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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study factors influencing trust, viz.,
perceived price value, delivery performance, and service quality of Ruam Thavorn
Transport Company Limited (RTTC-L) customers; (2) to study factors influencing
customer satisfaction, viz., perceived price value, delivery performance, service quality,
and trust of RTTC-L customers; (3) to study factors influencing positive word of mouth,
viz., trust and customer satisfaction of RTTC-L customers; (4) to study factors influencing
continuance intention, viz., trust, and customer satisfaction of RTTC-L customers; and
(5) to examine the congruence of the causal relationship model of the influence of
perceived price value, delivery performance, and service quality on trust, customer
satisfaction, positive word of mouth, and continuance intention of RTTC-L customers
with empirical data. The researchers conducted quantitative research which involved
empirical research. A questionnaire was used as a research instrument for collecting
pertinent data from RTTC-L 442 customers in Thailand. Used simple sampling random
method. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, and structural equation model analysis.
The results of SEM analysis showed that the model was congruent with empirical data
at a2 good level. Chi-square (χ2) 585.016; degrees of freedom (df) 586; relative chi-square
(χ /df) 0.998; probability-value (p-value) 0.504; goodness of fit index (GFI) 0.942;
adjusted goodness of fit index (AGFI) 0.906; and root mean square error of approximation
(RMSEA) 0.000. Furthermore, the research findings were: (1) Perceived price value
positively influenced trust. (2) Delivery performance positively influenced trust. (3) Service
quality positively influenced trust. (4) Perceived price value positively influenced customer
satisfaction. (5) Delivery performance positively influenced customer satisfaction.
(6) Service quality positively influenced customer satisfaction. (7) Trust positively
influenced customer satisfaction. (8) Trust positively influenced positive word of mouth.
(9) Customer satisfaction positively influenced positive word of mouth. (10) Trust
positively influenced continuance intention. (11) Customer satisfaction positively
influenced continuance intention.

ARTICLE INFO
Article history:
Received 8 March 2018
Received in revised form
20 June 2018
Accepted 4 September 2018
Available online
24 December 2018
Keywords:
Perceived Price Value (คุณค่า
ที่รับรู้ด้านราคา),
Delivery Performance (ผลการ
ปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า),
Service Quality (คุณภาพการ
ให้บริการ),
Trust (ความไว้เนื้อเชื่อใจ),
Customer Satisfaction (ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ),
Positive Word of Mouth
(การบอกต่อในทางบวก),
Continuance Intention
(ความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง)

* ผู้เขียนที่ให้การติดต่อ
E-Mail: amponsh@gmail.com

_18(108-127)6.indd 108

12/25/61 BE 2:45 PM

Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 12 No.2; July-December 2018

109

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ อันได้แก่ คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา ผลการ
ปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า และคุณภาพการให้บริการของผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า บริษทั รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด (2) เพือ่ ศึกษาปัจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ อันได้แก่ คุณค่าทีร่ บั รูด้ า้ นราคา ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า คุณภาพการให้บริการ
และความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อ
ในทางบวก อันได้แก่ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า บริษทั รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด (4) เพือ่ ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง อันได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า
บริษทั รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด และ (5) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอทิ ธิพลของคุณค่าทีร่ บั รู้
ด้านราคา ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า และคุณภาพการให้บริการต่อความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ การบอกต่อ
ในทางบวก และความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท�ำวิจัยเชิงประจักษ์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ
ขนส่งสินค้าทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยทีไ่ ด้รบั บริการจาก บริษทั รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด จ�ำนวนทัง้ สิน้ 442 คน ใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบง่าย
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลีย่ การหาค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2)
มีค่าเท่ากับ 585.016 องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 586 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 0.998 ค่าความน่าจะเป็น (p-value)
มีค่าเท่ากับ 0.504 ค่าความสอดคล้องของดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.942 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ทีป่ รับแก้ (AGFI) มีคา่ เท่ากับ 0.906 และค่าดัชนีคา่ ความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ 0.000
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า (1) คุณค่าที่รับรู้ด้าน ราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (2) ผลการปฏิบัติงานส่งมอบ
สินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (3) คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (4) คุณค่าที่รับรู้
ด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (5) ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (6) คุณภาพการให้บริการมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (7) ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจมีอทิ ธิพล
ทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (8) ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อในทางบวก (9) ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อในทางบวก (10) ความไว้เนื้อ เชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้บริการ
ต่อเนื่อง และ (11) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง

บทน�ำ

ธุรกิจการบริการที่มีรูปแบบการให้บริการในลักษณะทั่ว ๆ ไปนั้นมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้น ท�ำให้
อัตราการอยู่รอดทางธุรกิจนั้นน้อยลง ผู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ มีการออกแบบการให้บริการ
อย่างสร้างสรรค์ สร้างให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ในบริการที่สามารถตราตรึงอยู่ในใจผู้ใช้บริการ
ตลอดเวลาจะท�ำให้องค์การแข็งแกร่งขึน้ และยากทีผ่ ใู้ ช้บริการจะเปลีย่ นใจไปหาคูแ่ ข่ง (Piphatphokakul,
2017) ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึง
การสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการทุกคน จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้ผู้ให้บริการต้องพัฒนาบุคลิกภาพ
ทัศนคติทดี่ ี รวมถึงการมีจติ ส�ำนึกในการรักการให้บริการเพือ่ พัฒนาองค์การให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
(Nasomphong, 2010) การทีผ่ ใู้ ช้บริการตัดสินใจทีจ่ ะใช้บริการต่อ หรือเปลีย่ นแปลงการใช้บริการ ก่อนอืน่
ผูใ้ ช้บริการจะประเมินค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นแปลงทางการเงิน (Blut, Frennea, Mittal, & Mothersbaugh,
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110 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อในทางบวกและความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า

2015) นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการให้บริการยังเกิดจากการทีผ่ ใู้ ช้บริการรับรูถ้ งึ การบริการต่าง ๆ หลังจาก
ทีผ่ ใู้ ช้บริการได้รบั บริการนัน้ มาก่อนหน้านี้ ดังนัน้ องค์การจึงต้องปรับกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนการพัฒนา
ทางด้านคุณภาพการบริการของพนักงานที่ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพจนกลายมาเป็น
ผู้ใช้บริการต่อเนื่อง (Buzzell & Gale, 1987)
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น�ำตลาดธุรกิจบริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ให้กับลูกค้าที่เป็นองค์การในประเทศไทยมากว่า 40 ปี ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งและ
บริหารคลังสินค้า มีรถขนส่งให้บริการกว่า 2,000 คัน และมีศูนย์กระจายสินค้าตั้งอยู่ใน 10 จังหวัด
ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ “ด�ำรงความเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์
ของประเทศไทยโดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ” และมีพันธกิจ “พัฒนาบุคลากร ปรับ
โครงสร้างองค์การ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดา้ นขนส่งอย่างต่อเนือ่ ง บริหารองค์การ และคูค่ า้ ทางธุรกิจ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล” (Ruam Thavorn Transport, 2017) การบอกต่อในทางบวก และความตั้งใจ
ใช้บริการต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการเติบโตทางการตลาดของธุรกิจ กล่าวคือ การ
บอกต่อในทางบวกจะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาซึ่งจะท�ำให้ยอดขาย
และก�ำไรเพิม่ สูงขึน้ (Lien & Cao, 2014) และความตัง้ ใจใช้บริการต่อเนือ่ งจะช่วยลดความเสีย่ ง และการ
แข่งทางการตลาดโดยผ่านการซื้อบริการที่ต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ (Anderson, Fomell, & Lehmann,
1994) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกตัวแปรดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวแปรเป้าหมายทีต่ อ้ งการพัฒนาส�ำหรับการวิจยั
ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ คุณค่าทีร่ บั รูด้ า้ นราคา ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า และคุณภาพการให้บริการจะท�ำให้
ผูใ้ ช้บริการเกิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ และความพึงพอใจอันจะน�ำไปสูก่ ารบอกต่อในทางบวก และความตัง้ ใจ
ใช้บริการต่อเนื่องที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น องค์การจึงต้องให้ความส�ำคัญ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ปรับปรุง และเพิ่มคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า และคุณภาพการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงน�ำเสนอผลงานวิจัยนี้เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด ในการก�ำหนดคุณค่าทีร่ บั รูด้ า้ นราคา ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า และ
คุณภาพการให้บริการเพือ่ สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ การบอกต่อในทางบวก
และความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ อันได้แก่ คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา ผลการ
ปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า และคุณภาพการให้บริการของผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า บริษทั รวมถาวรขนส่ง
จ�ำกัด
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อันได้แก่ คุณค่าที่รับรู้ ด้านราคา
ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า คุณภาพการให้บริการ และความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการขนส่ง
สินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อในทางบวก อันได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง อันได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด
5. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้
ด้านราคา ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า และคุณภาพการให้บริการต่อความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ การบอกต่อในทางบวก และความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด กับข้อมูลเชิงประจักษ์

การทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
คุณค่าทีร่ บั รูด้ า้ นราคา หมายถึง สิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการรับรูป้ ระโยชน์ของราคาตามทีจ่ า่ ยไปจากผูใ้ ห้บริการ
ว่า มีราคาที่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้บริการในระยะสั้น และระยะยาว
มีความสมเหตุสมผล หรือมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และเมื่อเทียบกับองค์การ
อื่น (Sweeney & Soutar, 2001)
ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้าให้กับผู้ใช้บริการ
ผลการปฏิบตั งิ านวัดจากการขนส่งสินค้าไปยังสถานทีท่ กี่ ำ� หนด ตรงต่อเวลา ตรงตามจ�ำนวน ชนิด และ
ประเภทของสินค้าทีข่ นส่ง สินค้ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่เสียหาย รวมถึงความน่าเชือ่ ถือในการขนส่งสินค้า
จากองค์การ (Fawcett & Closs, 1993)
คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การรับรู้ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังด้านคุณภาพบริการ
ของผูใ้ ช้บริการจากผลการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ห้บริการหลังจากทีไ่ ด้รบั บริการในด้านความสามารถในการ
ให้บริการ การให้ค�ำแนะน�ำ ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหา การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วว่องไว
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี สุภาพอ่อนโยน มีความน่าเชือ่ ถือ พึง่ พาอาศัยได้ และมีความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ รวมทัง้
มีความเข้าใจถึงความต้องการ ยินดีรับฟังในสิ่งที่ผู้ใช้บริการร้องขอจากผู้ให้บริการ (Parasuraman,
Zeithhaml, & Berry, 1988)
ความไว้เนื้อเชื่อใจ หมายถึง ระดับของความเชื่อมั่นที่ผู้ใช้บริการมีต่อผู้ให้บริการว่าผู้ให้บริการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีบริการทีซ่ อื่ ตรง จริงใจ ท�ำให้เกิดความ
เชื่อถือต่อความซื่อสัตย์ จนน�ำมาสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ให้บริการ (Morgan & Hunt, 1994)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง การตัดสินใจของผู้ใช้บริการว่า บริการที่ใช้ไปแล้วก่อ
ให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในบริการ (Oliver, 1997)
การบอกต่อในทางบวก หมายถึง ความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมทีบ่ คุ คลกล่าวถึงประสบการณ์ดี ๆ ทีไ่ ด้รบั
จากองค์การ แสดงออกโดยการแนะน�ำเพื่อน หรือบุคคลในองค์การอื่น ๆ ให้มาใช้บริการขององค์การ
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112 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อในทางบวกและความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า

และหากได้ยินบุคคลอื่นพูดถึงองค์การในแง่ลบจะยินดีที่จะช่วยแก้ต่างให้ (Anderson et al., 1994)
ความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการรับบริการจากผู้ให้บริการ และส่งผลให้
ผูใ้ ช้บริการมีความตัง้ ใจตัดสินใจท�ำธุรกิจ และใช้บริการจากองค์การต่อเนือ่ งในอนาคต หรือเมือ่ มีโอกาส
แทนที่จะใช้บริการจากองค์การอื่น (Hellier, Geursen, Carr, & Rickard, 2003)
อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ กล่าวคือ คุณค่าที่รับรู้ด้านราคาเกี่ยวข้อง
กับความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการ เพราะราคาจะช่วยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพบริการขนส่งสินค้าว่า
มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป (Rubio, Villasenor, & Yague, 2017) การแสดงความเชื่อมั่นเพื่อให้
ผูใ้ ช้บริการเกิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจท�ำได้โดยการก�ำหนดราคาให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั
และมีความเหมาะสมเมือ่ เทียบกับองค์การอืน่ ทีม่ กี ารให้บริการในลักษณะเดียวกัน (Sweeney & Soutar,
2001) ซึ่งราคาจะสะท้อนถึงการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย (Matzler,
Würtele, & Renzl, 2006) สอดคล้องกับการศึกษาของ Rubio et al. (2017) ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) คุณค่าที่รับรู้ด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
อิทธิพลของผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้าต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ กล่าวคือ การท�ำให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ผูใ้ ห้บริการต้องสร้างความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้ผใู้ ช้บริการรับรู้ รวมถึง
การส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง (Fawcett & Closs, 1993) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�ำ
ผู้ใช้บริการเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการโดยผ่านระดับการดูแล และ
ความห่วงใยที่ผู้ให้บริการได้แสดง (Rempel, Holmes, & Zanna, 1985) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Paparoidamis, Katsikeas, and Chumpitaz (2017) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 (H2) ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความไว้เนือ้ เชือ่ ใจอิทธิพล
ของคุณภาพการให้บริการต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ กล่าวคือ คุณภาพการให้บริการเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
ความส�ำเร็จขององค์การ (Chiou & Droge, 2006) ความไว้เนื้อเชื่อใจมีผลต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อ
การขนส่งสินค้าซึ่งสามารถมองเห็นเป็นความมั่นใจ ความเชื่อมั่น หรือความคาดหวังเกี่ยวกับคู่ค้าของ
ผูใ้ ช้บริการ ทัศนคติเหล่านีจ้ งึ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความตัง้ ใจของผูใ้ ช้บริการในการเลือกใช้บริการ
(Teo & Liu, 2007) จึงคาดการณ์ได้วา่ คุณภาพการให้บริการจะส่งผลดีตอ่ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจของผูใ้ ช้บริการ
(Alrubaiee & Alkaaida, 2011) สอดคล้องกับการศึกษาของ Wu, Hwang, Sharkhuu, and Batdelger
(2017) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 3 (H3) คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
อิทธิพลของคุณค่าทีร่ บั รูด้ า้ นราคาต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ กล่าวคือ การสร้างความพึงพอใจ
ในคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาสามารถท�ำได้โดยการก�ำหนดราคาการรับรู้ว่า เป็นราคาที่คุ้มค่า เป็นสิ่งที่ผู้ใช้
บริการต้องการ และคุณภาพที่ผู้ใช้บริการได้รับคุ้มค่าส�ำหรับราคาที่จ่ายไป ทั้งนี้ การประเมินโดยรวม
ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับประโยชน์ของบริการขนส่งสินค้า ผู้ใช้บริการมักเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับโดย
อิงจากอรรถประโยชน์ และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการมอบให้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
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โดยเทียบกับราคาสุดท้ายที่จ่ายว่า มีความคุ้มค่า (Zeithaml, 1988) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Prajitmutita, Perenyi, and Prentice (2016) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 4 (H4) คุณค่าที่รับรู้ด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อิทธิพลของผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้าต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ กล่าวคือ การส่งมอบ
สินค้าทีไ่ ม่เป็นไปตามทีผ่ ใู้ ช้บริการก�ำหนดนัน้ ส่งผลให้เกิดค่าปรับจ่าย ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการจึงต้องปฏิบตั งิ าน
ส่งมอบสินค้าให้ดีที่สุดเพื่อลดต้นทุนที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า (Guiffrida &
Nagi, 2006) การขจัดข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า
มีประสิทธิภาพแล้ว การส่งมอบสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ (Fawcett & Closs, 1993) ยังส่งผลต่อความ
พึงพอใจที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ Rod, Ashill, and Gibbs (2016) ผู้วิจัย
จึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 5 (H5) ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กล่าวคือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสามารถสร้างได้โดยการสร้างบริการต่าง ๆ ให้เกิดความประทับใจที่เหนือกว่าการให้บริการ
ทั่วไป (Gonzalez, Comesana, & Brea, 2007) ซึ่งคาดว่าจะมีผลดีต่อสภาพอารมณ์ ระดับความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีในระดับที่สูงขึ้น (Calisir, Bayraktaroglu, Gumussoy, & Kaya, 2014) คุณภาพ
การให้บริการเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จขององค์การ ดังนัน้ การรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการเกีย่ วกับ
คุณภาพการให้บริการจะท�ำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ให้บริการ (Chang,
Chen, & Lan, 2013) สอดคล้องกับการศึกษาของ Han and Hyun (2017) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน
ดังนี้
สมมติฐานที่ 6 (H6) คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อิทธิพลของความไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ กล่าวคือ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจถือเป็น
กุญแจส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ภายในอุตสาหกรรมการบริการ (So, King, Sparks, & Wang, 2013)
การที่ผู้ให้บริการแสดงให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในคุณประโยชน์ที่องค์การมอบให้ ไม่เพียงแต่ทำ�
หน้าทีใ่ นการสร้างอ�ำนาจ และก่อให้ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจได้เท่านัน้ แต่ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจยังมีความส�ำคัญที่
ท�ำให้ผใู้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการตัดสินใจ และเลือกใช้บริการ (Sirdeshmukh, Japdig, & Berry,
2002) สอดคล้องกับการศึกษาของ Park, Kim, and Kwon (2017) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 7 (H7) ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อิทธิพลของความไว้เนื้อเชื่อใจต่อการบอกต่อในทางบวก กล่าวคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถ
กระตุน้ ได้จากการสร้างความเชือ่ มัน่ เกีย่ วกับประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการใช้บริการ (Corbitt, Thanasankit,
& Yi, 2003) โดยการท�ำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในการไม่ถูกหลอก มีการด�ำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องตรงไป
ตรงมา และให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Filieri, Alguezaui, & McLeay, 2015) เมื่อผู้ใช้บริการ
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ให้ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อการให้บริการขนส่งสินค้าขององค์การ ผูใ้ ช้บริการจะแนะน�ำองค์การนีใ้ ห้เป็นที่
รูจ้ กั แก่บคุ คลอืน่ (Sichtmann, 2007) ดังนัน้ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจจึงแสดงให้เห็นถึงผลดีในการให้คำ� แนะน�ำ
ทีแ่ ตกต่างโดยผ่านการบอกต่อในทางบวก (Gremler, Gwinner, & Brown, 2001) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Lussier, Gregoire, and Vachon (2017) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 8 (H8) ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อในทางบวก
อิทธิพลของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการบอกต่อในทางบวก กล่าวคือ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการเกิดขึน้ เมือ่ ประสิทธิภาพของการให้บริการสามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง หรือเกินกว่า
ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ (Olsen & Johnson, 2003) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการยังเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการเพิ่มความสามารถในการโฆษณาด้วยการบอกต่อในทางบวก (Anderson et al., 1994) ผู้ใช้บริการ
ที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขนส่งสินค้าในระดับสูง จึงมีแนวโน้มที่จะมีความตั้งใจที่จะแนะน�ำ
บริการขนส่งสินค้าให้แก่บุคคลอื่น (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1996) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Calvo, Andres, and Manuel (2017) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 9 (H9) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อในทางบวก
อิทธิพลของความไว้เนื้อเชื่อใจต่อความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง กล่าวคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจมี
ความส�ำคัญต่อความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตในการท�ำธุรกรรม (Pavlou &
Gefen, 2005) รวมถึงการด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีถ่ กู ต้องตรงไปตรงมา การสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจจึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการก�ำหนดความตั้งใจในการใช้บริการต่อเนื่อง (Yen, Chen, Pornpriphet, & Widjaja, 2015)
ดังนั้น ความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับสูงจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความตั้งใจของผู้ใช้บริการที่จะยอมรับ
ความเสีย่ งในการสร้างความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้บริการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนือ่ งในอนาคต (Nurhanan & Abdul,
2013) สอดคล้องกับการศึกษาของ Gao, Waechter, and Bai (2015) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 10 (H10) ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง
อิทธิพลของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อความตัง้ ใจใช้บริการต่อเนือ่ ง กล่าวคือ ประสบการณ์
ทีน่ า่ พอใจของผูใ้ ช้บริการจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการในอนาคต โดยความพึงพอใจขึน้ อยูก่ บั
การรับรู้ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ (Greenwell, Fink, & Pastore, 2002) ผู้ให้
บริการขนส่งสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการจึงมีแนวโน้มที่จะดึงดูด และ
สร้างความพึงพอใจ (Dai, Luo, Liao, & Cao, 2015) ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจึงมีผลกระทบ
ทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญในการรักษาผูใ้ ช้บริการ (Verhoef, 2003) จนน�ำมาสูก่ ารไม่ยตุ สิ ญ
ั ญาในปัจจุบนั
และความตั้งใจในการใช้บริการต่อเนื่องในอนาคต (Hellier et al., 2003) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Bae (2018) ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 11 (H11) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้บริการ
ต่อเนื่อง
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผู้วิจัยก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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คุณค่าที ่รับรู ้ดา้ นราคา
(Perceived Price Value)

ความไว้เนื้อเชื่อใจ
(Trust)

ผลการปฏิบตั ิ งานส่ งมอบสิ นค้า
(Delivery Performance)

H7

คุณภาพการให้บริ การ
(Service Quality)

H6

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
(Customer Satisfaction)

115
การบอกต่อในทางบวก
(Positive Word of Mouth)

H11

ความตั้งใจใช้บริ การต่อเนื่ อง
(Continuance Intention)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยเป็นตลาดธุรกิจ คือ องค์การที่ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง
จ�ำกัด ในประเทศไทย มีจำ� นวน 949 องค์การ (Ruam Thavorn Transport, 2017) ใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบง่าย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในการต่อสัญญาบริการ อันได้แก่ เจ้าของกิจการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นต้น โดยก�ำหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ซึ่ง Nunnally (1978)
แนะน�ำว่า การวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าวโดยใช้วิธีประมาณค่าแบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum
Likelihood) ควรมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 10 เท่าของตัวแปรสังเกตได้จากการประเมินจ�ำนวนตัวแปร
สังเกตได้ของการวิจยั นีพ้ บว่า มีจำ� นวนตัวแปรสังเกตได้เท่ากับ 43 ตัวแปร ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างของการ
วิจัยนี้ควรมีค่าอย่างน้อย 43×10 = 430 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้
บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด โดยแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ระดับคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา (PPV) ปรับใช้จาก Sweeney and Soutar
(2001) ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า (DPM) ปรับใช้จาก Fawcett and Closs (1993) ส่วนที่ 4
ระดับคุณภาพการให้บริการ (SQT) ปรับใช้จาก Parasuraman et al. (1988) ส่วนที่ 5 ระดับความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ
(TRU) ปรับใช้จาก Morgan and Hunt (1994) ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (CST) ปรับใช้
จาก Oliver (1997) ส่วนที่ 7 ระดับการบอกต่อในทางบวก (PWM) ปรับใช้จาก Anderson et al. (1994)
และส่วนที่ 8 ระดับความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง (CIT) ปรับใช้จาก Hellier et al. (2003) เป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ
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คะแนนเฉลี่ย
แปลความหมาย
1.00-1.49		
ระดับต�่ำมาก
1.50-2.49		
ระดับต�่ำ
2.50-3.49		
ระดับปานกลาง
3.50-4.49		
ระดับสูง
4.50-5.00		
ระดับสูงมาก
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ อันได้แก่ การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา ด้วยวิธี
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถาม และวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ทีจ่ บการศึกษา
ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตซึง่ เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรโครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังได้ทำ� การตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability) โดยเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด คือ ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2014) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อของแต่ละข้อค�ำถาม (Corrected Item-Total Correlation) ต้อง
มีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (Everitt & Skrondal, 2010) ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงโดยข้อมูลทดลองใช้
(n = 40) และข้อมูลที่เก็บจริง (n = 442) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทุกตัวผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดย
มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.916 ถึง 0.970 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized
Factor Loading) ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานตั้งแต่ 0.5 ตัวแปรแฝงต้องมีค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variance
Extracted: AVE) ตัง้ แต่ 0.5 และค่าความเทีย่ งเชิงโครงสร้างของแต่ละตัวแปรแฝง (Construct Reliability:
CR) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 (Hair et al., 2014) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า ตัวแปรทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด ผู้วิจัยจึงไม่ได้ตัดข้อค�ำถามใด ๆ ออกจากตัวแปร ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง และ
องค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ตัวแปร
คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา
ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า
คุณภาพการให้บริการ
ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การบอกต่อในทางบวก
ความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง

Cronbach’s Alpha
0.959
0.916
0.961
0.970
0.954
0.946
0.965

Average Variance
Construct
Extracted (AVE) Reliability (CR)
0.820
0.958
0.636
0.913
0.677
0.958
0.836
0.968
0.783
0.947
0.847
0.957
0.793
0.958

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สถิตพิ หุตวั แปรโดยใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ทั้งนี้ ผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบ
ข้อตกลงเบือ้ งต้นส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล อันได้แก่ (1) การแจกแจงแบบปกติของข้อมูล (Normality)
(2) ความเป็นเอกพันธ์ของการกระจาย (Homoscedasticity) และ (3) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง
ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม (Linearity) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อมูลของตัวแปรทั้งหมดเป็นไป
ตามข้อตกลงเบื้องต้นทั้ง 3 ประการ

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแทนองค์การที่ใช้บริการขนส่งสินค้า
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด จ�ำนวนทั้งสิ้น 442 คน จาก 442 องค์การ โดยเก็บแบบสอบถามองค์การละ
1 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโลจิสติกส์/
ขนส่ง/ คลังสินค้า และใช้บริการขนส่งศูนย์กระจายสินค้าร่มเกล้า
ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อคุณค่า ที่รับรู้
ด้านราคา (PPV) อยู่ในระดับสูง ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า (DPM) อยู่ในระดับสูง คุณภาพการ
ให้บริการ (SQT) อยู่ในระดับสูง ความไว้เนื้อเชื่อใจ (TRU) อยู่ในระดับสูง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ (CST) อยูใ่ นระดับสูง การบอกต่อในทางบวก (PWM) อยูใ่ นระดับสูง
และความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่อง (CIT) อยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย
พบว่า โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) มีค่า
เท่ากับ 585.016 ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 586 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 0.998
ค่าความน่าจะเป็น (p-value) มีค่าเท่ากับ 0.504 ค่าความสอดคล้องจากดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.942 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.906 และ
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ค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 เมื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์โมเดลตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า (1) ยอมรับสมมติฐานที่ 1 คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา
มีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.109 (2) ยอมรับสมมติฐานที่ 2
ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.188 และ (3) ยอมรับสมมติฐานที่ 3 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
ของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.605
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า (1) ยอมรับสมมติฐานที่ 4 คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา
มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.098 (2) ยอมรับสมมติฐานที่ 5
ผลการปฏิบัตงิ านส่งมอบสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท
รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.101
(3) ยอมรับสมมติฐานที่ 6 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.502 และ (4) ยอมรับสมมติฐานที่ 7 ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า บริษทั รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.228
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า (1) ยอมรับสมมติฐานที่ 8 ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการบอกต่อในทางบวกของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.305 และ (2) ยอมรับสมมติฐาน
ที่ 9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อในทางบวกของผู้ใช้บริการขนส่ง
สินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.553
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 พบว่า (1) ยอมรับสมมติฐานที่ 10 ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจมีอทิ ธิพล
ทางบวกต่อความตัง้ ใจใช้บริการต่อเนือ่ งของผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า บริษทั รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.366 และ (2) ยอมรับสมมติฐานที่
11 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการ
ขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.479

_18(108-127)6.indd 118

12/25/61 BE 2:45 PM

Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 12 No.2; July-December 2018

119

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี

0.236 0.202 0.163 0.137 0.132 0.116
TRU1 TRU2 TRU3 TRU4 TRU5 TRU6

0.150
0.113
0.183
0.255

0.201

PPV1
PPV2
PPV3
PPV4
PPV5

PPV

0.543
0.435
0.361
0.279
0.302
0.262

DPM1
DPM2
DPM3
DPM4
DPM5
DPM6

DPM

0.480
0.316
0.284
0.262
0.358
0.344
0.247
0.363
0.327
0.321
0.253

SQT1
SQT2
SQT3
SQT4
SQT5
SQT6
SQT7
SQT8
SQT9
SQT10
SQT11

TRU
R = 0.663

PWM
R = 0.650

R2 = 0.695

R2 = 0.625

CST

CIT

0.305**

2

SQT

2

PWM1

0.115

PWM2

0.143

PWM3

0.149

PWM4

0.220

CIT1
CIT2
CIT3
CIT4
CIT5
CIT6

0.197
0.150
0.192
0.254
0.246
0.200

CST1 CST2 CST3 CST4 CST5
0.243 0.214 0.189 0.229 0.225

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างหลังการปรับโมเดลส�ำหรับการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
อิทธิพลของคุณค่าทีร่ บั รูด้ า้ นราคา ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า และคุณภาพการให้บริการ
ต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การบอกต่อในทางบวก และความตั้งใจ
ใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด
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ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
PPV
DPM
SQT

DE
0.109**
(0.040)
0.188**
(0.040)
0.605**
(0.050)

TRU
CST
ตัวแปรสังเกตได้
ความเที่ยง
ตัวแปรสังเกตได้
ความเที่ยง
ตัวแปรสังเกตได้
ความเที่ยง
ตัวแปรสังเกตได้
ความเที่ยง
ตัวแปรแฝงภายใน
R²

PPV1
0.799
SQT2
0.684
TRU3
0.837
PWM4
0.780

TRU
IE

TE
0.109**
(0.040)
0.188**
(0.040)
0.605**
(0.050)

DE
0.098*
(0.039)
0.101*
(0.040)
0.502**
(0.059)
0.228**
(0.056)

CST
IE
0.025*
(0.011)
0.042**
(0.014)
0.138**
(0.035)

TE
0.123**
(0.041)
0.143**
(0.041)
0.640**
(0.050)
0.228**
(0.056)

DE

0.305**
(0.050)
0.553**
(0.052)
DPM2
0.565
SQT8
0.637
CST3
0.811
CIT6
0.800

PWM
IE
0.101**
(0.029)
0.137**
(0.029)
0.539**
(0.041)
0.126**
(0.033)

TE
0.101**
(0.029)
0.137**
(0.029)
0.539**
(0.041)
0.431**
(0.051)
0.553**
(0.052)
DPM4
0.721
SQT10
0.679
CST5
0.775

PPV2
PPV3
PPV4
PPV5
DPM1
DPM3
0.850
0.887
0.817
0.745
0.457
0.639
SQT3
SQT4
SQT5
SQT6
SQT7
SQT9
0.716
0.738
0.642
0.656
0.753
0.673
TRU4
TRU5
TRU6
CST1
CST2
CST4
0.863
0.868
0.884
0.757
0.786
0.771
CIT1
CIT2
CIT3
CIT4
CIT5
0.803
0.850
0.808
0.746
0.754
TRU
CST
PWM
0.663
0.695
0.650
χ 2=585.016, df=586, χ 2/df =0.998, p-value=0.0504, RMSEA=0.000, GFI=0.942, AGFI=0.906

DE

0.366**
(0.053)
0.479**
(0.054)
DPM5
0.698
SQT11
0.747
PWM1
0.885

CIT
IE
0.099**
(0.028)
0.137**
(0.028)
0.528**
(0.041)
0.109**
(0.029)

DPM6
0.738
TRU1
0.764
PWM2
0.857

TE
0.099**
(0.028)
0.137**
(0.028)
0.528**
(0.041)
0.475**
(0.052)
0.479**
(0.054)
SQT1
0.520
TRU2
0.798
PWM3
0.851

CIT
0.625

อภิปรายผล

คุณค่าที่รับรู้ด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท
รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.109
ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Rubio et al. (2017) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Sweeney and Soutar (2001)
กล่าวคือ การที่บริษัทมีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าที่สมเหตุสมผล เหมาะสม และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการรับรู้ว่า บริษัทด�ำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และให้บริการด้วยความ
ซือ่ ตรง และจริงใจ ในขณะเดียวกันการทีผ่ ใู้ ช้บริการรับรูว้ า่ ราคามีความเหมาะสมเมือ่ เทียบกับบริษทั อืน่
และเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั จะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการเชือ่ ถือต่อความซือ่ สัตย์ของบริษทั และ
รับรูว้ า่ บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต จากทีก่ ล่าวมาสรุปได้วา่ หากผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า
รับรู้ถึงคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจที่สูงขึ้น
ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อความไว้เนือ้ เชือ่ ใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.188 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Paparoidamis et al. (2017) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Fawcett and
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Closs (1993) กล่าวคือ การทีผ่ ใู้ ห้บริการส่งมอบสินค้าได้ถกู ต้องตรงตามจ�ำนวน ตามชนิด และตามประเภท
ไปยังสถานที่ และตรงต่อเวลาที่ก�ำหนดจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการรับรู้ว่า บริษัทด�ำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และให้บริการด้วยความซือ่ ตรง และจริงใจ ในขณะเดียวกันการทีผ่ ใู้ ห้บริการส่งมอบสินค้า
ที่มีสภาพที่สมบูรณ์จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเชื่อถือต่อความซื่อสัตย์ของบริษัท และรับรู้ว่า บริษัทด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หากผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ารับรู้ถึงผลการ
ปฏิบัติงานส่งมอบสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจที่สูงขึ้น
คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท
รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.605
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Wu et al. (2017) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988)
กล่าวคือ การที่ผู้ให้บริการของบริษัทมีความรู้ความสามารถ
มีความช�ำนาญการ และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการรับรู้ว่า บริษัทด�ำเนินการ
ในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และให้บริการด้วยความซื่อตรง จริงใจ ในขณะเดียวกันการที่ผู้ให้บริการ
มีความน่าเชื่อถือ และมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
เชือ่ ถือต่อความซือ่ สัตย์ของบริษทั และรับรูว้ า่ บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต จากทีก่ ล่าวมา
สรุปได้ว่า หากผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ารับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิด
ความไว้เนื้อเชื่อใจที่สูงขึ้น
คุณค่าที่รับรู้ด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท
รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.098
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Prajitmutita et al. (2016) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Sweeney and Soutar
(2001) กล่าวคือ การที่บริษัทมีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าที่สมเหตุสมผล เหมาะสม และคุ้มค่ากับเงิน
ที่จ่ายไปจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการข้อมูล และการน�ำเสนอข้อมูลในการจัดส่งสินค้าของบริษัท ในขณะเดียวกันการที่
ผูใ้ ช้บริการรับรูป้ ระโยชน์ในความมุง่ มัน่ ของคุณค่าด้านราคาตามทีบ่ ริษทั มอบให้วา่ ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ และอยู่ในระยะเวลาที่ก�ำหนด จากที่กล่าวมา
สรุปได้ว่า หากผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ารับรู้ถึงคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น
ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.101 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Rod et al. (2016) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Fawcett and Closs
(1993) กล่าวคือ การทีผ่ ใู้ ห้บริการส่งมอบสินค้าได้ถกู ต้องตรงตามจ�ำนวน ตามชนิด และตามประเภทไปยัง
สถานที่ และตรงต่อเวลาที่ก�ำหนดจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
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122 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อในทางบวกและความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า

ข้อมูล และการน�ำเสนอข้อมูลในการจัดส่งสินค้าของบริษัท ในขณะเดียวกันการที่ผู้ให้บริการส่งมอบ
สินค้าที่มีสภาพที่สมบูรณ์จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจว่า บริษัทแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการเกิดซ�ำ้ และอยูใ่ นระยะเวลาทีก่ ำ� หนด จากทีก่ ล่าวมาสรุปได้วา่ หากผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้ารับรู้
ถึงผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น
คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท
รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.502
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Han and Hyun (2017) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Parasuraman et al.
(1988) กล่าวคือ การทีผ่ ใู้ ห้บริการของบริษทั มีความรูค้ วามสามารถ มีความช�ำนาญการ และมีความซือ่ สัตย์
ต่อหน้าที่จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูล และการน�ำเสนอ
ข้อมูลในการจัดส่งสินค้าของบริษทั ในขณะเดียวกันการทีผ่ ใู้ ห้บริการมีความน่าเชือ่ ถือ และมีความเข้าใจ
ถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริการเป็นอย่างดี จะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ และอยู่ในระยะเวลาที่ก�ำหนด จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หากผู้ใช้บริการ
ขนส่งสินค้ารับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่
สูงขึ้น
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า บริษทั รวมถาวร
ขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.228 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ Malhotra, Sahadev, and Purani (2017) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Morgan
and Hunt (1994) กล่าวคือ การทีบ่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตในสิง่ ทีถ่ กู ต้องตรงไปตรงมา
จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูล และการน�ำเสนอข้อมูลในการ
จัดส่งสินค้าของบริษัท ในขณะเดียวกันการที่บริษัทให้บริการด้วยความซื่อตรง และจริงใจจะส่งผลให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ และอยู่ในระยะเวลาที่
ก�ำหนด จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หากผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ารับรู้ถึงความไว้เนื้อเชื่อใจที่เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจมีอทิ ธิพลทางบวกต่อการบอกต่อในทางบวกของผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า บริษทั
รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.305
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Lussier et al. (2017) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Morgan and Hunt (1994)
กล่าวคือ การที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ถูกต้องตรงไปตรงมาจะส่งผลให้
ผู้ใช้บริการเกิดการแนะน�ำ และกล่าวถึงประสบการณ์ดี ๆ ที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันการที่บริษัท
ให้บริการด้วยความซื่อตรง และจริงใจจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการยินดีจะช่วยแก้ต่างให้หากได้ยินบุคคลอื่น
พูดถึงบริษัทในแง่ลบ จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หากผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ารับรู้ถึงความไว้เนื้อเชื่อใจ
ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบอกต่อในทางบวกที่สูงขึ้น
ความพึงพอของผู้ใช้บริการใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อในทางบวกของผู้ใช้บริการขนส่ง
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สินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.553 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Calvo et al. (2017) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Oliver (1997)
กล่าวคือ การที่ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูล และระยะเวลาในการ
ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งสินค้าจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดการแนะน�ำ และกล่าวถึง
ประสบการณ์ดี ๆ ที่มากขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกันการที่ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ และอยู่ในระยะเวลาที่ก�ำหนดจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการยินดีจะช่วย
แก้ตา่ งให้หากได้ยนิ บุคคลอืน่ พูดถึงบริษทั ในแง่ลบ จากทีก่ ล่าวมาสรุปได้วา่ หากผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า
รับรู้ถึงความพึงพอของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบอกต่อในทางบวกที่สูงขึ้น
ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.366 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Gao et al. (2015) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Morgan and Hunt
(1994) กล่าวคือ การทีบ่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ตรงไปตรงมาจะส่งผลให้
ผู้ใช้บริการมีความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องโดยไม่ยุติสัญญาการให้บริการ ในขณะเดียวกันการที่บริษัท
ให้บริการด้วยความซื่อตรง และจริงใจจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการวางแผนที่จะเพิ่มบริการการขนส่ง และ
ต่อสัญญากับบริษัทในอนาคต จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หากผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ารับรู้ถึงความไว้เนื้อ
เชื่อใจที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องที่สูงขึ้น
ความพึงพอของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้บริการ
ขนส่งสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.479 ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ของ Bae (2018) และเป็นไปตามทฤษฎีของ Oliver (1997)
กล่าวคือ การทีผ่ ใู้ ช้บริการขนส่งสินค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการข้อมูล และระยะเวลา
ในการตรวจสอบปัญหาเกีย่ วกับการใช้บริการขนส่งสินค้าจะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการมีความตัง้ ใจใช้บริการ
ต่อเนื่องโดยไม่ยุติสัญญาการให้บริการ ในขณะเดียวกันการที่ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ และอยู่ในระยะเวลาที่ก�ำหนดจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการวางแผนที่จะ
เพิม่ บริการการขนส่ง และต่อสัญญากับบริษทั ในอนาคต จากทีก่ ล่าวมาสรุปได้วา่ หากผูใ้ ช้บริการขนส่ง
สินค้ารับรูถ้ งึ ความพึงพอของผูใ้ ช้บริการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เกิดความตัง้ ใจใช้บริการต่อเนือ่ งทีส่ งู ขึน้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

เพื่อการน�ำไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุดตามล�ำดับ คือ (1) คุณภาพ
การให้บริการ (2) ผลการปฏิบตั งิ านส่งมอบสินค้า และ (3) คุณค่าทีร่ บั รูด้ า้ นราคา ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริหารบริษทั
ต้องการส่งเสริม และพัฒนาทีจ่ ะให้เกิดการบอกต่อในทางบวก และความตัง้ ใจใช้บริการต่อเนือ่ งสามารถ
ด�ำเนินการได้ ดังนี้
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1. คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการบอกต่อในทางบวก และความตัง้ ใจใช้บริการต่อเนือ่ ง ดังนัน้
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด และกลุ่มธุรกิจที่เป็นลักษณะเดียวกันจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนา และการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยมุ่งให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าให้บริการด้วยความรวดเร็ว ว่องไว
มีความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการได้ในระยะทีเ่ หมาะสมด้วยความเต็มใจ มีความเข้าใจถึง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการเป็นอย่างดี และยินดีรบั ฟังในสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการร้องขอ รวมทัง้ ควรมุง่ ส่งเสริม
เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญในการให้บริการ และให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพือ่ ให้
ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ามีความเชื่อถือในคุณภาพการให้บริการของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้าส่งผลต่อการบอกต่อในทางบวก และความตั้งใจใช้บริการ
ต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด และกลุ่มธุรกิจที่เป็นลักษณะเดียวกันจึงควรมุ่งเน้น
การพัฒนา และการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า โดยมุ่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบสินค้าได้ตรง
ต่อเวลา โดยสินค้าไม่ชำ� รุดและไม่เสียหาย มีสภาพทีส่ มบูรณ์ไปยังสถานทีท่ กี่ ำ� หนด และถูกต้องตามชนิด
ตามประเภท และตามจ�ำนวนที่ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าก�ำหนด เพื่อให้ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ามีความ
เชื่อถือในบริการส่งมอบสินค้าของบริษัท
3. คุณค่าทีร่ บั รูด้ า้ นราคาส่งผลต่อการบอกต่อในทางบวก และความตัง้ ใจใช้บริการต่อเนือ่ ง ดังนัน้
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด และกลุ่มธุรกิจที่เป็นลักษณะเดียวกันจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนา และการ
ปรับปรุงคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา โดยมุ่งให้ค่าบริการขนส่งสินค้ามีราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่ากับเงินที่
ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าจ่ายไป รวมทั้งมุ่งให้ค่าบริการขนส่งสินค้าสอดคล้องตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน มีราคาที่สมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น
เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรท�ำวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดเดียวกันนี้กับธุรกิจที่ใกล้เคียงกับ บริษัท
รวมถาวรขนส่ง จ�ำกัด และบริษัทอื่น ๆ เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัย
2. ผูว้ จิ ยั เสนอแนะว่า ควรศึกษาอิทธิพลของปัจจัยตัวแปรต้นด้านอืน่ ๆ เพิม่ เติมจากกรอบแนวคิด
ในงานวิจัยนี้ อาทิเช่น คุณค่าที่รับรู้ด้านประโยชน์ที่ได้รับ คุณค่าที่รับรู้ด้านนวัตกรรม เป็นต้น
3. ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรศึกษาตัวแปรตามด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมจากกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้
อาทิเช่น การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ แรงจูงใจทางกายภาพ ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
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