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 บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี    
2) ศึกษาระดับความภักดีของผู้ใช้บริการ ขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี และ 3) ศึกษาระดับคุณภาพการ
บริการท่ีส่งต่อระดับความภักดีในการใช้บริการขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการขนส่งสินค้า ในบริษัทขนส่งสินค้าในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยทราบจํานวนประชากรท่ี
แน่นอน จึงใช้การคํานวณโดยการใช้สูตรทราบจํานวนประชากรของเครซ่ี โรเบริ์ด และมอร์แกน แดลเล่ 
ได้จํานวนขนาดตัวอย่าง 160 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ในการใช้บริการ
ขนส่งสินค้าเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง อายุ 31 - 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการศึกษาลูกค้าให้ระดับคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านท่ีให้ระดับ
คุณภาพการบริการน้อยท่ีสุดของลูกค้า คือ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ เม่ือเปรียบเทียบกับระดับ
คุณภาพการบริการในด้านอ่ืน ๆ 
 2) ผลการวิเคราะห์ระดับความภักดีของผู้ใช้บริการ ขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง แต่ด้านท่ีให้ระดับความภักดีน้อยท่ีสุด คือ ด้านความต้ังใจซ้ือ เม่ือเปรียบเทียบกับ
ระดับความภักดีในด้านอ่ืน ๆ 
 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการ
ขนส่งสินค้า จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการให้ความม่ันใจต่อผู้รับบริการ 
และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the quality of cargo services. 
in Pathum Thani, 2) to study the loyalty of customers using cargo services in Pathum 
Thani province, and 3) to study the level of service quality that affects loyalty levels 
in  the freight service business in Pathum Thani province. The population used in the 
research was everyone who used the services of freight companies in Pathum Thani 
province. The sample size was 160 and was determined using the fomula known as 
the population of krejcie and Morgan. The instrument used was a questionnaire. The 
data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation. Correlations 
between variables were determined using multiple regression analysis. The study indicated 
that most customers who used the services were women, aged between 31 - 40 years, 
who held Bachelor's Degrees and mostly had careers as private business owners. 
Their monthly income was more than 40,000 THB. 

 The research results can be summarized as follows:  
 1) The results of the customer study showed that there was a high level of 
service quality, but that the aspect that provided the lowest level of customer service 
was reliability and trust, as compared to other service quality levels. 
 2) The overall results of the service quality analysis showed that the level 
of loyalty was at a medium level. Service quality had a positive effect on loyalty and 
reliability, as well as on customer confidence in Pathum Thani provice. 
 3) The results of the hypothesis testing showed that the service quality influenced 
the level of loyalty to the freight service companies in Pathum Thani province. The 
aspects reliability and trustworthiness, customer confidence and individual customer 
care were all statistically significant at the 0.05 level. 
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