก 

2. ท่านช่ืนชมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันกับผู้บริหาร 
ในองค์กรของท่านหรือซัพพลายเออร์ขององค์กร   
ท่านเสมอ 

3.87 0.67 มาก 

รวม 3.91 0.58 มาก 
 
   จากตารางที ่ 4.21 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรการบอกต่อ 

เชิงบวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.91, S.D. = 0.58)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมาก
ไปน ้อยพบว ่ า 1) ท ่านกล ่ าวถ ึ งในทางท ี ่ ด ี เก ี ่ ยวก ับผ ู ้ ให ้บร ิการโลจ ิสต ิกส ์ ป ั จจ ุบ ัน  ต่อ 

ซัพพลายเออร์ภายในองค์กรเสมอ (X̅ = 3.95, S.D. = 0.76) 2) ท่านชื่นชมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน

กับผู ้บริหารในองค์กรของท่านหรือซ ัพพลายเออร์ขององค์กรท่านเสมอ (X̅ = 3.87, S.D. = 0.58) 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.22 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยความมภักดีเชิงเจตคติที่มีต่อผู้ให้บริการ 
      โลจิสติกส์ในประเทศไทยด้านการแนะนำต่อบุคคลอื่น  
 

การแนะนำต่อบุคคลอ่ืน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.   ท่านแนะนำผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน แก่ผู้อื่นที่   
     ต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ หรือขอคำแนะนำ 

3.95 0.65 มาก 

2.   ท่านโน้มน้าวให้ซัพพลายเออร์อื่นมาใช้บริการกับผู้ 
      ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน 

3.50 0.64 มาก 

รวม 3.73 0.57 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการแนะนำ 

ต่อบุคคลอื ่นโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 3.73, S.D. = 0.57)  เม ื ่อพ ิจารณารายข้อคำถาม
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เรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) ท่านแนะนำผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน แก่ผู้อื่นที่ต้องการ 

ใช้บริการโลจิสติกส์ หรือข้อคำแนะนำ (X̅ = 3.95, S.D. = 0.65) 2) ท่านโน้มน้าวให้ซัพพลายเออร์อื่น

มาใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน (X̅ = 3.50, S.D. = 0.64) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.23 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติที่มีต่อ  
      ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 

ความภักดีเชิงเจตคติ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก 4.00 0.49 มาก 
2. การเป็นตัวเลือกแรก 3.99 0.48 มาก 
3. การบอกต่อเชิงบวก 3.91 0.58 มาก 
4. การแนะนำต่อบุคคลอื่น 3.73 0.57 มาก 

รวม 3.91 0.52 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรความภักดี  

เชิงเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.91, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ

จากมากไปน้อยพบว่า 1) ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก (X̅ = 4.00, S.D. =0.49) 2) การเป็นตัวเลือกแรก  

(X̅ = 3.99, S.D. = 0.48) 3) การบอกต ่อเช ิงบวก (X̅ = 3.91, S.D. = 0.58) 4) การแนะนำต่อ 

บุคคลอื่น (X̅ = 3.73, S.D. = 0.57) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.24 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยความภักดีเชิงพฤติกรรมที่มีต่อผู้ให้บริการ 
                  โลจิสติกส์ในประเทศไทยด้านการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง 
 

การอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านใช้บริการกับผู้ให้  
     บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

3.95 0.65 มาก 

2. ท่านจะใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันต่อไป 
      ในอนาคต 

3.50 0.64 มาก 

รวม 3.95 0.61 มาก 
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   จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการอุปถัมภ์

อย่างต่อเนื ่องโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 3.95, S.D. = 0.61)  เมื ่อพิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ (X̅ = 3.95, S.D. = 0.65) 2) ท่านจะใช้บริการกับผู ้ให้บริการโลจิสติกส์

ปัจจุบันต่อไปในอนาคต (X̅ = 3.50, S.D. = 0.64) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.25 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยความภักดีเชิงพฤติกรรมที่มีต่อผู้ให้บริการ 
                  โลจิสติกส์ในประเทศไทยด้านการขยายปริมาณการใช้บริการ 
 

การขยายปริมาณการใช้บริการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. หากท่านต้องการเพิ่มปริมาณการจัดจ้างกิจกรรม 
     โลจิสติกส์เพิ่ม ท่านจะเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการ 
     โลจิสติกส์ปัจจุบัน 

4.00 0.72 มาก 

2. ท่านจะเลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ 
     ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันในสัดส่วนที่มากขึ้น 

3.83 0.62 มาก 

3.  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันจะได้รับปริมาณ    
    กิจกรรมโลจิสติกส์ต่าง ๆ จากท่านในสัดส่วนที่มาก     
    ขึ้นกว่าที่เดิม 

3.89 0.62 มาก 

รวม 3.90 0.55 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างม ีความคิดเห็นเก ี ่ยวกับตัวแปรการ  

ขยายปริมาณการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.90, S.D. = 0.55)  เมื่อพิจารณารายข้อ
คำถามเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1) หากท่านต้องการเพิ ่มปริมาณการจัดจ้างกิจกรรม  

โลจิสติกส์เพิ่ม ท่านจะเลือกใช้บริการกับผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน (X̅ = 4.00, S.D. = 0.72) 
2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันจะได้รับปริมาณกิจกรรมโลจิสติกส์ต่าง ๆ จากท่านในสัดส่วนที่มากขึ้น

กว่าที ่เดิม (X̅ = 3.89, S.D. = 0.62) 3) ท่านจะเลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู ้ให้บริการ  

โลจิสติกส์ปัจจุบันในสัดส่วนที่มากขึ้น (X̅ = 3.83, S.D. = 0.62) 
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ตารางที่ 4.26 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมตัวแปรความมภักดีเชิงพฤติกรรมที่มีต่อ 
      ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 

ความภักดีเชิงพฤติกรรม �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การอุปถัมป์อย่างต่อเนื่อง 3.95 0.61 มาก 
2. การขยายปริมาณการใช้บริการ 3.90 0.55 มาก 

รวม 3.93 0.57 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความภักดีเชิง

พฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.93, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ

จากมากไปน้อยพบว่า 1) การอุปถัมป์อย่างต่อเนื่อง (X̅ = 3.95, S.D. = 0.61) 2) การขยายปรมิาณ

การใช้บริการ (X̅ = 3.90, S.D. = 0.55) ตามลำดับ 
 
4.3. การค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที ่ 2 ของการวิจัยนี ้  ค ือ เพ ื ่อค้นหาองค์ประกอบคุณภาพ 
การบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์  ในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ดังนี้ 
   4.3.1 การวิเคราะห์คุณภาพการบริการโลจิสติกส์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
     ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจนสามารถสร้าง
เป็นโมเดลสมมติฐานการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก นักวิชาการ และผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย 
หรือผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ซึ่งเป็นผู้ที่ม ีประสบการณ์ มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถ
มองเห็นภาพรวมขององค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์  ผู้วิจัยสังเคราะห์
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ โดยทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) นอกเหนือจาก
ข้อมูลที่ได้สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาองค์ประกอบคุณภาพ
บริการโลจิสติกส์ใหม่ ๆ มาปรับโมเดลสมมติฐานการวิจัยของการวิจัยเรื่อง “รูปแบบคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย” และพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม 
นอกเหนือจากข้อคำถามจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อคำถามที่มีความ
ถูกต้องชัดเจนเกี ่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ท ี ่ส ่งผลต่อความภักดีของ
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  
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     จากการที ่ผู ้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 
รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อ  
ความพึงพอใจ ความภักดี ผู้วิจัยพบว่า มี 2 องค์ประกอบที่สำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความ
ภักดีของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
และ 2) คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสร้างแบบสอบถามในรูปของแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview) สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้งานวิจัยเกิดความ
สมบูรณ์ด้านเนื้อหาจึงทำการศึกษาจากบริบทธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นอยู่จริง เพื่อสอบถาม
ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่สร้างความพึงพอใจและส่งผลต่อความภักดี เชิง
เจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศจากข้อคำถามเชิงโครงสร้าง 
    4.3.1.1 คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
         จากข้อมูลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้
สร้างข้อคำถามตามสามแนวคิดหลัก คือ แนวคิดของ บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ (Bienstock, et al., 
1997) ซึ ่งใช้ PDSQ model  อีกแนวคิดหนึ ่งก็คือ คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที ่พัฒนาโดย  
เมนท์เซอร์  และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) และแนวคิดคุณภาพการบริการด้านการ
ดำเนินงาน และคุณภาพบริการด้านความสัมพันธ์ ซึ่งพัฒนาโดย สแตงค์ และคนอื่น ๆ (Stank, et al., 
2003) รวมถึงองค์ประกอบที ่เพ ิ ่มเติมจากการสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎี โดยสอบถามใน  
6 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณภาพพนักงาน 2) คุณภาพข้อมูล 3) คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ 4) การจัดการ
ข้อผิดพลาด 5) ค่าบริการ 6) การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า หากผู้ใช้บริการโลจิสติกส์รับรู้ถึงคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ที่ดีจะทำให้เกิดความ  
พึงพอใจซึ่งส่งผลต่อความภักดี และข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปประเด็นได้ 7 ด้าน ดังนี้  
      1) คุณภาพพนักงาน เป็นปัจจัยท ี ่สำคัญปัจจัยหนึ ่งในการบริการ 
โลจิสติกส์ ซึ่งพนักงานที่ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ด้านโลจิสติกส์ ด้านการประสานงานร่วมมือกัน ด้านการส่ือสารและทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พนักงานจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ทราบบทบาท
หน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และมีความซื่อสัตย์ รวมถึงการมีหัวใจบริการ
ยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการเร่งด่วนหรือต้องการความช่วยเหลือ 
สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า และทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที ่ลูกค้าเผชิญอยู ่ หาก  
ไม่ทราบในส่วนที่ลูกค้าอยากได้ข้อมูล ก็ยินดีไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามผู้ชำนาญกว่า 
เพื่อตอบข้อสงสัยเมื่อสถานการณ์ของลูกค้าเปล่ียนแปลง เช่น ต้องการส่งออกอย่างรวดเร็ว สามารถ
ให้ข้อแนะนำอย่างไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
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         2) คุณภาพข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถ
ได้รับข้อมูลที ่มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี ่ยนแปลงข้อมูล  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น วันเวลาส่งสินค้าที่คาดว่าจะถึงในกรณีที่  
เกิดการล่าช้าจากอุบัติเหตุ 
             3) ค่าบริการ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ โดยผู้ใช้บริการโลจิสติกส์จะเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เสนอราคา
ค่าบริการที่สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจได้ต่ำ และมีการเสนอราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับ
คุณภาพการบริการที่ได้รับ ซึ่งส่วนของค่าบริการที่บวกเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หากมี
การคิดค่าบริการที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพการบริการ เช่น ส่งสินค้าตามระยะเวลาในการส่งสินค้า
ตามที่ตกลงไว้ และสินค้าที่ส่งมีสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหายตามเกณฑ์ KPI (Key Performance Index) 
ที่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการโลจิสติกส์กำหนดไว้ ก็จะเลือกใช้บริการกับบริษัทโลจิสติกส์ต่อไปในระยะยาว 
และส่วนใหญ่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็จะเสนอราคาพื้นฐานมาให้ในการช่วงการทำสัญญากันอยู่แล้ว 
             4) คุณภาพกระบวนการสั่งซื ้อ จะมีขั้นตอนการสั่งซื้อที่ไม่ซับซ้อน 
มีความรวดเร็ว และชัดเจน โดยบริษัทลูกค้าจะอีเมล์ติดต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ล่วงหน้าตามช่วงเวลา
ที่กำหนดไว้ โดยให้ข้อมูลในรายละเอียดครบถ้วนว่าต้องการให้ไปส่งที่ใด หรือลักษณะการส่งเป็น  
แบบใด น้ำหนักเท่าใด ซึ ่งพนักงานของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ก็จะทำการติดต่อกลับมายืนยัน  
อีกครั้งหนี่ง เพื่อความถูกต้องของกระบวนการส่ังซื้อ  
             5) ความพร้อมในการบริการ เป็นองค์ประกอบที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์
พิจารณาในการใช้บริการโลจิสติกส์ หากเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายธุรกิจในหลายประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
กลุ ่มตลาดของผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ หากธุรกิจมีตลาดต่างประเทศที่ครอบคลุมหลายประเทศ  
ก็สามารถจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ให้ประสานเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว และลดขั้นตอนและ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายอื่น  
             6) การจัดการข้อผิดพลาด ในการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ย่อม 
มีเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรยีน
อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนในการร้องเรียนของลูกค้าชัดเจนไม่ซับซ้อน และดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น
ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ จะทำการประเมินเบ้ืองต้นก่อนการทำสัญญา และเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นก็จะพิจารณาร่วมกันหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเป็นธรรมและชดใช้ความเสียหาย 
ให้เหมาะสม 
             7) การใช้เทคโนโลยี  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญมากสำหรับ
กิจกรรมโลจิสติกส์ หากสามารถใช้สื่อสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันได้ และใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ก็จะช่วยให้การส่งสินค้าสะดวก ประหยัด และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการบริการลูกค้า  
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             เพื่อให้ให้ผู้วิจัยสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์ประกอบคุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบแนวคิดการวิจัยเบ้ืองต้นแล้ว ผู้วิจัยได้สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการโลจิสติกส์ที่สร้างความพึงพอใจ โดยสอบถามว่า 
นอกเหนือจากปัจจัยด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว มีปัจจัยอะไรอีกบ้าง 
ที่นอกเหนือจากคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่กล่าวมา ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงประเด็นใหม่
นอกเหนือจากกลุ่มรหัสแบบนิรนัยที ่ได้กำหนดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ได้
ส ังเคราะห์เพ ื ่อสร ้างกรอบโมเดลสมมติฐานการวิจัย โดยจากการสังเคราะห์ข ้อคิด เห็นจาก 
การสัมภาษณ์พบประเด็นที่เพิ่มเติม ดังนี้  
             1) ความยืดหยุ่น เป็นองค์ประกอบที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า
เป็นส่วนที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ หากผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีฝ่ายวางแผนที่ช่วย
ลูกค้าในการวางแผนเพื่อสนับสนุนลูกค้าและลดความเสี ่ยงได้ และหากผู ้ให้บริการโลจิสติกส์มี  
ความยืดหยุ่นด้านการให้บริการตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งอาจต่ำกว่าข้อตกลงที่ตกลงกันไว้เบ้ืองต้น หรือ
มีกิจกรรมโลจิสติกส์เร่งด่วนก็มีความกระตือรือร้นที่ให้ความช่วยเหลือและปรับได้อย่างเหมาะสม  
ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  
             ......ความยืดหยุ่นจะมีเป็นบางครั้ง เช่น ความยืดหยุ่นทางด้านราคา 
หรือ ความยืดหยุ่นทางด้านการให้บริการ ตู้ส่งสินค้าหนึ่งเราต้องการแค่ 50%  เค้าสามารถให้บริการ
ได้ตามที่เราต้องการได้หรือเปล่า เช่น ปกติเราต้องการรถบรรทุกเพียงแค่ 5 คัน แต่ครั้งนี้เราต้องการ 
10 คัน จะจัดหาได้หรือเปล่า? อันนี้ในการผลิต บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส่วนใหญ่แล้วเค้าจะไม่
ปฏิเสธงานที ่เพิ ่มมากขึ ้น เค้าก็จะไปจัดจ้างภายนอกของเค้ามาเพื ่อที ่จะรับงานเราให้เพียงพอ 
เพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นตรงนี้ บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส่วนใหญ่แล้วก็มีความยืดหยุ่นตรงนี้อยู่ 
             ......สมมติว่าเราติดปัญหาเรื่องราคาที่ทำให้การพิจารณาจำนวนสินค้า
ที่จะส่งมันช้าหรืออะไรอย่างนี้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็จะทำการส่ังซื้อไว้ก่อนของรอไว้ก่อน แล้วเรื่อง
ราคามาทีหลัง แต่ว่าราคา คือต้องคุยกันคร่าว ๆ  ก่อนว่าช่วงราคาค่าบริการส่งสินค้าประมาณเท่าใด 
ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถประมาณราคาได้  
             2) ด้านความสัมพันธ์ ในการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจ ความสัมพันธ์  
มีส่วนสำคัญในการให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการด้านโลจิสติกส์และนำไปสู่ความภักดี ซึ่งมี
การทำธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การปรึกษาและให้คำแนะนำทางธุรกิจระหว่างกัน เช่น 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ วางแผนด้านโลจิติกส์ที่ดีก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถ
คาดการณ์ปริมาณการใช้บริการและทำให้ผู้ให้บริการบริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ ่นในการปรับ 
การให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านนโยบายของธุรกิจ 
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เพื่อสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน และสามารถปรับการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการหรือ
นโยบายที่ลูกค้าได้วางแผนเอาไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 
             ......วัฒนธรรมของคนไทย เป็นตัวหนึ่งที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แล้วความสัมพันธ์ส่วนตัวบุคคลของผู้ทำธุรกิจร่วมกันเป็นตัวสร้างความเชื่อถือ 
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น การมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่อลูกค้าจะเป็นตัวที่ให้เกิด 
ความจงรักภักดีส่วนหนึ่ง 
             ......คือผมว่าลูกค้าคือไม่ใช่ลูกค้า แต่มองว่าลูกค้าคือเพื่อน...คือคน 
ที่เข้ามาขอความร่วมมือกับเรา...ในบางครั้งผมไม่ใช่แค่ขายบริการในส่วนของรถ แต่เค้ามีปัญหาอะไร 
ก็คุย ก็ปรึกษากัน ด้วยประสบการณ์ที่ผมทำงานมา..ก็คุย...ก็แชร์กัน แล้วเค้าก็ไปบริหารจัดการ 
             ......หลังจากที่เราทำกันมา เราต่อสัญญากันมาแล้วสองรอบ เราก็มี
การคุยกัน ดูว่า..ทุก ๆ ครั้งเราก็จะดูทิศทางว่าอีกสามปีข้างหน้า ที่เราจะทำงานกันต่อ ว่าทิศทางเรา
เป็นแบบนี้ ทิศทางของผู้ให้บริการ สามารถไปได้ในแนวทางเดียวกับเรามั้ย เราก็จะมีการคุยกัน  
ในอนาคตว่าเราจะไปกันยังไง ซึ่งที่ผ่านเราก็ยังใช้บริการกันอยู่ เพราะว่าเราค่อนข้างไว้ใจกันแล้ว  
แล้วก็การให้บริการก็ค่อนข้างดี 
             ......ถ้าผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีนักวิเคราะห์ นักวางแผนด้านโลจิสติกส์
ที่ช่วยลูกค้าในการวางแผน บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นในการให้บริการ 
โลจิสติกส์ หรือการวางแผนด้านทรัพยากรหรือการวางแผนด้านซัพพลายมันสามารถที่จะวางแผน 
ที่จะมาสนับสนุนลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยง ลดปัญหาได้ถ้าในอนาคต ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถ  
ปรับบริการหรือปรับคุณภาพการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือนโยบายของลูกค้า  
ในอนาคตและสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ 
    4.3.1.2 คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์  

      ผู ้วิจัยได้สร้างข้อคำถามจากแนวคิดของ บายน์สต็อค และคนอื ่น ๆ 
(Bienstock, et al., 1997) ซึ่งใช้ PDSQ model และแนวคิดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่พัฒนา
โดย เมนท์เซอร ์ และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) โดยสอบถามใน 3 ประเด็น ได้แก่  
1) ความเหมาะสมด้านเวลา 2) สภาพสินค้า และ 3) ความถูกต้อง ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญของคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งในการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์
จะเน้นความมีประสิทธิภาพในการส่งสินค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ 
สินค้าจัดส่งมีความถูกต้อง และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
         1) ด้านความเหมาะสมด้านเวลา สินค้าส่งถึงตรงเวลาที ่กำหนดไว้
ส่วนมาก และตรงตามระยะเวลาที ่กำนหนดไว้อย่างรวดเร็ว เนื ่องจากปัจจุบันการขนส่งสินค้า  
จะแข่งขันกันที่เวลา หากมีการใช้เทคโนโลยีเข้าประสานเช่ือมโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทลูกค้าเป็น
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เครือข่ายก็จะสามารถทำให้สามารถวางแผน การจัดการเส้นทางที่สามารถส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
มากขึ้น และในการประเมินผลการบริการโลจิสติกส์ ลูกค้าที่ใช้บริการโลจิสติกส์จะมีเกณฑ์ KPI (Key 
Performance Index) กำหนดไว้ว่าสินค้าที ่ส่งมอบต้องอยู ่ในเกณฑ์เท่าใด หากสามารถให้บริการ  
ตามเกณฑ์ KPI ที่กำหนดแล้ว ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการโลจิสติกส์จะใช้บริการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
      2) ด้านสภาพสินค้าและความถูกต้อง สภาพสินค้าและความถูกต้อง 
ของสินค้าก็เป็นองค์ประกอบที่ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องส่งสินค้าให้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดและ
สินค้าอยู ่ในสภาพสมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่เสียหายระหว่างการขนย้าย โดยลูกค้าที ่เป็นผู ้ใช้บริการ 
ก็จะกำหนดเกณฑ์ KPI ไว้เช่นเดียวกัน หากสินค้ามีความเสียหายไม่สมบูรณ์จะทำให้ค่าใช้จ่ายของ
ลูกค้าเพิ่มขึ้น และการให้บริการลูกค้าลดลง รวมถึงการที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้องตามที่สั่งซึ่งมี  
การใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงการหยิบสินค้าที ่ถูกต้องตามประเภทและจำนวนระหว่างผู ้ใช้บริการ  
โลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และการตรวจเช็คก่อนส่งสินค้าและหลังการส่งสินค้าไปยังปลายทาง 
      ผลจากการสังเคราะห์เน ื ้อหาในการสัมภาษณ์พบว่า ผู ้ให้ส ัมภาษณ์  
มีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความเห็นว ่าการบริการโลจิสติกส์ต ้องให ้ความสำค ัญกับ  
ผลการบริการโลจิสติกส์โดยสินค้าต้องส่งให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ และมีความรวดเร็ว โดยมี  
การใช้เทคโนโลยีประสานเช่ือมโยงกันระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ เพื่อให้
สามารถวางแผนการจัดการได้เหมาะสม สภาพสภาพสินค้าและความถูกต้องของสินค้านั ้นต้อง  
มีความถูกต้องตรงตามที่สั่งและสินค้าต้องมีความสมบูรณ์ไม่เสียหาย โดยบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการ  
โลจิสติกส์จะมีเกณฑ์ KPI ในการประเมินคุณภาพในการส่งสินค้าในแต่ละครั้งและเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นสถิติเมื่อครบกำหนดสัญญาหากผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถให้บริการตามที่บริษัทผู้ใช้บริการ  
โลจิสติกส์กำหนดไว้ก็จะมีการต่อสัญญาและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
    4.3.2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
         ผลการการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในคำสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยืดหยุ่น และความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้  จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากคำสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบประเด็นที่สมควรเพิ่มในตัวแปรคุณภาพ
กระบวนการโลจิสติกส์ อีก 6 ตัวแปร ได้แก่   
         1) มีความยืดหยุ่นด้านค่าบริการ   
         2) มีความสามารถในการให้บริการกรณีเร่งด่วน 
         3) มีความสามารถปรับการบริการตามความต้องการได้  
         4) ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการทำธุรกิจสามารถสร้างความเช่ือถือซึ่งกัน
และกัน  
         5) มีการปรึกษาให้คำแนะนำทางธุรกิจ โดยมองว่าลูกค้าคือเพื่อน 
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         6) มีการพูดคุยด้านนโยบายทางธุรกิจในอนาคตเพื ่อปรับการบริการ  
ให้เหมาะสม  
         ผู ้วิจัยได้นำตัวแปรดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการสร้างโมเดลสมมติฐาน 
การสร้างแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการ 
โลจิสติกส์ในประเทศ จำนวน 400 แห่ง เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA)  ของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ และเพื่อทำการสกัดองค์ประกอบและลด
จำนวนตัวแปรตัวบ่งชี้  

         ผลการวิเคราะห์เชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ตัว
แปรกลุ่มใหม่ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component 
Analysis) PCA และเลือกวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax โดยในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจใช้สถิติ
ทดสอบ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ในการทดสอบและสถิติค่า Bartlett’s Test of Sphericity 

ซึ่งพิจารณาจากค่า χ2  มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test of Sphericity 
 

สถิติที่ทดสอบ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df  
Sig. 

.668 
1349.868 

15 
.000 

 
         จากตารางที่ 4.27 พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin =  0.668 ซึ่งมากกว่า 
0.50  และเข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมที่นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจได้ 
         ผลการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity  
         H0 :  ตัวแปรสังเกตได้เป็นอิสระกัน (ไม่มีความสัมพันธ์กัน) 
         H1 :  ตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นอิสระกัน (มีความสัมพันธ์กัน) 

         ส ถ ิ ต ิ  Chi-Square (χ2) = 1349.868 ค ่ า  p-value = Significant =  
0.000 ซึ ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ H1 นั่นคือเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้มี
ความสัมพันธ์กันสามารถทำการวิเคราะห์ปัจจัยได้  
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่า Initial และ Extraction  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย Initial Extraction 
ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ่นด้านค่าบริการที่เหมาะสม (FLEX1) 1.000 .673 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน (FLEX2) 1.000 .841 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถปรับบริการได้ตรงความต้องการของท่าน 
(FLEX3) 

1.000 .830 

ความสัมพันธ์ (Relationship) 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สร้างความเชื่อถือซึ่งกัน
และกัน (RELATN1) 

1.000 .865 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการปรึกษาให้คำแนะนำเหมือนมิตร (RELATN2) 1.000 .566 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการพูดคุยกับองค์กรท่านเพื่อปรับการบริการให้
เหมาะสมกับนโยบายธุรกิจขององค์กรท่าน (RELATN3) 

1.000 .868 

          
         จากตารางที ่ 4.28 พบว่าค่าความร่วมกัน (Communalities) ซึ ่งเป็น
สัดส่วนของค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัย เช่น ปัจจัย F1,F2, F3,…..Fn  

         โดยที่ 0 ≤ Communality ≤ 1  ถ้าค่า Communality ต่ำ แสดงว่าตัว
แปรที่สกัดทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรนั้นได้น้อย  
         ถ ้าค ่า Communality = 0 แสดงว ่า Common Factor ไม ่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปร แต่ถ้าหากค่า Communalities = 1 แสดงว่า Common Factor 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ทั้งหมด  
         การวิเคราะห์องค์ประกอบครั ้งนี้  ใช้ว ิธ ีการสกัดองค์ประกอบแบบ 
Principal Component Analysis (PCA) และใช้การหมุนแกนปัจจัยให้ตั้งฉากกันโดยวิธี Varimax 
เพื่อปรับค่าน้ำหนักปัจจัยของตัวแปรที่ทำการวิเคราะห์ในครั้งนี้ให้มากขึ้น  
         ค่า Extraction เป็นค่า Communality หรือค่าความร่วมกันของตัวแปร
สังเกตได้แต่ละตัว ซ ึ ่งเป็นผลบวกกำลังสองของน้ำหนักปัจจัยของตัวแปร  หลังจากได้สกัด
องค์ประกอบแล้วพบว่า  ค่า Extraction Communalities ที่มีค่าต่ำสุด (0.566) คือ ผู ้ให้บริการ 
โลจิสติกส์มีการปรึกษาให้คำแนะนำเหมือนมิตร (RELATN2) แต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง สามารถ 
จัดองค์ประกอบร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ ได้ชัด 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่า Total Variance Explained ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 

Comp 
onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of 
Squared Loading 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Varian

ce 

Commu- 
lative % 

Total % of 
Varian

ce 

Commu
lative 

% 

Total % of 
Variance 

Commu
lative % 

1 2.578 42.966 42.966 2.578 42.966 42.966 2.354 3b9.228 39.228 
2 2.065 34.413 77.380 2.065 34.413 77.380 2.289 38.152 77.380 
3 .584 9.728 87.108       
4 .460 7.668 94.776       
5 .194 3.232 98.008       
6 .119 1.992 100.00       

 
         จากตารางที่ 4.29 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรกระบวนการบริการโลจิสตกิส์  
ทั้งหกตัวแปร สามารถจัดกลุ่มได้ 2 องค์ประกอบ ซึ่ง องค์ประกอบที่ 1 สำคัญที่สุดเนื่องจากสามารถ
อธิบายหรือดึงความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุด  สำหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้  องค์ประกอบที่ 1 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุด โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูล
ได้ถึงร้อยละ 42.966 ส่วนองค์ประกอบที่ 2 จะมีความสำคัญรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 34.413 ซึ่งทั้ง
สององค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลร่วมกันได้ร้อยละ 77.380 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) หลังจากมีการหมุนแกนองค์ประกอบ 
      ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวจิัย 
องค์ประกอบร่วม (Factor Component) 

Factor 1 Factor 2 
FLEX1 .820 .017 
FLEX2 .917 .011 
FLEX3 .905 .099 

RELATN1 .109 .924 
RELATN2 -.047 .751 
RELATN3 .082 .928 

Eigenvalue 2.354 2.289 
Cumulative % of Variance 42.966 77.380 
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         จากตารางท ี ่  4.30 พบว ่ า  ผลการ  Rotated Component Matrix 
ในแต่ละองค์ประกอบ จะประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบร่วม โดยผู้วิจัยได้ตั้งช่ือ
องค์ประกอบร่วม คือ ความยืดหยุ่น และความสัมพันธ์ ซึ่งการตั้งชื่อองค์ประกอบร่วมนี้ พิจารณาจาก
กลุ ่มตัวแปรที่พบส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจครั ้งนี้ สามารถ
แบ่งกลุ่มตัวแปรใหม่ได้ทั้งหมด 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้  
         องค์ประกอบที่ 1 ความยืดหยุ ่น (Flexibility) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร 
มีค่าน้ำหนักปัจจัยตั้งแต่ 0.820 - 0.917 ค่าไอเกน ซึ่งเป็นผลบวกของน้ำหนักปัจจัยยกกำลังสอง  
มีค่าเท่ากับ 2.354 นั่นคือองค์ประกอบที่ 1 มีความผันแปรเท่ากับ 2.354 หรือมีค่าความผันแปรสะสม
ร้อยละ 42.966 ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบที่ 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 42.966  
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบัคขององค์ประกอบนี้ได้เท่ากับ 0.806 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสูงเชื่อถือได้ โดยเรียงลำดับ 
ตามความสำคัญของค่าน้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์สามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน  (FLEX2 = 0.917) 2) ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถ 
ปรับบริการได้ตรงความต้องการของท่าน (FLEX3 = 0.905) 3) ให้บริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ่น
ด้านค่าบริการที่เหมาะสม (FLEX1 = 0.820) 
         องค์ประกอบที่ 2 ความสัมพันธ์ (Relationship) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร 
ม ีค ่าน้ำหนักปัจจัยตั ้งแต่ 0.751 – 0.928 ค่าไอเกนเท่ากับ 2.289 น ั ่นคือองค์ประกอบที ่ 2 มี 
ความผันแปรเท่าก ับ 2.289 หรือม ีค ่าความผันแปรคิดเป็นร้อยละ 34.143 ซึ ่งหมายความว่า 
องค์ประกอบที่ 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ร้อยละ 34.143  ดังนั้น ความผันแปรของ
องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 มีผลรวมกันมีค่าเท่ากับร้อยละ 77.38 นั ่นคือ ทั ้งสอง
องค์ประกอบสามารถอธิบายความผันแปรรวมกันคิดเป็นร้อยละ 77.38  ตัวแปรที ่เกี ่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคได้เท่ากับ 
0.833 ซึ่งมีความเชื่อมั่นสูงเชื่อถือได้โดยเรียงลำดับความสำคัญ (Factor Loading) จากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ 1) ให้บริการโลจิสติกส์มีการพูดคุยกับองค์กรท่านเพื่อปรับการบริการให้เหมาะสมกับนโยบาย
ธุรก ิจขององค์กรท่าน (RELATN3 = 0.928) 2) ให้บร ิการโลจิสติกส์ม ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ที่สร้างความเชื ่อถือซึ ่งกันและกัน (RELATN1 = 0.924) 3) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการปรึกษาให้
คำแนะนำเหมือนมิตร (RELATN2 = 0.751) 
         ภายหลังจากที ่ทำการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้เทคนิคการวิเคราะห์  
เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลไปสังเคราะห์กับข้อมูลที่ได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องที ่ได้สร้างรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ใน  
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ประเทศไทยไว้แล้ว เพื่อปรับกรอบแนวคิดการวิจัยให้เหมาะสมจากกรอบแนวคิดการวิจัยเดิม โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.31 และภาพที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.31 ปัจจัยรูปแบบเชิงสมมติฐานของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ  
      ที่ส่งผลต่อความภักดี ภายหลังจากการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
      สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ  
 

ปัจจัย 
ข้อมูล 

การสัมภาษณ ์ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
1. คุณภาพพนักงาน 
2. คุณภาพข้อมูล 
3. ราคาบริการ 
4. คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ 
5. ความพร้อมในการบริการ 
6. การจัดการข้อผิดพลาด 
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ความยืดหยุ่น 
9. ความสัมพันธ์ 

 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์  
1. ความเหมาะสมด้านเวลา 
2. สภาพสินค้า 
3. ความถูกต้อง 

 
√ 
√ 
√ 
 

 
√ 
√ 
√ 
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4.4 การศึกษารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์ 
 วัตถุประสงค์ประการที ่สามของการวิจัยครั ้งนี ้ คือ เพื ่อ การศึกษารูปแบบคุณภาพ 
การบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์และการทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงจำลองเชิงสาเหตุ และการยืนยันรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   
 4.4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงย ืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
โมเดลการวัด (Measurement Model) ของแต่ละตัวแปรแฝง (Latent Variable) เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Variable) โดยการตรวจสอบความตรงแบบศูนย์ (Convergent 
Validity)  
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเช ิงย ืนย ัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็น 
การทดสอบเพื ่อยืนยันโมเดลการวัด  (Measurement Model) ของแต่ละตัวแปรแฝง (Latent 
Variable) หรือเป็นการทดสอบเครื ่องมือวัดตัวแปรแฝง โดยนำผลการวิเคราะห์องค์ประกอบมา 
สร้างตัวแปรแฝง เพื่อนำตัวแปรแฝงนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป (สุภมาส อังศุโชติ และคนอื่น ๆ, 
2557) นั่นคือ ผู ้วิจัยต้องทำการศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อกำหนด  
กลุ ่มปัจจัยหรือตัวแปรสังเกตได้ที ่เป็นตัวแทนโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงนั ้น ๆ และกำหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ต่าง ๆ ว่าสามารถเป็นตัวแทนของตัวแปรแฝงซึ่งไม่สามารถ
วัดได้โดยตรง (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2556) การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดนั้นจะทำการ
ตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ (Convergent Validity) นั่นคือ ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวในโมเดล
การวัดมีความแปรปรวนร่วมกันในระดับสูง เพื่อให้เกิดความมั ่นใจว่า การวัดค่าของตัวแปรที่ได้  
จากกลุ ่มตัวอย่างสามารถแทนค่าจริงที่มีอยู ่ในประชากรได้ (Hair, et al., 2014) และเป็นไปตาม
ทฤษฎีการวัดที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
   ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเส้นของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยประกอบด้วย  คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพ 
ผลการบริการโลจิสติกส ์ ความพึงพอใจ ความภักดีเชิงเจตคต ิ และความภักดีเชิงพฤติกรรม  
ซึ่งตรวจสอบค่าความเที่ยงรวม (Composite Reliability) ค่า Average Variance Extracted (AVE) และ
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงย ืนยัน ม ีข ้อตกลง 
ที่ยอมรับให้ความคาดเคล่ือนมีความสัมพันธ์กันได้โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง
ก ั บข ้ อม ู ลเช ิ งประจ ั กษ ์  โดยพ ิ จารณาว ่ าค ่ า ไคสแควร ์ ส ั มพ ั ทธ ์  (Relative Chi-Square) 

ที่คำนวณได้จาก 𝛘²/df  เกณฑ์กำหนดคือ ต้องมีค่าน้อยกว่า 2.0 (สุภมาส อังศุโชติ และคนอื่น ๆ, 2557) 
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ค่าความน่าจะเป็น (p-value) ต้องมีค่ามากกว่า 0.05  ดัชนีของค่าเฉล่ียกำลังสองของส่วนที่เหลือของ
การประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05  
ค่าดัชนีค่ารากของค่าเฉล่ียกำลังสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standardized RMR: SRMR)  
ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05  ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน  (Goodness of Fit Index: GFI) ต้องมีค่ามากกว่า 
0.09  ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ต้องมีค่า
มากกว่า 0.09  ค่าดัชนีระดับความสอดค้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ต้องมีตั้งแต่ 
0.09 (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2556: 112-135)  เม ื ่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) โดยค่าน้ำหนักมาตรฐานของแต่ละตัวแปรสังเกตได้ ต้องมีค่ามากกว่า 0.05 ค่าเฉล่ีย 
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extract: AVE) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 
และค ่าความเที ่ยงของแต ่ละตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) ต ้องม ีค ่าต ั ้ งแต่  0.6 
(Hair, et al., 2014) 
   การตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ (Convergnt Validity) เป็นตัวชี ้ว ัดที่มี 
ความแปรปรวนร่วมกันเพื่อตรวจสอบว่า ตัวชี ้วัดเหล่านั ้นวัดตัวแปรเดียวกัน  เกณฑ์ในการวัด  
ความตรงแบบรวมศูนย์มีข้อกำหนด 3 ประการ (Hair, et al., 2014) คือ 
   1) น ้ำหน ักองค ์ประกอบมาตรฐาน  (Standardized Factor Loading) หาก 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่าสูงแสดงให้เห็นถึงการมีจุดรวมศูนย์ร่วมกันสูง ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปจะเหมาะสมที่สุด 
   2) ค่าเฉลี ่ยความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที ่ถ ูกสกัดได้  (Average Variance 
Extracted: AVE) ค่าที่ยอมรับได้ควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (Hair, et al., 2014) 
   เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน  (Standardized Factor Loading) 
โดยค ่าน ้ำหน ักองค ์ประกอบมาตรฐาน ของแต ่ละต ัวแประส ังเกตได ้   สามารถพ ิจารณา 
ค่า Completely Standardized Solution  ใน Output โดยเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ ต้องมีค่าตั้งแต่ 
0.5  ค่า Average Variance Extracted (AVE) ต้องมีค่ำตั้งแต่ 0.5 ค่าความเที่ยงรวม (Composite 
Reliability: CR) ของแต่ละตัวแปรแฝงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 (Hair, et al., 2014, p. 619) 
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  4.4.1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณภาพกระบวนการบริการ  
โลจิสติกส์ (FLSQ)  
 

 
   2 = 56.24, df = 42,  2/df = 1.34, p-value = 0.07, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, 
   SRMR = 0.015, RMSEA = 0.025 

  
ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการวัดคุณภาพกระบวนการบริการ 
              โลจิสติกส์ (FLSQ) 
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ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการวัดคุณภาพกระบวนการบริการ 
      โลจิสติกส์ (FLSQ) 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าความคลาด
เคลื่อน (SE) 

ค่าสถิต ิ
(t) 

สัมประสิทธิ ์
การตัดสินใจ (R2) 

PER 0.79 0.37 24.24* 0.63 
INFO 0.85 0.28 - 0.72 
COST 0.81 0.34 27.05* 0.66 
PRO 0.82 0.32 23.64* 0.68 
AVL 0.84 0.30 24.15* 0.70 
DIS 0.81 0.34 23.07* 0.66 
IT 0.86 0.26 25.42* 0.74 
FLEX 0.78 0.44 20.35* 0.56 
RELATN 0.80 0.36 22.45* 0.64 

2 = 56.24, df = 42, 2/df = 1.34, p-value = 0.07, CFI = 1.00, GFI = 0.98,  
AGFI = 0.97, SRMR = 0.015, RMSEA = 0.025 

 
หมายเหตุ      * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
     *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.001 
 
    จากภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ของรูปแบบการวัดคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์  พบว่า ตัวแปรคุณภาพกระบวนการ

บริการโลจิสติกส์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (𝛘²) 

ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (𝛘² = 56.24, df = 42, 𝛘²/df = 1.34, p-value = 0.07) 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 
0.98 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที ่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ีย 
กำลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.015 ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสอง 
ของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.025 
    เม ื ่อพ ิจารณาค ่าน ้ำหนักองค ์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor 
Loading) พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดยเรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดังนี ้ 1) ด้านเทคโนโลยี 
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มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 2) ด้านคุณภาพข้อมูล มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 
3) ด้านความพร้อมในการบริการ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84 4) ด้านคุณภาพกระบวนการ
สั ่งซื ้อ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 5) ด้านค่าบริการและด้านการจัดการข้อผิดพลาด 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.81 6) ด้านความสัมพันธ์ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 
7) ด้านคุณภาพพนักงาน มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.79 8) ด้านความยืดหยุ่น มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.78 ตามลำดับ 
    เมื่อพิจารณาด้านความเที่ยงของตัวแปรแฝง แฮร์ และคนอื่น ๆ (Hair, et al., 
2014) ได้กล่าวว่า ตัวแปรแฝงต้องมีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average 
Variance Extracted: AVE) ต ั ้ งแต ่  0.5 และค ่าความเท ี ่ ยงรวม (Composite Reliability: CR) 
ของแต่ละตัวแปรแฝงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัด
คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์พบว่า ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์มีค่ าเฉล่ีย
ความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ 0.667 และค่าความเที ่ยง (CR) เท่ากับ 0.947 ซึ ่งถือว่า 
อยู่ในระดับสูง  
    เมื ่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื ่อนมาตรฐานและค่าสถิติ t พบว่า น้ำหนัก
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: R2) ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความแปรปรวนระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม (Communality) พบว่า มีค่า R2 เรียงลำดับจากมากไปน้อย
ดังนี ้  1) ด้านเทคโนโลยี ม ีค ่า R2 เท ่าก ับ 0.74 2) ด้านคุณภาพข้อม ูล ม ีค่า R2 เท ่าก ับ 0.72  
3) ด้านความในการบริการ มีค่า R2 เท่ากับ 0.70 4) ด้านคุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ มีค่า R2 เท่ากับ 
0.68 5) ด้านค่าบริการและด้านการจัดการข้อผิดพลาด มีค่า R2 เท่ากับ 0.66 6) ด้านความสัมพันธ์ 
มีค่า R2 เท่ากับ 0.64 7) ด้านคุณภาพพนักงาน มีค่า R2 เท่ากับ 0.63 8) ด้านความยืดหยุ่น มีค่า 
R2 เท่ากับ 0.56 ตามลำดับ 
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  4.4.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ 
(PLSQ)  
 

 
   2 = 56.24, df = 42,  2/df = 1.34, p-value = 0.07, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97,  
   SRMR = 0.015, RMSEA = 0.025 

 
ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการวัดคุณภาพผลการบริการ  
               โลจิสติกส์ (PLSQ) 
 
ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการวัดตัวแปรคุณภาพผลการบรกิาร 
      โลจิสติกส์ (PLSQ) 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าความคลาด
เคลื่อน (SE) 

ค่าสถิต ิ
(t) 

สัมประสิทธิ ์
การตัดสินใจ (R2) 

TIME 0.63 0.60 15.51* 0.40 
COND 0.77 0.41 26.50* 0.59 
ACC 0.86 0.25 - 0.75 

2 = 56.24, df = 42,  2/df = 1.34, p-value = 0.07, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, 
SRMR = 0.015, RMSEA = 0.025 

 
หมายเหตุ      * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
     *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.001 
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    จากภาพที่ 4.3 และตารางที ่ 4.33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจ ิสต ิกส์  พบว่า ตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจ ิสต ิกส์  

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจาก 

ศูนย์ไม ่ม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิ (𝛘² = 56.24, df = 42, 𝛘²/df = 1.34, p-value = 0.07) ค่าดัชนี  
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98  
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.015 ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วน 
ที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.025 
    เม ื ่อพ ิจารณาค ่าน ้ำหนักองค ์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor 
Loading) พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดยเรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านความถูกต้อง 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 2) ด้านสภาพสินค้า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.77 
3) ด้านความเหมาะสมด้านระยะเวลา มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63 ตามลำดับ 
    เม ื ่อพ ิจารณาด้านความเที ่ยงของด้วแปรแฝง ตัวแปรแฝงต้องม ีค ่าเฉล่ีย  
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ตั้งแต่ 0.5 และ
ค ่าความเท ี ่ยงรวม (Composite Reliability: CR) ของแต ่ละตัวแปรแฝงต ้องม ีค ่าตั ้งแต่  0.6 
ผลการวิเคราะห์ความเที ่ยงของตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์พบว่า ตัวแปรคุณภาพ
กระบวนการบริการโลจิสติกส์มีค ่าเฉลี ่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ ( AVE) เท ่าก ับ 0.576 และ 
ค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 0.802 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง 
    เมื ่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื ่อนมาตรฐานและค่าสถิติ t พบว่าน้ำหนัก
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (Coefficient of determination: R2) ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความแปรปรวนระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม (Communality) พบว่า มีค่า R2 เรียงลำดับจากมากไปน้อย
ดังนี ้  1) ด้านความถูกต้อง ม ีค ่า R2 เท ่าก ับ 0.75 2) ด้านสภาพสินค้า ม ีค ่า R2 เท ่าก ับ 0.59 
3) ด้านความเหมาะสมด้านเวลา มีค่า R2 เท่ากับ 0.40 ตามลำดับ 
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   4.4.1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดความพึงพอใจ 
 

 
   𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97,  
   SRMR = 0.014, RMSEA = 0.028 
 

ภาพที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการวัดความพึงพอใจ 
 
ตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดความพึงพอใจ 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าความคลาด
เคลื่อน (SE) 

ค่าสถิต ิ
(t) 

สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) 

CST 0.74 0.45 20.82* 0.55 
EXP 0.89 0.20 - 0.80 
IDL 0.77 0.41 22.18* 0.59 

𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, 
SRMR = 0.014, RMSEA = 0.028 

 
หมายเหตุ      * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
     *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.001 
 
    จากภาพที ่ 4.4 และตารางที ่ 4.34 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงย ืนยัน 
ตัวแปรความพึงพอใจ  พบว่า ม ีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พ ิจารณาจาก 

ค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40,  
p-value = 0.12) ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน 
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(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีราก
ของค่าเฉล่ียกำลังสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.014 ดัชนีของค่าเฉล่ีย
กำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.028 
    เม ื ่อพ ิจารณาค ่าน ้ำหนักองค ์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor 
Loading) พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั ้งแต่ 0.5 ขึ ้น โดยเรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ความพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับความคาดหวัง มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบ
กับผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.77 3) ความพึงพอใจรวม มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.74 ตามลำดับ 
    เม ื ่อพ ิจารณาด้านความเที ่ยงของด้วแปรแฝง ตัวแปรแฝงต้องม ีค ่าเฉล่ีย  
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ตั้งแต่ 0.5 และ
ค ่าความเท ี ่ยงรวม (Composite Reliability: CR) ของแต ่ละตัวแปรแฝงต ้องม ีค ่าตั ้งแต่  0.6 
ผลการวิเคราะห์ความเที ่ยงของตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์พบว่า ตัวแปรคุณภาพ
กระบวนการบริการโลจิสติกส์มีค ่าเฉลี ่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ ( AVE) เท ่าก ับ 0.646 และ 
ค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 0.845 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง 
    เมื ่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื ่อนมาตรฐานและค่าสถิติ t พบว่าน้ำหนัก
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (Coefficient of determination: R2) ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความแปรปรวนระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม (Communality) พบว่า มีค่า R2 เรียงลำดับจากมากไปน้อย
ดังนี ้ 1) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง มีค่า R2 เท่ากับ 0.80 2) ความพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ มีค่า R2 เท่ากับ 0.59 3) ความพึงพอใจรวม มีค่า R2 เท่ากับ 
0.55 ตามลำดับ 
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  4.4.1.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดตัวแปรความภักดี  
เชิงเจตคติ 
 
 

 
   𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97,  
   SRMR = 0.014, RMSEA = 0.028 
 

ภาพที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติ 
 
ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติ 
 
ตัวแปรสังเกต

ได้ 
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าความคลาด

เคลื่อน 
ค่าสถิต ิ

(t) 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

(R2) 
ACM 0.87 0.25 27.70* 0.75 
FC 0.89 0.20 - 0.80 
WOM 0.80 0.35 23.97* 0.65 
REC 0.74 0.45 16.52* 0.55 

𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI =0.97, 
SRMR = 0.014, RMSEA = 0.028 

 
หมายเหตุ      * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
     *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.001 
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    จากภาพที่ 4.5 และตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัว
แปรความภักดีเชิงเจตคติ  พบว่า  มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก  

ค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, 
p-value = 0.12) ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท ่าก ับ 0.99  ค่าดัชนีว ัดความกลมกลืนที ่ปร ับแก ้แล้ว (AGFI) มีค่าเท ่าก ับ 0.97 
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี ่ยกำลังสองของความคลาดเคลื ่อนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.014 
ดัชนีของค่าเฉล่ียกำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.028 
    เม ื ่อพ ิจารณาค ่าน ้ำหนักองค ์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor 
Loading) พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดยเรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) การเป็นตัวเลือกแรก 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 2) ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.87 3) การบอกต่อเชิงบวก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 4) การแนะนำต่อบุคคลอื่น 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 ตามลำดับ 
    เม ื ่อพ ิจารณาด้านความเที ่ยงของด้วแปรแฝง ตัวแปรแฝงต้องม ีค ่าเฉล่ีย  
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ตั้งแต่ 0.5 และ
ค ่าความเท ี ่ยงรวม (Composite Reliability: CR) ของแต ่ละตัวแปรแฝงต ้องม ีค ่าตั ้งแต่  0.6 
ผลการวิเคราะห์ความเที ่ยงของตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์พบว่า ตัวแปรความภักดี  
เชิงเจตคติมีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ 0.688 และค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 
0.726 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง 
    เมื ่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื ่อนมาตรฐานและค่าสถิติ t พบว่าน้ำหนัก
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (Coefficient of determination: R2) ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความแปรปรวนระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม (Communality) พบว่า มีค่า R2 เรียงลำดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ 1) การเป็นตัวเลือกแรก มีค่า R2 เท่ากับ 0.80 2) ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก มีค่า R2 เท่ากับ 
0.75 3) การบอกต่อเชิงบวก มีค่า R2 เท่ากับ 0.65 4) การแนะนำต่อบุคคลอื่น มีค่า R2 เท่ากับ 0.55 
ตามลำดับ 
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  4.4.1.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดตัวแปรความภักดี  
เชิงพฤติกรรม 
 
 

 
   𝛘 ² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97,  
   SRMR = 0.014, RMSEA = 0.028 
 

ภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรม 
 
ตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรม 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าความคลาด

เคลื่อน 
ค่าสถิต ิ

(t) 
สัมประสิทธิ ์

การตัดสินใจ (R2) 
REN 0.85 0.28 17.51* 0.72 
EXT 0.69 0.53 - 0.47 

𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, 
SRMR = 0.014, RMSEA = 0.028 

 
หมายเหตุ      * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
     *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.001 
 
    จากภาพที่ 4.6 และตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัว
แปรความภักดีเชิงพฤติกรรม  พบว่า  มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก 

ค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, 
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p-value = 0.12) ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนี 
รากของค ่าเฉล ี ่ยกำล ังสองของความคลาดเคล ื ่อนมาตรฐาน (SRMR) ม ีค ่าเท ่าก ับ 0.014 
ดัชนีของค่าเฉล่ียกำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.028 
    เม ื ่อพ ิจารณาค ่าน ้ำหนักองค ์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor 
Loading) พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดยเรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) การอุปถัมภ์อย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 2) การขยายปริมาณการใช้บริการ มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.69 ตามลำดับ 
    เมื่อพิจารณาด้านความเที่ยงของด้วแปรแฝง ตัวแปรแฝงต้องมีค่าเฉลี ่ยความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝงที ่ถ ูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ตั ้งแต่ 0.5 และ 
ค ่าความเท ี ่ยงรวม (Composite Reliability: CR) ของแต ่ละต ัวแปรแฝงต ้องม ีค่ าต ั ้ งแต ่  0.6 
ผลการวิเคราะห์ความเที ่ยงของตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์พบว่า ตัวแปรความภักดี  
เชิงพฤติกรรมมีค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ 0.597 และค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 
0.655 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ได้ 
    เมื ่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื ่อนมาตรฐานและค่าสถิติ t พบว่าน้ำหนัก
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: R2) ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความแปรปรวนระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม (Communality) พบว่า มีค่า R2 เรียงลำดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ 1) การอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง มีค่า R2 เท่ากับ 0.72 2) การขยายปริมาณการใช้บริการ มีค่า R2 
เท่ากับ 0.47 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ความตรงแบบรวมศูนย์ (Convergent Validity) 
 

ตัวแปร/
ตัวชี้วัด 

Lambda-X 

(𝞴i) 

Theta-

Delta (𝛅i) 

Average 
Variance 

Extracted (AVE) 

Composite 
Reliability 

(CR) 

R2 

FLSQ   0.667 0.947  
    PER 0.79 0.37   0.63 

    INFO 0.85 0.28   0.72 
    COST 0.81 0.34   0.66 
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ตารางที่ 4.37 (ต่อ) 
 

ตัวแปร/
ตัวชี้วัด 

Lambda-X 
(𝞴i) 

Theta-
Delta (𝛅i) 

Average 
Variance 

Extracted (AVE) 

Composite 
Reliability 

(CR) 

R2 

    PRO 0.82 0.32   0.68 
    AVL 0.84 0.30   0.70 
    DIS 0.81 0.34   0.66 
    IT 0.86 0.26   0.74 

    FLEX 0.78 0.44   0.56 
    RELATN 0.80 0.36   0.64 
PLSQ   0.576 0.802  

    TIME 0.63 0.60   0.40 
    COND 0.77 0.41   0.59 

    ACC 0.86 0.25   0.75 
SAT   0.646 0.845  

    CST 0.74 0.45   0.55 
    EXP 0.89 0.20   0.80 

IDL 0.77 0.41   0.59 
ATL   0.688 0.726  

ACM 0.87 0.25    
FC 0.89 0.20    

WOM 0.80 0.35    
REC 0.74 0.45    

BHL   0.597 0.655  
REN 0.85 0.28   0.72 
EXT 0.69 0.53   0.47 

 
    จากตารางที่ 4.37 สรุปภาพรวมการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ที ่กำหนด คือ ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน  (Standardized Factor Loading) 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ทุกค่า  ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ 
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ตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และค่าความเที่ยงรวม 
(Composite Reliability: CR) มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป  
 4.4.2 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์และการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์  
ตัวแบบเชิงจำลองเชิงสาเหตุ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลจำลองเชิงสาเหตุ
สมการโครงสร้างที่ปรับใหม่ รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความ
ภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย  การปรับ
แบบจำลองเพื่อให้กรอบแนวคิดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อน 
(Error Variance) มีความสัมพันธ์กันได้ตามความจริง ค่าความคลาดเคลื ่อนที ่มีความสัมพันธ์กัน 
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.38 
 
ตารางที่ 4.38 ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน และค่า t-value ของรูปแบบ 
                  สมการโครงสร้าง (n=526) 
 

Path Diagram Path Coefficients Error Variance t-value 
LAMBDA-Y    
SAT        CST 0.76* 0.43 - 
SAT        EXP 0.92* 0.15 21.78 
SAT        IDL 0.83* 0.31 16.30 
ATL        ACM 0.87* 0.24 - 
ATL        WOM 0.81* 0.35 23.30 
ATL        FC 0.89* 0.20 27.55 
ATL        REC 0.77* 0.40 16.57 
BHL        REN 0.84* 0.29 - 
BHL        EXT 0.69* 0.52 17.57 
LAMBDA-X    
FLSQ       PER 0.79* 0.38 - 
FLSQ        INFO 0.84* 0.29 24.83 
FLSQ        COST 0.81* 0.35 22.27 
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ตารางที่ 4.38 (ต่อ) 
 

Path Diagram Path Coefficients Error Variance t-value 
FLSQ        PRO 0.82* 0.33 21.03 
FLSQ        AVL 0.83* 0.31 20.23 
FLSQ        DIS 0.81* 0.34 20.88 
FLSQ        IT 0.86* 0.26 22.56 
FLSQ        FLEX 0.77* 0.43 18.99 
FLSQ        RELATN 0.80* 0.37 18.91 
PLSQ        TIME 0.71* 0.49 - 
PLSQ        COND 0.84* 0.30 15.56 
PLSQ        ACC 0.94* 0.11 16.80 
BETA    
SAT         ATL 0.87* 0.21 18.28 
SAT        BHL  0.59* 0.31 7.69 
ATL       BHL 0.39* 0.07 5.34 
GAMMA    
FLSQ       SAT 0.51* 0.01 8.22 
PLSQ       SAT 0.44* 0.01 6.77 

 
หมายเหตุ  Path Diagram คือ แผนภาพเส้นทาง  Path Coefficients คือ สัมประสิทธ์ิเส้นทาง 
  *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ***  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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ตารางที่ 4.39 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนและหลังปรับ  
                  โมเดล  
 

Goodnes of Fit 
Statistics 

เกณฑ ์ ก่อนปรับโมเดล หลังปรับโมเดล 

Degree of Freedom 
(df) 

 183  140  

Chi-Square (𝜒2)  697.08  168.54  

Root Mean Square 
Error of 
Approximation 
(RMSEA) 

RMSEA < 0.05 0.073  0.020  

(𝜒2)/df  (𝜒2)/df < 2 3.80  1.20  

Standard RMR SRMR < 0.05 0.042  0.019  
p-value  p-value > 0.05 0.00  0.07  
ECVI for Saturated 
Model  

ECVI < Saturated ECVI 0.88  0.88  
 
 ECVI (Expected 

Cross Validation 
Index)  

1.51  0.67 

Saturated AIC Model AIC < Saturated 
AIC 

462.00  462.00  
Model AIC  793.08  350.54  
Goodness of Fit 
Index (GFI)  

GFI ≥  0.95 0.89  0.97  

Adjusted Goodness 
of Fit Index (AGFI) 

AGFI ≥ 0.95 0.86  0.95  

Critical N (CN) CN > 200 159.49  576.85  
Comparative Fit 
Index (CFI)  

CFI ≥ 0.95 0.98  1.00  

 
หมายเหตุ:  หมายถึง ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืน  
              กลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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   จากการวิเคราะห์รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรมในตัวแบบแรก โดยการตรวจสอบความสอดคล้อง
และความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ความสอดคล้องกลมกลืน 

โดยค่าไคสแควร์ (𝛘²) มีค่าเท่ากับ 697.08 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 183 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 

(𝛘²/df) เท่ากับ 3.80 ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.073 ค่า CFI มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่า GFI มีค่าเท่ากับ 
0.89 ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ 0.86 และค่า SRMR มีค่าเท่ากับ 0.042 ภายหลังจากมีการปรับโมเดล 
พบว่า รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความภักดีเชิงเจตคติ และ  

ความภักดีเชิงพฤติกรรม  มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยค่าไคสแควร์ (𝛘²) 

มีค่าเท่ากับ 168.54 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 140 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (𝛘²/df) เท่ากับ 1.18 
ค่า RMSEA มีค่าเท ่าก ับ 0.02 ค่า CFI มีค่าเท ่าก ับ 1.00 ค่า GFI มีค่าเท ่าก ับ 0.97 ค่า AGFI 
มีค่าเท่ากับ 0.95 และค่า SRMR มีค่าเท่ากับ 0.019 
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   จากตารางที่ 4.39 และภาพที่ 4.7 สามารถสรุปความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ ดังนี้ 
   1) การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   2) การวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (𝛘²) มีค่าเท่ากับ 165.78 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 140 

ค ่ าไคสแควร ์ส ัมพ ัทธ ์  (𝛘²/df) เท ่ าก ับ 1.18 ซ ึ ่ งม ีค ่ าน ้อยกว ่ า  2 ผ ่ านเกณฑ ์ท ี ่ กำนหนด 
ค ่าความน ่าจะเป ็น (p-value) เท ่าก ับ 0.07 ด ัชน ีค ่าเฉล ี ่ยรากของค ่าเฉล ี ่ยกำล ังสองของ 
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.02 ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือของ 
การประมาณ  (RMSEA)  เท่ากับ 0.02 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   3) ค่า ECVI (Expected Cross-Validation Index) ซึ่งเป็นการทดสอบภาพรวมของ
ความคลาดเคลื ่อนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  มีค่าเท่ากับ 0.67 ซึ ่งต้องมีค่าน้อยกว่า 
ค่า Saturated ECVI ที ่ม ีค ่าเท ่ากับ 0.88 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์  
   4) ค ่าเกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเค (Akaike’s information criterion) ซึ ่งเป็น 
การทดสอบภาพรวมของความคลาดเคลื่อนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model AIC vs. 
Saturated AIC) ซึ่ง Model AIC มีค่าเท่ากับ 350.54 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า Saturated AIC ที่มีค่าเท่ากับ 
462.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   5) เม ื ่อพ ิจารณาดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทั ้ง 2 ตัว คือ GFI และ AGFI 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ม ีค ่ามากกว่าหร ือเท ่าก ับ 0.95 ทุกตัว ได้แก ่ ค่า GFI เท ่ากับ 0.97  
ค่า AGFI เท่ากับ 0.95 น้อยกว่า และเมื่อพิจารณาดัชนีตัวอื่นตามกลุ ่มที่ได้กำหนดไว้ที่ระดับมาก  
หรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวมีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ดัชนีวัดความกลมกลืน 
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางที่ 4.40  ค่าน้ำหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรแฝง 
 

ตัวแปร
ผล 

ตัวแปรเหตุ 
FLSQ PLSQ SAT ATL 

TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
SAT 0.51* - 0.51* 0.44* - 0.44* - - - - - - 

ATL 0.44* 0.44* - 0.39* 0.39* - 0.87* - 0.87* - - - 

BHL 0.47* 0.47* - 0.41* 0.41*  0.93* 0.34* 0.59* 0.39* - 0.39* 

สมการโครงสร้างของตัวแปร SAT ATL BHL 

R2 0.85 0.64 0.90 

𝛘² = 165.78, df = 140, 𝛘²/df = 1.18, p-value = 0.07, CFI = 1.00, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, SRMR = 
0.02, RMSEA = 0.02 

 
หมายเหตุ    DE = อิทธิพลทางตรง  IE = อิทธิพลทางอ้อม  TE = อิทธิพลรวม 

*   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
***  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 
   6) รูปแบบคุณภาพบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ
และความภักดีเชิงพฤติกรรม  จากตารางที ่ 4.40 สามารถพิจารณาความกลมกลืนของผลลัพธ์  
ด้านอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที ่ส่งผลต่อตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรม (BHL) ดังนี้ ตัวแปร 
ความภักดีเชิงพฤติกรรมได้รับอิทธิพลรวมได้รับอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกจากความภักดี  
เชิงเจตคติ (ATL) และความพึงพอใจ (SAT) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง (DE) เท่ากับ 0.39 และ 0.59 
ตามลำดับที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  นอกจากนี้ตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรมได้รับอิทธพิล
ทางอ้อมในทิศทางบวกจากตัวแปรความพึงพอใจ (SAT) คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
(FLSQ) และคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ (PLSQ) โดยมีขนาดอิทธิพลทางอ้อม (IE) เท่ากับ 0.34 
0.47 และ 0.41 ตามลำดับ ท ี ่ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ เส ้นทาง 
(Path Coefficient)  เท่ากับ 0.93 (TE = DE+IE = 0.34 + 0.59) 
   นอกจากอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม
แล้ว ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ดังนี้ ตัวแปรความพึงพอใจ (SAT) 
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ (FLSQ) และตัวแปรคุณภาพ
ผลการบริการโลจิสติกส์ (PLSQ) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง (DE) เท่ากับ 0.51 และ 0.44 ตามลำดับ 
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ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  ตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติ (ATL) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร
ความพึงพอใจ (SAT) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง (DE) เท่ากับ 0.87 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
และ ตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติ (ATL) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรคุณภาพกระบวนการ
บริการโลจิสติกส์ (FLSQ) และตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ (PLSQ) โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางอ้อม (IE) เท่ากับ 0.44 และ 0.39 ตามลำดับ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
   7) ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ พบว่ามีความเที่ยงตรง เนื่องจากมีค่าสหสัมพนัธ์
พหุคูณยกกำลังสอง (R2) เท่ากับ 0.90 คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ ่งถือว่าโมเดลที ่ได้ร ับการพัฒนานี้  
มีความสามารถในการพยากรณ์ความภักดีเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยได้ดี
และยอมรับได้  
   จากผลการพัฒนารูปแบบคุณภาพบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ ที ่ส่งผลต่อ 
ความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และ
คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจส่งผลต่อ  
ความภักดีเชิงพฤติกรรมโดยมีความภักดีเชิงเจตคติเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 
ตารางที่ 4.41 สรุปผลการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ค่าอิทธิพล ผลการทดสอบ

สมมติฐาน DE IE TE 
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์
มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
สมมติฐานที ่ 2 คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์มี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
สมมติฐานที ่ 3 ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความภักดีเชิงเจตคติ 
สมมติฐานที ่ 4 ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความภักดีเชิงพฤติกรรม 
สมมติฐานที่ 5 ความภักดีเชิงเจตคติมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม 

0.51 
 

0.44 
 

0.87 
 

0.59 
 

0.39 

- 
 
- 
 
- 
 

0.34 
 
- 

0.51 
 

0.44 
 

0.87 
 

0.93 
 

0.39 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
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   การวิจัยนี้ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบตามตารางที่ 4.41 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   ผลการศึกษาสมมติฐาน (H1) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความ 
พึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H1) 

ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ  (p ≤ 0.05) โดยมี

ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.51, DE = 0.51) 
   ผลการศึกษาสมมติฐาน (H2) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความ 
พึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H2) 

ตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ (p ≤ 0.05)  โดยมี

ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.44, DE = 0.44) 
   ผลการศึกษาสมมติฐาน (H3) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความ 
พึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H4) 
ตัวแปรความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงเจตคติ (p ≤ 0.05)  โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.87, DE = 0.87) 
   ผลการศึกษาสมมติฐาน (H4) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความ 
พึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H4) 
ตัวแปรความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม (p ≤ 0.05)  โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.59, DE = 0.59) 
   ผลการศึกษาสมมติฐาน (H5) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความ 
พึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H5) 
ตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติม ีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม ( p ≤ 0.05)  โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.39, DE = 0.39) 
 4.4.3 การยืนยันร ูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู ้ให้บร ิการโลจิสต ิกส์  
ในประเทศไทยโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   
   ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ โดยการยืนยันผลการวิจัย (Confirmation) ด้วย
การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งกลุ่มประชากรของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือผู้รับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ของนิติบุคคลผู้ให้บริการ  
โลจิสติกส์ที่จดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 7 คน เพื่อร่วมกัน
พิจารณา ประเมินผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
การบริการในการปฏิบัติจริงของธุรกิจ และเพื ่อยืนยันโมเดลความสัมพันธ์คุณภาพการบริการ  
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โลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดี โดยสรุปการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ 
หัวหน้าฝ่าย หรือผู้รับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ ดังตารางที่ 4.42 
 
ตารางที่ 4.42  สรุปผลการประเมินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
องค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ทีส่ำคัญ 
ต่อความพึงพอใจ และความภักด ี

การนำไปปฏิบัติจริง 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ (Functional Logistics 
Service Quality) 

  

ด้านคุณภาพพนักงาน (Personnel Quality)   
ด้านคุณภาพข้อมูล (Informaiton Quality)   
ด้านค่าบริการ (Service Cost)   
ด้านคุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ (Process Quality)   
ด้านความพร้อมในการบริการ (Availability)   
ด้านการจัดการข้อผิดพลาด (Discrepancy Handling)   
ด้านการใช้เทคโนโลยี (IT Usage and Tracking)   
ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)   
ด้านความสัมพันธ์ (Relationship)   
คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ (Performance Logistics 
Service Quality) 

  

ด้านความเหมาะสมด้านเวลา (Timeliness)   
ด้านสภาพสินค้า (Condition)   
ด้านความถูกต้อง (Accuracy)   

 
   โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีความทัศนะสอดคล้องกนัต่อ
ประเด็นองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ทั้ง 2 องค์ประกอบ ว่ามีความเหมาะสมในการใช้
ปฏิบัติจริงในการดำเนินธุรกิจ  ผู้วิจัยได้สรุปรวบรวมทัศนะที่เป็นประเด็นน่าสนใจและสามารถนำไปใช้
ในการปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกส์ตามที่ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือ
ผู้รับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ของนิติบุคคลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้ให้ทัศนะไว้ ดังนี้  
   องค์ประกอบคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 9 ประเด็น ได้แก่ 
1) ค ุณภาพพนักงาน 2) ค ุณภาพข ้อม ูล  3) ค ุณภาพกระบวนการส ั ่งซ ื ้อ 4) ราคาค ่าบร ิการ 
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5) ความพร้อมในการบริการ 6) การจัดการข้อผิดพลาด 7) การใช้เทคโนโลยี 8) ความยืดหยุ่น 
9) ความสัมพันธ์ ซึ ่งประเด็นเหล่านี ้มีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ เนื ่องจาก
ผู้ใช้บริการจะรับรู้ถึงคุณภาพในการบริการโลจิสติกส์แต่ละด้านซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจ ความภักดี
เชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรม  ผู้วิจัยสรุปเป็นรายด้านดังนี้  
   1) ด้านคุณภาพพนักงาน  พนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมีความเป็น
มืออาชีพ มีทักษะความรู้ในหน้าที่ มีความรับผิดชอบและเข้าใจกระบวนการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
อย่างถ่องแท้ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจ  
โลจิสติกส์เพราะปัจจัยด้านเวลามีความสำคัญมาก หากพนักงานละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะ
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจและส่งผลเสียหายต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ  พนักงานที่มีคุณภาพ
สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ สามารถตอบสนองข้อสงสัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วหากลูกค้าต้องการข้อมูลที ่มากขึ ้น ในกรณีที่พนักงานคนนั้นไม่ทราบข้อมูลเบื้องลึก  
ก็สามารถส่งผ่านไปยังหัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการ ที่สามารถให้ข้อมูลหรือตัดสินใจได้  นอกจากนี้
ประสานงานร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้ขั้นตอนการบริการลูกค้าเกิดความต่อเนื่องส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจในการใช้บริการและมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
   ดังนั้น ธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมีการเพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมทักษะ ความรู้ใหม่ ๆ หรือการส่งพนักงานเข้าอบรม ซึ่งควรจะพิจารณาจาก
ศักยภาพของพนักงานแต่ละคนว่าควรจะอบรมด้านไหนที่เหมาะสม พนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่ต้องมีการ
อบรมโลจิสติกส์ เข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดข้ึนโดยกรมศุลการกร  หรือการให้ทุนพนักงานไปฝึกอบรมจาก
บริษัทเอกชนที่จัดฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์  เพราะการฝึกอบรมหรือการสอนงานในองค์กรยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากพนักงานเดิมอาจมีภาระรับผิดชอบมากอยู่แล้ว  พนักงานที่มีประสบการณ์ในการ
ทำงานมานานแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา และการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ เนื่องจากกฎระเบียบ
ของกรมศุลกากรที ่มีการเปลี ่ยนแปลง หรือการอบรมด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที ่ เ ป็น  
องค์ความรู้ใหม่ ๆ   การส่งพนักงานไปฝึกอบรมหลาย ๆ  ด้านเป็นผลประโยขน์ต่อพนักงานและธรุกิจ 
โลจิสติกส์ ประการแรก เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ให้พนักงานและเพิ่มโอกาสในการเล่ือนตำแหน่งใน
อนาคต  ประการที่สอง เป็นผลประโยชน์ที่ธุรกิจโลจิสติกส์ได้รับ เพราะพนักงานสามารถใช้ทักษะ 
ความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบ สามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น 
   2) ด้านคุณภาพข้อมูล  การดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเภทการบริการและข้อมูลอัตราค่าบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  หากมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ข้อมูลการขนส่ง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องแจ้งให้ลูกค้าผู้ใช้บริการทราบในทันที อาทิ กรณีเกิด
อุบัติเหตุในระหว่างขนส่งก็ต้องแจ้งข้อมูลส่วนนี้ให้ลูกค้าทราบทันทีหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากสายเรือ 
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เมื่อความเสียหายเกิดขึ้น เพื่อหาทางจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกันกับลูกค้า  ปัญหาในธุรกิจ 
โลจิสติกส์ประเด็นหนึ ่งก็คือพนักงานในองค์กรให้ข้อมูลกับลูกค้าไม่ตรงกันเมื่อลูกค้าผู้ใช้บร ิการ
สอบถามรายละเอียดด้านต่าง ๆ หรือให้ข้อมูลที ่ไม่ครบถ้วนทำให้การเลือกใช้บริการหรือข้อมูล  
อัตราค่าบริการเบ่ียงเบนไป   
   3) ด้านราคาบริการ  การดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมีการเสนอราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับ  สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับลูกค้าได้ต่ำลงจากเดิม  และ
สามารถลดราคาค่าบริการลงได้กรณีลูกค้ามีปริมาณการใช้บริการมาก  อาทิ เมื่อลูกค้าต้องการจัดจ้าง
กิจกรรมโลจิสติกส์ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ก็เสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา  ซึ ่งปัจจุบันการแข่งขัน  
ในธุรกิจโลจิสติกส์รุนแรงมาก มีการตัดราคากัน ซึ่งราคาเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าพิจารณเลือกใช้บริการ
และส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการโลจิสติกส์มากกว่าหนึ่งราย  หากลูกค้าพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่างราคาค่าบริการกับคุณภาพการบริการที่ได้รับแล้วมีความเหมาะสมและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า 
ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการอีกหรือต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง หากคุณภาพในการบริการไม่เหมาะสมกับ
ราคาค่าบริการ ลูกค้าก็ไปเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายอื่น  
   4) ด้านกระบวนการสั่งซื้อ  การดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ที่ดีนั้นต้องมีกระบวนการ
สั่งซื้อที่มีขั้นตอนเข้าใจง่าย ขั้นตอนตอนการสั่งซื้อไม่มาก และมีความรวดเร็ว  ลูกค้าผู้ใช้บริการ  
โลจิสติกส์ในปัจจุบันต้องการให้ขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดจ้าง  
พนักงานที่สามารถให้ข้อมูลการบริการลูกค้าได้ถูกต้อง จากฐานข้อมูลที่ธุรกิจโลจิสติกส์มีอยู่ก็จะทำให้
ขั้นตอนในการส่ังซื้อของลูกค้ารวดเร็วมากขึ้น  อาทิ ประเภทการจัดจ้างที่ลูกค้าต้องการ การดูแลเรื่อง
เอกสาร ใบขนส่ง อัตราค่าบริการ หากสามารถให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว ก็จะทำให้ขั ้นตอน
กระบวนการส่ังซื้อรวดเร็วมากขึ้นไม่มีการล่าช้าเกิดเป็นจุดคอขวด  
   5) ด้านความพร้อมในการบริการ  การดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ควรมีการ
ให้บริการกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีความหลากหลาย มีเครือข่ายในหลาย ๆ ประเทศ และพร้อมให้บริการ
เสมอ  ปัจจุบันนี้ ลูกค้าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ต้องการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ที่หลากหลายในรูปของ
การบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลในการจัดจ้างกิจกรรม 
โลจิสติกส์หลาย ๆ ประเภท ไม่ต้องจัดจ้างหลาย ๆ ที ่ และสามารถประสานเชื ่อมโยงกิจกรรม  
โลจิสติกส์กันได้อย่างลงตัว  ธุรกิจโลจิสติกส์ควรมีความพร้อมในการบริการโดยมีเครือข่ายในทุกทวีป 
หากในประเทศที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไม่มีสาขาก็ควรจะมีพันธมิตรที่ทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดี  
ต่อคุณภาพการบริการลูกค้า เพราะการประสานงานกันระหว่างเครือข่ายแต่ละประเทศมีความ
คล่องตัวมากขึ้น อาทิ ส่วนของการขนส่งทางเรือ ส่วนของศุลกากร หรือการขนส่งทางถนนเพื่อให้
สินค้าถึงมือลูกค้า หากใช้บริการกับธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีเครือข่าย ลูกค้าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ก็จะ
สามารถประหยัดเวลา ลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า 
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   6) ด้านการจัดการข้อผิดพลาด  ธุรกิจโลจิสติกส์ต ้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาด  
ให้ถูกต้องอย่างรวดเร็วโดยไม่เก ิดความเสียหาย หรือเสียหายน้อยที ่ส ุด  มีการตอบสนองต่อ  
ข้อร้องเรียนเมื ่อเกิดข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว และกระบวนการในการร้องเรียนมีความชัดเจน  
ไม่ยุ่งยาก  บางกรณีเกิดเหตุการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาด หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้สินค้าส่งล่าช้าหรือ
เสียหายนั้น บริษัทต้องมีการสืบค้นเพื่อหาที่มาของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและป้องกัน  
ความเสี ่ยงที ่เกิดขึ ้น เช่น การขนส่งสินค้าทางถนนต้องพิจารณาการเลือกบริษัทโลจิสติกส์ที่มี
ประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลงเมื่อเกิดอุบัติเหตุและสามารถ
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์เช่นกัน ในส่วนนี้
พนักงานต้องให้ข้อมูลกับลูกค้าให้ถูกต้อง  หรือกรณีเรือเกิดไฟไหม้ก็ต้องแจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบทันที 
และแจ้งข่าวเป็นระยะ ๆ รวมถึงช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและประสานงานกับฝ่าย 
ที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น ต้องประสานงานกับเอเย่นต์ที ่จ ุดหมายปลายทาง ต้องติดต่อประสานงาน  
ด้านประกันภัย  หากเกิดการขนส่งที ่ล่าช้าก็สามารถวางแผนแก้ปํญหา เช่น การสั ่งของจาก  
เมืองใกล้เคียงไปใช้แทน เมื่อเรือไปถึงเอเย่นต์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ซึ่งได้มีการประสานงาน  
ด้านเอกสารและข้อมูลที่ผ่านการปรับเปล่ียนให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลาก็สามารถขนส่งสินค้าออกจาก
ท่าเรือปลายทางมีความรวดเร็วไม่ล่าช้า  
   7) การใช้เทคโนโลยี  ในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
ระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ระบบ GPS (Global Positioning System) หรือการมี
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจะสามารถช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์มีความสะดวกและ
ประหยัด  ธุรกิจโลจิสติกส์ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้น เช่น สินค้าที่ลูกค้าต้องการ
ส่งอาจเปราะบางแตกหักง่าย ในการเลือกประเภทในการใช้บริการหากลูกค้าสามารถเลือกประเภท
การให้บริการด้วยตัวเองเบ้ืองต้นจากเวบไซต์ก็จะทำให้ขั้นตอนในการบริการรวดเร็ว สามารถลดเวลา
ในการจ้างงานได้มากขึ้น  พนักงานที่ดูแลลูกค้าก็สามารถโควตราคาหรือจัดส่งได้อย่างเหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า  นอกจากนี้การเลือกประเภทในการใช้บริการหรือข้อมูลที่ลูกค้าระบุ บริษัทก็
สามารถจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วมากขึ้นในครั้งต่อไป บางบริษัท
ไม่มีเทคโนโลยีที่ติดตามสินค้า ต้องติดต่อสายเรือ หรือเข้าเวบไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการติดตาม
เรือหรือรถบรรทุก  หากบริษัทมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็จะสามารถติดตามสายเรือหรือ  
แจ้งข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงกับความจริง  นอกจากนี้หากธุรกิจโลจิสติกส์สามารถ  
นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้กับฐานข้อมูลของธุรกิจให้มีความเช่ือมโยงกันในทุกสาขาหรือ
เครือข่ายตัวแทน ธุรกิจโลจิสติกส์ก็สามารถสืบค้นข้อมูลหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของธุรกิจก็สามารถเพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้าได้มากขึ้น เช่น ฐานข้อมูลบริษัทสาขาที่เป็น
ส่วนกลางและเชื่อมโยงกันโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึง สืบค้น เพื่อหา
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ข้อมูลให้ลูกค้า และตอบข้อสงสัยลูกค้าได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้บริการเร็วขึ้น  พนักงานแต่ละคน  
ก็สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้พนักงานที่ดูแลอยู่คอยตอบคำถาม และสามารถ
ให้ข้อมูลที่ตรงกันและพนักงานก็สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและสะดวกมากขึ ้น เป็นการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ขององค์กร อาทิ การจัดกลุ่มของประเด็นต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนในการบริการในแต่ละขั้นตอนและมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี หรือการแก้ปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน 
   8) ด้านความยืดหยุ่น  ธุรกิจโลจิสติกส์ควรมีความยืดหยุ่นด้านค่าบริการที่เหมาะสม 
เช่น กรณีที่ลูกค้ามีสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์  สามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน โดยองค์กรสามารถ
ให้บริการกับลูกค้าได้เพราะองค์กรมีการจองพื้นที่กับสายเรือ หรือมีการเช็คกับทุก ๆ สายเรือที่มีการ
ทำธุรกิจร่วมกันและแจ้งให้ลูกค้าว่าสามารถจัดส่งได้เมื ่อไหร่ ถึงจุดหมายปลายทางวันไหน และ  
การมีฐานข้อมูลที่มีการอัพเดทข้อมูล ความรู้ อย่างสม่ำเสมอนั้นก็ต้องมีความยืดหยุ่น เพราะปัญหา
หรือข้อเรียกร้องของลูกค้าผู้ใช้บริการก็มีความหลากหลาย ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องให้บริการ  
ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้  
   9) ด้านความสัมพันธ์  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้าง
ความเช่ือถือซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาให้คำแนะนำเหมือนมิตร และมีการพูดคุยกับลูกค้าผู้ใช้บริการ
เพื ่อปรับการบริการให้เหมาะสมกับนโยบายธุรกิจของลูกค้า  ตัวแทนของธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมี  
การติดต่อพูดคุยด้านนโยบายในอนาคตของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงขึ้น
เพื่อทราบนโยบาย เพื่อทราบข้อมูล ส่ิงที่ลูกค้าต้องการ ต้องการผลตอบรับที่ธุรกิจโลจิสติกส์สามารถ
นำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้คุณภาพการบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าขยายปริมาณ  
การใช้บริการหรือต่อสัญญาทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว  กรณีที่ลูกค้าผู้ใช้บริการมีการขยายธุรกิจ
หรือเพิ่มปริมาณการจัดจ้างที่เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจโลจิสติกส์ก็ต้องกลับมาวางแผนในการตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าในส่วนนั้น  มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการขยายตัวของลูกค้าได้ 
   องค์ประกอบคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ (Performance Logistics Service 
Quality) ประกอบด ้วย 3 ประเด ็น  ได ้แก ่  1) ความเหมาะสมด ้ านเวลา 2) สภาพส ินค้ า 
3) ความถูกต้อง ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นหลักสำคัญของคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์  การส่งสินค้า
ไปยังจุดหมายปลายด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีความถูกต้อง มีผล 
ต่อความพึงพอใจ ความภักดีเชิงเจตคติในด้านการเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นรายแรก 
การแนะนำบอกต่อและความภักดีเชิงพฤติกรรมในด้านการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มปริมาณ
การจัดจ้าง  โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้วิจัยสรุปเป็นรายด้าน ดังนี้  
   1) ด้านความเหมาะสมด้านเวลา  การขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายที ่ลูกค้า
ผู้ใช้บริการต้องการต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนด ระยะเวลาในการขนส่งมีความรวดเร็ว 
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และการกำหนดเวลาและการให้ข้อมูลด้านเวลามีความถูกต้อง  หากส่งสินค้าในสถานที่ที่ ธุรกิจ 
โลจิสติกส์ให้บริการอยู่ก็สามารถทราบระยะเวลาที่ส่งสินค้าได้ และสามารถกำหนดช่วงเวลาตั้งแต่  
จัดจ้างจนถึงเวลาที่ได้รับสินค้า ณ จุดหมายปลายทางมีความถูกต้อง  ซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์มี  
การปรับปรุงข้อมูลด้านเวลาให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ  บางกรณีลูกค้าต้องการ
ส่งสินค้าประเภทเดียวกันแต่ความเร่งด่วนแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องสามารถบริหาร
จัดการโดยการจัดเส้นทางส่งสินค้า ที่สินค้าไปถึงยังจุดหมายตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ เช่น กรณี
ที่ลูกค้าต้องการระยะเวลาส่งสินค้าที่สั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องจัดการบริการที่เป็นการบริการ
โดยตรงโดยไม่ต้องมีการขนย้ายระหว่างเรือ โดยธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมีประเภทการบริการให้ลูกค้า
เลือกที่หลากหลาย  
   2) ด้านสภาพสินค้า  การให้บริการโลจิสติกส์นั้น สินค้าส่งต้องมีความสมบูรณ์  
ไม่เสียหายระหว่างการขนย้าย หรือไม่สูญหาย  กรณีสินค้าเสียหายเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น  
การขนย้ายสินค้า การจัดวางสินค้า  การระบุประเภทสินค้าของลูกค้าผู้ใช้บริการ  ดังนั้นการจัดส่ง
สินค้าให้มีสภาพสินค้าสมบูรณ์นั้นต้องมีการประสานงานกันระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ลูกค้า
ผู้ใช้บริการ รวมถึงบริษัทที่จัดส่งสินค้าของสายเรือให้มีการจัดแปลนวางสินค้าที่เหมาะสม  โดยลูกค้า
ผู้ใช้บริการมีการให้ข้อมูลของสินค้าที ่ถูกต้อง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์การจัดเทอมในการส่งสินค้า  
ที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ซึ่งพนักงานที่ให้บริการลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและ
เสนอประเภทการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าด้วย  เช่น การเสนอการประกันสินค้า
กรณีสินค้าเปราะบางแตกหักง่าย  
   3) ด้านความถูกต้อง  ความถูกต้องของสินค้าที่ไม่ผิดรายการ มีจำนวนสินค้าถูกต้อง 
และไม่สูญหายนั้น ต้องมีการตรวจเช็คสินค้าก่อนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ และ 
มีการตรวจสอบระหว่างขนย้ายจากท่าเรือไปยังจุดหมายปลายทาง  กรณีข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนอาจเกิด
ในการเคล่ือนย้ายสินค้าระหว่างเรือ อาจมีสินค้าตกค้างที่ท่าเรือ เพราะมีการเปิดตู้เพื่อจัดแปลนสินค้า
ใหม่ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีการตรวจสอบกับสายเรือหรือเอเย่นต์อย่างสม่ำเสมอ 
   ดังนั้นคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ทั้งด้านคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
และคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ทุกองค์ประกอบจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที ่ส่งผล  
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ อันนำไปสู่ความภักดี  ด้านที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  การที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีพนักงานที่
มีทักษะ ความเชี ่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพทำงานในองค์กร ก็จะสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพ  
ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมในธุรกิจโลจิสติกส์ทุก ๆ ด้าน การฝึกอบรมพนักงาน และการเรียนรู้ 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ จะทำให้พนักงานมีศักยภาพเพิ ่มมากขึ้น และมีการทำงานร่วมกันอย่าง  
เป็นระบบ พนักงานในบริษัทที่มีตำแหน่งสูงขึ้น เช่น หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการก็ต้องมีทักษะ ความรู้ด้าน
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การบริหารจัดการโลจ ิสต ิกส์ ท ี ่สามารถบริหารจัดการพนักงานที ่ด ูแลร ับผิดชอบ และให้  
ความช่วยเหลือพนักงานได้ตลอดเวลา  ปัจจัยความยืดหยุ่นก็มีความสำคัญต่อการแข่งขันในธุรกิจ  
โลจิสติกส์ปัจจุบัน เพราะความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่อง
จากความต้องการปรับการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามความต้องการของลูกค้าขั้นสุดท้าย ในเวลาที่
ลูกค้าขั้นสุดท้ายต้องการ ทำมีการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) เพิ่มมากขึ้น 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงต้องมีการปรับการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า   
   นอกจากนี้องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ก็มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็ควรสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที ่ดีกับลูกค้าผู้ใช้บริการ  การดูแลลูกค้า
ผู้ใช้บริการ ไม่ใช่แค่การดูแลจนการจัดจ้างเสร็จส้ินเท่านั้น แต่ต้องช่วยเหลือให้คำแนะนำลูกค้าในกรณี
ที่เกิดปัญหา เช่น ถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นด้านโลจิสติกส์ไม่ใช่ส่วนที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รับผิดชอบ 
แต่พนักงานองค์กรมีหัวใจบริการ (Service Mind) ก็ยินดีช่วยเหลือให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา 
เพื่อหาทางแก้ไขให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์  ลูกค้าจะประทับใจและเพิ่มโอกาสในการกลับมา 
ใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ ้น  การติดต่อพูดคุยกับลูกค้าถึงนโยบายของธุรกิจ  
เพื ่อสามารถปรับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจที ่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้บนพื้นฐาน 
ของศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ทำได้จริง หากทำไม่ได้ตามที่ตกลงสัญญาไว้ก็จะเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของบริษัท สูญเสียลูกค้าไปให้กับคู่แข่ง  นอกเหนือจากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ใช้บริการแล้ว การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพลายเออร์ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทำธุรกิจร่วมกันอยู่ 
ก็มีความสำคัญเช่นกัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ส่งผล ต่อ
ความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวและทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความน่าเช่ือถือ เช่น ผู้ให้บริการ  
โลจิสติกส์สามารถทำสัญญาต่อรองกับสายเรือต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดพื้นที่ในการกรณีที ่ลูกค้า
ต้องการใช้บริการในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริการให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ด้วย  

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที ่มีการเปลี ่ยนแปลงและการแข่งขันกันสูงจากปัจจัย
ขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ อาทิ การเปิดเสรีทางการค้าและการบริการ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 
ส่งผลให้ธุรกิจในปัจจุบันสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ  ได้รวดเร็วมากขึ้น การค้าระหว่าง
ประเทศมีการเติบโต มีการขนส่งสินค้าและบริการข้ามประเทศมากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานโลกโดยเฉพาะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในปัจจุบันได้รับความสำคัญมากขึ้น  (Tongzon, 
2007; United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2006a)   ใ น
ระดับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ  ต้องเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนจากกการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในทุก  ๆ  
อุตสาหกรรม ส่งผลให้การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและการลดต้นทุนโลจิสติกส์มี
ความสำคัญต่อการลดต้นทุนของธุรกิจโดยรวม นอกจากนี้การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีไม่เพียงจะ
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ แต่ยังเพิ่มระดับการให้บริการลูกค้าซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและยัง
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Keebler & Plank, 2009)  องค์กรธุรกิจที่ไม่มีความชำนาญด้าน
การบริหารจัดการโลจิสติกส์จึงจัดจ้างภายนอกกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ซึ่งมีความ
ชำนาญและบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างม ีประสิทธ ิภาพมากขึ ้น  เน ื ่องจากผู ้ให ้บร ิการ  
โลจิสติกส์สามารถให้บริการประเภทเดียวกันในปริมาณมาก  และสร้างความได้เปรียบจากการ
ประหยัดต่อขนาด (Kersten & Koch, 2010)  การจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอกกับผู้ให้บริการ 
โลจ ิสต ิกส์ในประเทศไทยจึงม ีการเต ิบโตมากข ึ ้นในปัจจ ุบ ัน (ธนาคารกสิกรไทย,  2561) 
 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบคุณภาพบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื ่อสำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อ  
ผู้ใช้บริการ 2) เพื่อค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ 3) เพื่อศึกษา 
รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการ  
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ดังนี้  

5.1 การสรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อสำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ มีข้อค้นพบที่สรุปได้ ดังนี้  
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 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อสำรวจสภาพ แนวทางการบริการ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และตรวจสอบโมเดลสมมติฐานและพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
 ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจนสามารถสร้างเป็นโมเดล
สมมติฐานการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) นักวิชาการ และผู้จัดการ 
หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  เพื่อ
เป็นการตรวจสอบและปรับโมเดลสมมติฐานการวิจัยของการวิจัยเรื่อง “รูปแบบคุณภาพการบรกิาร 
โลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย” และเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถมองเห็นภาพรวมของ
องค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ การสังเคราะห์ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ โดยทำการ
วิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) ซึ ่งนอกเหนือจากข้อมูลที ่ได้สังเคราะห์จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยพบว่า มี 2 องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และ
ความภักดีของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) คุณภาพกระบวนการบริการ 
โลจิสติกส์ และ 2) คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง  
6 ท่าน สามารถสรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้  
 1) ด้านเหตุผลหลักที่มีการจัดจ้างกิจกรรมโลจิกสติกส์จากภายนอกและเกณฑ์ในการเลือก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์   
  ผลจากการสังเคราะห์เนื้อหาในการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันด้านเหตุผลในการเลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์  โดย
เหตุผลหลักในการเลือกจัดจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประกอบด้วย การลดต้นทุน  องค์กรธุรกิจสามารถ
ลดต้นทุนในการทำธุรกิจ โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิต ต้นทุนในการขนส่ง ต้นทุนในการจา้งคน 
และต้นทุนในการบริหารจัดการ  และในด้านการจัดสรรทรัพยากรก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ใช้บรกิาร 
โลจิสติกส์เลือกจัดจ้างภายนอกกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์  โดยองค์กรธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากร
ขององค์กรไปใช้ดำเนินธุรกิจหลักและการบริการลูกค้า สามารถทำให้บริษัทสามารถจัดสรรทรัพยากร
ขององค์กรไปใช้ดำเนินกิจกรรมธุรกิจหลัก ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเพิ่มยอดขาย เพิ่ม
การบริการลูกค้า สิ ่งเหล่านี ้เป็นกิจกรรมหลัก ๆ ที ่องค์กรธุรกิจต้องมุ่งเน้ นเพื ่อเพิ ่มรายได้และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  สำหรับปัจจัยหลักที่ผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู ้ให้บริการ  
โลจิสติกส์ประกอบด้วยด้านช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ ซึ่งให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการดำเนิน
ธุรกิจของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์และมีความน่าเชื่อถือ ความซื ่อสัตย์รวมถึงฐานของลูกค้าของผู้
บริการโลจิสติกส์เป็นอย่างไร โดยบริษัทที่จัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์จะทำการสืบค้นข้อมูลและใช้
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เกณฑ์การประเมินด้านราคา และคุณภาพการบริการตามมาตรฐานของโลจิสติกส์ โดยพิจารณาราคา
ค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่เสนอ และการใช้กณฑ์ด้านคุณภาพในการส่ง
สินค้าที่รวดเร็ว เหมาะสมตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย ซี่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยด้านคุณภาพบริการและคุณภาพบริการโลจิสติกส์ (Parasuraman, et al., 
1988; Bienstock, et al., 1997; Banomyong & Supatn, 2011) 
 2) คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ 
  จากข้อมูลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สร้างข้อคำถาม
ตามสามแนวคิดหลัก คือ แนวคิดของ บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ (Bienstock, et al., 1997) ซึ่งใช้ 
PDSQ Model อีกแนวคิดหนึ ่งก็คือ คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่พัฒนาโดย เมนท์เซอร์ และ 
คนอื่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) และแนวคิดคุณภาพการบริการด้านการดำเนินงาน และคุณภาพ
บริการด้านความสัมพันธ์ ซ ึ ่งพ ัฒนาโดย สแตงค์ และคนอื ่น ๆ (Stank, et al., 2003) รวมถึง
องค์ประกอบที่เพิ่มเติมจากการสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎี โดยสอบถามใน 7 ประเด็น ได้แก่ 
1) คุณภาพพนักงาน 2) คุณภาพข้อมูล 3) คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ 4) ค่าบริการ 5) ความพร้อมม
ในการบริการ 6) การจัดการข้อผิดพลาด 7) การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า หากผู้ใช้บริการโลจิสติกส์รับรู้ถึงคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ที่ดี
จะทำให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งส่งผลต่อความภักดี และข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปประเด็น
ได้ 7 ด้าน ดังนี้  
  1) คุณภาพพนักงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งพนักงาน
ที่ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการ
ประสานงานร่วมมือกัน ด้านการสื ่อสารและทราบกฎระเบียบ และสามารถทราบกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พนักงานจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และมีความซื่อสัตย์ รวมถึงการมี
หัวใจบริการยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการเร่งด่วนหรือต้องการความ
ช่วยเหลือ สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ลูกค้าเผชญิอยู่
  2) คุณภาพข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลที่มี
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็
จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  3) ค่าบริการ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์และใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยผู้ใช้บริการโลจิสติกส์จะเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เสนอราคาค่าบริการที่สามารถ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจได้ต่ำ และมีการเสนอราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพการบริการที่
ได้รับ  
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  4) คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ จะมีขั้นตอนการส่ังซื้อที่ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็ว และ
ชัดเจน โดยบริษัทลูกค้าจะอีเมล์ติดต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยให้
ข้อมูลในรายละเอียดครบถ้วน  
  5) ความพร้อมในการบริการ เป็นองค์ประกอบที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์พิจารณาในการใช้
บริการโลจิสติกส์ หากเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายธุรกิจในหลายประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของ
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ หากธุรกิจมีตลาดต่างประเทศที่ครอบคลุมหลายประเทศก็สามารถจัดจ้าง
กิจกรรมโลจิสติกส์ให้ประสานเช่ือมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว และลดข้ันตอนและค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
  6) การจัดการข้อผิดพลาด ในการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ย่อมมีเหตุการณ์ที่เกิดความ
ผิดพลาดข้ึนมาได้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนใน
การร้องเรียนของลูกค้าชัดเจนไม่ซับซ้อน และดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง รวดเร็ว   
  7) การใช้เทคโนโลยี  ในปัจจุบันเทคโนโลยีม ีความสำคัญมากสำหรับกิจกรรม  
โลจิสติกส์ หากสามารถใช้ส่ือสารสนเทศที่เช่ือมโยงกันได้ และใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะช่วยให้
การส่งสินค้าสะดวก ประหยัด และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการบริการลูกค้า 
  นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงประเด็นใหม่นอกเหนือจากกลุ่มรหัสแบบนิรนัยที่ได้
กำหนดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ได้สังเคราะห์เพื่อสร้างกรอบโมเดลสมมติฐาน
การวิจัย โดยจากการสังเคราะห์ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่เพิ่มเติมดังนี้  
  1) ความยืดหยุ่น เป็นองค์ประกอบที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ หากผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีฝ่ายวางแผนที่ช่วยลูกค้าในการ
วางแผนเพื่อสนับสนุนลูกค้าและลดความเสี่ยงได้ และหากผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ่นด้าน
การให้บริการตามที ่ลูกค้าต้องการซึ่งอาจต่ำกว่าข้อตกลงที่ตกลงกันไว้เบื ้องต้น หรือมีกิจกรรม  
โลจิสติกส์เร่งด่วนก็มีความกระตือรือร้นที่ให้ความช่วยเหลือและปรับได้อย่างเหมาะสม  
  2) ด้านความสัมพันธ์ ในการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจ ความสัมพันธ์มีส่วนสำคัญในการ
ให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการด้านโลจิสติกส์และนำไปสู่ความภักดีความภักดีซึ่งมีการทำธุรกิจ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การปรึกษาและให้คำแนะนำทางธุรกิจระหว่างกัน รวมถึงมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนด้านนโยบายของธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน และสามารถปรับการ
ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการหรือนโยบายที่ลูกค้าได้วางแผนเอาไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การทำธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว 
 3) คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์  
  ผู้วิจัยได้สร้างข้อคำถามจากแนวคิดของ บายน์สต็อค และคนอื่น ๆ (Bienstock, et al., 
1997) ซ ึ ่ ง ใช ้  PDSQ Model  และแนวค ิ ดค ุณภาพการบร ิ ก าร โลจ ิ สต ิ กส ์ ท ี ่พ ัฒนาโดย  
เมนท์เซอร์ และคนอื ่น ๆ (Mentzer, et al., 1999) โดยสอบถามใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความ
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เหมาะสมด้านเวลา 2) สภาพสินค้า และ 3) ความถูกต้อง ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
ของคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งในการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์จะเน้น
ความมีประสิทธิภาพในการส่งสินค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ สินค้าจัดส่ง
มีความถูกต้อง และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  
  ผลจากการสังเคราะห์เนื้อหาในการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นสอดคล้อง
กัน โดยมีความเห็นว่า การบริการโลจิสติกส์ต้องให้ความสำคัญกับผลการบริการโลจิสติกส์โดยสินค้า
ต้องส่งให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ และมีความรวดเร็ว โดยมีการใช้เทคโนโลยีประสานเชื่อมโยงกัน
ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดการได้เหมาะสม 
สภาพสภาพสินค้าและความถูกต้องของสินค้านั้นต้องมีความถูกต้องตรงตามที่สั่งและสินค้าต้องมี
ความสมบูรณ์ไม่เสียหาย โดยบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการโลจิสติกส์จะมีเกณฑ์ KPI ในการประเมินคุณภาพ
ในการส่งสินค้าในแต่ละครั้งและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติ เมื่อครบกำหนดสัญญาหากผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์สามารถให้บริการตามที่บริษัทผู้ใช้บริการโลจิสติกส์กำหนดไว้ก็จะมีการต่อสัญญาและใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง  
 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
และการรับรู้คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 เป็นเพศชาย จำนวน 
195 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีตำแหน่งหัวหน้างานจำนวน 147 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.90รองลงมาคือ ตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00  ตำแหน่งรอง
ผู้จัดการจำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 ตำแหน่งหัวหน้าแผนก จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.30 และตำแหน่งอื่น ๆ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 ตามลำดับ และมีระยะเวลาทำงานใน
ตำแหน่งมากกว่า 10 ปี โดยมีจำนวน 298 คนคิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมาคือ ระยะเวลาทำงานใน
ตำแหน่ง 6 - 10 ปี จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 และระยะเวลาทำงานในตำแหน่ง 1 – 5 ปี 
จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ตามลำดับ  สาเหตุหลักที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ก็คือ เพื่อให้ได้รับ
การบริการจากมืออาชีพ จำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 78.33  รองลงมาคือ เพื ่อลดต้นทุน 
โลจิสติกส์ จำนวน 271 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.52  เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจหลักของบริษัท จำนวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.36  เพื่อเพิ่มการบริการลูกค้า จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 20.53  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานของตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการ  
โลจิสติกส์ คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ ความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดี 
เชิงพฤติกรรมต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย   
 1) เกณฑ์ที่เลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
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  ด้านเกณฑ์ที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยรวมแล้วจะให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและ
ระยะเวลาตรงตามที่กำหนดมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 (S.D. = 0.985) รองลงมาคือ คุณภาพใน
การบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (S.D. = 0.989) มีความสำคัญมาก อัตราค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายใน
การบร ิการ ม ีค ่าเฉล ี ่ยเท ่าก ับ 3.68 (S.D. = 0.966) ม ีความสำค ัญปานกลาง  ช ื ่อเส ียงของ
ผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 (S.D. = 0.898)  มีความสำคัญน้อย และประเภทและความ
หลากหลายของการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.41 (S.D. = 0.936) มีความสำคัญน้อยที่สุด แสดงให้
เห็นว่า ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่สามารถส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงตามที่
กำหนดไว้และมีคุณภาพการบริการที่ดี  และค่าบริการเป็นอันดับรองลงมาก และชื่อเสียง กับความ
หลากหลายของการบริการมีความสำคัญน้อยที่สุด เนื่องจาก หากเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท ี่มี
ช่ือเสียงหรือการบริการที่หลากหลาย ราคาค่าบริการก็ย่อมสูงตามไปด้วย  
 2) ปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์  
  ด้านคุณภาพพนักงาน พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรคุณภาพ

พนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.53)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ
จากมากไปน้อย พบว่า 1) พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ 2) พนักงานมีทักษะความรู้ในการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ 3) พนักงานตอบสนองต่อข้อสงสัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 4) พนักงานเข้า
ใจความต้องการของท่าน และพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ของท่าน  
  ด้านคุณภาพข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรคุณภาพข้อมูล 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07, S.D. = 0.55)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไป
น้อย พบว่า 1) ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการบริการและอัตราค่าบริการครบถ้วน ถูกต้อง  
2) ข้อมูลและรายละเอียดเกี ่ยวกับการบริการมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ  3) เมื ่อมีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลการขนส่ง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แจ้งให้ท่านทราบในทันที 
  ด้านค่าบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรราคาบริการ  โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไปน้อย 
พบว่า 1) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เสนอราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพบริการที่ท่านได้รับ 2) ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ ให้บริการโลจิสติกส์ที่สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของท่านได้ต่ำลงจากเดิม 
  ด้านคุณภาพกระบวนการสั่งซื ้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร

คุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ
คำถามเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1) ขั้นตอนการสั่งซื้อ/การจ้างบริการเข้าใจง่าย 2) ขั้นตอน
การส่ังซื้อ/การจ้างบริการมีความถูกต้อง 3) ขั้นตอนการส่ังซื้อ/การจ้างบริการมีความรวดเร็ว 



 228 

  ด้านความพร้อมในการบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความ

พร้อมในการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1) เมื่อท่านสั่งซื้อ/จ้างบริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการสามารถ
ตอบสนองได้เสมอ 2) ประเภทบริการที่ท่านต้องการมีพร้อมให้บริการเสมอ 3) ผู้ให้บริการมีเครือข่าย
การให้บริการที่ครอบคลุมประเทศที่เป็นคู่ค้าของท่าน 4) ท่านสามารถปรับเปล่ียนการส่งสินค้าให้ตรง
ตามความต้องการได้ 
  ด้านการจัดการข้อผิดพลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการ

จัดการข้อผิดพลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.96., S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1) ข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง มีความรวดเร็วโดยไม่เกิด
ความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด 2) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดมีความ
ถูกต้องและรวดเร็ว 3) กระบวนการในการร้องเรียนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ยุ่งยาก 
  ด้านการใช้เทคโนโลยี พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรการใช้

เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.54)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ
จากมากไปน้อย พบว่า 1) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการใช้ระบบ EDI (Electronic Data Interchange) 
ทำให้ท่านเกิดความสะดวกและประหยัด 2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามสินค้าเช่น GPS  3) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
  ด้านความยืดหยุ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความยืดหยุ่น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.57)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไป
น้อย พบว่า 1) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน  2) ผู้ให้บริการสามารถปรับ
บริการได้ตามความต้องการของท่าน 3) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ ่นด้านค่าบริการที่
เหมาะสม 
  ด้านความสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความสัมพันธ์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไป
น้อย พบว่า 1) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการปรึกษาให้คำแนะนำเหมือนมิตร 2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 3) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีการพูดคุยกับ
องค์กรท่านเพื่อปรับการบริการให้เหมาะสมกับนโยบายธุรกิจขององค์กรท่าน  
  โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการ 

โลจิสติกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.46) และเรียงลำดับความคิดของแต่ละตัว
แปรจากมากไปน้อยได้ ดังนี ้ 1) ความพร้อมในการบริการ 2) ความสัมพันธ์ 3) คุณภาพข้อมูล 
4) ความยืดหยุ ่น 5) คุณภาพพนักงาน 6) ค่าบริการ 7) กระบวนการสั ่งซื้อ 8) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  9) การจัดการข้อผิดพลาด  
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 3) ปัจจัยคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ 
  ด้านความเหมาะสมด้านเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความ

เหมาะสมด้านเวลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.60)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1) สินค้าส่งถึงตรงตามเวลาที่กำหนดไว้เสมอ  2) ระยะเวลาตั้งแต่
สั่งซื้อจนถึงเวลาที่ได้รับสินค้ามีความรวดเร็ว 3) การกำหนดเวลาและการให้ข้อมูลด้านเวลามีความ
ถูกต้อง 
  ด้านสภาพสินค้า พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรสภาพสินค้า 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไป
น้อย พบว่า 1) สภาพสินค้าที่ได้รับมีความสมบูรณ์ ไม่เสียหาย 2) สินค้าไม่มีการเสียหายระหว่าง 
ขนย้าย 3) สินค้าที่ได้รับปลายทางไม่สูญหาย 
  ด้านความถูกต้อง พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความถูกต้อง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไป
น้อย พบว่า 1) การส่งสินค้าตรงตามจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้เสมอ 2) การส่งสินค้ามีจำนวน
สินค้าผิดน้อยมาก 3) การส่งสินค้ามีสินค้าที่ผิดรายการน้อยมาก 
  โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.54)  และเรียงลำดับความคิดของแต่ละตัวแปรจาก
มากไปน้อยได้ ดังนี้ 1) สภาพสินค้า 2) ความถูกต้อง 3) ความเหมาะสมด้านเวลา ตามลำดับ  
 4) ปัจจัยด้านความพึงพอใจ 
  จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความ

พึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.88., S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ
จากมากไปน้อย พบว่า 1) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านมีความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ปัจจุบันอย่างยิ่ง 2) การให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถตอบสนองความคาดหวังของท่าน
ได้เป็นอย่างดี 3) หากเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ท่านเห็นว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ปัจจุบันมีระดับการให้บริการใกล้เคียงกัน 
 5) ปัจจัยความภักดีเชิงเจตคติ  
  ด้านความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความ

มุ่งมั่นด้านความรู้สึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1) ท่านต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกัน ท่านรู้สึก
ผูกพันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน จากคุณภาพการให้บริการ 3) ท่านมุ่งมั่นที่ทำธุรกิจร่วมกับผู้ให้
บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน เนื่องด้วยคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ 4) ท่านเชื่อว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดีในธุรกิจนี้ 
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  ด้านการเป็นตัวเลือกแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการเป็น

ตัวเลือกแรกโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (X̅ = 3.99, S.D. = 0.48)  เม ื ่อพ ิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1) ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านยังคงใช้บริการกับผู้ให้บริการ  
โลจิสติกส์ปัจจุบัน 2) เมื่อท่านต้องการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ ท่านจะเลือกผู้ให้บริการโลจิสตกิส์
ปัจจุบันก่อนเสมอ 3) ถ้าหากท่านย้อนเวลากลับไปได้ ท่านยังคงเลือกที่จะทำธุรกิจกับผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ปัจจุบัน 4) ท่านไม่คิดจะเปล่ียนไปใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายอื่น 
  ด้านการบอกต่อเชิงบวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการบอกต่อ

เชิงบวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.91, S.D. = 0.58)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับ
จากมากไปน้อย พบว่า 1) ท่านกล่าวถึงในทางที่ดีเกี่ยวกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันต ่อซัพพลาย
เออร์ภายในองค์กรเสมอ 2) ท่านชื่นชมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันกับผู้บริหารในองค์กรของท่าน
หรือซัพพลายเออร์ขององค์กรท่านเสมอ 
  ด้านการแนะนำต่อบุคคลอื่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการ

แนะนำต่อบุคคลอื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.73, S.D. = 0.57)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม
เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1) ท่านแนะนำผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน แก่ผู้อื่นที่ต้องการใช้
บริการโลจิสติกส์ หรือขอคำแนะนำ 2) ท่านโน้มน้าวให้ซัพพลายเออร์อื่นมาใช้บริการกับผู้ให้บรกิาร 
โลจิสติกส์ปัจจุบัน 
  โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 3.91, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 
1) ความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก 2) การเป็นตัวเลือกแรก 3) การบอกต่อเชิง 4)  การแนะนำต่อบุคคลอื่น 
 6) ปัจจัยความภักดีเชิงพฤติกรรม  
   ด้านการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร

การอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.95, S.D. = 0.61)  เมื่อพิจารณารายข้อ
คำถามเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านใช้บริการกับผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2) ท่านจะใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันต่อไปในอนาคต 
   ด้านการเพิ่มปริมาณการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการ

ขยายปริมาณการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.90, S.D. = 0.55)  เมื่อพิจารณารายข้อ
คำถามเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 1)  หากท่านต้องการเพิ่มปริมาณการจัดจ้างกิจกรรม 
โลจิสติกส์เพิ่ม ท่านจะเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน  2)  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ปัจจุบันจะได้รับปริมาณกิจกรรมโลจิสติกส์ต่าง ๆ  จากท่านในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าที่เดิม 3) ท่านจะ
เลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบันในสัดส่วนที่มากขึ้น 
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   โดยสรุป กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.93, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อคำถามเรียงลำดับจากมากไป
น้อย พบว่า 1) การอุปถัมป์อย่างต่อเนื่อง 2) การขยายปริมาณการใช้บริการ 
 ผลการสำรวจสภาพและแนวทางการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริการ 
จากการศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย  
เชิงปริมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ใช้เกณฑ์หลาย ๆ  ด้านในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ 
ในภาพรวมแล้ว ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและระยะเวลาตรง
ตามที่กำหนดมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 (S.D. = 0.985) รองลงมาคือ คุณภาพในการบริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (S.D. = 0.989) มีความสำคัญมาก อัตราค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายในการบริการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 (S.D. = 0.966) มีความสำคัญปานกลาง  ชื่อเสียงของผู้ประกอบการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.10 (S.D. = 0.898)  มีความสำคัญน้อย และประเภทและความหลากหลายของการบริการ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.41 (S.D. = 0.936) มีความสำคัญน้อยที่สุด  อย่างไรก็ตาม ค่าเฉล่ียที่ใกล้เคียงกัน
ของปัจจัยความรวดเร็วและระยะเวลาตรงตามที่กำหนด ปัจจัยคุณภาพในการบริการ และปัจจัย
ค่าบริการ ก็ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์แต่ละบริษัทใช้เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้บร ิการ  
โลจิสติกส์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เลือกจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ภายนอก  กลุ่มผู้ใช้บริการที่
เลือกเกณฑ์ด้านความรวดเร็วและการตรงต่อเวลาเป็นอันดับแรกด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการส่งสินค้าให้
ถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วตรงตามเวลา สามารถเพิ่มคุณภาพด้านการบริการลูกค้าขององค์กรได้  กลุ่ม
ผู้ใช้บริการที ่เลือกปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับแรก เนื่องจากต้องการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพื่อให้
สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งในธุรกิจได้ กลุ่มผู้ใช้บริการที่เลือกคุณภาพบริการมาเป็นอันดับแรก
ก็ต้องการได้รับการบริการจากมืออาชีพ และสามารถเพิ่มการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปัจจัยด้านชื่อเสียง กับปัจจัยความหลากหลายของการบริการมีความสำคัญน้อยเนื่องจากหากเลือก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีช่ือเสียงหรือมีการให้บริการหลาย ๆ ประเภท ราคาค่าบริการก็ย่อมสูงตามไป
ด้วย ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเป็นผลที่มาจากการบริการที่รวดเร็วและเป็นเลิศ  จากข้อมูลทั่วไป
ของผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ พบว่า ผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ทำธุรกิจร่วมกับผู ้ให้บริการโลจิสต ิสก์  
รายปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 5 ปี มากถึง ร้อยละ 59.50  แสดงให้เห็นว่าการให้บริการที่รวดเร็วตรง
ตามระยะเวลาที่กำหนด สินค้าถูกต้อง ไม่เสียหายและมีคุณภาพการบริการที่ดี ทำให้ผู้ใช้บริการ  
ทำธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นระยะยาว  
 นอกจากนี ้ ยังพบว่าด้านคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพผลการ
บริการโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในการทำธุรกิจ  ในด้านผลการ
บริการโลจิสติกส์นั้นเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถส่งสินค้าที่รวดเร็วตรงตามเวลาที่
กำหนด โดยที่สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย ซึ่งในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
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ว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้บริการมีคุณภาพระดับมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.54)  และเรียงลำดับ
ความคิดเห็นของแต่ละตัวแปรจากมากไปน้อยได้  ดังนี้ 1) สภาพสินค้า 2) ความถูกต้อง 3) ความ
เหมาะสมด้านเวลา ตามลำดับ  ด้านคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ในด้านคุณภาพ
กระบวนการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็มีส่วนสำคัญเช่นกันในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปัจจัย 9 ด้าน จากการที่ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัย
เชิงคุณภาพซึ่งสามารถค้นพบปัจจัยเพิ่มเติมอีก 2 ปัจจัย คือ ความยืดหยุ่น และความสัมพันธ์  โดย
ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีคุณภาพกระบวนการบริการ  

โลจิสติกส์ในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.46) และเรียงลำดับความคิดของแต่ละตัวแปรจากมาก
ไปน้อย ดังนี ้ 1) ความพร้อมในการบริการ 2) ความสัมพันธ์ 3) คุณภาพข้อมูล 4) ความยืดหยุ่น  
5) คุณภาพพนักงาน 6) ค่าบร ิการ 7) กระบวนการสั ่งซ ื ้อ 8) การใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
9) การจัดการข้อผิดพลาด  
 วัตถุประสงค์ข้อที ่ 2 ของการวิจัยนี้  คือ เพื ่อค้นหาองค์ประกอบคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ 
 ผลการการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในคำสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสำคัญ
กับประเด็นด้านความยืดหยุ่น และความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้  จาก
การวิเคราะห์เนื้อหาจากคำสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบประเด็นที่สมควรเพิ่มในตัวแปรคุณภาพกระบวนการ  
โลจิสติกส์ อีก 6 ตัวแปร ได้แก่   

1)  มีความยืดหยุ่นด้านค่าบริการ   
2)  มีความสามารถในการให้บริการกรณีเร่งด่วน 
3)  มีความสามารถปรับการบริการตามความต้องการได้  
4)  ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการทำธุรกิจสามารถสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน  
5)  มีการปรึกษาให้คำแนะนำทางธุรกิจ โดยมองว่าลูกค้า คือ เพื่อน 
6)  มีการพูดคุยด้านนโยบายทางธุรกิจในอนาคตเพื่อปรับการบริการให้เหมาะสม  

 ภายหลังจากการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยได้นำตัวแปรดังกล่าวมาเป็น
เกณฑ์ในการสร้างโมเดลสมมติฐาน การสร้างแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ จำนวน 400 แห่ง เพื่อวิเคราห์องค์ประกอบเชิง
สำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  ของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ และเพื่อ
ทำการสกัดองค์ประกอบและลดจำนวนตัวแปรตัวบ่งชี้  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ตัวแปร
กลุ่มใหม่ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component 
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Analysis) PCA และเลือกวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax ผลการวิจัยพบว่า สามารถสกัดตัวแปรตัว
บ่งชี้ได้สององค์ประกอบ คือ  

1) องค์ประกอบความยืดหยุ่น (Flexibility) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักปัจจัย 
ตั้งแต่ 0.820 -0.917 องค์ประกอบที่ 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 42.966  ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับสำหรับองค์ประกอบที่ 1 ผู้วิจัยได้ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัคขององค์ประกอบนี้ได้เท่ากับ 0.806 ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นสูงเช่ือถือได้ โดยเรียงลำดับตาม
ความสำคัญของค่าน้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
สามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน (FLEX2 = 0.917) 2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถปรับบริการได้
ตรงความต้องการของท่าน (FLEX3 = 0.905) 3) ให้บริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ่นด้านค่าบริการที่
เหมาะสม (FLEX1 = 0.820) 

2) องค์ประกอบที่ 2 ความสัมพันธ์ (Relationship) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีค่าน้ำหนัก 
ปัจจัยตั้งแต่ 0.751 – 0.928 องค์ประกอบที่ 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ร้อยละ 34.143  
ดังนั้น ความผันแปรขององค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 มีผลรวมกันมีค่าเท่ากับร ้อยละ 
77.38  สำหรับองค์ประกอบที่ 2 ซ ึ ่งผู ้ว ิจ ัยได้หาค่าความเชื ่อมั ่นด้วยวิธ ีส ัมประสิทธิ ์แอลฟ่า
ของครอนบัคได้เท่ากับ 0.833 ซึ่งมีความเชื่อมั่นสูงเชื ่อถือได้โดยเรียงลำดับความสำคัญ (Factor 
Loading) จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 1) ให้บริการโลจิสติกส์มีการพูดคุยกับองค์กรท่านเพื่อปรับการ
บริการให้เหมาะสมกับนโยบายธุรกิจขององค์กรท่าน (RELATN3 = 0.928) 2) ให้บริการโลจิสติกส์มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที ่สร้างความเชื ่อถือซึ ่งกันและกัน (RELATN1 = 0.924) 3) ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์มีการปรึกษาให้คำแนะนำเหมือนมิตร (RELATN2 = 0.751)  
 ผลการศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งได้
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและค้นพบปัจจัยด้านกระบวนการบริการโลจิสติกส์ใหม่ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยความ
ยืดหยุ่น และปัจจัยความสัมพันธ์  จึงสามารถสรุปองค์ประกอบคุณภาพการบริการโลจิสติสติกส์ในการ
วิจัยได้ว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถแบ่งได้ตามแนวคิดคุณภาพ
การบริการของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ที่ได้กล่าวคุณภาพการบริการประกอบ 2  มิติ คือ มิติ
คุณภาพกระบวนการบริการ และมิติคุณภาพผลการบริการ  โดยองค์ประกอบของคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ในธุรกิจโลจิสติกส์ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) คุณภาพกระบวนการบริการ 
โลจิสติกส์ 2) คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์  คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 
9 ปัจจัย คือ คุณภาพพนักงาน คุณภาพข้อมูล ค่าบริการ กระบวนการส่ังซื้อ ความพร้อมในการบริการ 
การจัดการข้อผิดพลาด การใช้เทคโนโลยี ความยืดหยุ่น และ ความสัมพันธ์  คุณภาพผลการบริการ 
โลจิสติกส์ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ความเหมาะสมด้านเวลา สภาพสินค้า และความถูกต้อง  
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 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อศึกษารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ม ีผลต่อ 
ความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส์ 
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเส้นของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยประกอบด้วย  คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ คุณภาพ  
ผลการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ ความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม มีผลการ
วิเคราะห์ดังนี้  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการวัดคุณภาพกระบวนการบริการ  
โลจิสติกส์  พบว่า ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (𝛘² = 56.24, 

df = 42, 𝛘²/df = 1.34, p-value = 0.07) ค ่ าด ัชน ีความสอดคล้อง เปร ียบเท ียบ (CFI) ม ีค่ า 
เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98  ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกำลังสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) 
มีค่าเท่ากับ 0.015 ดัชนีของค่าเฉล่ียกำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.025 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดย
เร ียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้  ดังนี ้  1) ด้านเทคโนโลยี ม ีค ่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.86 2) ด้านคุณภาพข้อมูล มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 3) ด้านความ
พร้อมในการบริการ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84 4) ด้านคุณภาพกระบวนการสั่งซื้อ มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 5) ด้านค่าบริการและด้านการจัดการข้อผิดพลาด มีค่าน้ำหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.81 6) ด้านความสัมพันธ์ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 7) ด้าน
คุณภาพพนักงาน มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่าก ับ 0.79 8) ด้านความยืดหยุ ่น มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.78 ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดคุณภาพกระบวนการบริการ 
โลจิสติกส์พบว่า ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์มีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ 
(AVE) เท่ากับ 0.667 และค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 0.947 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์  พบว่า ตัว
แปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก

ค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (𝛘² = 56.24, df = 42, 𝛘²/df = 1.34, 
p-value = 0.07) ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98  ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีราก
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ของค่าเฉล่ียกำลังสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.015 ดัชนีของค่าเฉล่ีย
กำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.025 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดย
เรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ด ังนี ้ 1) ด้านความถูกต้อง มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.86 2) ด้านสภาพสินค้า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.77 3) ด้านความ
เหมาะสมด้านระยะเวลา มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาด้านความเที่ยงของด้วแปรแฝง ตัวแปรแฝงต้องมีค่าเฉล่ียความแปรปรวนของ
ตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ตั ้งแต่ 0.5 และค่าความเที่ยงรวม 
(Composite Reliability: CR) ของแต่ละตัวแปรแฝงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง
ของตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์พบว่า ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์มี
ค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ 0.576 และค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 0.802 ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในระดับสูง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรความพึงพอใจ พบว่า มีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิติ (𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12) ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี ่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.014 ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.028 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดย
เรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความ
คาดหวัง มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการที่เป็น
เลิศ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.77 3) ความพึงพอใจรวม มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.74 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาด้านความเที่ยงของด้วแปรแฝง ตัวแปรแฝงต้องมีค่าเฉล่ียความแปรปรวนของ
ตัวแปรแฝงที ่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ต้ังแต่ 0.5 และค่าความเที่ยงรวม 
(Composite Reliability: CR) ของแต่ละตัวแปรแฝงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง
ของตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ พบว่า ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกสม์ี
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ค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ 0.646 และค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 0.845 ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในระดับสูง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติ  พบว่า  มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ (𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที ่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี ่ยกำลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.014 ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือของ
การประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.028 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดย
เรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 1) การเป็นตัวเลือกแรก มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.90 2) ความมุ ่งมั ่นด้านความรู ้สึก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87 
3) การบอกต่อเชิงบวก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 4) การแนะนำต่อบุคคลอื่น มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาด้านความเที่ยงของด้วแปรแฝง ตัวแปรแฝงต้องมีค่าเฉล่ียความแปรปรวนของ
ตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ตั ้งแต่ 0.5 และค่าความเที่ยงรวม 
(Composite Reliability: CR) ของแต่ละตัวแปรแฝงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง
ของตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ พบว่า ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกสม์ี
ค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ 0.688 และค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 0.726 ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในระดับสูง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า  มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (𝛘²) ที่แตกต่างจากศูนย์ไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ ((𝛘² = 23.91, df = 17, 𝛘²/df = 1.40, p-value = 0.12) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99  ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี ่ยกำลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.014 ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือของ
การประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.028 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ขึ้น โดย
เรียงลำดับค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 1) การเป็นตัวเลือกแรก มีค่าน้ำหนัก
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องค์ประกอบเท่ากับ 0.90 2) ความมุ ่งมั่นด้านความรู้สึก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87 
3) การบอกต่อเชิงบวก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 4) การแนะนำต่อบุคคลอื่น มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 ตามลำดับ 
 เมื่อพิจารณาด้านความเที่ยงของด้วแปรแฝง ตัวแปรแฝงต้องมีค่าเฉล่ียความแปรปรวนของ
ตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ตั ้งแต่ 0.5 และค่าความเที่ยงรวม 
(Composite Reliability: CR) ของแต่ละตัวแปรแฝงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง
ของตัวแปรคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์พบว่า ตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์มี
ค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) เท่ากับ 0.597 และค่าความเที่ยง (CR) เท่ากับ 0.655 ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในระดับพอใช้ได้ 
 ผลการศึกษารูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความภักดีในธุรกิจโลจิสตกิส์
สามารถสรุปตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้  

1) ผลการศึกษาสมมติฐาน (H1) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ 
ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H1) ตัวแปร

คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ  (p ≤ 0.05) โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.51, DE = 0.51) 

2) ผลการศึกษาสมมติฐาน (H2) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ  
ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H2) ตัวแปร

คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ (p ≤ 0.05) โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.44, DE = 0.44) 

3) ผลการศึกษาสมมติฐาน (H3) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ  
ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H4) ตัวแปร
ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงเจตคติ (p ≤ 0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งมี
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.87, DE = 0.87) 

4) ผลการศึกษาสมมติฐาน (H4) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ  
ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H4) ตัวแปร
ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม (p ≤ 0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.59, DE = 0.59) 

5) ผลการศึกษาสมมติฐาน (H5) ของรูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ความพึงพอใจ  
ที่ส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H5) ตัวแปร
ความภักดีเชิงเจตคติมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม (p ≤ 0.05) โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient  = 0.39, DE = 0.39) 
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 ผลสรุปองค์ประกอบที่สำคัญต่อคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ต่อความพึงพอใจและความ
ภักดีโดยการนำไปทำการยืนยันผล (Confirmation) ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
กลุ่มประชากรของผู้เข้าร่วมสนทนาครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือผู้รับผิดชอบ
ด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ของนิติบุคคลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 7 คน เพื่อร่วมกันพิจารณา ประเมินผลการวิจัย โดยทุกท่านที่เข้า
ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครั้งนี้ มีทรรศนะสอดคล้องกันต่อองค์ประกอบคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ทั้ง 2 องค์ประกอบ คือ คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพผลการ
บริการโลจิสติกส์ ซึ่งตัวบ่งชีท้ั้ง 12 ตัวบ่งชี้ของทั้งสององค์ประกอบนี้มีความสำคัญมากในการดำเนิน
ธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจากผู้ใช้บริการจะรับรู้ถึงคุณภาพในการบริการโลจิสติกส์แต่ละด้าน ซึ่งส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ ความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีเชิงพฤติกรรม และแต่ละตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติจริงของธุรกิจโลจิสติกส์และเพื่อยืนยันโมเดลความสัมพันธ์คุณภาพการบริการโลจิสติกส์
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดี โดยสรุปการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย 
หรือผู้รับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ 
 ดังนั้น รูปแบบการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ และความภักดีสามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 5.1  
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 ภาพที่ 5.1 รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
มีประเด็นองค์ประกอบที่สำคัญ 2 องค์ประกอบ และ 12 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
 1) คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 1) คุณภาพพนักงาน 2) คุณภาพ
ข้อมูล 3) คุณภาพกระบวนการส่ังซื้อ 4) ราคาค่าบริการ 5) ความพร้อมในการบริการ 6) การจัดการ
ข้อผิดพลาด 7) การใช้เทคโนโลยี 8) ความยืดหยุ่น และ 9) ความสัมพันธ์  ทุกตัวบ่งชี้มีความสำคัญทุก
ตัวและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงในธุรกิจ  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพ
พนักงาน โดยพนักงานที ่ปฏิบัติงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะความรู ้ในหน้าที ่ มีความ
รับผิดชอบและเข้าใจกระบวนการให้บริการโลจิสติกส์อย่างถ่องแท้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีการเพิ่ม
ทักษะและความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมทักษะ ความรู้ใหม่ ๆ หรือการ
ส่งพนักงานเข้าอบรม ซึ่งควรจะพิจารณาจากศักยภาพของพนักงานแต่ละคนที่เหมาะสม  ซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ที่ธุรกิจโลจิสติกส์ได้รับ เพราะพนักงานสามารถใช้ทักษะ ความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ใน
การทำงานที่รับผิดชอบ สามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
มากขึ้น  นอกจากนี้หากธุรกิจโลจิสติกส์สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้กับฐานข้อมูล
ของธุรกิจให้มีความเชื่อมโยงกันในทุกสาขาหรือเครือข่ายตัวแทน ธุรกิจโลจิสติกส์ก็สามารถสืบค้น
ข้อมูลหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถเพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้าได้
มากขึ้น  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ควรมีความยืดหยุ่นด้านค่าบริการที่เหมาะสมมีความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย  ด้านความสัมพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้อง
ให้บริการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาให้คำแนะนำเหมือนมิตร และมีการพูดคุยกับ
ลูกค้าผู้ใช้บริการเพื่อปรับการบริการให้เหมาะสมกับนโยบายธุรกิจของลูกค้า  ตัวแทนของผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ต้องมีการติดต่อพูดคุยด้านนโยบายกับบริษัทลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการติดต่อกับผู้บริหาร
ระดับสูงขึ้นเพื ่อทราบนโยบาย เพื ่อทราบข้อมูล สิ ่งที ่ลูกค้าต้องการ ต้องก ารผลตอบรับที่ธุรกิจ 
โลจิสติกส์สามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดีข้ึน เพื่อให้คุณภาพการบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลูกค้า
ขยายปริมาณการใช้บริการหรือต่อสัญญาทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 
 2) คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมด้านเวลา 2) สภาพ
สินค้า และ 3) ความถูกต้อง  ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีความสำคัญ การขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายที่
ลูกค้าผู้ใช้บริการต้องการต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนด ระยะเวลาในการขนส่งมีความ
รวดเร็ว และการกำหนดเวลาและการให้ข้อมูลด้านเวลามีความถูกต้อง  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้อง
สามารถบริหารจัดการโดยการจัดเส้นทางส่งสินค้า ที่สินค้าไปถึงยังจุดหมายตามระยะเวลาที่ลูกค้า
ต้องการ  การจัดส่งสินค้าให้มีสภาพสินค้าสมบูรณ์นั้นต้องมีการประสานงานกันระหว่างผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ ลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงบริษัทที่จัดส่งสินค้าของสายเรือให้มีการจัดแปลนวางสินค้าที่
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เหมาะสม  โดยลูกค้าผู้ใช้บริการมีการให้ข้อมูลของสินค้าที่ถูกต้อง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์การจัดเทอม
ในการส่งสินค้าที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ซึ่งพนักงานที่ให้บริการลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ลูกค้าและเสนอประเภทการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าด้วย  ความถูกต้องของ
สินค้าที่ไม่ผิดรายการ มีจำนวนสินค้าถูกต้อง และไม่สูญหายนั้น ต้องมีการตรวจเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ และมีการตรวจสอบระหว่างขนย้ายจากท่าเรือไปยังจุดหมาย
ปลายทาง   
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ 
ไทย ผู้วิจัยอภิปรายผลสรุปตามสมมติฐานทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 

1) การทดสอบสมมติฐานที่ 1 คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อ 
ความพึงพอใจ 
  การมีบริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานนั้นส่งผลให้องค์กร
ธุรกิจให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์ และได้มีการพัฒนาไปสู่กลยุทธ์หลักขององค์กรธุรกิจ (Bienstock, 
2008)  องค์กรธุรกิจได้ทำการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service 
Provider) มากขึ ้น เพื ่อปรับปรุงคุณภาพการให้บร ิการลูกค้า (Liu & Lyons, 2011; Kennedy, 
2010) เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจจากการบริหารโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ (Stank, et al., 2003) และ
สร ้างความได ้ เปร ียบทางการตลาดโดยใช ้ โลจ ิสต ิกส ์ท ี ่ เป ็นเล ิศ (Bowersox, et al., 2008) 
ความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพจากการบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service 
Quality) ที่เป็นเลิศจึงเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ 
เนื่องจากคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ช่วยให้การบริการลูกค้าของบริษัทผู้ใช้บริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับกระบวนการให้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ส่งผล
ให้ผู ้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ (Stank, et al., 1999; Mentzer, et al., 1999; Rafiq & Jaafar, 
2007; Leuschner, et al., 2013) 
  จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องด้านคุณภาพการบริการ 
งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาใช้มิติคุณภาพการบริการที่โดยมีพื้นฐานแนวคิดของ พาราซุรามาน และคน
อื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988) ซึ่งได้แบ่งคุณภาพการบริการเป็นห้ามิติ (SERVQUAL) โดยมี
การนำไปใช้ในภาคธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
ธุรก ิจสื ่อสาร ตลอดช่วงสองสามทศวรรษที ่ผ ่านมา  อย่างไรก็ตามโมเดล SERVQUAL มีการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในด้านความเป็นสากล (Generalization) และจำนวนมิติคุณภาพการ
บริการ ซึ่งพาราซุรามาน และคนอื่น ๆ (Parasuraman, et al., 1988) ได้ให้ทรรศนะว่า คุณภาพการ



 242 

บริการประกอบด้วย 5 มิติ ขณะที่ผลการวิจัยในธุรกิจอื่นได้ผลการวิจัยได้แตกต่างกัน ซึ่ง  บาบาคัส 
และบอลเลอร์ (Babakus & Boller, 1992) ได้ให้ทรรศนะว่า มิติคุณภาพการบริการอาจมีความ
ซับซ้อนในบางอุตสาหกรรม ขณะที่อาจมีเพียงมิติเดียวในอุตสาหกรรมอื ่น ทำให้จำนวนมิติของ
คุณภาพการบริการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจบริการที่ทำการวิจัย 
  ในบริบทของธุรกิจโลจิสติกส์นั ้น การใช้โมเดล SERVQUAL ซึ ่งเน้นกระบวนการ
ให้บริการอย่างเดียวแทนที่จะเน้นผลการให้บริการซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการมาใช้บริการกับผู้
ให้บริการร่วมด้วย ทำให้ไม่สามารถสะท้อนรูปแบบคุณภาพการบริการของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 
ขณะที่โมเดล Technical/Functional ของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ใช้มิติคุณภาพการบริการ
ด้านเทคนิคมาใช้ในการประเมินคุณภาพบริการร่วมกับมิติคุณภาพด้านกระบวนการซึ่งงานวิจัยที่ใช้
โมเดล Technical/Functional ของ กรอนรูส (Gronroos, 1984) ก็ได้นำมิติของโมเดล SERVQUAL 
บางมิติมาใช้เป็นตัวช้ีวัดในมิติคุณภาพด้านกระบวนการบริการ (Stank, et al., 1999; Stank, et al., 
2003; Bienstock, 2008; Snell & White, 2011) หรือใช้มิติทั้งห้าด้านของ โมเดล SERVQUAL เป็น
ตัวช้ีวัดในมิติคุณภาพด้านกระบวนการบริการ (Kang & James, 2004; Akroush & Khatib, 2009; 
Banomyong & Supatn, 2011; Hernzaee & Mirvaisi, 2011; Choy, et al., 2012; Zaibaf, et 
al., 2013; Giovanis, et al.,2014) 
  งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาโมเดลประเมินคุณภาพการบริการที่พัฒนาโดย กรอนรูส 
(Gronroos, 1984)  ซึ่งเสนอโมเดลคุณภาพการบริการที่ประกอบด้วยสองมิติหลักคือ คุณภาพด้าน
กระบวนการ  (Functional Qualtity) คุณภาพทางเทคนิค (Technical Quality) ด้านคุณภาพ
กระบวนการบริการนั้น ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์ตัวแปรด้านคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจ  
โลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นลูกค้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ที่เช่ือถือได้  ตัวแปรคุณภาพกระบวนการโลจิสติกส์มีพื้นฐานจากงานวิจัยต่าง ๆ (Mentzer, 
et al., 1999; Mentzer, et al., 2001; Rafiq & Jaafar, 2007; Stank, et al., 2003; Bienstock, 
2008 Bienstock & Royne, 2010; Banomyong & Supatn, 2011) ภายหล ั ง จ า ก ก า ร ว ิ จั ย 
เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผู้วิจัยได้เพิ่มตัวแปรคุณภาพกระบวนการบริการ 
โลจิสติกส์ที่นอกเหนือจากที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยในบทที่ 2 ประกอบด้วย 2 ตัวแปรคือ 1) ความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) โดยประกอบด้วย การมีความยืดหยุ่นด้านค่าบริการที่เหมาะสม ผู้ให้บริการ
สามารถให้บริการในกรณีเร่งด่วน และผู้ให้บริกาสามารถปรับบริการตามความต้องการของท่าน  และ 
2) ความสัมพันธ์ (Relationship) ซึ ่งเป็นตัวแปรที ่มีความสำคัญและเป็นตัวแปรที ่เกี ่ยวข้องกับ
การตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing) ซึ่งหากในกระบวกนการให้บริการโลจิสติกส์นั้น ผู้
ให้บริการมีการให้บริการที่มุ่งสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน มีการพูดคุยกับผู้ใช้บริการเพื่อปรับการ
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บริการให้เหมาะสมกับนโยบายธุรกิจของผู้ใช้บริการ และมีการปรึกษาให้คำแนะนำเหมือนมิตร ก็จะ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้  
  ผลการวิจัยจากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 1 หมายถึง 
คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
หมายถึง การที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ 
จะส่งผลให้ผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์มีความพึงพอใจซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยส่วนใหญ่ที ่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และ
นักวิจัยได้แสดงผลการวิจัยยืนยันว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ (Parasuraman, et al., 1985, Cronin & Taylor, 1992; Anderson, et al., 
1994; Fornell, et al., 1996; Cronin, et al., 2000; Dabholkar, et al., 2000)  ในภาคบร ิการ 
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประเมินผลการบริการ (Stank, et al, 1999)  การ
บริการที่เป็นเลิศและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน (Jaiswal & 
Niraj, 2008)  นักวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า ความพึงพอใจเป็นผลมาจากคุณภาพการบริการ (Dabholkar 
et al, 2000) ซึ่งเป็นผลของการประเมินคุณภาพการบริการในมิติต่าง ๆ ที่เป็นบวก (Bouzabia, van 
Riel, & Semijin, 2013)  ดาบอลการ ์ และคนอื ่น ๆ (Dabholkar, et al., 2000)  ในบริบทของ 
โลจิสติกส์ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลมาจากการรับรู ้คุณภาพการบริก ารโลจิสติกส์ของ 
ผู้ให้บริการ (Mentzer, et al, 1999; Mentzer, et al, 2001; Bienstock, 2008)  ลุชเนอร์ และคน
อื่น ๆ (Leuschner, et al., 2013) ได้กล่าวไว้ว่า ผลจากการให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศจะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งผลการวิจัยของสมมติฐานที่ 1 สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยที่ค้นพบว่า
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ (Mentzer, et al., 2001; Rafiq & 
Jaafar, 2007; Bienstock, 2008; Thai, 2008; Bienstock &  Royne, 2010, Bouzabia, et al., 
2013) 

2) การทดสอบสมมติฐานที่ 2 คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจ  
  ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาโมเดลประเมินคุณภาพการบริการที่พัฒนาโดย กรอนรูส 
(Gronroos, 1984) ซึ่งเสนอโมเดลคุณภาพการบริการที่ประกอบด้วยสองมิติหลัก คือ คุณภาพด้าน
กระบวนการบริการ (Functional Quality) และคุณภาพทางเทคนิค (Technical Quality)  ในส่วน
ของคุณภาพทางเทคนิคนั้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพทางเทคนิค หรือ
คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งนักวิจัยที่ศึกษาด้านคุณภาพบริการโลจิสติกส์ใช้มิติในการประเมิน
ความเหมาะสมด้านเวลา สภาพสินค้า และความถูกต้อง จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Chow, et al., 
1994; Bienstock, et al., 1997; Mentzer, et al., 1997; Millen, et al., 1999; Stank, et al., 
1999; Francescini & Rafele, 2000; Stank ,et al., 2003; Juga, et al., 2010) ซ ึ ่ ง จ า ก ก า ร
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สังเคราะห์งานวิจัยและทบทวนวรรณกรรม พบว่า การส่งสินค้าตรงตามเวลา การส่งสินค้าที่ไม่มี
ข้อผิดพลาด และการส่งสภาพสินค้าสมบูรณ์เป็นตัวแปรที ่สำคัญที่ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์  จากผลการวิจัยของสมมติฐานที่ 2  
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และยอมรับสมมติฐานที่ 2 หมายถึง คุณภาพ 
ผลการบริการโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ ศึกษาด้านคุณภาพการ
บริการโลจิสติกส์ และผลการวิจัย พบว่า คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
(Chow, et al., 1994; Emerson & Grimm, 1996; Bienstock, et al., 1997; Mentzer, et al., 
1997; Mentzer, et al., 2001; Rah man ,  2 0 06 ; Saura, Frances, Contri, &  Blasco, 2008; 
Bienstock, 2008; Bienstock & Royne 2010; Banomyong & Supatn 2011)  จากการสัมภาษณ์
ผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์จะมีเกณฑ์ KPI (Key 
Performance Index) ในการประเมินคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการจัดจ้างและ
มีการประเม ินเปร ียบเท ียบกับผู ้ ให ้บร ิการโลจ ิสต ิกส์รายอื่ นเป็นระยะ ๆ หากผู ้ให้บร ิการ 
โลจิสติกส์มีความบกพร่องจากการส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด หรือสินค้าชำรุดเสียหาย ก็จะ
ส่งผลต่อการต่อสัญญาจ้างในอนาคต ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ก็จะไปเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการ  
โลจิสติกส์รายอื่นที่มีคุณภาพการให้บริการที่ดีกว่า 
 3) การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม 
  ความภักดีเป็นเป้าหมายทางกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาลูกค้า และเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
สำหรับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขัน
อย่างรุนแรงในปัจจุบัน  การสร้างความภักดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและรักษาความภักดีของลูกค้ากับ
องค์กร จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว (Dick & Basu, 1994; 
Pan, et al., 2011)  ในบริบทของการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ การสร้างธุรกิจขององค์กรที่มีลูกค้า
ที่มีความภักดีเป็นพื้นฐานไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับการรักษาฐานลูกค้าเดิม แต่ยังเกี่ยวกับการรักษา
ความสัมพันธ์ที ่ดีกับลูกค้าที ่เป็นธุรกิจ (Business customers) เพื ่อโน้มน้าวให้ใช้บริการกับผู้
ให้บริการในระยะยาว (Rauyruen & Miller, 2007)  
  งานวิจัยที่ผ่านมาและธุรกิจส่วนใหญ่สนใจที่จะศึกษาความภักดีพฤติกรรมของลูกค้า
แทนที่จะศึกษาความภักดีเชิงเจตคติ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ามีผลต่อผลตอบแทนทางการเงิน 
(Gupta & Zeithaml, 2006) ซึ ่งความภักดีเชิงพฤติกรรมได้ถ ูกประเม ินจากการร ักษาล ูกค้า 
(Retention) และการที่ลูกค้าซื้อสินค้า หรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuance) โดยมีการใช้
ตัวช้ีวัดที่หลากหลายการประเมินโดยใช้ตัวช้ีวัดเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมของลูกค้าในอดีต 
จากมุมมองของลูกค้า โดยการใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ใช้สินค้าและบริการ การต่อสัญญา 
ระยะเวลาการใช้สินค้าและบริการกับตราสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้น  ๆ  อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาที่ทำ
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ธุรกิจร่วมกัน (Litfetime Duration) ปริมาณการใช้บริการ (Usage) จำนวนเงินที่ใช้จ่าย (Share of 
Wallet) และการซื้อสินค้าหรือใช้บริการอื่นเพิ่ม (Cross Buying) เป็นต้น (Yi, 1990; Kumar, et al., 
2013)  นอกจากนี้ มีงานวิจัยหลายงานที่ประเมินความภักดีเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับราคา โดยเป็นข้อ
คำถามที ่เกี ่ยวกับความยินดีที่จะจ่ายในราคาสูงขึ ้นเพื ่อให้ได้รับผลประโยชน์ในระดับที ่เป็นอยู่  
(Zeithaml, et al., 1996; Jaiswal & Niraj, 2011)  นอกจากนี้ การประเมินความภักดีเชิงพฤติกรรม
สามารถประเมินได้ในรูปของความตั้งใจ (Intention) โดยสามารถประเมินในแง่โอกาสหรือความตั้งใจ 
ซึ่งเป็นการแสดงถึงพฤติกรรมการซื้อตราสินค้า หรือใช้บริการของลูกค้าในอนาคต (Dick & Basu, 
1994; Fornell, 1992)  ข้อคำถามที่ชี้วัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม มักจะปรากฎอยู่ในรูปแบบของ
ความตั้งใจซื้อตราสินค้าหรือบริการในอนาคต ความตั้งใจจะรักษาความสัมพันธ์กับตราสินค้าหรอืผู้
ให้บริการในอนาคต หรือการเพิ่มปริมาณ การใช้ตราสินค้าหรือใช้บริการกับผู้ให้บริการมากขึ้นใน
อนาคต (Davis, 2006) ความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจและความภักดีในรูปแบบของความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม ได้มีการศึกษาวิจัยมากมาย และสามารถกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์  
เชิงบวกกับความภักดี  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรมประกอบด้วย ความตั้งใจอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง และการ
เพิ่มปริมาณการใช้บริการ (Wallenburg, et al., 2010; Wallenburg & Lukassen 2010)  
  ผลการวิจัยจากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 4 หมายถึง 
ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั่นคือ 
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ที่มีความพึงพอใจก็จะใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว ซึ ่งเห็นได้จากข้อมูลทั ่วไปที ่พบว่า ผู ้ใช้บริการโลจิสติกส์ที ่เป็นกลุ่ มตัวอย่างใช้บริการกับ 
ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์รายปัจจุบันมากกว่า 5 ปี ถึงร้อยละ 59.50 และผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจส่งผลทางบวกต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม (Cronin & 
Taylor, 1992; Boulding, et al., 1993; Hallowell, 1996; Bienstock, et al., 1997) 
 4) การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงเจตคติ 
และการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ความภักดีเชิงเจตคติมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม 
  ช่วงเวลาที่ผ่านมา ความสนใจของนักวิชาการและองค์กรเริ่มเปล่ียนจากความพึงพอใจ
ไปสู่ความภักดีของลูกค้าในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยเหตุที่ว่าองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของ
การมีลูกค้าที่มีความภักดีเป็นพื้นฐานที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจและผลกำไร (Oliver, 1999)  นักวิจัย
และนักการตลาดในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่างเห็นพ้องกันว่า ความภักดีของลูกค้าส่งผลต่อผลการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมาก  งานวิจัยที่ผ่านได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีของลูกค้ากับตัวแปรที่เป็นผล
การดำเนินธุรกิจ (Economic returns) ที ่หลากหลายและผลกำไร (Anderson, et al., 1994; 
Fornell, 1992)  
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  ความภักดีเชิงเจตคติเป็นตัวแปรวัดความภักดีที่มีการนำมาใช้เพื่อศึกษาและจำแนก
ลูกค้าที่มีความภักดีอย่างแท้จริง นักวิจัยในช่วงต่อมาจึงนำตัวแปรความภักดีเชิงเจตคติมาเป็นตัวแปร
ที่ใช้วัดความภักดี ทดแทนการวัดตัวแปรความภักดีเชิงพฤติกรรม (Dick & Basu, 1994) โดยตัวบ่งช้ี
ความภักดีเชิงเจตคติสามารถประเมินได้จากโอกาส (Likelihood) ที่จะแนะนำสินค้าและบริการของ
องค์กรต่อผู้อื่น การบอกต่อ (Word-of-Mouth) การรับรองผู้ให้บริการต่อบุคคลอื่น การแนะนำบุคคล
อื่นให้มาใช้บริการ ความมุ่งมั่นต่อตราสินค้า การสนับสนุนผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ความเต็มใจที่จะ
จ่ายในราคาสูง (Anderson & Mittal, 2000; Anderson & Sullivan, 1993; Cronin, et al., 2000; 
Chaudhuri & Holdbrook, 2001; Rauyruen & Miller, 2007) ซึ ่งขึ ้นอยู่กับบริบทของงานวิจัยที่
ต้องการศึกษา  
  ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่สังเคราะห์จากงานวิจัยที่ใช้ตัวแปรความภักดีเชิง  
เจตคติในการประเมินความภักดี ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรจากงานวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ การแนะนำสินค้า
หรือบริการและการให้ข้อมูลด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการแก่ผู้อื่น (Zeithaml, et al., 1996; 
Stank et al., 2003, Rauyruen & Miller, 2007)  การบอกต่อเชิงบวกถึงคุณภาพ ตราสินค้าหรือ
คุณภาพการบริการของผู้ให้บริการกับผู้อื่น (Zeithaml et al., 1996; Caruana, 2002; Rauyruen 
& Miller, 2007) การโน้มน้าวผู ้อื ่นให้มาใช้สินค้าหรือบริการ (Caruana, 2002; Zeithaml et al., 
1996) การบอกต่อเชิงบวกของลูกค้าสามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการ ประชาสัมพันธ์องค์กร เนื่องด้วย
ลูกค้าที่มีความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือผู้ให้บริการจะนำไปสู่การบอกต่อเชิงบวก (Kumar et al., 
2013)  งานวิจัยที่ผ่านมาได้ยืนยันว่า การบอกต่อเชิงบวกจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจจะสามารถลด
ต้นทุนในการดึงดูดลูกค้าใหม่และเพิ่มชื่อเสียงให้กับบริษัท (Fornell, 1992)  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้
เพิ่มเติมด้านความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของความภักดีที่เป็นแนวคิดของ โอลิเวอร์ 
(Oliver, 1999) ในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการอยา่ง
ต่อเนื่องในอนาคต ก่อให้เกิดการซื้อสินค้าซ้ำ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใช้สินค้าและ
บริการอื ่น แม้ว่าสถานการณ์ หรือ การโน้มน้าวทางการตลาดใด ๆ ที ่พยายามก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม   
  ในการศึกษาความภักดีเชิงเจตคติและความภักดีร่วมกันนั้น เป็นแนวคิดด้านความภักดี 
ของ ดิค และบาซู (Dick & Basu, 1994) ได้เสนอแนวคิดที่รวมเจตคติเชิงบวกที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้า
และบริการเหนือตราสินค้าและบริการอื่น ร่วมกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเจตคติเชิงสัมพันธ์ (Relative Attitude) กับพฤติกรรมการอุปถัมภ์
ตราสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง (Repeat Patronage)  หากนำเจตคติเชิงสัมพันธ์มาจัดหมวดหมู่
ร่วมกับการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการ (Repeat Patronage) สามารถจัดหมวดหมู่ความภักดีได้ 
4 ประเภทคือ 1) ลูกค้าไม่มีความภักดี เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่อุปถัมภ์หรือไม่ซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง  
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2) ลูกค้ามีความภักดีเทียม เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเจตคติเชิงสัมพันธ์ต่ำซึ่งเจตคติเชิงบวกต่อตราสินค้าและ
บริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อต่ำแต่มีการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่นี้
ลูกค้าจะมีเจตคติต่อแต่ละตราสินค้าและบริการไม่แตกต่างกัน โดยการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่องนั้น อาจมีสถานการณ์และปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความเคยชิน อิทธิพลทางสังคม  
ดังนั ้นสถานการณ์หรือความพยายามทางการตลาดที ่มีศักยภาพของคู ่แข่งสามารถทำให้ลูกค้า
เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าและบริการอื่นได้ 3) ลูกค้ามีความภักดีแฝง เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเจตคติที่ดีต่อ 
ตราสินค้าและ บริการแต่มีการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการในระดับต่ำ เนื่องจากผลจากสถานการณ์
และอิทธิพลจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น งบประมาณ สถานที่ ความสามารถในการบริการ เป็นต้น  ความ
ภักดีที่ซ่อนเร้นนี้สามารถเปล่ียนแปลงได้ ถ้าหากองค์กรสามารถค้นพบปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดให้ลูกค้าไม่
สามารถซื้อสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่อง ความภักดีที่แท้จริง เป็นความภักดีที่ลูกค้ามีเจตคติ 
เชิงสัมพันธ์ในระดับสูง ลูกค้ามีการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความภักดีสามารถ
เกิดจากระดับเจตคติต่อตราสินค้าและบริการทั้งในระดับสูงและระดับต่ำ แต่มีความแตกต่างของระดับ
เจตคติเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  ดังนั้น องค์กรสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีได้หากเพิ่มเจตคติ
ต่อตราสินค้าและบริการของลูกค้าโดยการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ลูกค้าต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และลดข้อจำกัดของปัจจัยที่ยับยั้ง 
มิให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ลูกค้าที่มีความภักดีที่ซ่อนเร้นเปล่ียนเป็น
ลูกค้าที่มีความภักดีอย่างแท้จริง (Dick & Basu, 1994) 
  ผลการวิจัยจากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 3 หมายถึง 
ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงเจตคติ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  นั่นคือ 
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ที่มีความพึงพอใจก็จะใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติจะมีความภักดีเชิงเจตคติซึ่ง
มีความมุ่งมั่นด้านความรู้สึกที่เชื่อว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที ่ทำธุรกิจร่วมกันนนั้นเป็นผู ้ให้บริการ  
โลจิสติกส์ที่ดีและต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและรู้สึกผูกพันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปัจจุบัน
จากคุณภาพการบริการ นอกจากนี้เมื่อผู้ใช้บริการต้องการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ ก็จะเลือกใช้
บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายปัจจุบันก่อนเสมอ และยังกล่าวถึงในทางที่ดีและแนะนำต่อบุคคล
อื่นหรือซัพพลายเออร์ที่ทำธุรกิจร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจและความภักดีเชิงเจตคติที่ผลการวิจัยพบว่าคความพึงพอใจส่งผลทางบวกต่อวามภักดี  
เชิงเจตคติ (Knemeyer & Murphy, 2005; Rauyruen & Miller, 2007; Wallenburg & Lukassen, 
2010; Cater & Cater, 2010; Giovanis, et al., 2014) 
  ผลการวิจัยจากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 5 หมายถึง  
ความภักดีเชิงเจตคติมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นั่นคือ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ที่มีความมุ่งมั่นด้านความรู้สึก ที่เช่ือว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายปัจจุบัน
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เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดีและต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงรู้สึกผูกพันกับผู้ให้
บริการโลจิสิติกส์รายปัจจุบันจากคุณภาพการบริการและยังกล่าวถึงในทางบวกและแนะนำต่อบุคคล
อื่น ก็จะเลือกอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและ
ใช้บริการต่อไปในอนาคต รวมถึงหากต้องการเพิ่มปริมารการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์ก็ใช้บริการกับ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายปัจจุบัน ซึ่งเป็นความภักดีที่แท้จริง (Loyalty) นั่นคือเป็นความภักดีที่ลูกค้ามี
เจตคติเชิงสัมพันธ์ในระดับสูง  ลูกค้ามีการอุปถัมภ์ตราสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความภักดี
สามารถเกิดจากระดับเจตคติต่อตราสินค้าและบริการทั้งในระดับสูง  ดังนั้นองค์กรสามารถทำให้ลูกค้า
เกิดความภักดีได้หากเพิ่มเจตคติต่อตราสินค้าและบริการของลูกค้าโดยการผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และ
ลดข้อจำกัดของปัจจัยที่ยับยั้งมิให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ลูกค้าที่มี
ความภักดีที่ซ่อนเร้นเปล่ียนเป็นลูกค้าที่มีความภักดีอย่างแท้จริง (Dick & Basu, 1994) 
 โดยสรุป งานวิจัยที่ได้ศึกษาและทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมได้ยืนยันความสัมพันธ์ของ
โมเดลคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดี (Cronin & Taylor, 1992; Caruana, 
2002; Chumpitaz & Paparoidamis , 2004; Miguel-Davila, et al., 2010; Prakash, 2011; 
Siddiqi, 2011; Seto-Pamies, 2012; Frank, et al., 2014) และผลการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ไ ด ้ทดสอบ
สมมติฐานและยืนยันความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์และ
คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ที่มีความส่งผลต่อความภักดีเชิงเจตคิตและความภักดีเชิงพฤติกรรม 
โดยมีความพึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน   
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย  
 ผู ้วิจัยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ 2) ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้  
   1) ข้อค้นพบสำคัญจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ องค์ประกอบ
ความยืดหยุ ่น และความสัมพันธ์ ในกระบวนการบริการโลจิสติกส์ของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่
นอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ในสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบันที่มกีาร
เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีการปร ับตัวต่ออุปสงค์ของผู ้บริโภคที ่ม ีการ
เปล่ียนแปลง  การที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ่นในการบริการตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในบาง
กรณีการใช้บริการต่างจากที่ตกลงไว้เบื้องต้น อาทิ การมีกิจกรรมโลจิสติกส์ในกรณีเร่งด่วน หรือมี
ปริมาณการใช้บริการโลจิสติกส์ที่ต่ำกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ หากผู้ให้บริการโลจิสิกต์กระตือรือ
ร้นในการให้ความช่วยเหลือและปรับการบริการให้เหมาะสม ก็จะสามารถสนองความต้องการของ
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ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อันนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งเป็นการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
   องค์ประกอบความสัมพันธ์ เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการส่งเสริม
ให้ลูกค้ามีความภักดี  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับลูกค้า การปรึกษาและการให้
คำแนะนำทางธุรกิจระหว่างกัน อาทิ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ วางแผนด้าน  
โลจิติกส์ที่ดีก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้บริการ การแลกเปล่ียนข้อมูลโดยตรง
ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับลูกค้า ความต้องการของลูกค้าด้านนโยบายของธุรกิจในอนาคต ทำให้
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความยืดหยุ่น สามารถปรับการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการหรือ
นโยบายที่ลูกค้าได้วางแผนเอาไว้ สร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันใน
ระยะยาว และเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
โดยคู่แข่งในธุรกิจยากที่จะลอกเลียนแบบได้ 
   นอกจากนี้ผลจากการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยัน (Confirmation) ผลการวิจัย ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มต่างมีทรรศนะตรงกันว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพกระบวนการ
บริการโลจิสติกส์และคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ทุกด้าน โดยเฉพาะคุณภาพพนักงาน โดย
พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะความรู้ในหน้าที่ มีความรับผิดชอบและเข้าใจ
กระบวนการให้บริการโลจิสติกส์อย่างถ่องแท้ ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องมีการเพิ ่มทักษะ และ
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมทักษะ ความรู้ใหม่ ๆ หรือการส่งพนักงาน
เข้าอบรม ซึ่งควรจะพิจารณาจากศักยภาพของพนักงานแต่ละคนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่
ธุรกิจโลจิสติกส์ได้รับ เพราะพนักงานสามารถใช้ทักษะ ความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการทำงานที่
ร ับผิดชอบ สามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น  
นอกจากนี้หากธุรกิจโลจิสติกส์สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้กับฐานข้อมูลของธุรกิจ
ให้มีความเช่ือมโยงกันในทุกสาขาหรือเครือข่ายตัวแทน ธุรกิจโลจิสติกส์ก็สามารถสืบค้นข้อมูลหรือให้
ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถเพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้าได้มากขึ้น 
   2 ) ผลการวิจัยที ่สำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณของการวิจัยครั ้งนี้ คือ คุณภาพ
กระบวนการบริการโลจิสติกส์ และคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ ส่งผลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม
โดยมีความพึงพอใจและความภักดีเชิงเจตคติเป็นตัวแปรส่งผ่าน  การให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศใน
ด้านกระบวนการให้บริการในแต่ละขั้นตอน และผลการบริการที่ส่งสินค้าได้รวดเร็วตรงตามกำหนด
ระยะเวลา และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย และการให้บริการโลจิสติกส์ที่ดีได้สร้างมูลค่าให้กับ
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์และสร้างความภักดีโดยจะมีการทำธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณ
การใช้บริการ เนื่องจากคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศนั้นได้เพิ่มความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ให้แก่
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์จากการจัดจ้างก ิจกรรมโลจิสติกส์  และสามาถเพิ ่มความสามารถในการ
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ดำเนินงาน (Performance) เพ ิ ่มความพึงพอใจของล ูกค้า และผลสำเร ็จทางการเง ิน ให ้กับ
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์  การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์แก่ลูกค้าจะทำให้ 
ผลการดำเนินงานของผู้ใช้บริการดีข้ึน  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า
ด้านโลจิสติกส์ จะทำให้ผลการดำเนินงานของกิจการดีขึ้น และเป็นแหล่งทรัพยากรที่เกิดข้ึนเฉพาะใน
องค์กร และยากที่จะลอกเลียนแบบได้โดยสมบูรณ์ ส่งผลให้เป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในธุรกิจตามแนวคิดพื้นฐานทรัพยากรธุรกิจ  (Resource-Based View) 
   3) งานวิจัยครั้งนี้ได้เชื่อมแนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานทรัพยากรของธุรกิจ (Resource-
Based View: RBV) เพื ่อใช้วิเคราะห์ทรัพยากรที ่เป็นจุดแข็งขององค์กร และนำมาปรับใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์เพิ ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ  ความภักดีของ
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น
เมื่อองค์กรนำแผนกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติใช้ ขณะที่คู่แข่งในตลาดรวมถึงองค์กรที่คาดว่าจะ
เป็นคู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ในขณะนั้น และไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้เทียบเท่าองค์กร
จากการลอกเลียนแบบกลยุทธ์นั้น  ดังนั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน  จากการมีคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ  
ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ที่มีความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องจะมีความภักดีเชิงเจตคติและ
ความภักดีเชิงพฤติกรรมเกิดขึ้น นั่นคือลูกค้ารู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจร่วมกัน เมื่อต้องการใช้บริการ 
โลจิสติกส์ก็จะเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายปัจจุบันเป็นอันดับแรก มีการบอกต่อ  
เชิงบวกกับผู้อื่น และแนะนำผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับผู้อื่น ซึ่งความภักดีเชิงเจตคตินี้สามารถช่วยให้  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จัดกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามแนวคิดของ ดิค และบาซู (Dick & 
Basu, 1999) ที่กล่าวว่าลูกค้าที่มีความภักดีเทียมนั้น มีโอกาสไปใช้บริการกับคู่แข่งอื่นได้ หากมีการ
ลดราคา หรือสถานการ์ปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีแฝงนั้นมีความภักดี  
เชิงเจตคติ แต่ปริมาณการใช้บริการจะอยู่ในระดับต่ำ หากผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถค้นพบเหตุผล
ที่ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่องได้จะสามารถเปล่ียนเป็นลูกค้าที่มีความภักดีอย่างแท้จริงได้  
และกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีที ่แท้จริงก็จะมีความภักดีเชิงเจตคติสูงและใช้บริการกับผู้ให้บร ิการ 
โลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องและมีการขยายปริมาณการใช้บริการ โดยศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ธุรกิจที่
ดีโดยการทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการและหาทางปรับปรุงองค์กรตลอดเวลา เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และลดข้อจำกัดของปัจจัยที่ยับยั้งมิให้ลูกค้ามาซื้อสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ลูกค้าที่มีความภักดีที่ซ่อนเร้นเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่มีความภกัดี
อย่างแท้จริง 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรศึกษาเพิ่มเติมแนวคิด และทฤษฎีอื่น ที่สามารถทำให้ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์มี
ความภักดีต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์  เช่น การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นวัตกรรม การบริหารบุคคล การ
บริหารกลยุทธ์ การศึกษาด้านการตลาดเชิงสัมพันธ์ หรืองานวิจัยที่ศึกษาความสามารถหรือศึกษา
ศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในมิติอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินธุรกิจ อันนำไปสู่ความสามารถ
ในการแข่งขัน  
   2) งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 4 อุตสาหกรรมหลัก ที่มีการส่งออกมากที่สุด  
งานวิจัยสามารถขยายกลุ่มตัวอย่างไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถเปรียบเทียบตัวแปรคุณภาพ
กระบวนการบริการโลจิสติกส์และคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความภักดี  
   3) ปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทำให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มีความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่
จำเป็นต้องมีการจัดจ้างกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสทิธิภาพ 
รวมถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร เนื่องจากองค์กรธุรกิจปัจจุบัน
ต้องการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าโดยการส่งสินค้าที่รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงควรศึกษาถึงตัวแปรคุณภาพกระบวนการ
บริการโลจิสติกส์และคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส์ท ี ่ เหมาะสมกับบร ิบท ธุรก ิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อความภักดี เพื่อให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถปรับคุณภาพการบริการ  
โลจิสติกส์ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
   4) งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดำเนิน
ธุรกิจกับผลการดำเนินงาน เข่น ผลกำไร ราคาหุ้น ส่วนแบ่งตลาด ที่นอกเหนือจากคุณภาพการบริการ 
โลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้บริการโลจิสติกส์สามารถปรับปรุงความสามารถที่เป็นจุดแข็งนั้นอย่างเหมาะสม
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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เร่ือง รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส4ของผูCใหCบริการโลจิสติกส4ในประเทศไทย 

คำช้ีแจง  

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อสำรวจรูปแบบมาตรฐานคุณภาพการบริการโลจิสติกส:

ท่ีมีผลตKอ 

ความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส:ในประเทศไทย   

2. แบบสอบถามแบKงออกเปRน 6 สKวน ดังน้ี 

สKวนท่ี 1 ขUอมูลท่ัวไปขององค:กรและผูUตอบแบบสอบถาม 

สKวนที ่ 2 ขUอมูลความคิดเห็นตKอคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส:ของผู UใหUบริการ 

โลจิสติกส:ในประเทศไทย 

สKวนที่ 3 ขUอมูลความคิดเห็นตKอคุณภาพผลการบริการโลจิสติกส:ของผูUใหUบริการโลจิสติกส:ใน

ประเทศไทย 

สKวนท่ี 4 ขUอมูลความคิดเห็นตKอความพึงพอใจของผูUใชUบริการโลจิสติกส:ในประเทศไทย 

สKวนท่ี 5 ความต้ังใจเชิงเจตคติของผูUใชUบริการโลจิสติกส:ในประเทศไทย 

สKวนท่ี 6 ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของผูUใชUบริการโลจิสติกส:ในประเทศไทย 

 แบบสอบถามนี้เปRนสKวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ: ในพระบรมราชูปถัมภ: 

โดยขUอมูลและผลการวิจัยจะนำไปใชUเพ่ือประโยชน:ทางวิชาการเทKาน้ัน 
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สNวนท่ี 1 ขCอมูลท่ัวไปขององค4กรและผูCตอบแบบสอบถาม  

 โปรดทำเครื่องหมาย ü ในชNอง � ที่ตรงกับขCอความที่ทNานเลือกหรือเขียนคำตอบใน

ชNองวNาง.....ท่ีกำหนดใหC 

สKวนท่ี 1 ขUอมูลท่ัวไปของผูUตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

� ชาย               � หญิง 

2. ตำแหนKงงานท่ีทำอยูK 

� ผูUจัดการ   � ผูUชKวยผูUจัดการ  

� หัวหนUาแผนก   � หัวหนUางาน  

� อ่ืน ๆ (โประบุ) ........................................................................ 

3. ระยะเวลาทำงานในตำแหนKง 

� 1 – 5 ปf    � 6 – 10  ปf  

� มากกวKา 11 ปf  

4. เหตุผลที่นิติบุคคลของทKานเลือกใชUบริการโลจิสติกส:จากองค:กรภายนอก (outsourcing) ใน

กิจกรรมโลจิสติกส: (เลือกตอบไดUมากกวKา 1 ขUอ) 

� เพ่ือลดตUนทุนโลจิสติกส:   � เพ่ือใหUไดUรับการบริการจากมืออาชีพ 

� เพ่ือมุKงเนUนธุรกิจหลักของบริษัท  � เพ่ือขยายตลาด 

� อ่ืน (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………..                        

5. กิจกรรมโลจิสติกส:ท่ีมีผลตKอการดำเนินธุรกิจของทKาน (สามารถเลือกไดUมากกวKา 1 ขUอ)  

� การดำเนินงานดUานพิธีศุลกากร  � การขนสKงทางถนน 

� การขนสKงทางน้ำในมหาสมุทร                 � การขนสKงทางน้ำภายในประเทศ 

� การขนสKงทางอากาศ   � คลังสินคUา 

� บริการท่ีใหUมูลคKาเพ่ิม   � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………….......... 

6. บริษัทของทKานใชUเกณฑ:อะไรในการเลือกผูUใหUบริการโลจิสติกส: 

(กรุณาเลือกความสำคัญต้ังแตK 1 ถึง 5 โดย 1 หมายถึง นUอยท่ีสุด, 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  

(    ) ช่ือเสียงของผูUประกอบการ                   (   ) ความรวดเร็ว/ระยะเวลาตรงตามท่ีกำหนด 
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(    ) คุณภาพในการบริการ 

(    ) อัตราคKาบริการ/คKาใชUจKายในการบริการ 

(    ) ประเภทและความหลากหลายของการบริการ 

(    ) และอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ........................................................................................................ 

7. ระยะเวลาในการทำธุรกิจรKวมกันกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:รายปtจจุบัน 

� นUอยกวKา 3 ปf     � 3 ถึง 5 ปf 

� มากกวKา 5 ปf     � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………. 

 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ü ในชNองที่ตรงกับขCอความที่ทNานตรงตามความคิดเห็นของทNาน

ท่ีสุด 

สNวนท่ี 2 คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส4 

 

ขUอคำถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.คุณภาพพนักงาน 

1. พนักงานมีความเปRนมืออาชีพ      

2. พนักงานมีทักษะความรูUในการใหUบริการดUานโลจิสติกส:      

3. พนักงานเขUาใจความตUองการของทKาน และพยายามทำความเขUาใจสถานการณ:

ของทKาน 

     

4.พนักงานตอบสนองตKอขUอสงสัยหรือปtญหาท่ีเกิดข้ึนอยKางรวดเร็ว      

2. คุณภาพขCอมูล      

1. ขUอมูล รายละเอียดเก่ียวกับประเภทการบริการและอัตราคKาบริการครบถUวน 

ถูกตUอง 

     

2. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขUอมูลการขนสKง ผูUใหUบริการโลจิสติกส:แจUงใหUทKานทราบ

ในทันที 

     

3. ขUอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการบริการมีการปรับปรุงใหUเปRนปtจจุบันเสมอ      

3. ราคาบริการ 

1. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:เสนอราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพบริการท่ีทKานไดUรับ      

2. ผูUใหUบริการโลจิสติกส: ใหUบริการโลจิสติกส:ท่ีสามารถลดตUนทุนดUานโลจิสติกส:ของ

ทKานไดUต่ำลงจากเดิม 
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4. คุณภาพกระบวนการส่ังซ้ือ 

1.ข้ันตอนการส่ังซ้ือ/การจUางบริการเขUาใจงKาย      

ขUอคำถาม ระดับความคิดเห็น 
2.ขั #นตอนการสั+งซื #อ/การจ้างบริการมีความถกูต้อง 5 4 3 2 1 

3. ข้ันตอนการส่ังซ้ือ/การจUางบริการมีความรวดเร็ว      

5. ความพรCอมในการบริการ 

1. ประเภทบริการท่ีทKานตUองการมีพรUอมใหUบริการเสมอ      

2. ผูUใหUบริการมีเครือขKายการใหUบริการท่ีครอบคลุมประเทศท่ีเปRนคูKคUาของทKาน      

3. เม่ือทKานส่ังซ้ือ/จUางบริการเรียบรUอยแลUว ผูUใหUบริการสามารถตอบสนองไดUเสมอ      

4. ทKานสามารถปรับเปล่ียนการสKงสินคUาใหUตรงตามความตUองการไดU      
6. การจัดการขCอผิดพลาด      
1. ขUอผิดพลาดไดUรับการแกUไขใหUถูกตUอง มีความรวดเร็วโดยไมKเกิดความเสียหาย/

เสียหายนUอยท่ีสุด 

     

2 การตอบสนองตKอขUอรUองเรียนเม่ือเกิดขUอผิดพลาดมีความถูกตUองและรวดเร็ว      

3.กระบวนการในการรUองเรียนเม่ือเกิดขUอผิดพลาดมีข้ันตอนท่ีชัดเจนไมKยุKงยาก      

7. การใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ      

1.ผูUใหUบริการโลจิสติกส:มีการใชUระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ทำใหU

ทKานเกิดความสะดวกและประหยัด 

     

2.ผูUใหUบริการโลจิสติกส:ใชUระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามสินคUาเชKน GPS       

3. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:ใชUระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย      

8. ดCานอ่ืน ๆ       
1. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:มีความยืดหยุKนดUานคKาบริการท่ีเหมาะสม      

2. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:สามารถใหUบริการในกรณีเรKงดKวน      

3. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:สามารถปรับบริการไดUตามความตUองการของทKาน      

4.  ผูUใหUบริการโลจิสติกส:มีความสัมพันธ:ทางธุรกิจท่ีสรUางความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน      

5. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:มีการปรึกษาใหUคำแนะนำเหมือนมิตร      

6. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:มีการพูดคุยกับองค:กรทKานเพ่ือปรับการบริการใหUเหมาะสม

กับนโยบายธุรกิจขององค:กรทKาน 
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สNวนท่ี 3 คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส4 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ü ในชNองที่ตรงกับขCอความที่ทNานตรงตามความคิดเห็นของทNาน

ท่ีสุด 

 

ขUอคำถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมดCานเวลา      

1.สินคUาสKงถึงตรงตามเวลาท่ีกำหนดไวUเสมอ      

2.ระยะเวลาต้ังแตKส่ังซ้ือจนถึงเวลาท่ีไดUรับสินคUามีความรวดเร็ว      

3.การกำหนดเวลาและการใหUขUอมูลดUานเวลามีความถูกตUอง      

2. สภาพสินคCา 

1.สภาพสินคUาท่ีไดUรับมีความสมบูรณ: ไมKเสียหาย      

2.สินคUาไมKมีการเสียหายระหวKางขนยUาย      

3. สินคUาท่ีไดUรับปลายทางไมKสูญหาย       

3. ความถูกตCอง      

1.การสKงสินคUามีสินคUาท่ีผิดรายการนUอยมาก      

2.การสKงสินคUามีจำนวนสินคUาผิดนUอยมาก      

3.การสKงสินคUาตรงตามจุดหมายปลายทางท่ีกำหนดไวUเสมอ      

 

สNวนท่ี 4 ความพึงพอใจ 

1. ในชKวงระยะเวลาท่ีผKานมา ทKานมีความพึงพอใจตKอผูUใหUบริการ 

โลจิสติกส:ปtจจุบันอยKางย่ิง 

     

2. การใหUบริการของผูUใหUบริการโลจิสติกส:สามารถตอบสนองความคาดหวัง

ของทKานไดUเปRนอยKางดี 

     

3. หากเปรียบเทียบกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ท่ีเปRนเลิศ ทKานเห็นวKาผูU   

 ใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันมีระดับการใหUบริการใกลUเคียงกัน 
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สNวนท่ี 5 ความภักดีเชิงเจตคติ  

ขUอคำถาม ระดับควาคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ความมุNงม่ันดCานความรูCสึก      

1.ทKานเช่ือวKาผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันเปRนผูUใหUบริการโลจิสติกส:ท่ีดีใน

ธุรกิจน้ี 

     

2.ทKานตUองการรักษาความสัมพันธ:ทางธุรกิจท่ีดีตKอกัน      

3.ทKานมุKงม่ันท่ีทำธุรกิจรKวมกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน เน่ืองดUวย

คุณภาพบริการท่ี เปRนเลิศ 

     

4.ทKานรูUสึกผูกพันกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน จากคุณภาพการใหUบริการ      

2. การเป]นตัวเลือกแรก      

1.เม่ือทKานตUองการจัดจUางกิจกรรมโลจิสติกส: ทKานจะเลือกผูUใหUบริการโลจิ

สติกส:ปtจจุบันกKอนเสมอ 

     

2.ถUาหากทKานยUอนเวลากลับไปไดU ทKานยังคงเลือกท่ีจะทำธุรกิจกับผูU

ใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน 

     

3.ตลอดชKวงเวลาท่ีผKานมา ทKานยังคงใชUบริการกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน      

4.ทKานไมKคิดจะเปล่ียนไปใชUบริการกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:รายอ่ืน      

3. การบอกตNอเชิงบวก      

1.ทKานกลKาวถึงในทางท่ีดีเก่ียวกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน ตKอซัพพลาย

เออร:ภายในองค:กรเสมอ 

     

2.ทKานช่ืนชมผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันกับผูUบริหารในองค:กรของทKานหรือ 

ซัพพลายเออร:ขององค:กรทKานเสมอ 

     

4. การแนะนำตNอบุคคลอ่ืน 

1.ทKานแนะนำผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน แกKผูUอ่ืนท่ีตUองการใชUบริการโลจิ

สติกส: หรือขอคำแนะนำ 

     

2.ทKานโนUมนUาวใหUซัพพลายเออร:อ่ืนมาใชUบริการกับผูUใหUบริการ 

โลจิสติกส:ปtจจุบัน 
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สNวนท่ี 6 ความภักดีเชิงพฤติกรรม 

ขUอคำถาม ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.การอุปถัมภ4อยNางตNอเน่ือง 

1.ในชKวงระยะเวลาท่ีผKานมา ทKานใชUบริการกับผูUใหUบริการ 

โลจิสติกส:ปtจจุบันอยKางสม่ำเสมอ 

     

2.ทKานจะใชUบริการกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันตKอไปในอนาคต      

2. การขยายปริมาณการใชCบริการ 

1. หากทKานตUองการเพ่ิมปริมาณการจัดจUางกิจกรรมโลจิสติกส:เพ่ิม ทKานจะ

เลือกใชUบริการกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน 

     

2. ทKานจะเลือกจัดจUางกิจกรรมโลจิสติกส:กับผูUใหUบริการ 

โลจิสติกส:ปtจจุบันในสัดสKวนท่ีมากข้ึน 

     

3. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันจะไดUรับปริมาณกิจกรรมโลจิสติกส:ตKาง ๆ จาก

ทKานในสัดสKวนท่ีมากข้ึนกวKาท่ีเดิม 

     

...ขอขอบพระคุณเป]นอยNางสูงท่ีทNานใหCความอนุเคราะห4.. 
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แบบสัมภาษณ4 

เร่ือง รูปแบบคุณภาพบริการโลจิสติกส4ของผูCใหCบริการโลจิสติกส4ในประเทศไทย 

คำช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณ:น้ีมีวัตถุประสงค:เพ่ือขอความคิดเห็นและขUอเสนอแนะ จากผูUเช่ียวชาญ โดยขUอมูล

และผลการวิจัยจะนำไปใชUศึกษาคุณภาพบริการโลจิสติกส:ท่ีมีผลตKอความภักดีในธุรกิจโลจิสติกส: เพ่ือ

ประโยชน:ในการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจโลจิสติกส:ในภาพรวม อันนำไปสูKการปรับปรุงคุณภาพ

บริการโลจิสติกส:ในธุรกิจของไทยใหUสามารถสรUางความม่ันคงใหUกับธุรกิจ 

2. แบบสัมภาษณ:แบKงออกเปRน 2 สKวน ประกอบดUวย 

 สKวนท่ี 1 ขUอมูลท่ัวไปของผูUใหUสัมภาษณ: 

 สKวนท่ี 2 ขUอคำถาม 

 แบบสัมภาษณ:น้ีเปRนสKวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ: ในพระบรมราชูปถัมภ: 

สKวนท่ี 1 ขUอมูลท่ัวไปของผูUใหUสัมภาษณ: 

ช่ือ-สกุล.................................................................................................................................................. 

ตำแหนKง.................................................................................................................................................. 

สถานท่ีทำงาน......................................................................................................................................... 

เบอร:โทรศัพท:......................................................................................................................................... 

วันท่ีใหUสัมภาษณ:..................................................................................................................................... 

สถานท่ีใหUสัมภาษณ:................................................................................................................................ 

ช่ือสถานท่ีทำงาน................................................................................................................................... 
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1. เร่ืองท่ัวไป 

1.1 สาเหตุท่ีบริษัท/ผูCประกอบการเลือกใชCบริการกิจกรรมโลจิสติกส4กับผูCประกอบการโลจิสติกส4 

LSP 

เชKน ลดตUนทุนดUานโลจิสติกส: เพ่ือเนUนธุรกิจหลัก เพ่ิมการบริการลูกคUา 

กิจกรรมโลจิสติกส:ท่ีบริษัทใหUบริการดUานโลจิสติกส:มีกิจกรรมประเภทใดบUาง 

1.2 วิธีการในการเขCาถึงกลุNมลูกคCาเปdาหมายของบริษัททำอยNางไร 

1.3 ปeจจัยท่ีเลือกผูCใหCบริการโลจิสติกส4/เลือกบริษัทโลจิสติกส4 มีเกณฑ4อะไรบCาง แตNละปeจจัยมี

ความสำคัญอยNางไร  

เชKน ช่ือเสียง คKาบริการ ความหลากหลายในบริการ คุณภาพการบริการ 

การแขKงขันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส:ในปtจจุบันเปRนอยKางไร   

การเป�ด AEC สKงผลตKอสภาพการแขKงขันในอุตสาหกรรมอยKางไร  

มีโอกาสในการขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนม้ัย 

มีอุปสรรคดUานใดบUาง?  

อะไรท่ีเปRนจุดแข็งหรือขUอไดUเปรียบของบริษัท/กิจการของทKาน? 

1.4 กิจกรรมโลจิสติกส4ท่ีสำคัญตNอการดำเนินธุรกิจขององค4กรธุรกิจในปeจจุบัน เพ่ือการแขNงขัน

ของบริษัทลูกคCาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขNงขันไดCอยNางไร   

การเตรียมความพรUอมตKอการเขUาสูKประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดUานตKาง ๆ 

1.5 ข้ันตอนในการใหCบริการกับผูCบริการโลจิสติกส4มีข้ันตอนอยNางไร? 

โทรติดตKอบริษัท การพิจารณาแพคเกจ ราคา การเจรจาดUานคKาบริการ ระยะเวลา เปRนตUนฯ 

2.คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส4 

คุณภาพพนักงาน 

2.1 ทKานคิดวKาพนักงานท่ีใหUบริการโลจิสติกส:ท่ีใชUบริการอยูKในปtจจุบันเปRนอยKางไร  

ในดUานความรูU ความเปRนมืออาชีพ ความเอาใจใสK  

และเขUาใจความตUองการและสถานการณ:ของทKาน  

การตอบสนองตKอขUอสงสัยหรือความตUองการของทKาน 

คุณภาพขCอมูล/แพคเกจท่ีใหCบริการ  

2.2 ขUอมูลการใหUบริการของผูUใชUบริการเปRนอยKางไร  

ครบถUวน ถูกตUอง และเปRนปtจจุบัน และแจUงการเปล่ียนแปลงอยKางรวดเร็ว 

ราคาคNาบริการ 
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2.3 ทKานคิดวKา ราคาคKาบริการ ของบริษัทเปRนอยKางไรเม่ือเทียบกับราคามาตรฐานในอุตสาหกรรม มี

ความคุUมคKาหรือไมK 

สามารถลดตUนทุนไดUต่ำท่ีสุด  

มีการเสนอสKวนลด 

คุณภาพกระบวนการส่ังออร4เดอร4 

2.4 ทKานคิดวKาข้ันตอนในการส่ังออร:เดอร:หรือใหUบริการเปRนอยKางไร มีก่ีข้ันตอน  

รวดเร็ว แมKนยำ ไมKซับซUอน ประหยัดเวลาเพียงใด 

ความพรCอมในการบริการ 

2.5 ความพรUอมในการสKงสินคUาตามท่ีลูกคUาตUองการเปRนอยKางไร? เคยมีเหตุการณ:ท่ีไมKสามารถสKงไดU 

หรือ  

สามารถสKงไดUหลายประเทศ และสามารถปรับเปล่ียนคำส่ังซ้ือใหUเหมาะสมไดUเพียงใด 

การจัดการขCอผิดพลาด 

2.6 บริษัทเคยมีปtญหาความผิดพลาดเกิดข้ึนบUางหรือไมK เวลาท่ีเกิดขUอผิดพลาดข้ึน ผูUใหUบริการโลจิ

สติกส:จัดการแกUปtญหาอยKางไร มีกระบวนการอยKางไรบUาง? 

สามารถตอบสนองตKอขUอผิดพลาดไดUรวดเร็ว เหมาะสม มีกระบวนการอยKางไร 

การใชCเทคโนโลยี 

2.7 ผูUใหUบริการใชUเทคโนโลยีใดในการใหUบริการ มีการใชU EDI GPS tracking มีการใชUระบบเทคโนโลยี

ท่ีเช่ือมโยงเขUากับระบบของบริษัทในปtจจุบันอยKางไรบUาง? 

3. คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส4 

ความเหมาะสมดCานเวลา 

3.1 ในการใหUบริการ ผูUใหUบริการสKงสินคUาอยKางไร ตรงตามท่ีใหUสัญญาเสมอ  

มีชKวงเวลา leadtime เปRนอยKางไร มีความสม่ำเสมอหรือไมK 

สภาพสินคCา 

3.2 ภายหลังจากท่ีผูUใหUบริการจัดสKงสินคUา สภาพสินคUามีความสมบูรณ:เสมอหรือไมK เคยมีเหตุการณ:ท่ี

สินคUาความเสียหายในการขนยUายหรือไมK  

ความถูกตCอง 

3.3 ในการสKงสินคUา ประเภทสินคUาผิดพลาดมากนUอยเพียงใด การสKงตรงตามสถานท่ีเสมอ 

4. ความพึงพอใจ 

4.1 จากประสบการณ:ในการดำเนินธุรกิจดUานโลจิสติกส:ในชKวงท่ีผKานมา โดยรวมแลUวทKานคิดวKา มี

ปtจจัยใดบUางท่ีสรUางความพึงพอใจในการใหUบริการโลจิสติกส:  
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4.2 ผูUใหUบริการโลจิสติกส:คิดวKา มีปtจจัยใดบUางท่ีตรงตามท่ีคาดหวัง หรือปtจจัยใดบUางท่ีต่ำกวKาท่ี

คาดหวังและควรพัฒนา 

4.3 เม่ือเทียบกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ท่ีเปRนเลิศ เชKน DHL ทKานเห็นวKาผูUใหUบริการโลจิสติกส:ในปtจจุบัน 

ใหUบริการใกลUเคียงหรือแตกตKางกันเพียงใด มีปtจจัยใดบUางท่ีสรUางความแตกตKาง 

4.4 นอกเหนือจากคุณภาพบริการท่ีกลKาวมาแลUว ทKานคิดวKามีปtจจัยใดท่ีจะเพ่ิมความพึงพอใจใหUกับ

ทKานไดUมากกวKาท่ีเปRนอยูK เชKน ความเปRนรูปธรรม สำนักงาน อุปกรณ: เคร่ืองมือ ส่ิงอำนวยความสะดวก

อ่ืน  

ความรKวมมือระหวKางองค:กร การพัฒนาดUานโลจิสติกส:รKวมกัน  

5. ความภักดี 

5.1 ทKานคิดวKา ลูกคUาปtจจุบันรูUสึกอยKางไรกับบริษัทของทKาน ลูกคUาสKวนใหญKมีการทำธุรกิจรKวมกันมา

นานมากนUอยเพียงใด  มุKงม่ันท่ีจะทำธุรกิจรKวมกันในอนาคตหรือไมK/มีการเปล่ียนบริษัทโลจิสติกส:

บKอย? 

5.2 อะไรเปRนปtจจัยท่ีบริษัท เลือกใชUบริการโลจิสติกส:ตKอไปกับบริษัทของเรา 

5.3 ทKานคิดวKาบริษัทท่ีมีความพึงพอใจตKอการบริการจะ แนะนำ ช่ืนชม ผูUใหUบริการกับซัพพลายเออร:

อ่ืนไหม 

5.4 บริษัทสามารถสรUางความสัมพันธ:ระหวKางธุรกิจ  /การตลาดเชิงสัมพันธ: ไดUอยKางไร เพ่ือสามารถ

ดำเนินธุรกิจรKวมกันในระยะยาว 

5.6 เหตุใดทKานจึงยังคงเลือกตKอสัญญากับบริษัทน้ี 

สNวนเพ่ิมเติม 

การแสดงความคิดเห็นและขUอเสนอแนะของผูUตอบแบบสัมภาษณ:  
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูCทรงคุณวุฒิที่พิจารณาคัดเลือกตัวบNงชี้
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1. ดร.ปรเมษฐ: บุญนำศิริกิจ  

อาจารย:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

2. รองศาสตราจารย: ดร.ลัดดา วัจนะสาลิกากุล 

อาจารย:ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

3. ผูUชKวยศาสตราจารย: ดร.ธิตินันธุ: ชาญโกศล  

อาจารย: คณะสังคมศาสตร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4. รองศาสตราจารย: ดร.สุนันทา เลาหนันทน: 

อาจารย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบUานสมเด็จเจUาพระยา 

 

5. ผูUชKวยศาสตราจารย: ดร.ภิญญาพัชญ: นาคภิบาล 

อาจารย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ: ในพระบรมราชูปถัมภ: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการพิจารณาแบบประเมินคNาดัชนีความสอดคลCอง IOC 
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ผลการพิจารณาดัชนีความสอดคลCองระหวNางขCอคำถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา (IOC) 

คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส4ของผูCใหCบริการโลจิสติกส4 

ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตไดC  

คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส4 

คะแนนความคิดเห็นผูUเช่ียวชาญ IOC ผล 

คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

  

1.คุณภาพพนักงาน        

1. พนักงานมีความเปRนมืออาชีพ และมีทักษะ

ความรูUในการใหUบริการดUานโลจิสติกส: 

+1 +1 +1 -1 +1 0.6 ผKาน 

2. พนักงานเขUาใจความตUองการของทKาน และ

พยายามทำความเขUาใจสถานการณ:ของทKาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. พนักงานตอบสนองตKอขUอสงสัยหรือปtญหาท่ี

เกิดข้ึนอยKางรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2. คุณภาพขCอมูล         

1. ข Uอมูล รายละเอียดเกี ่ยวกับประเภทการ

บริการและอัตราคKาบริการครบถUวน ถูกตUอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2. เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงขUอมูลการขนสKง ผูU

ใหUบริการโลจิสติกส:แจUงใหUทKานทราบในทันที 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. ขUอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการมี

การปรับปรุงใหUเปRนปtจจุบันเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. ราคาบริการ        

1. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:เสนอราคาท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพบริการท่ีทKานไดUรับ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2. ผูUใหUบริการโลจิสติกส: ใหUบริการโลจิสติกส:ท่ี

สามารถลดตUนทุนดUานโลจิสติกส:ของทKานไดUต่ำลง

จากเดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. ผูUใหUบริการโลจิสิตกส:มีการเสนอสKวนลดราคา/

คKาธรรมเนียม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 
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ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตไดC 

คุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส4 

คะแนนความคิดเห็นผูUเช่ียวชาญ IOC ผล 

คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

  

4. คุณภาพกระบวนการส่ังซ้ือ        

1.ข้ันตอนการส่ังซ้ือ/การจUางบริการเขUาใจงKาย +1 +1 +1 -1 +1 0.6 ผKาน 

2. ขั ้นตอนการสั ่งซื ้อ/การจUางบริการมีความ

ถูกตUอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. ขั ้นตอนการสั ่งซื ้อ/การจUางบริการมีความ

รวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

5. ความพรCอมในการบริการ        

1. ประเภทบร ิการท ี ่ท K านต Uองการม ีพร Uอม

ใหUบริการเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2. ผ ู U ให Uบร ิการม ี เคร ือข Kายการให Uบร ิการท่ี

ครอบคลุมประเทศท่ีเปRนคูKคUาของทKาน 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ผKาน 

3. เมื ่อทKานสั่งซื ้อ/จUางบริการเรียบรUอยแลUว ผูU

ใหUบริการสามารถตอบสนองไดUเสมอ 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ผKาน 

4. ทKานสามารถปรับเปลี่ยนการสKงสินคUาใหUตรง

ตามความตUองการไดU 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

6. การจัดการขCอผิดพลาด        

1. ขUอผิดพลาดไดUรับการแกUไขใหUถูกตUอง มีความ

รวดเร็วโดยไมKเกิดความเสียหาย/เสียหายนUอย

ท่ีสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2 การตอบสนองต Kอข Uอร Uองเร ียนเม ื ่ อ เ กิด

ขUอผิดพลาดมีความถูกตUองและรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3.กระบวนการ ในการร U อ ง เ ร ี ยน เม ื ่ อ เ กิ ด

ขUอผิดพลาดมีข้ันตอนท่ีชัดเจนไมKยุKงยาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

7. การใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ        

1.ผ ู U ให Uบร ิการโลจ ิสต ิกส :ม ีการใช Uระบบ EDI 

(Electronic Data Interchange) ทำใหUทKานเกิด

ความสะดวกและประหยัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 
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ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตไดC คุณภาพ

กระบวนการบริการโลจิสติกส4 

คะแนนความคิดเห็นผูUเช่ียวชาญ IOC ผล 

คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

  

2.ผ ู U ให Uบร ิการโลจิสติกส:ใช Uระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดตามสินคUาเชKน GPS  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. ผู UใหUบริการโลจิสติกส:ใชUระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

 

คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส4 

ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตไดC  

คุณภาพผลการบริการโลจิสติกส4 

คะแนนความคิดเห็นผูUเช่ียวชาญ IOC ผล 

คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

  

1. ความเหมาะสมดCานเวลา        

1.สินคUาสKงถึงตรงตามเวลาท่ีกำหนดไวUเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2.ระยะเวลาตั้งแตKสั่งซื้อจนถึงเวลาที่ไดUรับสินคUามี

ความรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3.การกำหนดเวลาและการใหUขUอมูลดUานเวลามี

ความถูกตUอง 

+1 +1 +1 0 0 0.6 ผKาน 

2. สภาพสินคCา        

1.สภาพสินคUาท่ีไดUรับมีความสมบูรณ: ไมKเสียหาย +1 +1 +1 +1 0 0.8 ผKาน 

2.สินคUาไมKมีการเสียหายระหวKางขนยUาย 0 +1 +1 +1 0 0.6 ผKาน 

3.สินคUาท่ีไดUรับจากมีความสมบูรณ: 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ผKาน 

3. ความถูกตCอง        

1.การสKงสินคUามีสินคUาท่ีผิดรายการนUอยมาก +1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2.การสKงสินคUามีจำนวนสินคUาผิดนUอยมาก +1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3.การสKงสินคUาตรงตามจุดหมายปลายทางท่ี

กำหนดไวUเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 
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ความพึงพอใจ 

ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตไดC ความพึงพอใจ คะแนนความคิดเห็นผูUเช่ียวชาญ IOC ผล 

คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

  

1. ในช Kวงระยะเวลาท ี ่ผ Kานมา ท Kานม ีความ 

พึงพอใจตKอผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันอยKางย่ิง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2. การใหUบร ิการของผู U ให Uบร ิการโลจิสต ิกส:

สามารถตอบสนองความคาดหวังของทKานไดUเปRน

อยKางดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. หากเปรียบเทียบกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ท่ี

เปRนเลิศ ทKานเห็นวKาผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน

มีระดับการใหUบริการใกลUเคียงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

 

ความภักดีเชิงเจตคติ 

ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตไดC 

ความภักดีเชิงเจตคติ 

คะแนนความคิดเห็นผูUเช่ียวชาญ IOC ผล 

คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

  

1. ความมุNงม่ันดCานความรูCสึก        

1.ทKานเชื่อวKาผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันเปRนผูU

ใหUบริการโลจิสติกส:ท่ีดีในธุรกิจน้ี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2.ทKานตUองการรักษาความสัมพันธ:ทางธุรกิจที่ดี

ตKอกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3.ทKานมุ Kงม ั ่นที ่ทำธ ุรก ิจร Kวมกับผู U ให Uบร ิการ 

โลจิสติกส:ปtจจุบัน เนื ่องดUวยคุณภาพบริการท่ี 

เปRนเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

4.ทKานรู Uส ึกผูกพันกับผู U ให Uบร ิการโลจิสติกส:

ปtจจุบัน จากคุณภาพการใหUบริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 
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ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตไดC 

ความภักดีเชิงเจตคติ 

คะแนนความคิดเห็นผูUเช่ียวชาญ IOC ผล 

คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

  

2. การเป]นตัวเลือกแรก        

1.เมื ่อทKานตUองการจัดจUางกิจกรรมโลจิสติกส: 

ทKานจะเลือกผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันกKอน

เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2.ถUาหากทKานยUอนเวลากลับไปไดU ทKานยังคงเลือก

ท่ีจะทำธุรกิจกับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3.ตลอดชKวงเวลาท่ีผKานมา ทKานยังคงใชUบริการกับ

ผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

4.ท K านไม Kค ิดจะเปล ี ่ ยนไปใช Uบร ิการก ับ ผูU

ใหUบริการโลจิสติกส:รายอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. การบอกตNอเชิงบวก        

1.ทKานกลKาวถึงในทางที ่ดีเกี ่ยวกับผู UใหUบริการ 

โลจิสติกส:ปtจจุบัน ตKอซัพพลายเออร:ภายใน

องค:กรเสมอ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผKาน 

2.ทKานชื ่นชมผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันกับ

ผูUบริหารในองค:กรของทKานหรือซัพพลายเออร:

ขององค:กรทKานเสมอ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผKาน 

3.ทKานมักจะรUองเรียนกับผูUอื่นหรือซัพพลายเออร:

อ ื ่นเสมอเนื ่องจากบริการที ่บกพรNองของผูU

ใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน 

0 +1 +1 +1 0 0.6 ผKาน 

4. การแนะนำตNอบุคคลอ่ืน        

1.ทKานแนะนำผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน แกK

ผู Uอ ื ่นที ่ต UองการใชUบริการโลจิสติกส: หรือขอ

คำแนะนำ 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ผKาน 

2.ทKานโนUมนUาวใหUซัพพลายเออร:อื่นมาใชUบริการ

กับผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน 

0 +1 +1 +1 0 0.6 ผKาน 
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3.ทKานคงจะไมNแนะนำผู UใหUบริการโลจิสติกส:

ปtจจุบัน แกKผูUอ่ืนท่ีตUองการใชUบริการโลจิสติกส: 

0 +1 +1 +1 0 0.6 ผKาน 

 

ความภักดีเชิงพฤติกรรม 

ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตไดC 

ความภักดีเชิงพฤติกรรม 

คะแนนความคิดเห็นผูUเช่ียวชาญ IOC ผล 

คน

ท่ี 1 

คน

ท่ี 2 

คน

ท่ี 3 

คน

ท่ี 4 

คน

ท่ี 5 

  

1. การอุปถัมภ4อยNางตNอเน่ือง        

1.ในชKวงระยะเวลาที่ผKานมา ทKานใชUบริการกับผูU

ใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันอยKางสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2.ทKานจะใชUบริการกับผู UใหUบริการโลจิสติกส:

ปtจจุบันตKอไปในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3.ท K า น ว า ง แผนท ี ่ จ ะ เ ล ื อ ก ผ ู U ใ ห U บ ร ิ ก า ร 

โลจิสติกส:รายใหมN 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2. การขยายปริมาณการใชCบริการ        

1. หากทKานตUองการเพิ ่มปริมาณการจัดจUาง

กิจกรรมโลจิสติกส:เพิ่ม ทKานจะเลือกใชUบริการกับ

ผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

2. ทKานจะเลือกจัดจUางกิจกรรมโลจิสติกส:กับผูU

ใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันในสัดสKวนท่ีมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

3. ผูUใหUบริการโลจิสติกส:ปtจจุบันจะไดUรับปริมาณ

กิจกรรมโลจิสติกส:ตKาง ๆ จากทKานในสัดสKวนท่ี

มากข้ึนกวKาท่ีเดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผKาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

รายชื่อผูCเขCารNวมสนทนากลุNม 
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ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ4และการสนทนากลุNม
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ภาคผนวก ฉ 

สถิติที่ใชCการวิจัย รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส4 

ของผูCใหCบริการโลจิสติกส4ในประเทศไทย
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล นายกิตตินาท นุ่นทอง 
วัน เดือน ปี ที่เกิด วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 30/65 Le Champs Condominium อาคาร B 

ซอย ลาดพร้าว 114 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2541 
 
พ.ศ.  2545 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, DOMINGUEZ 
HILLS, USA  

ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

ที่ทำงานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 


