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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงในทุกภาคสวน ทําให
อํานาจดานการตลาดอยูกับลูกคามีสิทธิ์ในตัดสินใจเลือกซื้อ สิ่งที่ตนเองเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้ง
ทางดานจิตใจและผลประโยชน ดังนั้นเรื่องการตัดสินใจของลูกคา คงไมตางอะไรกับผูใหบริการรุน
ใหมที่เ ห็ นความสํ าคั ญ ของคํ าว า คุณภาพและคุณธรรม คําสองคํานี้จ ะตองอยูในใจตลอด เพื่อ
สงเสริมใหองคกรเกิดความเข็มแข็งอยางยั่งยืนจึงเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา
เมื่อองคกรธุรกิจปจจุบันตองพัฒนาทุก ๆ ดาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตอบสนองการใหบริการไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะดานขอมูลขาวสารเปนปจจัยสําคัญของโลกยุค
ใหมที่ตองสื่อสารอยางรวดเร็ว ถูกตอง ตรงเปาหมาย และสรางความสัมพันธอันดีสูการใหบริการที่
เลิศ ความคาดหวังจากลูกคาที่มีตอองคการผูผ ลิตหรือผูใหบริการเปนสิ่งที่ควรจะไดรับการตอบสนอง
ดังนั้นกิจกรรมในวงธุรกิจปจจุบนั จึงมีวัตถุประสงคที่มุงเนนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและ
สังคม
องคการตางๆใหความสําคัญในการพัฒนามาตรฐานโดยเฉพาะดานระบบคุณภาพ ISO ทําให
การพัฒนาที่ตองไปสนองตอบความตองการของลูกคา โดยใหความสําคัญในการแกปญหา และนํา
ขอเสนอแนะจากลูกคามาสูก ารการพัฒนา และปรับพัฒนาองคการใหลกู คาเกิดความพึงพอใจที่สงู ขึ้น
ถือเปนดัชนีชี้วัด เพื่อกระตุนใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นขององคการ และพัฒนาความ
หลากหลายในการปรับตัวใหตรงตามความตองการของลูกคา ใหเ กิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ทํางานหรือการรับบริการของลูกคา ตลอดจนนวัตกรรมใหมหรือวัฒนธรรมองคการทีล่ ูกคาชื่นชม ซึ่ง
สิ่งที่กลาวมาเปนภาพรวมที่บริษัทตองคนหาอันนําไปสูการพัฒนา พนักงาน ทรัพยยากร เทคโนโลยี
ตลาด และหุนสวนทางธุรกิจจากทุกมุมโลก
การศึกษาวิจัยนี้ เปนดัชนีเ ปรียบเทียบการพัฒนาองคการ จากปที่ผานมาเพื่อชี้ใหเ ห็นถึง
ความจริ ง ใจของบริ ษัท ที่ มีตอ ลู กค า จากการสรางคุณภาพ และบริก าร บริษัท ไออารพีซี จํากัด
(มหาชน) กลุ ม ธุร กิ จ ท าเรื อและถุ ง เก็บผลิตภัณฑ ยัง ใหความสําคัญ ในการพัฒ นาตามมาตรฐาน
คุณภาพ ISO พรอมพัฒนาการใหบริการที่ดี โดยหวังวาจะนําขอมูลที่ไดไปสูการพัฒนาใหองคการเกิด
ความเข็มแข็งเพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจระดับความพึง พอใจของลูกคาที่ใชบริการของทาเรือ ไออาร พีซี และถังเก็บ
ผลิตภัณฑ
2. เพื่อเปรียบเทียบและวิเ คราะหร ะดับความพึงพอใจของลูก คาที่มีตอ การใหบ ริการของ
บริษัทไออารพีซี และคูแขง
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ประจําป 2558

โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

2

กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ 2558

3. เพื่ อ สํ า รวจความต อ งการ (Customer needs) และความคาดหวั ง (Customer
expectation) ของลูกคาที่มีตอการบริการดานตางๆ ของธุรกิจทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑของ
ไออารพีซี
4. เพื่อเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) ของธุรกิจทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ ประจําป
2558

3. ประโยชนที่จะไดรบั

1. เปนแนวทางใหบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของตระหนักและเขาใจถึงระดับความ
พึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการ และเปรียบเทียบการแขงขัน
2. นําไปเปนแนวทางวางแผนพัฒนาการตลาดหรือขยายตลาดใหเกิดความเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาดเปาหมายธุรกิจทาเรือของบริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
3. สามารถใชเ ปนผลแหง การรองรับ การพัฒ นาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO
9001:2010
4. เปนแนวทางใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการแกไขปรับปรุงการใหบริการ
ใหมีประสิทธิภาพและสนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น

4. ขอบเขตในการวิจัย

1. ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีผลตอสินคา และบริการ
ในการใหบ ริก ารของฝายการตลาด และบริห ารทาเรือ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ซึ่ง จะ
ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาวาตองการอะไร โดยเนนสูปจจัยดานการตลาด
ดานการปฏิบัติงาน และดานโครงสรางอุปกรณและสถานที่
2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปนลูกคาที่ใชบริการทาเรือระยอง โดย
รับฐานขอมูลจาก บริษัทกําหนดให และขอมูลลูกคาตองตอบดวยความยินดีและเต็มใจ
3. ขอมูลจะมาจากการเก็บในพื้นที่ทาเรือและขอมูลจากพนักงานและจากการประชุมที่ได
เขารวม อันเปนประโยชนกับการวิเคราะหผล
4. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนบริษัท ลูกคาของธุรกิจทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ รวมทั้งหมด 60 ราย
5. ตัวแปรในการวิจัย
5.1 ตัวแปรอิสระ - ขอมูลทั่วไปไดแก ประเภทธุรกิจ ใชบริการทาเรือประเภทใด
หรือถังเก็บผลิตภัณฑ ความถี่ในการใช ระยะเวลาการใชบริการ และการแนะนําใหผอู ื่น
- ปจจัยที่มผี ลตอความคาดหวังและความพึงพอใจ
- ปจจัยที่มีตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการ
- ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
5.2 ตัวแปรตาม - ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา
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5. ระยะเวลาดําเนินงาน

กําหนดระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 4 เดือน นับแตวันที่ทําสัญญา ซึ่งระยะเวลาสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเมื่อไดรับความเห็นชอบจากทางบริษัทฯ

6. นิยามศัพท

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) หมายถึง บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) กลุม
ธุรกิจทาเรือ สํานักงานตั้งอยูที่ 555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และฝายธุรกิจทาเรือและคลังน้ํามัน ทาเรือไออาร
พีซี ระยอง ผูใหบริการดานการทาเรือเอกชนทัง้ เรือในและเรือตางประเทศ และถังเก็บผลิตภัณฑ
ลูกคา หมายถึง ลูกคาภายนอก ที่ทําการตลาดหรือรับบริการโดยตรงและโดยออม
ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง การวัดผลทางความคิดของลูกคาที่มีตองานทาง
การตลาด บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) กลุมธุรกิจทาเรือระยองและถังเก็บผลิตภัณฑ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของลูกคาแตละรายที่ไดใชบริการกลุมธุรกิจทาเรือ
ระยอง และถังเก็บผลิตภัณฑ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ที่แสดงออกมาทางแบบสอบถาม
ความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึกของลูกคาแตล ะรายที่หวังหรือคาดหวังวานาจะได
จากการใชบริการทาเรือ ระยอง และถังเก็บผลิตภัณฑ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ที่แสดง
ออกมาทางแบบสอบถาม

7. กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอมูลทั่วไป

ปจจัยที่มีตอความพึงพอใจ
-ดานองคกร
-ดานการตลาด
-ดานการปฏิบัติงาน
-ดานโครงสรางอุปกรณและสถานที่

ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริ การ

ความคาดหวัง/ความพึง
พอใจของลูกคา

ความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริ การ

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บทที่ 2
บริษัทไออารพีซีจํากัด (มหาชน)
กลุมทาเรือระยองและถังเก็บผลิตภัณฑกับงานบริการลูกคา
1. ความเปนมาของบริษัท

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) หรือ “IRPC” (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมป
โตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” จดทะเบียนเปนนิติบุคคลเมื่อป พ.ศ. 2521 โดยกลุม
เลี่ยวไพรัตน จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท มหาชนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 บริษัทฯเริ่ม ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อ
จําหนายในป 2525 และไดขยายสายการผลิต ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกชนิดตางๆเพิ่มขึ้น รวมทั้งขยาย
โรงงานและสรางสาธารณูปโภค พื้นฐานสําหรับ อุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร ตอมาบริษัท ฯ
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวคาเงินบาท เมื่อป 2540 บริษัทเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูกิจการเมื่อป 2543 และประสบความสําเร็จในการฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
บริษัทฯและบริษัทในเครือ เปนผูประกอบการอุตสาหกรรม ปโตรเคมีครบวงจรแหงแรก
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีโรงงานอยูที่จังหวัดระยอง ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรมภายใตการ
จัดการของบริษัทฯ พรอมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการ ดําเนินอุตสาหกรรม ปโตรเคมี ครบวงจร
เชน ท าเรื อ น้ําลึ ก คลั ง น้ํ ามั น โรงไฟฟา ผลิตภัณฑห ลัก คือผลิตภัณฑปโ ตรเคมี และผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลุมธุรกิจทาเรือ ปจจุบันบริษัทฯไดมีการวิจัยและ
พัฒนาสินคาและบริการรวมถึงการสงเสริมมาตรฐานสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหแกสังคมและชุมชนใน
ทองถิ่นและสังคมของประเทศ
ภายใตหลักการ : บริษัทมีนโยบายดานการบริหารกิจการที่ดี
องคการไดใหความสําคัญตอการกํากับกิจการที่ดี ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีอันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มี
การบริหารจัดการที่เปนเลิศ และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ไดเผยแพรคูมือหลักการกํากับกิจการที่ดีผานระบบ Intranet ของบริษัทฯ พรอมทั้งจัดใหมีกิจกรรม
เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับตัวแทนพนักงานแตละหนวยงาน
(CG Agent) มีการปฐมนิเ ทศพนัก งานใหมทุกคนใหรับ ทราบนโยบายและถือเปนแนวปฏิบัติตาม
คุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ ประกอบดวย
1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชี้แจง และอธิบาย
การตัดสินใจนั้นได (Accountability)
2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
(Responsibility)
3. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีความเปนธรรม และมีคําอธิบาย
(Equitable Treatment)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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4. ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใสแกผูที่เกี่ยวของ (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ องคกรในระยะยาว (Vision to Create
Long Term Value)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) มาใชในการดําเนินงาน มี
โครงสรางการบริหารที่มีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และผูถือหุนอยาง
เปนธรรม
บริษัท มีการปรับภาพลัก ษณทั้ง องคก รใหเ ปนองคกรภาพลักษณใหม ในการมีสวนรวม
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม อันไดแก ลูกคาและประชาชน คูคา คูแขง เจาหนี้ ผูถือหุนพนักงาน
และชุมชนรอบโรงงาน และคลังสินคา โดยการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต กับดานสิ่งแวดลอม

2. งานบริการกลุมธุรกิจทาเรือระยอง และถังเก็บผลิตภัณฑ
ทาเรือ ไออารพีซี ระยอง เปนทาเรือพาณิชยและอุตสาหกรรม ซึ่ง
ดําเนินการโดย บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูหางจาก
ตัวเมืองระยองไปทางตะวันออก 3 ก.ม. และอยูหางจากกรุงเทพฯ
ไปทางตะวันออก 215 ก.ม. มีการแบงทาเรือ ออกเปน 2 สวน
ไดแก ทาเรือสินคาปโตรเคมีและปโตรเลี่ยมเหลว กับ ทาเรือคอน

เทนเนอรและสินคาทั่วไป
ความยาวรองน้ํา จากทุนนํารองถึงจุดกลับลําเรือยาวประมาณ 12 ไมลทะเล ตามแนวเสน 23° เหนือ
รองน้ํามีความกวาง 185 เมตร และมีความลึก 19 เมตร (วัดจากระดับน้ําทะเลต่ําสุด) ระดับน้ําขึ้นลง
อยูระหวาง 0.5 เมตร ถึง 2.5 เมตร เหนือระดับน้ําในแผนที่ กระแสน้ําเคลื่อนตัวจาก ทิศตะวันออกไป
ทิศตะวันตก ตามกระแสน้ําขึ้นน้ําลง ความเร็วอยูระหวาง 0.5 - 2.5 น็อต
ความสูงของคลื่นในชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยปกติ
ประมาณ 1 ถึง 2.5 เมตร อัตราความเร็วลมนอยกวา 10 น็อต แตอาจมีความเร็ว ถึง 45 น็อต ในชวง
ฝน ฟ า คะ น อ ง แ ละ ฝ น ต ก ห นั ก ซึ่ งเ ป น บ า ง ครั้ ง บ าง คร า วใ น
ช ว ง ม ร สุ ม พั ด ผ า น
เขตเวลาประเทศไทย +7.00 จากเวลามาตรฐาน กรีนนิช ทุนนํารอง ปรากฏใหเห็นได
ดวย เครื่องสะทอนสัญญาณวิทยุ เครื่องสะทอนเรดาห และไฟกระพริบสัญญาณขาวแดง ในอัตรา 3
ครั้ง ตอ 30 วินาที เห็นในระยะ 6 ไมลทะเล
• พื้นที่ทิ้ง สมอ " A " ตั้งอยูที่ตําแหนงละติจูด 12° .30 ' เหนือ, ลองติจูด 101° 15 '.5
ตะวันออก
• พื้นที่ทิ้ง สมอ " B " สําหรับเรือที่มีความลึกไมเกิน 8 เมตร ตั้งอยูที่ตําแหนงละติจูด
12° .36 '.5 เหนือ, ลองติจูด 101° 15 '.5 ตะวันออก
• ทุนนํารองตั้งอยูที่ตําแหนงละติจูด 12° 30 '.73 เหนือ ลองติจูด101°14'.91ตะวันออก
• ทาเรือ ตั้งอยูที่ตําแหนงละติจูด 12° 38 '.2 เหนือ, ลองติจูด 101°18 '.2 ตะวันออก
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เรื อ ทุก ลํ าที่ เ ขาเขตท าเรือ ไออารพีซี ระยอง จะถูกวางแผนการเทียบทาโดย แผนก
วางแผนทางเรือของ ฝายจัดการและการตลาดทาเรือ
ทาเรือ ไออารพีซี ตั้งอยูบริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ จังหวัดระยอง
ทาเรือ ไออารพีซี มีการใหบริการเทียบเรือเพื่อขนถายสินคา พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อใหบริการลูกคาในการเทียบทา เชน เรือลากจูง บริการนํารอง เรือบริการ เครื่องชั่ง ลานตูสินคา
คอนเทนเนอร โกดังเก็บสินคา เครื่องจักรและอุปกรณในการขนถายสินคา ทาเรือหลักประกอบดวย
LCT

ทาเรือปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) หรือทาเรือ

เริ่มกอสรางขึ้นในป พ.ศ 2521 เพื่อใชเปนทาเทียบเรือขนถายสินคาประเภทของเหลวและ
กาซ ความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบดวยทาเทียบเรือขนาดใหญ 6 ทา สามารถรับเรือได
ตั้งแตขนาด 1,000 – 250,000 ตัน
ทา เรื อ LCT ใหบ ริก ารเทีย บเรื อ เพื่อ ขนถ ายสิ นค าด วยอุ ป กรณ ข นถ ายที่ทั น สมั ย มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย นอกจากทางทาเรือ จะใหบริการสินคาของบริษัทฯ เองแลว ยังเปด
ให บ ริ ก ารแกบ ริษั ท ฯ ทั่ วไปจากภายนอกเข ามาใช บ ริ ก ารเทีย บเรื อ และขนถา ยสิ น คา ไดด ว ย
ทาเรือ LCT มี ปริ ม าณสิ นค าผ านทา 15 ลานตันตอ ป และรองรับ เรือมากกวา 2,000 ลําตอ ป

ทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal) หรือทาเรือ BCT
ทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป มีลักษณะเปนแขนยื่นลงไปในทะเล เทียบทาได 2 ดาน
ตัวทามีความยาว 900 เมตร และความกวาง 44 เมตร ประกอบดวย ทาเทียบเรือ 6 ทา สามารถรับ
เรือลําเลียงไดตั้งแตขนาด 800 ตัน จนถึงขนาด 150,000 ตัน ทาเรือคอนเทนเนอรและสินคาทั่วไป
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ใหบริการขนถายสินคาทั่วไป เชน เหล็ก กะลาปาลม ถานหิน สินแร เปนตน โดยปจจุบันมีปริมาณ
สินคาผานทา 1.4 ลานตันตอป

นอกจากนี้ทางทาเรือ IRPC ยังมีโครงการที่จะนําสายเรือตางๆ มาเทียบทาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาที่นําเขาและสงออกสินคาประเภทตูคอนเทนเนอรในอนาคตอีกดวย
ธุรกิจใหบริการถังเก็บสินคา
การใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑ IRPC ที่ใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑปโตรเคมี และปโตรเลียม
เหลว สําหรับลูกคาภายนอก โดยขนถายผานทาเรือปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว หรือทาเรือ LCT
เพื่อรองรับการนําเขาและสงออก ภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก
ซึ่ง IRPC มีคลังน้ํามัน 5 แหง กระจายไปตามภูมิภาคไดแกคลังน้ํามันระยอง คลังน้ํามันพระ
ประแดง คลังน้ํามันอยุธยา คลังน้ํามันชุมพร และคลังน้ํามันแมกลอง ทําใหมีการใหบริการถังเก็บ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวสําหรับลูกคาภายนอกดวย เพื่อรองรับการจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันของ
IRPC
ทําเลและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทาเรือ IRPC ระยองตั้งอยูหางจาก ถ.สุขุมวิทเพียง 2 กิโลเมตร โดยถนนทางเขาบริเวณทาเรือ
กวางขวางสะดวกสบาย สามารถเขา-ออกได 2 เสนทาง คือเสนทางริมคลองชลประทาน และเสนทาง
พัน ร. 7 ซึ่งเชื่อมตอถนนสุขุมวิทไดหลายเสนทาง
ทางทาเรือไดจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ เพื่ออํานวยความสะดวกไวอยางเพียงพอ ไดแก
 Tractor Head และ Container Chassis ไวบริการลูกคาระหวางโรงงานและทาเรือรวมถึง
บริเวณทาเรือ
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 Reach

Stacker Hopper ตัวใหญ 4 ตัว ตัวเล็ก 4 ตัว เพื่อขนถายสินคาที่เปน เม็ดหรือกอน
เชน ถานหิน เปนตน
นอกจากนี้ยังไดจัดระบบไฟฟาและไฟแสงสวางสํารองไวใชในระวางเรือ พรอมทั้งมีน้ําจืดและ
น้ํามันเชื้อเพลิง เตรียมพรอมไวบริการแกลูกคา สําหรับเรือที่ตองการใชบริการเรือลากจูงและนํารอง
ทางทาเรือก็มีใหบริการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องชั่งน้ําหนักขนาด 80 ตัน จํานวน 2 เครื่อง และโรงพัก
สินคาขนาดใหญ 2 หลัง
บริการสําหรับสายเรือ/ตัวแทนเรือ
 เรือลากจูง

 เจาหนาที่นํารอง
 เรือบริการ
 รับเชือก
 น้ําจืด

 โรงพักสินคา

 บริการชั่งน้ําหนัก
 เครน/รถยก

สิ่งอํานวยความสะดวก

 ศูนยควบคุมทาเรือ
 ทุนไฟนํารอง

 อุปกรณสูบถายสินคากาซและของเหลว
 โกดังและลานวางกองสินคา

 ระบบไฟฟาแสงสวางบนทาเทียบเรือ
 แผนที่ความลึกรองน้ํา

 ระบบรักษาความปลอดภัย

 บริการจัดการและวางแผนเรือเขาเทียบทา
 อุปกรณชวยชีวิต

3. การตลาดกับกลุมธุรกิจทาเรือ บริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีที่ทําให มีก ารการบริโภคสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ระบบคมนาคมและการสื่อสาร ที่ตองการประสิทธิภาพมาก จนกลาวไดวาเทคโนโลยีทําใหโลกไร
พรมแดน สามารถติดตอสรางความสัมพันธกันไดงายขึ้นเร็วขึ้นรวมถึงรับรูขอมูลขาวสารรวดเร็วขึ้น
สงผลทําใหเกิดความสัมพันธในการตอบสนองความตองการที่เนนความแตกตาง และการใหบริการที่
ดีเลิศในสังคมที่มีการแขงขัน ดังนั้นความสัมพันธในการตอบสนองความตองการของผูขายหรือผูผลิต
ที่มีหนาที่ทางการตลาดในการสรางสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของผูซื้อใหไดรับคุณคา
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หรือมูลเพิ่มในการตอบสนองความตองการที่ลกู คาเลือกไดจากการแขงขันเปนเหตุผลที่ทําใหการตลาด
มีความสําคัญมากขึ้น
การตลาดยุคใหมจึงไมใชเพียงสิ่งที่ผูผลิตอยากจะขายหรือผูซื้ออยากจะซื้อแตยังมีเหตุผล
ทางการตลาดที่มีความสําคัญมากกวานั้นโดยเฉพาะสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพ ลตอการแลกเปลี่ยนของ
มนุษย
ปจจุบันการตลาดไดมีการพัฒนากระบวนการตอบสนองความตองการของตลาด อันเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ ธุรกิจจะเกิดความเจริญรุงเรืองไดตองอาศัยการทํา
การตลาดเปนหลัก อยางมีป ระสิท ธิภาพโดยเฉพาะการนําเสนอคุณคา การใหความสําคัญ ในการ
กําหนดกิจ กรรมทางการตลาดใหเ กิดความเหมาะสมกันระหวางองคการธุร กิจ ตาง ๆ โดยเฉพาะ
การตลาดทาเรือของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) นักการตลาดตองมีการศึกษาความเขาใจใน
ตลาดโดยเฉพาะตลาดธุรกิจทาเรือซึ่งเปนตลาดองคการ ถือเปนตลาดบริการที่ตองใหความสําคัญกับ
การบริหารงานใหบริการลูกคาเกิดความประทับใจ
การตลาดบริการ การตลาดบริการมีความสําคัญ ในปจจุบันมากดังนั้น การบริหารงาน
บริการจึ งมี ความจําเป นสํ าหรับ องคก ารที่ตองมีก ารสรางปฏิสัม พันธกับลูกคาอยางมากเชนธุรกิจ
บริการ การบริหารการบริการถือเปนกระบวนการเพื่อสรางและรักษาความพึงพอใจ ความคาดหวัง
ของผูรับบริการ ขณะเดียวกันก็มีการสงเสริมความพึงพอใจและความจงรักภักดีผูกพันกับองคกรของ
พนักงานไวดวย การบริหารการบริการจะใหความสําคัญกับผูที่กอใหเกิดกําไร หรือผลตอบแทนที่
คุมคาแกอ งคการ ขณะเดียวกันก็ตองตระหนักวา การบริการที่ดีจ ะไมเกิดมีขึ้นหากพนักงานของ
องคการ เชน ฝายผลิต ฝายดําเนินการ และฝายใหบริการ ไมมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
เพราะกระบวนการของการบริหารบริการตองใหหลักประกันถึงแนวทางที่จะกอใหเกิดอรรถประโยชน
สูงสุดใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของในการกอใหเกิดการบริการ นั้นคือการประสานงานความตองการของ
ผูรับ บริ ก าร และของพนั ก งาน เข ากับ นโยบายเปาหมายขององค ก ารในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
กระบวนการบริหารบริการที่มุงแตคํานึงถึงการไดกําไรสูงสุดเปนสําคัญนั้นไมสามารถทําใหองคการอยู
รอดไดในภาวการณแขงขันอยางสูงของการใหบริการ ทําให การบริการประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้
(1) มีก ารระบุอ งคป ระกอบของขั้นตอนการบริก ารตางๆ เวลาที่เ ตรียม เวลาที่
ใหบริการและขอจํากัด
(2) มีการตรวจสอบวิเคราะหความตองการของลูกคา สิ่งที่ลูกคาประทับใจกับการ
ใหบริการ
(3) ออกแบบชุดของการบริการ มาตรฐานการสรางความประทับใจ ความคุมทุน
(4) ประชาสัมพันธการขาย ทีมงานขายการบริการ
(5) ทดสอบตลาด ทดลองปฏิบัติแผนการตลาด
(6) ควบคุมการปฏิบัติงาน วัดประเมินผลการใหบริการ ผลการปฏิบัติเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานการบริการที่กําหนดไวแตแรก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 51-52)
จากที่กลาวมาการบริหารการบริการมีความสําคัญสามารถสรุปได 2 ประเด็นคือ
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1) ในสวนขององคการ ผูถือหุน ผูลงทุนหรือผูประกอบการ เปนผูวาจางที่ตองจัดการ
สงเสริมใหแกพนักงานผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริการ เชนคาตอบแทน สิ่งจูงใจ โอกาสกาวหนา
การสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานในองคการ
2) ในสวนนอกองคการ กับลูกคาหรือผูรับบริการ เปนผูจัดหาสินคาและบริการตางๆ
ที่ตรงกับความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของผูรับ บริการที่มีคานิยมที่สําคัญ คือ ความสะดวกความ
รวดเร็ว คุณภาพดี ราคาถูก เปนตน
กําไร ความได้เปรี ยบของการทําธุรกิจ
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน

ความคาดหวัง / ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
กลยุทธ์ของการบริ การ

กลยุทธ์การบริ หารงานที่มีต่อ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และการสร้าแรงจูงใจ

บทบาทของผูใ้ ห้บริ การให้ตรง
กับความคาดหวังและความ
ต้องการของลูกค้า

การบริหารบริการ
( วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์)
ผูป้ ระกอบการ / ผูบ้ ริ หาร
ภาพที่ 2.1 บทบาทหนาที่ของผูประกอบการหรือผูบ ริหารการบริการ
ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 53)
จากภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นวาเปาหมายของการบริหารการบริการคือความพึงพอใจของ
ลูกคาซึ่งอาจพิจารณาไดถึงลูกคาภายในคือ พนักงานหรือบุคลากร และลูกคาภายนอกคือผูรับบริการ
ซึ่ง ผูป ระกอบการตองมีการบริห ารการบริก ารอยางเหมาะสมโดยมีก ารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
นโยบาย และกลยุทธขององคการใหชัดเจนซึ่งสิ่งที่กําหนดนั้นตองสามารถปฏิบัติไดและสรางความพึง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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พอใจใหลูกคาไดเปนอยางดี โดยตองพิจารณาองคประกอบ 3 ดานหลังของระบบการบริหารการ
บริการที่ประกอบดวย 1. ดานทรัพยากรมนุษย, 2. ดานการตลาด และ 3. ดานการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการ พิจารณาไดดังภาพที่ 2.2
ดานการตลาด
- การแสวงหาลูกคา / กลุมเปาหมาย
- การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูรบั บริการ
- กิจการการผลิต ใหบริการ, ตลาด,
กําหนดราคา

ดานทรัพยยากรมนุษย
-การจัดโครงสราง, การสรรหา, การ
รักษา, การพัฒนา (ทั้งพนักงานและ
ผูบริหาร)
- การกําหนดคาตอบแทน
ผลประโยชน หรือแรงจูงใจ

ลูกคา/ ผูรบั บริการ
ดานการปฏิบัติการ
- การใชเครือ่ งมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- การใชเครือ่ งใชสํานักงานอัตโนมัติ
- การบริหารสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ภาพที่ 2.2 องคประกอบ ที่สําคัญ 3 ดานของการบริหารการบริการ
ที่มา : ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 71)
จากภาพที่ 2.2 แสดงใหเห็นวาทั้งสามดานตองมีความสัม พันธกันอยางมีร ะบบเพื่อมุง
ตอบสนองความตองการของลูกคาแตดานการปฏิบัติการนั้นลูกคาจะตองมีกระบวนการแรกเปลี่ยนให
เกิดความรวมมือซึ่งกันและกัน ถึงจะไดรับการบริการที่ดีซึ่งจะมีผลกระทบตอกันและกัน สวนดาน
ทรัพยากรมนุษย และดานการตลาดลูกคาจะไมมีสวนเขาไปเกี่ยวของถึงองคประกอบทําใหไมเกิดผล
กระทบโดยตรง แตทางออมดานทรัพยากรมนุษยและการตลาดถาไมดีก็จะสงผลไปสูการปฏิบัติอันจะ
สะทอนมาสูลูกคาเชนกัน การทําการตลาดที่เนนบริการในปจจุบันจึงตองใหความสําคัญกับการตลาด
ที่คอบคุมการใหบริการและหนาที่ทางการตลาด โดยจะเกื้อหนุนการบริการไดอยางดีพิจารณาจาก
ภาพที่ 2.3
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ระบบการตลาดที่เกื้อหนุนการบริการ

ระบบการใหบริการ
อาคาร สถานที่
เครื่องมือ เครือ่ งจักร
เทคโนโลยี สิ่งอํานวย
ความสะดวก
บุคลากร

ฝายขาย
ฝายประชาสัมพันธ
ลูกค้า /
ผู้รับบริการ

การใหบริการเกี่ยวของกับ บุคลากร
เครื่องมือ สถานที่ กระบวนการ
และการควบคุมคุณภาพ

ภาพที่ 2.3 ระบบการตลาดของการบริหารการบริการ
ที่มา : ดัดแปลงจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 72
จากภาพที่ 2.3 จะเห็ น ถึง ระบบการตลาดของการบริห ารการบริก ารที่ต อ งมีร ะบบ
การตลาดที่เกื้อหนุนการบริก าร และระบบการใหบ ริก าร ซึ่งทั้ง 2 ระบบก็จ ะเนนใหเห็นถึงคน
กระบวนการ เครื่องจักรหรืออุปกรณเครื่องมือที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองมีความสัมพันธกันอยางเปน
ระบบตามหนาที่ทางการตลาด ดังนั้นการตอบสนองความตองการหรือบริการลูกคา ถือเปนหนาที่
ทางการตลาดที่สําคัญซึ่งจะตองมีการสรางความสัมพันธกันอยางเปนระบบในการตอบสนองความ
ตองการ รวมถึงหนาที่ทางการตลาดที่ตองรับผิดชอบและตองสํานึกในความรับผิดชอบ เพื่อหวังทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเปนลูกคาที่มีความซื่อสัตยกับบริษัทรวมถึงผูที่ยังไมเปนลูกคาทํา
ใหเปนลูกคาใหมมากขึ้นอยางยั่งยืน ปจจุบันทางบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ตองพิจารณาการ
พัฒนาการตลาดใหทําหนาที่ครอบคลุมที่กลาวมาทั้งหมดเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกคา

4. การบริการที่เปนเลิศ

โลกธุรกิจปจจุบันมีการแขงขันกันสูง มุมมองของบริษัทที่มีชื่อเสียงจึงพยามยามผลักดัน
งานบริก ารใหเปนเลิศจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคก ร (Corporate Culture) เพื่อ ความแข็งแกรง ที่
เหนือกวาคูแขงโดยเฉพาะธุรกิจที่สรางความแตกตางในตัวสินคาไดยาก ทําใหเกิดตราสินคาของบริษัท
มี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี และมี มู ล ค า สู ง ขึ้ น ทั้ ง ในสายตราลู ก ค า พนั ก งาน ผู ถื อ หุ น ผู ที่ จ ะเป น ลู ก ค า
กลุมเปาหมายในอนาคต และสังคม (พิสิทธิ์ พิพัฒนโภคากุล, 2549 หนา15)
แนวคิดที่มีตอลูกคา
ในอดีตองคกรที่มีการแขงขันสูงจะใหความสําคัญตอลูกคาที่นึกถึงแตลูกคาภายนอก
องคกรวาคือพระเจา แตตางกับสินคาที่มีการผูกขาดหรือผูขายนอยรายที่ผผู ลิตมักไมใหความสําคัญตอ
ลูกคามากนักเชนธุรกิจปุย หรือธุรกิจน้ํามันที่มกี ารใหโควตาผูขายหรือลูกคาแตในสถานการณปจจุบัน
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มีการแขงขันกันมากขึ้นผูประกอบธุรกิจสวนใหญจึงหันมาใหความสําคัญกับลูกคามากขึ้น ผูบริหาร
องคการตองรูและเขาใจคําวาลูกคาคือใคร ซึ่งก็มิใชลูกคาภายนอกที่ซื้อสินคาอยางเดียวแตก็ตองรูจัก
ลูกคาภายใน จึงตองใหความสําคัญแกลูกคาภายนอกและลูกคาภายใน
ปจจุบันพูดถึง คําวาลูกคาตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality
Award : TQA) หมายถึงผูที่เปนหรืออาจจะเปนผูใ ชสินคาหรือบริการขององคกร ซึ่งรวมทั้งผูใชสินคา
และรับบริการโดยตรง และผูซื้อสินคาและบริการเพื่อจําหนายหรือสงตอ
ลูกคา คือ บุคคล (หรือ นิติบุคคล) ที่ซื้อสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูซื้อที่ซื้อ (หรือใช
บริการ) กับสถานที่หรือองคกรใดเปนการประจําหรือโดยสม่ําเสมอ จากความหมายลูกคาดังนี้
(1) ลูกคาภายนอกที่หมายถึงบุคคลหรือองคกรที่จายเงินเพื่อแลกกับสินคาและบริการ
(2) ลูกคาภายในที่หมายถึงบุคคลภายในองคกรที่ปฏิบัติหนาที่ตางๆเพื่อแลกกับเงิน
ลู ก ค าภายนอกและลู ก คาภายในจะมีก ารสัม ผัส และมีความสัม พันธตอ กัน และกันใน
กระบวนการใหบริการลูกคาซึ่งตองมองลูกคาเปนศูนยการ(Customer Centric) และตองมีพนักงาน
หนาบาน (Front Line) และพนักงานหลังบาน (Back Office) โดยใหลูกคาถือเปนศูนยกลางในการ
ทํางานขององคก ร เพื่อใหทุกหนวยงานสงมอบบริการที่มีคุณภาพใหแกลูก คา มีความใกลชิดกับ
ลูกคา สามารถติดตามความพึงพอใจพบปะพูดคุยกับลูกคาอยางตอเนื่อง ซึ่งองคกรตองปรับเปลี่ยน
สรางความเขาใจในงานบริการที่ดีเลิศใหแกพนักงานทุกคนคิดถึงผลประโยชนของลูกคาเปนที่ตั้งโดย
ผลักดันใหเปนคานิยมบริการลูกคาดวยใจ หรือวัฒนธรรมองคกร
พนักงานขาย
รักษาความปลอดภัย/ยาม
พนักงานประชาสัมพันธ์

พนักงานการตลาด
ลูกค้า

พนักงานขนส่ง

พนักงานห้องวางบิล
พนักงานควบคุมสินค้า

พนักงานบัญชี
ภาพที่ 2.4 การมองลูกคาเปนศูนยกลาง
การตลาดตองมุงเนนลูกคา
การตลาดที่ตองมุงเนนลูกคาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการตองมีการตรวจ
ประเมินการสรางความสัมพันธกับลูกคาและการกําหนดปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคา สรางความพึง
พอใจ ความภักดี และการรักษาลูกคาไว รวมถึงปจจัยที่นําไปสูการขยายตัวของธุรกิจและความ
ยั่งยืนขององคกรในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด ที่ตองเขาใจลูกคา และตลาดเปาหมายมากขึ้น ซึ่ง
สามารถนําขอมูล มาจากลูก คาของคูแขง ลูก คาในอนาคต ลูก คาในอดีตและปจ จุบัน โดยการ
พัฒนาการรับฟงขอรองเรียนใหทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
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2) ความสัมพันธและความพึงพอใจของลูกคา จะทําใหเกิด ลูกคาใหม การตอบสนอง
ความตองการลูกคา การซื้อซ้ํา ลูกคาพูดถึงในทางที่ดี ทําใหเกิดภาพลักษณเปนที่ยอมรับของสังคม
สวนในเรื่อ งที่เปนปญหาตองมีการจัดการกับ ขอรองเรียน การแกไขปญหาตางๆโดยทันที เพื่อลด
ความไมพึงพอใจ การสูญเสียทางธุรกิจ การรวบรวมและวิเคราะหขอรองเรียนในการปรับปรุงทั่ง
องคกรโดยรวมกับคูคา
3) การประเมินความพึงพอใจลูกคา โดยวิธีการประเมินความพึงพอใจไมพึงพอใจและ
ความภัคดีในลูกคาแตละกลุม
- จะทําใหไดขอมูลที่ชวยการตอบสนองเกินความคาดหวัง
- ทําการคากับลูกคาไดอยางตอเนื่อง
- ไดรับการกลาวถึงในทางที่ดี
- สามารถนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ การบริการ และการทําธุรกรรม
การสรางงานบริการอยางมีคุณภาพ
การสรางงานบริการอยางมีคุณภาพจําเปนตองมีปจจัย 3 ดาน คือ
1. ดานกลยุทธการบริการจะเปนสวนหนึ่งของกลยุทธธุรกิจที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ
เพราะจะเปนแผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนเรื่องนโยบายที่จะกําหนดคุณภาพ เงื่อนไข อื่น ๆ
ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดานพนักงาน ทุกระดับ ตองมีการใหบริการดวยหัวใจ เต็มใจ และใสใจ (จิตสํานึกใน
การใหบริการที่ดี) ในความรับผิดชอบที่ประกอบดวย
- มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ
- โดยเขาใจธรรมชาติที่แตกตางของลูกคา
- เรียนรูและรับรูความรูสึก และอารมณตนเองในการปรับใช
- หลีกเลี่ยงคําวา “ไม” กับลูกคา
- ไมมีคําวาปญหาหรืออุปสรรค
- สรางเปาหมายที่เปนพลังอันยิ่งใหญ โดยมีศรัทธาตอองคกร
- ใหกําลังใจ เพื่อสรางพลังใหตนเอง โดยเห็นคุณคาของการบริการที่ดี
- สรางบารมีจากการแผเมตตา (ใหการชวยเหลือผูอื่น)
3. ดานระบบงาน หรือระบบการการทํางานควรเรียบงาย ไมซับซอน จัดองคการตาม
ความจําเปนของแตละหนาที่ที่ตองใหบริการอยาดีที่สุด และเปนองคการที่ลูกคาเขาใจและเขาถึงงาย
ที่สุด และกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อเอื้ออํานวยตอการใหบริการที่ดีแกลูกคาตองพิจารณาดังนี้
1) ความถูกตอง ซึ่งตองเปนความถูกตองในงานบริการมิใชความถูกตองตามหลักเหตุผล
ของบริษัทเทานั้น แตตองถูกเรื่องที่ลูกคาตองการหรือมีปญหา ซึ่งจะทําใหงานบริการมีความถูกตอง
มากที่สุด รวมถึงความรวดเร็ว ของระบบงานบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ในการตอบสนอง
อยางเหมาะสม
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2) เวลา ที่เกี่ยวกับการใหบริการ
- เวลาใหบริการ ของลูกคา คือเวลาที่บริษัทใชในการใหบริการลูกคา ซึ่งนิยมเรียกวา
SLA (Service Level Agreement) เปนเกณฑที่สําคัญที่ลูกคาจะบอกวาบริการดีหรือไมดี
- เวลารอคอย คือเวลาที่ลูกคารอรับบริการ ซึ้งสวนใหญในการใหบริการลูกคาไมชอบ
รอคอยใดๆ แตดวยขอจํากัดขององคกร บริษัทไมสามารถลงทุนที่สูงเพื่อลดการรอคอยของลูกคาได
วิธีทีองคกรนิยมปฏิบัติคือ การทําใหลูกคารูสึกดี รูสึกผอนคลายขณะรอคอย
3) ความสม่ําเสมอ เปนการบริการที่มีมาตรฐานตลอดเวลา และเหมือนกันทุกครั้ง ลูกคา
สามารถนึกภาพการใหบริการไดสม่ําเสมอคงเสนคงวา มีรูปแบบ มีระบบ มีมาตรฐาน
คุณภาพการบริการ (Service Quality)
ในการบริ ห ารงานบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพป จ จุ บั น จะใช โ มเดล SERVQUAL ของ
Parasuraman ที่ มี ก ารระบุ ง านบริก ารที่สํา คัญ ไว 5 ดาน ที่เ รียกว า RATER ในการวั ดผลที่
ประกอบดวย
1. Reliability ดานความรูสึกวาสามารถวางใจไดในการใหบริการ เพราะการใหบริการนั้น
มีความถูกตองแมนยํา ไมมีปญหาผิดพลาดและมีความตรงเวลาตลอดในการใหบริการ
2. Assurance ดานความรูสึกที่มั่นใจในการใชบริการ เพราะพนักงานที่ใหบริการมีความ
ความรู และมีอัธยาศัยในการแนะนําที่ทําใหเกิดความรูสึกมั่นใจตอสํานักงานผูใหบริการ
3. Tangibles ดานความพรอ มของเครื่องมือที่ลูก คามองเห็น รวมถึงสถานที่ในการ
ใหบริการ และสิ่งที่สามารถเห็นไดจากพนักงานเชนเครื่องแบบพนักงาน
4. Empathy ดานความรูสึกวาสถานบริการมีความเอาใจใสลูกคา เชนเอาใจใสลูกคา
บุคคลเปนอยางดี เอาใจใสแกความตองการเฉพาะเจาะจงที่เปนความตองการของลูกคา
5. Responsiveness ดานความรูสึกวาไดรับการตอบสนอง อันไมเคยปฏิเสธลูกคากอนที่
จะพยายามตอบสนอง ซึ่งจะเปนการตอบสนองทันทีที่เห็นอันไมเคยปฏิเสธลูกคา

5. แนวคิดความพึงพอใจ

การรับรูถึงคุณภาพของบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งบางครั้งคํา
วา “คุณภาพ” และ “ความพึงพอใจ” มักใชแทนกันได แตนักวิจัยบางรายเชื่อวา คุณภาพของ
บริการ ที่ลูก คารับ รูได เปนแตเพียงองคประกอบสวนหนึ่ง ของของความพึงพอใจของลูกคา ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึง การแลกเปลี่ยนของราคา คุณภาพ และปจจัยซึ่ง เกี่ยวขอ งกับ เรื่อ งสวนตัวและ
สถานการณ ความพึงพอใจของลูกคาเปนเรื่องที่ถาทําใหลูกคาไดในสิ่งที่ตองการเทากับความคาดหวัง
ก็ถือวาไดรับความพึงพอใจ แตถาไมไดรับสิ่งที่ตองการก็เทากับไมไดรับความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจกับความพึงพอใจของลูกคา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่แตละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช
ผลิตภัณฑหรือ การบริโภคสินคา ซึ่ง คุณคาหรือประโยชนที่ไดรับนั้นเทากับหรือสูงกวาระดับความ
คาดหวังของคน ๆ นั้น (กุณฑลี รื่นรมย, เพลินทิพย โกเมศโสภา และสาวิกา อุรหนันท, 2547, หนา
98)
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ความพึง พอใจ หมายถึง การตัดสินใจโดยที่มีความชอบในทัศนคติเ กิดขึ้น ตาม
ปฏิกิริยาในการซื้อสินคา หรือมีการกอปฏิกิริยาตอบตอสินคาเพื่อผูบริโภค (อดุลย จาตุรงคกุล
ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพเดือน จาตุรงคกุล, 2546 หนา 83)
ความพึง พอใจของลูกคา (เลิฟ ล็อ ก, คริส โตเฟอร เอช, 2546 หนา 244- 247)
เนนวาลูกคามักจะมีประสบการณกับความพอใจและความไมพอใจในหลายๆ ระดับ หลังจากที่ไดใช
สินค าหรื อ ใช บ ริ ก ารในแต ล ะอย างแลว ซึ่ง ขึ้น อยูกับ ว าสินคาหรือ บริก ารจะเท ากับ ระดับ ความ
คาดหมาย หรือสูงกวา เนื่องจากความพอใจเปนภาวะทางอารมณ ซึ่งการแสดงออกหลังการซื้ออาจ
เกี่ยวของกับความโกรธ ความไมพอใจ ความลังเล ความนิ่งเฉย ความพอใจหรือความยินดี ในการ
ปรับปรุงระดับความพึงพอใจของลูกคา บริษัทจะตองคนหาวา ลูกคาที่มีอยูในปจจุบันมีความพึง
พอใจหรือไมพึงพอใจมากนอยแคไหน วิธีการหนึ่งที่นิยมใชวัดความพึงพอใจก็คือ การสอบถามลูกคา
กอน เพื่อที่จะระบุวาปจจัยใดที่มคี วามสําคัญในการทําใหลกู คาเกิดความพึงพอใจและทําการประเมิน
การปฏิบัติงานของผูใหบริการและคูแขง โดยใชปจจัยเหลานี้ กับสเกลส 5 คะแนน เพื่อวัดความพึง
พอใจของลูกคาประกอบดังภาพ 2.5
5 = พอใจมาก
4 = รู้สึกพอใจ
3 = เฉยๆ
2 = รู้สึกไม่พอใจ
1 = ไม่พอใจมาก
ภาพที่ 2.5 ระดับความพึงพอใจ
จากผลรวมถาลูกคาใหระดับคะแนนความพอใจที่ 0 – 3 อาจมีแนวโนมที่จะลดนอยลง
ไปเรื่อยๆ สวนลูกคาที่ใหคะแนนวารูสึกพอใจที่ 4 อาจถูกบริการของคูแขงแยงไป มีเพียงแตลูกคาที่
ใหคะแนนพอใจที่ 5 ซึ่งจะเปนลูกคาที่มีความซื่อสัตยสูงสุด ในชวงสูงสุดและต่ําสุดของสเกลมีลูกคา
2 กลุมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอผูใหบริการเราเรียกวา “Terrorists” และ “Apostle” ซึ่ง
Terrorists มีระดับความไมพอใจมาก เปนฝนรายของบริษัททุกบริษัทมิไดเปนเพียงแคทําใหลูกคาลด
ความซื่อสัตยล งไป แต ยังทํ าให ทุก คนแบง บันความโกรธ และความผิดหวัง ดวย โดยมากลูก คา
เหลานี้มักมีประสบการณที่เลวรายที่บริษัทไมเคยทําการแกไขผลก็คือ ลูกคาจะทําการแพรคําพูด
ในทางลบใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ในทางตรงกันขามกลุม Apostle มีระดับความพอใจมาก เปน
ลูกคากลุมที่ผูใหบริการทุกรายใฝฝน อยากเปนเจาของ เนื่องจากลูกคามีความพอใจการบริการมากจน
อยากจะบอกเลาแกผูอื่น การสราง Apostle และลด Terrorists ควรกําหนดเปนเปาหมายหลักใน
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การสรางความพึงพอใจแกลูกคาเพราะลูกคากลุม Apostle มีความซื่อสัตยอยางสูงมาก และความ
พอใจในการบริการทีเ่ ห็นไดชัดของกลุมนี้ จะชวยดึงดูดลูกคาอื่นใหมาใชสินคาหรือบริการเพิ่มมากขึ้น
2. การใชขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา
เมื่อบริษัทไดขอมูลของลูกคาแลวจะตองนํามาสูการตัดสินใจใชกลยุทธที่เหมาะสมที่สดุ
เพื่อยกระดับ ความพึงพอใจ ถาการใหคะแนนความพึงพอใจตกอยูในชวงคะแนน 2 – 3 ก็อาจมี
ปญหาการสง มอบสินคาหรือบริการหลัก ของบริษัทซึ่ง อาจเปนเรื่อ งคุณประโยชนเบื้องตนที่ลูกคา
คาดหวังใหธุรกิจทุกแหงจัดหาใหในทางแกปญหา ตองพิจารณาผลิตภัณฑของบริษัทวาสอดคลองกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมตามที่กําหนดไว แตถาลูกคารูสึกเฉยๆ หรือมีความพอใจ ชวงคะแนน 3
– 4 ซึ่งอาจมีความสุขกับสินคาหรือบริการหลัก แตลูกคาอาจตองการบริการเสริมที่เหมาะสม ที่จะ
ทําใหผลิตภัณฑเบื้องตนใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือใชไดงายยิ่งขึ้น แตถารูสึกเฉยๆ
หรือมีความพอใจในอัตราสวนสูงขึ้น จําเปนตองเพิ่มขอบเขตในการสงเสริมการบริการ และจัดทํา
กระบวนการเพื่อฟนฟูบริการใหกลับสูสภาพที่ดีจนลูกคาไมเปลี่ยนความรูสึกไปเขากลุมที่ไมพอใจเมื่อ
เกิดปญหาขึ้น แตถาลูกคามีความพอใจสูง สุดเชื่อวา บริษัทมีความเขาใจในตัวลูกคามาโดยตลอด
และบริ ษัท ไม แสดงออกถึ ง ความชอบสวนตั ว ความตอ งการ ความคาดหมาย และปญ หา ผู
ใหบริการที่มีคะแนนความพอใจของลูกคาเทากับ 5 มักเปนผูที่ฟงลูกคาอยางรอบคอบ จนเปนผลใหผู
ที่ใหบริการไมสามารถรวมองคประกอบของนวัตกรรมเขาไวในสิ่งเสนอขายหลัก ซึ่งบริษัทจะตองฟง
ลูกคาอยางตอเนื่องและหาวิธีใหมๆ เพื่อทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
3. คุณประโยชนของการบริหารความพึงพอใจของลูกคา
นักการตลาดมิเพียงแตจัดหาสินคาหรือบริการที่ทําใหลูกคาพอใจแตตองสรางความพึง
พอใจใหลูกคา ซึ่งจะสงผลเปนคุณประโยชนแกบริษัท เพราะความพึงพอใจของลูกคาระดับสูง จะ
นําไปสูก ารมีความซื่อสัตยของลูก คาในระยะยาว บริษัทจะมีกําไรมากขึ้น ถารัก ษาลูกคาที่ดีไวได
มากกวาการที่จะจูงใจหรือพัฒนาลูกคาใหมเพือ่ แทนที่ลกู คาที่จากไป ลูกคาที่มีความพึงพอใจสูงสุดจะ
แพรคําพูดในทางบวกจนกลายเปนการโฆษณาใหกับบริษัท ซึ่งจะลดตนทุนในการหาลูกคาใหมซึ่งเปน
เรื่องที่สําคัญมาก ความพึงพอใจของลูกคาในระดับสูง เปนนโยบายประกันมิใหบางสิ่งบางอยางเกิด
ความผิดพลาดได ลูกคาระยะยาวมักใหอภัยเพราะประสบการณอันเลวรายที่เกิดขึ้น จะถูกชดเชย
โดยประสบการณที่ดีในครั้งกอน และลูกคาที่พอใจจะไมหันไปหาสิ่งเสนอขายของคูแขงขันไดโดยงาย
ทําใหสวนครองตลาดและกําไรเพิ่มมากขึ้น
ปจจัยที่มีผ ลตอความพึงพอใจของลูกคา (อางใน กุณฑลี รื่นรมย, เพลินทิพย โกเมศ
โสภา และสาวิกา อุรหนันท, 2547, หนา 99) ผลจากการศึกษาดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกคาใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งตีพิมพในรายงานประจําปของ American Customer Satisfaction lndex
(ACSI) ป 1996 พบวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาคือ (1) การเรียนรูและความเขาใจถึง
ความตอ งการของลูก คา (Need,Want) อยางแทจ ริง โดยเริ่ม ตนลูก คาของเราคือ ใคร ลูก ค า
ตองการอะไร ตลอดจนเขาใจความคาดหวังของลูกคา (2) การทําการตลาดภายใน และ(3) การ
ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร
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วิธีก ารสรางความพึง พอใจ การตลาดสามารถสรางความพึง พอใจใหกับลูกคาดวยการ
นําเสนอหรื อ ส ง มอบคุ ณ ค าให แก ลูก คาโดยปกติ แลวลู ก คาจะประเมินคุ ณคาจากอัต ราสว นของ
ผลประโยชนที่ลูกคาไดรับเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดที่จายไป
คุณคา

ประโยชนที่ไดรับ

ตนทุนที่จายไป
ดังนั้นองคการทางการตลาดสามารถที่จะเพิ่มคุณคาเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาใน
สองแนวทางคือ
1) การเพิ่มคุณประโยชนใหแกลูกคามากขึ้น ซึ่งเปนทั้งคุณประโยชนในดานใชสอย
ของสินคา คุณประโยชนในดานอารมณ และคุณประโยชนในดานผลตอบแทน
2) การลดตนทุนใหลูกคา ซึ่งเปนการชวยลดคาใชจายทั้งทางดานการเงินและไมใช
ดานการเงิน ทั้งนี้การลดตนทุนตองไมบั่นทอนคุณภาพหรือคุณประโยชน ของสินคาและบริการ

6. หลักการมาตรฐาน ISO9001:2000

มาตรฐาน ISO9001:2000 ระบุขอกําหนดที่จําเปนในระบบบริหารคุณภาพ โดยมุงสราง
ความพึงพอใจตอลูกคาอยางเปนระบบ มากกวาการมุงเนนทดสอบ ตรวจสอบในผลิตภัณฑหรือบริการ
ดวยการมุงสงเสริมใหมีการนําเอาแนวทางการจัดการโดยมองแบบกระบวนการ ในการบริหารงาน
ดานคุณภาพขององคกร โดยรวมๆ วากิจกรรมใดๆ ก็ตามที่มีการรับ สิ่งปอนเขา (inputs) แลวมีการ
เปลี่ยนแปลงใหกลายเปนผลิตผลของกิจกรรม และสงออกไปเปนสิ่งปอนออก (outputs) ซึ่งกิจกรรม
ที่กลาวนี้ เรียกวาเปน กระบวนการ (process) โดยธรรมชาติแลว แตละองคการธุรกิจยอมประกอบ
ขึ้นจากหลายๆ หนวยงานที่มีกิจกรรมแตกตางกันโดยดําเนินงานเชื่อมประสานสอดรับกันภายใตกรอบ
วัตถุประสงคเดียวกัน ดวยกฎเกณฑ หรือกติกาในการทํางานอันเดียวกัน ดังนั้น องคการที่มุงสูการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลยอ มตองระบุชี้แตล ะกิจกรรมหรือกระบวนการยอย ๆ ทั้งหลายใน
องคการอยางชัดเจนและบริหารบรรดากระบวนการตาง ๆ เหลานี้อยางมีประสิทธิผล เพราะสิ่งปอน
ออก (ผลิตผล) จากกระบวนการหนึ่งอาจจะเปนสิ่งปอนเขาใหแกอีกกระบวนการหนึ่ง (ที่อยูถัดไปก็ได)
การระบุชี้กระบวนการและการบริหารกระบวนการทั้งหมดในองคการอยางเปนระบบ รวมถึง การ
จัดการดานปฏิสัมพันธอันเหมาะสมระหวาง กระบวนการทั้งหลายภายในองคการเชนนี้ อาจเรียกไดวา
เปน “การจัดการดานคุณภาพโดยการมองแบบกระบวนการบริห ารงานคุณภาพ” หรือ Process
approach to quality management. ตามมาตรฐาน ISO – 9001 : 2000
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ระบบบริหารคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การวัด
การวิเคราะห์
การปรับปรุง

การบริหาร
ทรัพย์ยากร

ปัจจัยนําเข้า

การแปรรูป
สินค้า/บริการ

ความพึงพอใจของลูกค้า

ข้อกําหนดจากลูกค้าบริษัท

ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหาร

สินค้า/บริการ

ภาพที่ 2.6 รูปแบบกระบวนการบริหารงานคุณภาพ
ความพึงพอใจของลูกคาในขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
ขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 9001 (วารินทร สินสูง สุด และ วันทิพย สินสูงสุด,
2546,หนา 19- 24) กลาวถึงการติดตามและการตรวจวัดความพึงพอใจอันประกอบดวย
การบริ ห ารทรั พ ยากร “องคก ารต อ งตั ดสิ น ใจและใหท รั พ ยากรอัน จํ าเป นที่ จ ะ
ดําเนินการและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพกับการปรับปรุงตอเนื่องซึง่ ความมีประสิทธิผลของระบบ
เองในการทีจ่ ะเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกคาโดยการสนองตอบความตองการของลูกคา”
ขอบเขตทั่วไปมาตรฐาน ISO 9001 ไดระบุขอกําหนดสําหรับระบบบริหารคุณภาพที่
ซึ่ง องคก ารจําเปนตอ งแสดงความสามารถอยางตอ เนื่อ งในการอํานวยการใหสินคาที่สนองความ
ตองการของลูกคา ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และจุดมุงหมายที่จะเพิ่มพูนความพึง
พอใจของลูกคาโดยการใชระบบอยางทรงประสิทธิผล รวมทั้งกระบวนการตางๆสําหรับการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหระบบเกิดความสอดคลองตอความตองการของลูกคา ตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ
ขอบเขตมุงที่ลูกคา เพื่อตองการให ฝายบริหารระดับสูงตองมั่นใจวาความตองการ
ของลูกคาไดรับ การตัดสินและตอบสนองดวยจุดมุงหมายแหงการเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกคา
โดยกําหนดเปนพันธะกรณีของฝายบริหารที่ตองสื่อสารใหองคการรูถึงความสําคัญของการตอบสนอง
ความตองการหรือขอกําหนดของลูกคา และกําหนดใหตัวแทนฝายบริหารสงเสริมใหทั่วทั้งองคการ
ตระหนักถึงความตองการของลูกคา
การเพิ่ม พูนความพึง พอใจของลูก ค าโดยกํา หนดเปน พันธะให อ งคก ารตอ งตัดสิ น
ขอกําหนด อันเกี่ยวกับสินคา ซึ่งมิใชขอกําหนดอันเกี่ยวกับสินคาเทานั้น หากยังขอกําหนดเกี่ยวกับ
การส ง มอบ และกิจ กรรมหลั ง การสง มอบดวย ซึ่งรวมถึงขอ กําหนดที่ลูก คาไมไดระบุแตจําเปน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สําหรั บ ความตั้ ง ใจใช ห รื อ จํ าเป นใช ขอ กําหนดที่ก ฎหมายและระเบียบข อ บัง คับ มีไ ว รวมทั้ ง
ขอกําหนดอื่นใดที่องคการเพิ่มเติมเขาไวองคการตองกระทําดวย โดยใหมีการกําหนดการวางแผนงาน
และการดําเนินการอยางมีประสิทธิผลเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกคา ในเรื่องขาวสารของสินคา การ
สอบถามขอตกลง หรือ การดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งซือ้ รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงคําสั่ง
ซื้อ การตอบกลับและคํารองเรียนของลูกคา
ในขอกําหนดที่พูดถึงความพึงพอใจของลูกคา กําหนดใหใชการวัดซึ่งการไดมาและใช
ขาวสารเกี่ยวกั บความพึ งพอใจและความไมพึงพอใจของลูกคา เปนมาตรวัดประการหนึ่ง ในการ
ตรวจวัดซึ่งการปฏิบัติการของระบบบริหารคุณภาพ ใหองคการตองเฝาติดตามขาวสารเกี่ยวกับการ
รับรูของลูกคาวาองคการไดสนองตอบตรงกับความตองการของลูกคาหรือไม
จากที่กลาวมาถือเปนมาตรฐานจึงตองใหองคการแสดงใหเห็นถึง
1) ระบบในการตอบสนองความตองการหรือขอกําหนดของลูกคา
2) ความจําเปนของการวัดความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง
3) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา ความไมพึงพอใจของลูกคา
เชน คํารองเรียน คํารองทุกข หรือการติเตียนสินคาหรือบริการตางๆ
4) วิ เ คราะห แ ละนํ า ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน หน า ที่ ง าน เพื่ อ
สนองตอบใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ
องคกรตาง ๆ ที่สรางมาตรฐาน ISO 9001 จึงตองมีการตรวจวัดความพึงพอใจของลูกคา
อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาองคกรใหเกิดความเข็มแข็งเปนที่ยอมรับของลูกคาซึ่ง บริษัท ไออารพีซี จํากัด
(มหาชน)

7. การพัฒนาประสิทธิภาพทาเรือไทย

ทาเรือในประเทศไทยคงตองมีแผนงานและนโยบายที่มุงสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ของภูมิภาคเอเชีย และตองเรงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางไมหยุดนิ่ง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานเทียบชั้นระดับ สากล กาวสูการเปนองคก รที่ทันสมัยมีความนาเชื่อ ถือ โดยนําระบบ
เทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน เตรียมพรอมสูการเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ
ศ.ดร.กมลชนก สุ ท ธิ ว าทนฤพุ ฒิ คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดใหมุมมอง "การคาทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิม สินคาหลายประเภทเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนสง จากการขนแบบเทกองมาใชการขนสงดวยตูคอนเทนเนอร ทําใหการขนสงเปลี่ยนรูปแบบจาก
ทาเรือถึงทาเรือ (Port to Port) เปน จากประตูถึงประตู (House to House) สงผลใหระบบขนสง
ตอ เนื่อ งหลายรูป แบบเขามามีบ ทบาทมากขึ้น ดัง นั้นทาเรือ จึง ตอ งปรับ บทบาทเปน Logistics
platform คือเปลี่ยนบทบาทจากการขนถาย ขนยาย และยกขนสินคา มาเปนการกระจายสินคา และ
กระจายขอมูล ซึ่งจะชวยผลักดันใหทาเรือไทยสามารถเปนศูนยกลางโลจิสติกสการขนสงสินคาทาง
ทะเลได" นอกเหนือจากมีความรูความเขาใจในสินคาแลวถาจะกาวสูการเปนฮับโลจิสติกสขนสงทาง
ทะเลนั้น ทาเรือตองวางแผนเชื่อมโยงเครือขายการขนสงทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา ใหสอดคลอง
กัน โดยวางแผนใหเวลาในการเปลี่ยนถายระหวางโหมดมีความสอดคลอง เมื่อสินคาไปถึงจุดเปลี่ยน
โหมดใหสามารถขนสงสินคาไดอยางตอเนื่อง ตรงตามเวลาขนสงของระบบขนสงนั้นๆ โลจิสติกสขนสง
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ทางทะเลเปนเรื่องใหมที่นาสนใจ ซึ่งทาเรือนับวามีปจจัยสําคัญ ที่จะชวยอํานวยความสะดวก ชวยให
สินคาเดินทางไปถึงมือผูรับทันเวลา Just in Time และชวยใหสินคาแขงขันไดราคาที่ถูกที่สุด ดังนั้น
การแขงขันยุคใหมทาเรือจึงควรปรับ บทบาท จากเดิม ที่เปนเพียงสถานที่รับสงสินคามาเปนศูนย
กระจายสินคาหรือ Logistics platform ซึ่งสิ่งที่ผูประกอบการทาเรือจําเปนตองมี เพื่อที่จะทําหนาที่
เปนศูนยกระจายสินคาหรือ Logistics Platform คือ 1. ตองเขาใจในเรื่องของราคาและบริการ 2. มี
ความรูในระบบทั้งหมดที่ทาเรือเขาไปเกี่ยวของดวย ทั้งลูกคา ผูสงสินคา ผูรับสินคา และตัวแทนที่
เกี่ยวของทุกฝาย 3 มีทักษะในการวิเคราะหและการใชขอมูล มีความสามารถในการบริหารเครือขาย
และสามารถวิเคราะหไดวาลูกคาตองการอะไรและควรจะพัฒนาอะไร และ 4 ทาเรือตองมีความเขาใจ
วาสินคามีกระบวนการผลิตอยางไร เพื่อที่จะสามารถใหบริการไดอยางถูกจุด และที่สําคัญที่สุดคือ
ทาเรือตองเปนพันธมิตรกับลูกคา และเปนพันธมิตรกับคูแขงขัน เพื่อที่จะใหเกิดประโยชนรวมกันกับ
ทุกฝาย
คุณสุนิดา สกุลรัตนะ ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) ทาเรือเรงพัฒนามุง
สูประตูการคา-ชิงฐานลูกคา ไดสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดานโลจิสติกส ในการบูรณาการโครงขายการ
กระจายสินคาใหมีการเชื่อมตอกับแหลงผลิต ศูนยกระจายสินคา และทาเรือ โดยเตรียมความพรอมให
ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ดํ าเนิ นกิจกรรมขนถายตูสินคาขึ้น-ลงรถไฟ (Single Rail Transfer
Operator) จัดโครงสรางบริหารจัดการในรูปแบบหนวยธุรกิจ เพื่อสงเสริมรูปแบบการขนสงสินคาจาก
ถนนมาสูระบบรางมากขึ้น (Modal Shift) รวมทั้งพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงทั้งที่ทาเรือกรุงเทพฯ
(ทกท.) และ ทลฉ. เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากถนนมาสูทางน้ํา เชื่อวาจะเพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ลดตนทุนการขนสงสินคา และลดปญหาดานการจราจรที่แออัดคับคั่งลงได
คุณสุวัฒน อัศวทองกุล รองประธานสมาคมเจาของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และเปน
กรรมการผูจดั การ บริษัท CMA CGM (Thailand) จํากัด มุมมองของผูใชบริการตัวแทนสายเรือชั้นนํา
ของโลก ใหความเห็นวาทาเรือควรพัฒนาเรื่องอุปกรณเครื่องมือขนถายสินคาเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชบริการ รวมทั้งจัดหาอุปกรณใหเพียงพอกับความตองการ ทั้งนี้ สิ่งที่สายเรือตองการให
ทาเรือมี คือ 1. ความพรอมของทาเรือใหมีคิวหนาทาพรอมใหเรือจอดอยางเพียงพอ ซึ่งขณะนี้สายเรือ
ตองเผื่อเวลาดีเลยที่ทาเรือคลองเตย เพราะปจจุบนั หนาทามีไมเพียงพอกับความตองการใชบริการของ
สายเรือ 2. ตองการใหเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณเครื่องมือขนถายสินคา และ 3. พื้นที่พักตูสินคา
ยังไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งทาเรือควรมีอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และการทํางานของเครนไดมาตรฐานสากล สามารถยกขนตูสินคาได 30 ตูตอชั่วโมง
ตอเครน ที่ถือวาไดมาตรฐานโลก เนื่องจากมีเอกชนเปนผูบริหาร อยางไรก็ตาม มองวาในอนาคต
โอกาสที่เรือแมจะเขามาใหบริการทีท่ าเรือแหลมฉบังอาจจะนอยลง เพราะเรือจะมีขนาดใหญขึ้น หาก
มาที่ไทยอาจจะไมคุม เนื่องจากปริมาณสินคานอย
พลเรือโททะนง ศิริรังษี กรรมการผูจัดการและผูอํานวยการทาเรือ บริษัท ศรีราชา ฮาร
เบอร จํากัด(มหาชน) และในฐานะประธานชมรมผูประกอบการทาเรือเอกชน กลาวถึงทาเรือ ศรีราชา
ฮารเบอร มีจุดแข็งเรื่องประสิทธิภาพการบริการ เนื่องจากเราใหความสําคัญเรือ่ งการบริการใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และราคาถูก โดยไดจัดหาอุปกรณเครื่องมือ สําหรับใชในการขนถายตาม
ความตองการของลูกคา ซึ่งจะชวยใหอัตราการเชาเรือของลูกคานอยลง เนื่องจากสามารถขนถาย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สินคาไดสะดวกรวดเร็วขึ้น สงผลใหสายเรือและผูป ระกอบการมีตนทุนคาขนสงที่ถูกลง" กลาวย้ํา ทั้งนี้
ทาเรือรวมถึงทุกฝายที่เกี่ยวของตองเรงปรับตัว วางบทบาทตัวเองใหม ใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการ หากตองการยืนหยัดและขึ้นแทนเปนผูนําดานการขนสงทางทะเลตอไป โดยไม
ตกขอบสังเวียนการแขงขันในเวทีการคาโลก
http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/lrcappl/lrc/lrc_News_detail.php?id=2008030004
บทความ โดย รศ.ดร.รุธิร พนมยงค อาจารยป ระจําภาควิชา บริห ารธุร กิจ ระหวา ง
ประเทศ โลจิสติกส และการขนสง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย ผูเขียนมุงที่จะวิเคราะหถึงบทบาท
ที่สําคัญของการทาเรือแหงประเทศไทย ในฐานะหนวยงานรัฐวิสาหกิจอันดับตน ๆ ที่สงผลตอการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
การบริ ห ารจั ดการท าเรือ แหลมฉบัง นั บ วาเปน ความทา ทายหนึ่ง ของการท าเรือ แห ง
ประเทศไทย ในอันที่จะดํารงตนเปนผูควบคุมกฎระเบียบตาง ๆ ใหผูประกอบการทาเทียบเรือ เอกชน
ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ไดมีการตกลงกันไวแลว ในดานของความพยายามในการเขามาแทรกแซงกลไก
ทางดานราคาของการทาเรือฯ ผานทางดานของการควบคุมการใหสวนลดของผูประกอบการทาเทียบ
เรือแกลูกคาที่มาใชบริการการทําหนาที่ที่ดูจะผิดแผกไปจากบทบาทหนาที่ที่แทจริงของการทาเรือฯ
นั้น ไดทําใหเกิดปญหาตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในดานความหนาแนนที่ทาเรือแหลมฉบัง อัน
เนื่องมาจากการมุงดําเนินการจํากัดปริมาณตูสินคาของแตละทาเทียบเรือเปนเกณฑ โดยอางประเด็น
การควบคุมผูประกอบการทาเทียบเรือใหปฏิบัติตามขอตกลงที่มีไวรวมกัน ซึ่งผลกระทบดังกลาว มิ
เพียงแตจ ะกระทบตอประสิทธิภาพโดยรวมของการดําเนินงานของทาเรือ แหลมฉบัง หากแตยัง
กระทบไปยังประสิทธิภาพในการดําเนินงานของผูป ระกอบการทาเทียบเรือเอกชนแตล ะรายดวย
แนนอนวา ปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นมานี้ดูเ ผิน ๆ จะเกิดขึ้นกับทาเทียบเรือใดทาเทียบเรือหนึ่งที่มี
ปริมาณความตองการใชงานทาเทียบเรือมากกวา แตจริง ๆ แลวปญหาดังกลาวเกิดขึ้นกับทาเรือแหลม
ฉบังและทาเทียบเรือทุก ๆ ทา อันเนื่องมาจากปญหาคอขวดของเสนทางการจราจรในแตละชวงเวลา
นั่นเอง ดังนั้น การทาเรือฯ จึงไดมีความพยายามในการที่จะออกมาตรการการแกไข เพื่อลดปญหา
ความแออัดดัง กลาว เชน การจํากัดปริมาณตูสินคาของแตละทาเทียบเรือใหเหมาะสม หรือการ
กําหนดเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหลัก
คงปฏิเสธไมไดเชนกันวา การเลือกใชบริการทาเทียบเรือใดทาเทียบเรือหนึ่งนั้น ปจจัย
ดานราคา (สวนลดที่สายเดินเรือไดรับ) ยอมมีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกใชบริการของทาเทียบเรือ
ใดทาเทียบเรือหนึ่ง แตปจจัยดานราคาเพียงอยางเดียวคงไมใชสิ่งที่เพียงพอตอการตัดสินใจ แนนอนวา
ปจจัยทางดานคุณภาพของการใหบริการยอมมีสวนสําคัญรองลงมา และหากสายเดินเรือเลือกใช
บริการทาเทียบเรือโดยพิจารณาจากปจจัยทางดานราคาเพียงอยางเดียว โดยละเลยปจจัยทางดาน
คุณภาพของการใหบริการ สายเดินเรือนั้น ๆ ก็ยอมจะตองเผชิญกับปญหาในดานอื่น ๆ ตามมา ไมวา
จะเปนในเรื่องของความลาชาในเรื่องของการสงสินคา ความผิดพลาดในดานของการจัดสงสินคา เปน
ตน จากคุณภาพของบริการที่ต่ําของทาเทียบเรือนั้น ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้หากนํามาเปรียบเทียบกับปจจัย
ทางดานราคาแลวนั้น อาจจะสงผลกระทบในเชิงลบมากกวาผลกระทบในเชิงบวก (ประชาชาติธุรกิจ
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปที่ 33 ฉบับที่ 4162 )
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
กลุมธุรกิจทาเรือ และถังเก็บผลิตภัณฑ ไดดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรเปนกลุมลูกคาของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในกลุมธุรกิจทาเรือ มี
ลูกคาจํานวน 60 ราย ในการเก็บขอมูล เพื่อใหเกิดความสะดวกและใหไดขอมูลมากที่สุดทางผูวิจัยได
ทําการจัดเก็บขอมูลจากลูกคาทุกรายที่มีฐานขอมูล ติดตอไดและใหผูตอบใหขอมูลดวยความเต็มใจ
โดยสงขอมูลผานเมลใหลูกคาตอบทางแบบอิเล็กทรอนิกส ผานทางอินเตอรเน็ต และแฟกซ
กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ ประชากรทั้งหมด ซึ่งเปนลูกคาของบริษัทไออารพีซี จํากัด
(มหาชน) กลุมธุรกิจทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ ที่มีการใชบริการทาเรือของบริษัทไออารพีซี ดังนี้
กลุมลูกคาทาเรือ บมจ.ไออารพีซี
Tank
Ship agent
Owner BCT
ลูกคาภายใน

รวม

จํานวน
12
22
13
13
60

มีก ารตอบแบบสอบถามกลับ ครบจํา นวน 60 ราย คิดเปนรอ ยละรอ ยของลูก คาจาก
ฐานขอมูลบริษัท ซึ่งนํามาใชในการวิเคราะหคาไดทั้งหมด

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใหบริการธุรกิจทาเรือ
ไออารพีซี และถังเก็บผลิตภัณฑ มีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดังนี้
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การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ทบทวนเอกสารเพื่อหาประเด็นทีเ่ กี่ยวของโดย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ
ผลงานการวิจัย และแบบสอบถามอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ พรอมทั้งกําหนดขอมูลที่ตองการเพื่อดําเนินการ
จัดทําโครงรางแบบสอบถาม
2. สรางโครงรางแบบสอบถามตามชื่อเรื่อง วัตถุประสงค และสอดคลองกับประโยชนที่
คาดวาจะไดรับโดยใหสัมพันธกับลูกคาตามรูปแบบ ตัวแปรที่ศึกษาในแตละตัวมาประมวลสรางเปน
คําถามโดยเริ่มจากตัวแปรที่ตองการศึกษาวิจัย สําหรับรูปแบบในแบบสอบถามที่จัดทําไดคํานึงถึง
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและกลุมตัวอยางที่ศึกษา เพื่อใหคําถามมีความชัดเจนและรัดกุมโดยจํานวน
คําถามมีไมมากจนเกินไป เพื่อสรางแรงจูงใจในการตอบคําถาม
3. ตรวจสอบแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม ตรวจสอบกับคณะอาจารยเพื่อทดสอบ
แบบสอบถามดังกลาววาสามารถสื่อความหมายไดตามที่ตองการ มีความเหมาะสม งายตอการทํา
ความเขาใจ พรอมทั้งนําแบบสอบถามให ผูเชี่ยวชาญทางการตลาด และสงใหบริษัทไออารพีซี จํากัด
(มหาชน) ตรวจสอบเพื่อแกไข ใหแบบสอบถามมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้
4. นําแบบสอบถามที่สงกลับจากทางบริษัทมาใหคณะอาจารยแสดงความคิดเห็นกับขอ
คําถามทั้งหมดอีกครั้ง
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุง โดยนําแบบสอบถามที่ไดมาทําการปรับตัดขอที่ผูตอบไม
เขาใจและปรับใหเหมาะสมแลวสงให บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบ
6. นําแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงตามที่บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) เสนอจน
สมบูรณ
ลักษณะของแบบสอบถาม แบงได 4 ตอนประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เปนผูประกอบการประเภทใด ใชบริการสวนใดของไออาร
พีซี จํานวนเที่ยวเรือที่ทานใชบริการผานทาเรือไออารพีซีระยองโดยเฉลี่ย ใชบริการของทาเรือไออาร
พีซีระยองเปนระยะเวลา และเคยแนะนําบริการทาเรือใหกับผูอื่นมาใชบริการบางหรือไม ทั้งหมด
จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการธุรกิจทาเรือไออารพีซี และถัง
เก็บผลิตภัณฑไดแก ดานองคกร ดานการตลาด ดานการปฏิบัติงาน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
เปนคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ของ Likert โดยใหผูตอบขีดเครื่องหมาย 
ลงในชองวางที่ทานเลือกเพียง 1 คําตอบ จํานวน 23 ขอ ซึ่งจะใหคาน้ําหนัก ดังนี้
มากที่สุด
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 7
มาก
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 6
คอนขาง
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 5
เล็กนอย
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 4
เฉยๆ
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 3
ไมพอใจ
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 2
แยมาก
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 1
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ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จํานวน 3 ขอ คือ
1. ทานใหความสําคัญเรื่องใดในการตัดสินใจเลือกใชบริการทาเรือ /ถังเก็บผลิตภัณฑ
เลือกลําดับความสําคัญ 3 อันดับ โดยระบุหมายเลขลงยัง……. เลข 1 เปนความสําคัญมากที่สุด, เลข 2
เปนความสําคัญรองลงมา และ ระบุเลข 3 เปนความสําคัญทายสุด
2. ทาเรือ/ผูใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑใดที่ทานเคยใชบริการ (เลือกตอบไดมากกวา
1 ขอ)
3. ระดับ ความพึง พอใจของทานที่มีตอ ทาเรือ IRPC กับ ทาเรืออื่น ๆ และถังเก็บ
ผลิตภัณฑ ที่ทานใชบริการ (จากขอ 2) เปนคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ของ
Likert โดยใหผูตอบขีดเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ทานเลือกเพียง 1 คําตอบ ที่ลูกคาวาเรื่องนั้น
สําคัญอยูในระดับความพึงพอใจ(มาก, ปานกลาง, นอย) ปจจัยที่มีตอระดับความพึงพอใจ 7 ดาน
ประกอบดวย อัตราคาบริก าร, คุณภาพการใหบริการที่ทาเรือ /สถานที่จัดเก็บ ผลิตภัณฑ ความ
รวดเร็วในการใหบริการ ความตรงตอเวลา ความพรอมในการใหบริการ, ความปลอดภัยในการใช
บริก าร, การใหบริ การดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย, การใหบริการของเจาหนาที่การตลาดและลูกคา
สัมพันธ, ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท ซึ่งมีการใหคะแนน ดังนี้
มีความพึงพอใจมาก
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 3
มีความพึงพอใจปานกลาง แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 2
มี
แทนระดับการตัดสินใจคะแนนเทากับ 1
question)

ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบเปด (Open-ended form

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวม ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากกลุมประชากร ดําเนินการดังนี้
กลุมลูกคา การวิจัยครั้งนี้ไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา ในระหวางเดือนสิงหาคม
ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยคณะผูวิจัยใชเครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากลูกคา โดยมี
วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1) ขอมูลจากแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการสงขอมูลแจงใหลูกคาทาง อีเมล (Email) รวมถึงการลงสัมภาษณ ณ. บริษัทของลูกคา ในกรณีที่ลูกคาบางรายไมไดตอบแบบสอบถามใน
ครั้งแรก จึง ไดมีก ารสอบถามเพิ่มเติมอีกทําใหไดแบบสอบถามกลับ คืนมา ซึ่งไดมีการตอบกลับมา
จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ100 จากประชากรทั้งหมด (ฐานขอมูลลูกคาจากทางบริษัท) ผูวิจัย
ตรวจทานความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาซึ่งมีความสมบูรณยอมรับไดรอยละ 100
สําหรับการวิเคราะห
2) การประมวลผลขอมูล นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ทําการตรวจทานความสมบูรณ
ของการตอบแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา หลังจาก
นั้นนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูลซึ่งใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําป 2558

โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 26
กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ 2558

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลการคนหาขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
1. หนังสือ ตํารา บทความ งานเขียนทางวิชาการ และขอเขียนประเภทวิจารณ
รวมถึงขอมูลขาวสารที่ลงใน วารสารตางๆ
2. งานวิจัย วิทยานิพนธ
3. ทางสื่ออินเตอรเน็ต และเอกสารเฉพาะ

4. วิธีวิเคราะหขอมูล

การวิ เ คราะห ขอ มู ล และสถิติตาง ๆ ที่นํ ามาใช เ ปนสถิติ เ ชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ที่นํามาวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียว (Univariate) ใชสถิติ คารอยละ ในการอธิบายขอมูล
ทั่วไป สวน คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการอธิบาย
ใหบริการดานตาง ๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจในการแปลความหมาย
การแปลความหมายการประเมินคาเฉลี่ย ( X ) เพื่อใหการแปลความหมายมีความ
ชัดเจน ผูศึกษาแบงระดับการแปลความเปน 7 ระดับ คือ ระดับสูงมากที่สดุ ระดับมาก ระดับคอนขาง
พอใจ ระดับเล็กนอย และระดับเฉยๆ ไมพอใจ แยม าก สําหรับคาเฉลี่ยพิจารณาจากคะแนนโดย
คํานวณจากการประมาณคา มีคะแนนอันตรภาคชั้น (Class Interval) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 6.16 – 7.00 หมายถึง มีระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 5.30 – 6.15 หมายถึง มีระดับ ความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.44 – 5.29 หมายถึง มีระดับ ความพึงพอใจคอนขางพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 3.58 – 4.43 หมายถึง มีระดับ ความพึงพอใจเล็กนอย
คะแนนเฉลี่ย 2.72 – 3.57 หมายถึง มีระดับ ความพึงพอใจเฉยๆ
คะแนนเฉลี่ย 1.86 – 2.71 หมายถึง มีระดับ ความพึงพอใจไมพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.85 หมายถึง มีระดับ ความพึงพอใจแยมาก
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) กลุมธุรกิจทาเรือ
ประจําป พ.ศ. 2558 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา กลุมธุรกิจ
ทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ ความตองการและความคาดหวัง ของลูกคาที่มีตอการบริการดานองคกร
ดานการตลาด ดานการปฏิบัติงาน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มีตอการแขงขัน เปรียบเทียบผล
การดําเนินงานในอดีตกับปจจุบัน พรอมแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผล ขอมูล
ที่ไดจากลูกคามีความเปนปจจุบัน ซึ่งลูกคาใหขอมูลดวยความเต็มใจ มีทั้งหมด 60 ราย สามารถนํา
ขอมูลมาวิเคราะห ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการธุรกิจทาเรือไออารพซี ี และถังเก็บผลิตภัณฑ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจเปรียบเทียบการแขงขัน และการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ
ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
นําเสนอผลการวิจัย ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ธุรกิจลูกคา

การสํารวจขอมูลลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) กลุมธุรกิจทาเรือ ทั้งหมดที่เปน
ลูกคา ใชบริการทาเรือไออารพีซีระยอง ใหขอมูลโดยตอบแบบสอบถามจํานวน 60 ชุด พบวา ผูให
ขอมูลสวนใหญเปนผูนําเขา/ผูสงออก คิดเปนรอยละ 38.3 และ บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
คิดเปนรอยละ 31.8 รองลงมา ผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 11.7 รองลงมา เจาของเรือ
(Ship Owner) คิดเปนรอยละ 8.3 และ ตัวแทนเจาของสินคา คิดเปนรอยละ 5.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.1 รอยละของธุรกิจลูกคาผูใชบริการ
ธุรกิจ
ผูนําเขา/ผูส งออก (เจาของสินคา)
บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
ผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ
เจาของเรือ (Ship Owner)
ตัวแทนเจาของสินคา
อื่นๆ
รวม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จํานวน

รอยละ

23
19
7
5
4
2
60

38.3
31.7
11.7
8.3
6.7
3.3
100
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ภาพที่ 1 แผนภูมวิ งกลมแสดงธุรกิจลูกคาผูใชบริการ

ธุรกิจลูกคาผูใชบริการ
11.7%

3.3%
38.3%

31.7%

ผูนําเขา/ผูสงออก (เจาของสินคา)
ตัวแทนเจาของสินคา
เจาของเรือ (Ship Owner)

8.3%

6.7%

บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
ผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ
อื่นๆ

2. การใชบริการทาเรือ

ลูกคาสวนใหญมีการใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมี และปโตรเลี่ยมเหลว (Liquid &
Chemical Terminal) คิดเปนรอยละ 54.8 รองลงมาคือทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป (Bulk
& Container Terminal) คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมา ถังเก็บผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 13.7
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.2 รอยละของการใชบริการทาเรือ
การใชบริการทาเรือ
ทาเรือสินคาปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว
(Liquid & Chemical Terminal)
ทาเรือสินคาเทกอง และสินคาทั่วไป
(Bulk & Container Terminal)
ถังเก็บผลิตภัณฑ
รวม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จํานวน

รอยละ

40

54.8

23

31.5

10

13.7

73

100
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ภาพที่ 2 แผนภูมิวงกลมแสดงการใชบริการทาเรือ

การใช้ บริการท่ าเรือ
13.7%

31.5%

54.8%

ท่าเรื อสินค้ าปิ โตรเคมีและปิ โตรเลียมเหลว
(Liquid & Chemical
Terminal)
ท่าเรื อสินค้ าเทกอง และสินค้ าทัว่ ไป(Bulk
& Container Terminal)
ถังเก็บผลิตภัณฑ์

3. จํานวนเที่ยวเรือที่ใชบริการผานทาเรือ

ลูกคาสวนใหญมีการใชบริการผานทาเรือ ในปริมาณเที่ยวเรือที่ใชบริการมากที่สุดคือ
1-3 เที่ยวเรือตอเดือนคิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมา การใชบริการมากกวา 6 เที่ยวตอเดือน คิดเปน
รอยละ 21.7 รองลงมา นอยกวา 1 เที่ยวเรือตอเดือน คิดเปนรอยละ 18.3 และมีการใชบริการ 4-6
เที่ยวตอเดือนคิดเปนรอยละ 13.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.3 รอยละจํานวนเที่ยวเรือที่ใชบริการผานทาเรือ
จํานวนเที่ยวเรือที่ใชบริการผานทาเรือ
1 – 3 เที่ยว / เดือน
มากกวา 6 เที่ยว / เดือน
นอยกวา 1 เที่ยวเรือ / เดือน
4 – 6 เที่ยว / เดือน
รวม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จํานวน

รอยละ

28
13
11
8

46.7
21.7
18.3
13.3

60

100
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ภาพที่ 3 แผนภูมิวงกลมแสดงปริมาณเที่ยวเรือที่ใชบริการ

จํานวนเที่ยวเรือที่ใช้ บริการผ่ านท่ าเรือ
18.3%

21.7%

น้ อยกว่า 1 เที่ยวเรือ / เดือน
1 – 3 เที่ยว / เดือน
4 – 6 เที่ยว / เดือน
มากกว่า 6 เที่ยว / เดือน

13.3%
46.7%

4. ระยะเวลาการใชบริการที่มีตอทาเรือ ไออารพีซี ระยอง

ลูกคาสวนใหญมีการใชบริการทาเรือไออารพีซี ระยอง โดยมีระยะเวลาการใชบริการ
มากที่สุดคือ 5 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาคือ 10 ปขึ้นไป แตไมถึง 15 ป
กับ 1 ปขึ้นไป แตไมถึง 5 ป คิดเปนรอ ยละ 23.3 รองลงมาคือ 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10.0
รองลงมาคือ 15 ปขึ้นไป แตไมถึง 20 ป คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 รอยละระยะเวลาการใชบริการทาเรือ และถังผลิตภัณฑ
ทานใชบริการทาเรือ และถังผลิตภัณฑ
5 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป
10 ปขึ้นไป แตไมถึง 15 ป
1 ปขึ้นไป แตไมถึง 5 ป
20 ปขึ้นไป
15 ปขึ้นไป แตไมถึง 20 ป
รวม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จํานวน

รอยละ

22
14
14
6
4

36.7
23.3
23.3
10
6.7

60

100
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ภาพที่ 4 แผนภูมิวงกลมแสดงระยะเวลาในการใชบริการ

ทานใชบริการทาเรือ และถังผลิตภัณฑ
10.0%

6.7%

23.3%

20 ปขึ้นไป
15 ปขึ้นไป แตไมถึง 20 ป
10 ปขึ้นไป แตไมถึง 15 ป
5 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป
1 ปขึ้นไป แตไมถึง 5 ป

23.3%
36.7%

5. การแนะนําบริการทาเรือใหกบั ผูอนื่

ลูกคาสวนใหญที่ใชบริการทาเรือไออารพีซี ระยอง จะเคยแนะนําการบริการใหกับผูอื่น
ไดมาใชบริการ คิดเปนรอยละ 73.3 มีเพียงสวนนอยที่ไมเคยแนะนํา คิดเปนรอยละ 26.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5 รอยละการแนะนําบริการทาเรือใหกบั ผูอื่นมาใชบริการ
แนะนําบริการทาเรือใหกับผูอื่น
เคยแนะนํา
ไมเคยแนะนํา
รวม

จํานวน

รอยละ

44
16

73.3
26.7

60

100

ภาพที่ 5 แผนภูมิแทงการแนะนําบริการทาเรือใหกับผูอื่นมาใชบริการ
การแนะนําบริการ

เคยแนะนํา, 73.3
0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

20

40

ไมเคยแนะนํา, 26.7
60

80

100

120
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ตอนที่ 2 ความคาดหวัง และความพึงพอใจในการใหบริการธุรกิจทาเรือ
ไออารพีซี และถังเก็บผลิตภัณฑ
การประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในการใหบริการธุรกิจทาเรือ
ไออารพีซีและถังเก็บผลิตภัณฑ
ตารางที่ 4.6 การประเมินความคาดหวัง และความพึงพอใจในการใหบริการธุรกิจทาเรือไออารพซี ี
และถังเก็บผลิตภัณฑ
ประเด็น
1. ดานองคกร
2. ดานการตลาด
3. ดานการปฏิบัติงาน
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จํานวน
(ขอ)
3
7
10
3

คาน้ําหนัก
โดยเฉลี่ย
0.13
0.31
0.43
0.13

23

1.00
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2.1 ความคาดหวังและความพึงพอใจในดานองคกรธุรกิจทาเรือไออารพีซี/
ถังเก็บผลิตภัณฑ
ความคาดหวังดานองคกร

การสํารวจพบวา ระดับความคาดหวังดานองคกร โดยรวมมีคามากที่สุดคาเฉลี่ย ( X =6.29)
คิดเปนรอยละ 89.9 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่
มีระดับความคาดหวังมากที่สุดคาเฉลี่ย ( X = 6.37) คิดเปนรอยละ 91.0 รองลงมาคือ บริการที่
ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน มีระดับความคาดหวังที่สุดคาเฉลี่ย ( X = 6.28) คิดเปนรอยละ
89.8 และ ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) มีระดับความคาดหวังมากที่สุดคาเฉลี่ย
( X =6.22) คิดเปนรอยละ 88.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 ระดับความคาดหวังในดานองคกรธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D. รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพซี ี จํากัด (มหาชน)
2. พนักงานมีความซื่อสัตยสจุ ริตในการปฏิบัติหนาที่
3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.22 0.56
6.37 0.58
6.28 0.58

88.8
91.0
89.8

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความคาดหวังรวมดานองคกรธุรกิจทาเรือ

6.29 0.70

89.9

มากที่สุด

ภาพที่ 6 แผนภูมิแทงแสดงรอยละระดับความคาดหวังในดานองคกรธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บ
ผลิตภัณฑ

ความคาดหวังด้ านองค์ กรธุรกิจท่ าเรือ
89.9

ความคาดหวังในด้ านองค์กร

89.8

3. บริ การที่ได้ รับครบถ้ วน คุ้มค่า คุ้มประโยชน์

91.0

2. พนักงานมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการปฏิบตั ิหน้ าที่

88.8

1. ภาพลักษณ์ของท่าเรื อ ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
87.5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

88

88.5

89

89.5

90

90.5

91
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ความพึงพอใจดานองคกร

การสํารวจพบวา ระดับ ความพึง พอใจดานองคก ร โดยรวมมีคาความพึง พอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย ( X =6.20) คิดเปนรอยละ 88.5 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนัก งานมีความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.32) คิดเปนรอยละ 90.2
รองลงมาคือ บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X
= 6.17) คิดเปนรอยละ 88.1 และภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ระดับความ
พึงพอใจมาก คาเฉลี่ย ( X =6.10) คิดเปนรอยละ 87.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 ระดับความพึงพอใจในดานองคกรธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานองคกรธุรกิจ

S.D. รอยละ แปลผล
6.10 0.71 87.1
มาก
6.32 0.68 90.2 มากที่สุด
6.17 0.72 88.1 มากทีส่ ุด
X

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพซี ี จํากัด (มหาชน)
2. พนักงานมีความซื่อสัตยสจุ ริตในการปฏิบัติหนาที่
3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน
ความพึงพอใจรวมดานองคกรธุรกิจทาเรือ

6.20 0.57

88.5

มากที่สุด

ภาพที่ 7 แผนภูมิแทงแสดงรอยละระดับความพึงพอใจดานองคกรธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บ
ผลิตภัณฑ

ความพึงพอใจด้ านองค์ กรธุรกิจท่ าเรือ

88.5

ความพึงพอใจดานองคกรธุรกิจทาเรือ
3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุม
ประโยชน

88.1

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่

90.2

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด
(มหาชน)

87.1
85

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

86

87

88

89

90

91
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2.2 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการดานการตลาดของธุรกิจ
ทาเรือไออารพีซี /ถังเก็บผลิตภัณฑ
ความคาดหวังดานการตลาด

การสํารวจพบวา ระดับความคาดหวัง ดานการตลาดโดยรวมมีคามากที่สุดคาเฉลี่ย ( X
=6.28) คิดเปนรอยละ 89.7 เมื่อ พิจารณาเปนรายขอพบวา เอกสารทางการเงินที่ไดรับ ตรงเวลา
ถูกตอง ครบถวน มีความคาดหวังมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.32) คิดเปนรอยละ 90.3 รองลงมาคือ
พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบ ริการ กับ ความสามารถในการแกไขปญหา
เฉพาะหนาใหกับลูกคา มีความคาดหวังมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.31) คิดเปนรอยละ 90.1 รองลงมา
คือ พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ มีความคาดหวังมากที่สุด
คาเฉลี่ย ( X =6.28) คิดเปนรอยละ 89.7 รองลงมาคือ ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงาน
การตลาด มี ความคาดหวั ง มากที่ สุด คา เฉลี่ ย ( X =6.26) คิด เป น รอ ยละ 89.5 รองลงมาคื อ
ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา มีความคาดหวังมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X =6.25) คิดเปน
รอยละ 89.3 และ ความรวดเร็วในการใหบริการ มีความคาดหวังมากที่สุด คาเฉลี่ย ( =6.23) คิดเปน
รอยละ 89.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.9 ระดับความคาดหวังในดานการตลาดธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานการตลาด

X

S.D. รอยละ

แปลผล

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ
2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจ
ใหบริการ
3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ
4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน
5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกบั ลูกคา
6. ความสะดวกในการติดตอสือ่ สารกับพนักงานการตลาด
7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.23 0.65

89.0

มากที่สุด

6.28 0.70

89.7

มากที่สุด

6.31 0.68

90.1

มากที่สุด

6.32
6.31
6.26
6.25

0.61
0.68
0.74
0.68

90.3
90.1
89.5
89.3

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความคาดหวังรวมดานการตลาดธุรกิจทาเรือ

6.28 0.68

89.7

มากที่สุด
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซีจํากัด (มหาชน) 36
กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ 2558

ภาพที่ 8 แผนภูมิแทงแสดงรอยละระดับความคาดหวังในดานการตลาดธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บ
ผลิตภัณฑ

ความคาดหวังด้ านการตลาด
89.7

ความคาดหวังด้ านการตลาดธุรกิจท่าเรื อ

89.3

7. ความสามารถในการให้คําแนะนําแก่ลกู ค้ า

89.5

6. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานการตลาด

90.1

5. ความสามารถในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าให้ กบั ลูกค้ า

90.3

4. เอกสารทางการเงินที่ได้ รับตรงเวลา ถูกต้ อง ครบถ้ วน

90.1

3. พนักงานการตลาดมีความรู้ ความสามารถในการให้ บริการ

89.7

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใส่กระตือรื อร้ น และเต็มใจให้ บริ การ

89.0

1. ความรวดเร็ วในการให้ บริการ
88

ความพึงพอใจดานการตลาด

88.5

89

89.5

90

90.5

การสํารวจพบวา ระดับความพึงพอใจดานการตลาดโดยรวมมีคาความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ ย ( X =6.30) คิดเป นรอ ยละ 90.0 เมื่อ พิจ ารณาเปนรายขอ พบวา ความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด มีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.36) คิดเปนรอยละ
90.9 รองลงมาคือ พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ มีความพึง
พอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.35) คิดเปนรอยละ 90.7 รองลงมาคือ ความสามารถในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา มีความพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย ( X =6.33) คิดเปนรอยละ 90.4
รองลงมาคือ เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน มีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย
( X =6.30) คิดเปนรอยละ 90.0 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการใหบริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค า เฉลี่ ย ( X =6.22) คิ ด เป น ร อ ยละ 88.9 และรองลงมาคื อ พนั ก งานการตลาดมี ค วามรู
ความสามารถในการใหบริการ กับความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคาเฉลี่ย ( X =6.26) คิดเปนรอยละ 89.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.10 ระดับความพึงพอใจในดานการตลาดธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานการตลาด
1. ความรวดเร็วในการใหบริการ
2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจ
ใหบริการ
3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการ
ใหบริการ
4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน
5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกบั ลูกคา
6. ความสะดวกในการติดตอสือ่ สารกับพนักงานการตลาด
7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา
ความพึงพอใจรวมดานการตลาดธุรกิจทาเรือ

S.D. รอยละ

X

แปลผล

6.22 0.69

88.9

มากที่สุด

6.35 0.61

90.7

มากที่สุด

6.26 0.70

89.4

มากที่สุด

6.30
6.33
6.36
6.26

0.63
0.60
0.75
0.66

90.0
90.4
90.9
89.4

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.30 0.66

90.0

มากที่สุด

ภาพที่ 9 แผนภูมิแทงแสดงรอยละระดับดานการตลาดในดานการตลาดธุรกิจทาเรือไออารพีซี/
ถังเก็บผลิตภัณฑ

การตลาดด้ านการตลาด
90.0

ความพึงพอใจด้ านการตลาดธุรกิจท่าเรื อ

89.4

7. ความสามารถในการให้คําแนะนําแก่ลกู ค้ า

90.9

6. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานการตลาด

90.4

5. ความสามารถในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าให้ กบั ลูกค้ า

90.0

4. เอกสารทางการเงินที่ได้ รับตรงเวลา ถูกต้ อง ครบถ้ วน

89.4

3. พนักงานการตลาดมีความรู้ ความสามารถในการให้ บริการ

90.7

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใส่กระตือรื อร้ น และเต็มใจให้ บริ การ

88.9

1. ความรวดเร็ วในการให้ บริการ
87.5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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88.5

89

89.5

90

90.5

91
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2.3 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการดานการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจทาเรือไออารพีซี /ถังเก็บผลิตภัณฑ
ความคาดหวังดานการปฏิบตั ิงาน

การสํารวจพบวา ระดับความคาดหวังดานการปฏิบัติงานโดยรวมมีคามากที่สุดคาเฉลี่ย ( X
=6.25) คิดเปนรอยละ 89.3 เมื่อ พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติง านตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย มีความคาดหวัง มากสุด คาเฉลี่ย ( X = 6.37) คิดเปนรอ ยละ 91.0 รองลงมาคือ การ
ใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ มีความคาดหวังมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X =6.28) คิดเปน
รอยละ 89.8 รองลงมาคือ การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม กับ พนักงานปฏิบัติการมี
ความกระตือรือ รนเต็มใจใหบ ริการ มีความคาดหวังมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X =6.27) คิดเปนรอยละ
89.5 และรองลงมาคือ ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ มีความคาดหวังมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X =6.26) คิดเปนรอยละ 89.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.11 ระดับความคาดหวังในดานการปฏิบัติงานธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานการปฏิบัติงาน
1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ
3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม
5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ
6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญ
 หาเฉพาะ
หนา
7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนํา
ที่ชัดเจนถูกตอง
8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา
9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ
10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา
หลังการตรวจประเมินเรือ
ความคาดหวังรวมดานการปฏิบัติงานธุรกิจทาเรือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

S.D. รอยละ

แปลผล

0.63
0.61
0.61
0.66
0.58

88.6
89.8
91.0
89.5
89.5

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.25 0.65

89.3

มากที่สุด

6.25 0.60

89.3

มากที่สุด

6.25 0.58
6.14 0.78

89.3
87.7

มากที่สุด
มาก

6.26 0.61

89.4

มากที่สุด

6.25 0.68

89.3

มากที่สุด

X

6.20
6.28
6.37
6.27
6.27
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ภาพที่ 10 แผนภูมิแทงแสดงรอยละระดับความคาดหวังในดานการปฏิบัตงิ านธุรกิจทาเรือไออารพีซี/
ถังเก็บผลิตภัณฑ

ความคาดหวังด้ านการปฏิบัตงิ าน
89.3

ความคาดหวังด้ านการปฏิบตั ิงานธุรกิจท่าเรื อ

89.4

10. ความสะดวก รวดเร็ ว ในการจัดตารางเรื อเข้ าเทียบท่า หลังการ…

87.7

9. ความสะดวก รวดเร็ ว ในการตรวจประเมินเรื อ

89.3

8. ความปลอดภัยในการใช้ ร่องนํ ้า

89.3

7. พนักงานปฏิบตั ิการประสานงานและให้ คําปรึกษาแนะนําที่ชดั เจน…

89.3

6. พนักงานปฏิบตั ิการมีความพร้ อมในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
5. พนักงานปฏิบตั ิการมีความกระตือรือร้ นเต็มใจให้ บริ การ

89.5

4. การปฏิบตั ิงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้ อม

89.5
91.0

3. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

89.8

2. การให้ บริ การมีวิธีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานท่าเรื อ

88.6

1. การให้ บริ การเป็ นระบบและมีขนตอนที
ั้
เ่ หมาะสม
86

ความพึงพอใจดานการปฏิบตั ิงาน

87

88

89

90

91

การสํารวจพบวา ระดับความพึงพอใจดานการปฏิบัติงานโดยรวมมีคาความพึงพอใจมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย ( X =6.23) คิดเปนรอยละ 89.1 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานความปลอดภัย มีความพึง พอใจมากที่ สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.33) คิดเปนรอ ยละ 90.5
รองลงมาคือ การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม มีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X
=6.28) คิดเปนรอยละ 89.8 รองลงมาคือ พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะ
หนา กับการใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ มีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X
=6.25) คิดเปนรอยละ 89.3 รองลงมาคือ ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลัง
การตรวจประเมินเรือ มีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X =6.24) คิดเปนรอยละ 89.2 รองลงมา
คือ การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม มีความพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย ( X =6.23)
คิดเปนรอ ยละ 89.0 และรองลงมาคือ ความปลอดภัยในการใชรอ งน้ํา มีความพึง พอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย ( X =6.22) คิดเปนรอยละ 88.9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.12 ระดับความพึงพอใจในดานการปฏิบัตงิ านธุรกิจทาเรือไออารพซี ี/ถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานการปฏิบัติงาน
1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ
3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม
5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ
6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญ
 หาเฉพาะ
หนา
7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนํา
ที่ชัดเจนถูกตอง
8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา
9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ
10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา
หลังการตรวจประเมินเรือ
ความพึงพอใจรวมดานการปฏิบัติงานธุรกิจทาเรือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

S.D. รอยละ

แปลผล

0.65
0.65
0.66
0.64
0.72

89.0
89.3
90.5
89.8
88.8

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.25 0.68

89.3

มากที่สุด

6.18 0.77

88.3

มากที่สุด

6.22 0.62
6.14 0.66

88.9
87.7

มากที่สุด
มาก

6.24 0.73

89.2

มากที่สุด

6.23 0.63

89.1

มากที่สุด

X

6.23
6.25
6.33
6.28
6.22
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ภาพที่ 11 แผนภูมิแทงแสดงรอยละระดับความพึงพอใจดานปฏิบัติงานธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บ
ผลิตภัณฑ

ความพึงพอใจด้ านการปฏิบัตงิ าน

89.1

ความพึงพอใจด้ านการปฏิบตั ิงานธุรกิจท่าเรื อ
10. ความสะดวก รวดเร็ ว ในการจัดตารางเรื อเข้ าเทียบท่า หลังการ
ตรวจประเมินเรื อ
9. ความสะดวก รวดเร็ ว ในการตรวจประเมินเรื อ

89.2
87.7
88.9

8. ความปลอดภัยในการใช้ ร่องนํ ้า
7. พนักงานปฏิบตั ิการประสานงานและให้ คําปรึกษาแนะนําที่ชดั เจน
ถูกต้ อง
6. พนักงานปฏิบตั ิการมีความพร้ อมในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า

5. พนักงานปฏิบตั ิการมีความกระตือรือร้ นเต็มใจให้ บริ การ

88.3
89.3
88.8
89.8

4. การปฏิบตั ิงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้ อม

90.5

3. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

2. การให้ บริ การมีวิธีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานท่าเรื อ

1. การให้ บริ การเป็ นระบบและมีขนตอนที
ั้
เ่ หมาะสม

89.3
89
86 86.5 87 87.5 88 88.5 89 89.5 90 90.5
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2.4 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริก ารดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกของธุรกิจทาเรือไออารพีซี /ถังเก็บผลิตภัณฑ
ความคาดหวังดานสิ่งอํานวยความสะดวก

การสํารวจพบวา ระดับ ความคาดหวัง ดานสิ่ง อํานวยความสะดวกโดยรวมมีคามากที่สุด
คาเฉลี่ย ( X =6.16) คิดเปนรอยละ 88.0 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความ
สะอาด สะดวกและปลอดภัย มีความคาดหวังมากที่สุดคาเฉลี่ย ( X = 6.21) คิดเปนรอยละ 88.7
รองลงมาคือ เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ มีความคาดหวังมาก
คาเฉลี่ย ( X = 6.14) คิดเปนรอยละ 87.8 และรองลงมาคือ สถานที่ติดตอมีความพรอมในการ
ใหบริการ มีความคาดหวังมากคาเฉลี่ย ( X =6.14) คิดเปนรอยละ 87.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.13 ระดับ ความคาดหวังในดานสิ่ง อํานวยความสะดวกธุร กิจ ทาเรือ ไออารพีซี/ถัง เก็บ
ผลิตภัณฑ
รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

X

S.D. รอยละ

1. สถานที่ติดตอมีความพรอมในการใหบริการ
6.14 0.54
2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการ
6.14 0.55
ใหบริการ
3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย 6.21 0.59

แปลผล

87.7

มาก

87.8

มาก

88.7

มากที่สุด

ความคาดหวังรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจทาเรือ 6.16 0.60 88.0 มากที่สุด
ภาพที่ 12 แผนภูมิแทงแสดงรอยละระดับความคาดหวังในดานสิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจทาเรือ
ไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ

ความคาดหวังด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
88.0

ความคาดหวังรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจท่าเรื อ

88.7

3. พื ้นที่ให้ บริ การท่าเรื อมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

2. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่มีให้ บริการมีความพร้ อมในการให้ บริการ

1. สถานที่ติดต่อมีความพร้ อมในการให้ บริการ

87.8
87.7
87.2 87.4 87.6 87.8 88 88.2 88.4 88.6 88.8
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ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

การสํารวจพบวา ระดับความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมมีคาความพึงพอใจ
มากคาเฉลี่ย ( X =6.27) คิดเปนรอยละ 89.5 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานที่ติดตอมีความ
พรอมในการใหบริการ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.33) คิดเปนรอยละ 90.4
รองลงมาคือ พื้นที่ใหบ ริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย มีความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย ( X = 6.26) คิดเปนรอยละ 89.5 และรองลงมาคือ เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมี
ความพรอมในการใหบริการ มีความพึง พอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X =6.21) คิดเปนรอยละ 88.8
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.14 ระดับ ความพึงพอใจในดานสิ่ง อํานวยความสะดวกธุร กิจทาเรือไออารพีซี/ถัง เก็บ
ผลิตภัณฑ
รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ติดตอมีความพรอมในการใหบริการ
2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการ
ใหบริการ
3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

X

ความพึงพอใจรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจทาเรือ

S.D. รอยละ แปลผล

6.33 0.60

90.4

มากที่สุด

6.21 0.59

88.8

มากที่สุด

6.26 0.61

89.5

มากที่สุด

6.27 0.56

89.5

มากที่สุด

ภาพที่ 13 แผนภูมิแทงแสดงรอยละระดับความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจทาเรือ
ไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ

ความพึงพอใจด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

ความพึงพอใจด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจท่าเรื อ

89.5

3. พื ้นที่ให้ บริ การท่าเรื อมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

89.5
88.8

2. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่มีให้ บริการมีความพร้ อมในการให้ บริการ

90.4

1. สถานที่ติดต่อมีความพร้ อมในการให้ บริการ
88

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

88.5

89

89.5

90

90.5
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ภาพรวมธุรกิจทาเรือไออารพีซี และถังเก็บผลิตภัณฑ
ตารางที่ 4.15 ระดับความคาดหวังรวมของธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.22

0.56

88.8

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.37

0.58

91.0

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.28

0.58

89.8

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.23

0.65

89.0

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.28

0.70

89.7

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.31

0.68

90.1

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.32

0.61

90.3

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.31

0.68

90.1

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.26

0.74

89.5

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.25

0.68

89.3

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.20

0.63

88.6

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.28

0.61

89.8

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.37

0.61

91.0

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.27

0.66

89.5

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.27

0.58

89.5

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.25

0.65

89.3

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.25

0.60

89.3

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.25

0.58

89.3

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.14

0.78

87.7

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.26

0.61

89.4

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.14

0.54

87.7

มาก

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.14

0.55

87.8

มาก

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.21

0.59

88.7

มากที่สุด

ผลรวมความคาดหวังธุรกิจทาเรือ

6.25

0.67

89.2

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สรุปภาพรวมความคาดหวัง

การใหบริการของธุรกิจทาเรือและการใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑ ป 2558 พบวาลูกคามี
ความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคาเฉลี่ย ( X = 6.25) คิดเปนรอยละ 89.2 เมื่อพิจารณาเปน
รายด านพบวา ด านองค ก รธุ ร กิ จ มี ร ะดั บ มากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.29) คิ ดเป นรอ ยละ 89.9
ตามตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวัง
ความคาดหวัง ดานตางๆ
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความคาดหวัง ป 2558

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

6.29
6.28
6.25
6.16

0.70
0.68
0.68
0.60

89.9
89.7
89.3
88.0

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.25 0.67

89.2

มากที่สุด

ภาพที่ 14 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวัง

89.2

ภาพรวมความคาดหวัง ป 2558
88.0

4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก

89.3

3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัติงาน

89.7

2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด

89.9

1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
87
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88

88.5

89

89.5

90
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ตารางที่ 4.17 ระดับความพึงพอใจรวมของธุรกิจทาเรือไออารพีซี/ถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.10

0.71

87.1

มาก

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.32

0.68

90.2

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.17

0.72

88.1

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.22

0.69

88.9

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.35

0.61

90.7

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.26

0.70

89.4

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.30

0.63

90.0

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.33

0.60

90.4

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.36

0.75

90.9

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.26

0.66

89.4

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.25

0.63

89.0

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.25

0.65

89.3

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.33

0.66

90.5

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.28

0.64

89.8

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.22

0.72

88.8

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.25

0.68

89.3

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.18

0.77

88.3

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.22

0.62

88.9

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.14

0.66

87.7

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ

6.24

0.73

89.2

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.33

0.60

90.4

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.21

0.59

88.8

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.26

0.61

89.5

มากที่สุด

ผลรวมความคาดหวังความพึงพอใจ

6.25

0.63

89.2

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สรุปภาพรวมความพึงพอใจ

การใหบริการของธุรกิจทาเรือและการใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑ ป 2558 พบวาลูกคามี
ความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.25) คิดเปนรอยละ 89.2
ตามตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน
ภาพรวมความพึงพอใจ ป 2558

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

6.30
6.24
6.27
6.30

0.66
0.63
0.56
0.63

90.0
89.1
89.5
90.0

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.25 0.63

89.2

มากที่สุด

ภาพที่ 15 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจ

89.2

ภาพรวมความพึงพอใจ ปี 2558

90

4. เอกสารทางการเงินที่ได้ รับตรงเวลา ถูกต้ อง ครบถ้ วน

89.5

3. ความพึงพอใจโดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

89.1

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

90

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด
88.6
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ขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจรวมของลูกคาในการใหบริการ
ของทาเรือไออารพีซี ระหวาง ป 2555 – 2558
ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาเมื่อเทียบจากป 2557 มีระดับที่เพิม่ ขึ้น รอยละ 1.6 แตเมื่อ
เทียบกับกลุมลูกคาเปาหมายในป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2
ภาพที่ 16 แผนภูมแิ ทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจ

86.6

87.6

89.2

81.0

90
85
80
75

ปี 2555

ปี 2556

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปี 2557

ปี 2558
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ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจ แยกตามประเภทผูประกอบการ
1.ผูนาเขา/ผูสง ออก (เจาของสินคา) N=23

ตารางที่ 4.19 ระดับความคาดหวังในดานองคกรธุรกิจของผูนาเขา/ผูส งออก (เจาของสินคา)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.30

0.47

90.0

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.48

0.51

92.5

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.35

0.49

90.7

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.43

0.59

91.9

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.52

0.59

93.2

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.43

0.59

91.9

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.41

0.50

91.6

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.41

0.59

91.6

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.45

0.60

92.2

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.32

0.57

90.3

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.39

0.66

91.3

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.35

0.65

90.7

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.30

0.56

90.1

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.39

0.58

91.3

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.35

0.49

90.7

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.14

1.08

87.7

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.36

0.58

90.9

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.32

0.57

90.3

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.32

0.57

90.3

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.36

0.58

90.9

มากที่สุด

6.37

0.49

91.0

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความคาดหวังของผูน าเขา/ผูสงออก (เจาของสินคา)
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สรุปการใหบริการของผูนาเขา/ผูสงออก (เจาของสินคา) ป 2558 พบวาลูกคามีความ
คาดหวังโดยรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคาเฉลี่ย ( X = 6.37) คิดเปนรอยละ 91.0 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการตลาด มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.42) คิดเปนรอยละ 91.7 รองลงมา ดาน
องคกรธุรกิจ มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.38) คิดเปนรอยละ 91.1 ตามตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวังของผูนาเขา/ผูสงออก (เจาของสินคา)
ความคาดหวัง ดานตางๆ
S.D. รอยละ แปลผล
X
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
6.38 0.49 91.1 มากที่สุด
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
6.42 0.50 91.7 มากที่สุด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
6.33 0.56 90.5 มากที่สุด
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
6.33 0.56 90.5 มากที่สุด
ภาพรวมความคาดหวังผูนาเขา/ผูสงออก
6.37 0.49 91.0 มากที่สุด
(เจาของสินคา) ป 2558
ภาพที่ 17 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวังของผูนาเขา/ผูสงออก
(เจาของสินคา)

91.0

ภาพรวมความคาดหวังผู้น้าเข้ า/ผู้ส่งออก (เจ้ าของสินค้ า) ปี 2558

4. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

90.5

3. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

90.5
91.7

2. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการตลาด

1. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ

91.1
89.8 90 90.290.490.690.8 91 91.291.491.691.8
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ตารางที่ 4.21 ระดับความพึงพอใจรวมของผูนาเขา/ผูส งออก (เจาของสินคา)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.13

0.46

87.6

มาก

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.39

0.58

91.3

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.17

0.58

88.2

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.26

0.69

89.4

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.48

0.51

92.5

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.26

0.54

89.4

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.29

0.64

89.8

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.32

0.57

90.3

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.50

0.67

92.9

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.23

0.53

89.0

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.30

0.47

90.1

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.39

0.72

91.3

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.26

0.62

89.4

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.30

0.70

90.1

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.30

0.56

90.1

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.35

0.71

90.7

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.26

0.62

89.4

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.27

0.70

89.6

มากที่สุด

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ

6.41

0.59

91.6

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.41

0.59

91.6

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.32

0.57

90.3

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.32

0.57

90.3

มากที่สุด

6.30

0.46

89.9

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความพึงพอใจของผูนาเขา/ผูสงออก (เจาของสินคา)
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สรุปการใหบ ริการของผูนาเขา/ผูสงออก (เจาของสินคา) ป 2558 พบวาลูก คามีความพึง
พอใจโดยรวมมีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.30) คิดเปนรอยละ 89.9 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.35) คิด
เปนรอยละ 90.7 รองลงมา ดานการตลาด มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.33) คิดเปน
รอยละ 90.4 ตามตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของผูนาเขา/ผูสงออก (เจาของสินคา)
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
S.D. รอยละ แปลผล
X
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
6.23 0.47 89.0 มากที่สุด
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
6.33 0.44 90.4 มากที่สุด
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
6.32 0.56 90.3 มากที่สุด
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
6.35 0.54 90.7 มากที่สุด
ภาพรวมความพึงพอใจของผูนาเขา/ผูสงออก
6.30 0.46 89.9 มากที่สุด
(เจาของสินคา) ป 2558
ภาพที่ 18 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจของผูนาเขา/ผูสงออก
(เจาของสินคา)

89.9

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้น้าเข้ า/ผู้ส่งออก (เจ้ าของสินค้ า) ปี 2558

90.7

4. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

90.3

3. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

90.4

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด

89

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
88
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2. ตัวแทนเจาของสินคา n=4
ตารางที่ 4.23 ระดับความคาดหวังรวมของตัวแทนเจาของสินคา
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.50

0.58

92.9

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.50

1.00

92.9

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.00

0.82

85.7

มาก

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.00

0.82

85.7

มาก

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.00

0.82

85.7

มาก

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.50

1.00

92.9

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.00

0.82

85.7

มาก

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.00

0.82

85.7

มาก

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.50

0.58

92.9

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.00

0.82

85.7

มาก

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.00

0.82

85.7

มาก

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.00

0.82

85.7

มาก

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.00

0.82

85.7

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

5.75

0.50

82.1

มาก

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.00

0.82

85.7

มาก

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

5.75

0.50

82.1

มาก

6.14

0.77

87.7

มาก

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความคาดหวังตัวแทนเจาของสินคา
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สรุปการใหบริการของตัวแทนเจาของสินคา ป 2558 พบวาลูกคามีความคาดหวังโดยรวมมี
คาเฉลี่ยมาก คาเฉลี่ย ( X = 6.14) คิดเปนรอยละ 87.7 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานองคกร
ธุรกิจ มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.42) คิดเปนรอยละ 91.7 รองลงมา ดานการปฏิบัติงาน มี
ระดับมาก คาเฉลี่ย ( X = 6.15) คิดเปนรอยละ 97.9 ตามตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวังของตัวแทนเจาของสินคา
ความคาดหวัง ดานตางๆ
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความคาดหวังตัวแทนเจาของสินคา ป 2558

X

6.42
6.14
6.15
5.83
6.14

S.D.
0.79
0.83
0.81
0.58
0.77

รอยละ
91.7
87.8
87.9
83.3
87.7

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

ภาพที่ 19 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวังตัวแทนเจาของสินคา

87.7

ภาพรวมความคาดหวังตัวแทนเจ้ าของสินค้ า ปี 2558

83.3

4. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

3. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

87.9

2. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการตลาด

87.8

91.7

1. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
78
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ตารางที่ 4.25 ระดับความพึงพอใจรวมของตัวแทนเจาของสินคา
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.50

0.58

92.9

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.50

1.00

92.9

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.00

0.82

85.7

มาก

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.50

1.00

92.9

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.00

0.82

85.7

มาก

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.00

0.82

85.7

มาก

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.50

0.58

92.9

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.00

0.82

85.7

มาก

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

5.75

0.50

82.1

มาก

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.00

0.82

85.7

มาก

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

5.75

0.50

82.1

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.25

0.96

89.3

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

5.75

0.50

82.1

มาก

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.00

0.82

85.7

มาก

6.16

0.78

88.0

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความพึงพอใจธุรกิจทาเรือ
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สรุปการใหบริการของตัวแทนเจาของสินคา ป 2558 พบวาลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.16) คิดเปนรอยละ 88.0 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานองคกรธุรกิจ มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.42) คิดเปนรอยละ 91.7 รองลงมา
ดานการตลาด มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.25) คิดเปนรอยละ 89.3 ตามตารางที่
4.26
ตารางที่ 4.26 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของตัวแทนเจาของสินคา
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความพึงพอใจตัวแทนเจาของสินคา ป 2558

S.D.
0.79
0.91
0.71
0.72
0.78

X

6.42
6.25
6.08
6.00
6.16

รอยละ แปลผล
91.7 มากที่สุด
89.3 มากทีส่ ุด
86.8
มาก
85.7
มาก
88.0 มากทีส่ ุด

ภาพที่ 20 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจของผูนาเขา/ผูสงออก
(เจาของสินคา)

88

ภาพรวมความพึงพอใจตัวแทนเจ้ าของสินค้ า ปี 2558

85.7

4. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

86.8

3. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

89.3

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด

91.7

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
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3.เจาของเรือ (Ship Owner) n=5
ตารางที่ 4.27 ระดับความคาดหวังรวมของเจาของเรือ (Ship Owner)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.20

0.45

88.6

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.25

0.50

89.3

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.25

0.50

89.3

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.25

0.50

89.3

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.20

0.45

88.6

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.25

0.50

89.3

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.20

0.45

88.6

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.20

0.45

88.6

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.00

0.00

85.7

มาก

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.20

0.45

88.6

มากที่สุด

ผลรวมความคาดหวังเจาของเรือ (Ship Owner)

6.31

0.33

90.1

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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สรุปการใหบริการของเจาของเรือ (Ship Owner) ป 2558 พบวาลูกคามีความคาดหวัง
โดยรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.31) คิดเปนรอยละ 90.1 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานองคกรธุรกิจ กับ ดานการปฏิบัติงาน มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.40) คิดเปน
รอยละ 91.4 รองลงมา ดานการตลาด มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.23) คิดเปนรอยละ 89.0
ตามตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.28 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวังของเจาของเรือ (Ship Owner)
ความคาดหวัง ดานตางๆ
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความคาดหวังเจาของเรือ
(Ship Owner) ป 2558

S.D.
0.55
0.50
0.55
0.00

X

6.40
6.23
6.40
6.13

6.31 0.33

รอยละ แปลผล
91.4 มากที่สุด
89.0 มากที่สุด
91.4 มากทีส่ ุด
87.6
มาก
90.1

มากที่สุด

ภาพที่ 21 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวังเจาของเรือ (Ship Owner)

90.1

ภาพรวมความคาดหวังเจ้ าของเรื อ (Ship Owner) ปี 2558

87.6

4. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

91.4

3. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

89.0

2. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการตลาด

91.4

1. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
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ตารางที่ 4.29 ระดับความพึงพอใจรวมของเจาของเรือ (Ship Owner)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.20

0.45

88.6

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.25

0.50

89.3

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.50

0.58

92.9

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.50

0.58

92.9

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.25

0.50

89.3

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.20

0.45

88.6

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.25

0.50

89.3

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.40

0.55

91.4

มากที่สุด

6.37

0.58

91.0

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความพึงพอใจเจาของเรือ (Ship Owner)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สรุปการใหบ ริการของเจาของเรือ (Ship Owner) ป 2558 พบวาลูกคามีความพึงพอใจ
โดยรวมมีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.33) คิดเปนรอยละ 90.5 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการปฏิบัติงาน มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.40) คิดเปนรอยละ 91.4
รองลงมา ดานการตลาด มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.36) คิดเปนรอยละ 90.9 ตาม
ตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.30 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของเจาของเรือ (Ship Owner)
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความพึงพอใจเจาของเรือ
(Ship Owner) ป 2558

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

6.33
6.36
6.40
6.35

0.47
0.47
0.55
0.50

90.5
90.9
91.4
90.7

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.33 0.58

90.5

มากที่สุด

ภาพที่ 22 แผนภูมแิ ทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจของเจาของเรือ (Ship Owner)

90.5

ภาพรวมความพึงพอใจเจ้ าของเรื อ (Ship Owner) ปี 2558

90.7

4. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

91.4

3. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

90.9

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด

90.5

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
90
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90.2 90.4 90.6 90.8

91

91.2 91.4
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4.บริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency) n=19
ตารางที่ 4.31 ระดับความคาดหวังรวมของบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

5.95

0.52

85.0

มาก

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.11

0.57

87.2

มาก

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.11

0.66

87.2

มาก

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.00

0.67

85.7

มาก

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

5.89

0.76

84.1

มาก

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.11

0.83

87.3

มาก

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.16

0.69

88.0

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.11

0.81

87.2

มาก

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

5.94

0.94

84.9

มาก

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.05

0.85

86.5

มาก

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

5.95

0.71

85.0

มาก

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.05

0.62

86.5

มาก

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.26

0.65

89.5

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.16

0.69

88.0

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.11

0.57

87.2

มาก

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.11

0.74

87.2

มาก

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.16

0.60

88.0

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.16

0.60

88.0

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.05

0.52

86.5

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.16

0.60

88.0

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

5.89

0.47

84.1

มาก

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

5.94

0.54

84.9

มาก

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

5.94

0.54

84.9

มาก

6.06

0.53

86.6

มาก

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความคาดหวังบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
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สรุปการใหบริก ารของบริษัท ตัวแทนเรือ (Ship Agency) ป 2558 พบวาลูก คามีความ
คาดหวังโดยรวมมีคามาก คาเฉลี่ย ( X = 5.99) คิดเปนรอยละ 85.6 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการปฏิบัติงาน มีระดับมาก คาเฉลี่ย ( X = 6.12) คิดเปนรอยละ 87.4 รองลงมา ดานองคก ร
ธุรกิจ มีระดับมาก คาเฉลี่ย ( X = 6.06) คิดเปนรอยละ 86.5 ตามตารางที่ 4.32
ตารางที่ 4.32 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวังของบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
ความคาดหวัง ดานตางๆ
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความคาดหวังบริษัทตัวแทนเรือ
(Ship Agency) ป 2558

S.D.
0.52
0.73
0.54
0.51

รอยละ
86.5
86.3
87.4
84.6

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

5.99 0.53

85.6

มาก

X

6.06
6.04
6.12
5.92

ภาพที่ 23 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวังบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)

85.6

ภาพรวมความคาดหวังบริษัทตัวแทนเรื อ (Ship Agency) ปี 2558

4. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

84.6

87.4

3. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

2. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการตลาด

1. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ

86.3

86.5
83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5
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ตารางที่ 4.33 ระดับความพึงพอใจรวมของบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

5.89

0.88

84.2

มาก

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.11

0.74

87.2

มาก

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.00

0.88

85.7

มาก

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.00

0.67

85.7

มาก

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.00

0.69

85.7

มาก

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

5.94

0.87

84.9

มาก

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.11

0.66

87.2

มาก

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.05

0.62

86.5

มาก

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

5.94

0.87

84.9

มาก

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.00

0.82

85.7

มาก

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

5.95

0.78

85.0

มาก

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

5.95

0.71

85.0

มาก

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.05

0.62

86.5

มาก

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.11

0.66

87.2

มาก

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

5.95

0.71

85.0

มาก

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.00

0.82

85.7

มาก

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

5.89

0.88

84.2

มาก

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.11

0.66

87.2

มาก

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.00

0.67

85.7

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ

6.00

0.94

85.7

มาก

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.06

0.54

86.5

มาก

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.00

0.59

85.7

มาก

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.00

0.59

85.7

มาก

6.00

0.62

85.7

มาก

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความพึงพอใจบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
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สรุปการใหบริการของบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency) ป 2558 พบวาลูกคามีความพึง
พอใจโดยรวมมีคาความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย ( X = 6.00) คิดเปนรอยละ 85.7 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย ( X = 6.02) คิดเปนรอยละ
86.0 รองลงมา ดานการตลาด มีคาความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย ( X = 6.01) คิดเปนรอยละ 85.9
ตามตารางที่ 4.34
ตารางที่ 4.34 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency)
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความพึงพอใจบริษัทตัวแทนเรือ
(Ship Agency)ป 2558

S.D.
0.80
0.68
0.69
0.55

รอยละ
85.7
85.9
85.7
86.0

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

6.00 0.62

85.7

มาก

X

6.00
6.01
6.00
6.02

ภาพที่ 24 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจของบริษัทตัวแทนเรือ
(Ship Agency)

ภาพรวมความพึงพอใจบริษัทตัวแทนเรื อ (Ship Agency)ปี 2558

85.7

86.0

4. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

3. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

85.7
85.9

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ

85.7

85.5585.685.6585.785.7585.885.8585.985.95 86
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5.ผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ n=7

ตารางที่ 4.35 ระดับความคาดหวังรวมของผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.29

0.76

89.9

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.43

0.53

91.8

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.29

0.76

89.8

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.43

0.53

91.8

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.29

0.49

89.8

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.29

0.49

89.8

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.14

0.69

87.8

มาก

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.43

0.53

91.8

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.43

0.79

91.8

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.14

0.69

87.8

มาก

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.14

0.69

87.8

มาก

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.17

0.41

88.1

มากที่สุด

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.00

0.63

85.7

มาก

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.14

0.38

87.8

มาก

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.17

0.41

88.1

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.50

0.55

92.9

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความคาดหวังผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ
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สรุปการใหบริการของผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ ป 2558 พบวาลูกคามีความคาดหวังโดยรวมมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.36) คิดเปนรอยละ 91.6 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การตลาด มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.51) คิดเปนรอยละ 93.0 รองลงมา ดานองคกรธุรกิจ มี
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.43) คิดเปนรอยละ 91.9 ตามตารางที่ 4.36
ตารางที่ 4.36 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวังของผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ
ความคาดหวัง ดานตางๆ
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก

X

6.43
6.51
6.26
6.27

S.D.
0.57
0.51
0.48
0.39

ภาพรวมความคาดหวังผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ ป 2558 6.36 0.37

รอยละ แปลผล
91.9 มากที่สุด
93.0 มากที่สุด
89.4 มากทีส่ ุด
89.6 มากทีส่ ุด
91.6

มากที่สุด

ภาพที่ 25 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวังผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ

91.6

ภาพรวมความคาดหวังผู้เช่าถังจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ปี 2558

89.6

4. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

89.4

3. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

93

2. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการตลาด

91.9

1. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
87
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ตารางที่ 4.37 ระดับความพึงพอใจรวมของผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.14

1.07

87.8

มาก

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.43

0.79

91.8

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.43

0.79

91.8

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.43

0.79

91.8

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.71

0.49

95.9

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.71

0.49

95.9

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.43

0.79

91.8

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.43

0.79

91.8

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.29

0.49

89.8

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.00

0.63

85.7

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ

6.17

0.41

88.1

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.57

0.53

93.9

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.67

0.52

95.2

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.67

0.52

95.2

มากที่สุด

6.49

0.56

92.7

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความพึงพอใจผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ
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สรุปการใหบริการของผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ ป 2558 พบวาลูกคามีความพึงพอใจโดยรวม
มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.49) คิดเปนรอยละ 92.7 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.64) คิดเปนรอยละ
94.9 รองลงมา ดานการตลาด มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.59) คิดเปนรอยละ 94.1
ตามตารางที่ 4.38
ตารางที่ 4.38 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความพึงพอใจผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑป 2558

X

6.33
6.59
6.42
6.64
6.49

แปลผล

S.D. รอยละ
0.86 90.5
0.52 94.1
0.52 91.7
0.52 94.9
0.56 92.7

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาพที่ 26 แผนภูมแิ ทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจของผูเชาถังจัดเก็บผลิตภัณฑ

92.7

ภาพรวมความพึงพอใจผู้เช่าถังจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปี 2558

94.9

4. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

91.7

3. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

94.1

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด

90.5

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
88

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

89

90

91

92

93

94

95

โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซีจํากัด (มหาชน) 69
กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ 2558

ความคาดหวัง และความพึงพอใจแยกตามการใชบริการ
ของทาเรือไออารพีซี ระยอง ป 2558
1. ทาเรือสินคาปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal)

ขอมูลจากลูกคาที่ใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมีและปโตรเลียมเหลว จํานวน 40 ราย (n=40)
ตารางที่ 4.39 ระดับความคาดหวังรวมของการใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว
(Liquid & Chemical Terminal)
รายการดานองคกรธุรกิจ

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

X
6.15

0.53

87.9

มาก

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.33

0.62

90.4

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.23

0.62

88.9

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.15

0.66

87.9

มาก

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.08

0.71

86.8

มาก

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.21

0.74

88.7

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.22

0.64

88.9

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.21

0.73

88.6

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.11

0.81

87.3

มาก

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.15

0.74

87.9

มาก

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.18

0.71

88.2

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.25

0.67

89.3

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.38

0.63

91.1

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.30

0.69

90.0

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.28

0.64

89.6

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.23

0.70

88.9

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.25

0.63

89.3

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.23

0.58

89.0

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.18

0.60

88.3

มากที่สุด

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.26

0.64

89.4

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.08

0.59

86.8

มาก

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.08

0.60

86.9

มาก

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
ผลรวมความคาดหวังของการใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมี และปโตรเลียม
เหลว (Liquid & Chemical Terminal)

6.11

0.61

87.3

มาก

6.20

0.55

88.6

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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สรุป การใหบ ริก ารท าเรื อ สินคาปโ ตรเคมี และปโ ตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical
Terminal) ป 2558 พบวาลูกคามีความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.20) คิด
เปนรอยละ 88.7 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏิบัติงาน มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X
= 6.25) คิดเปนรอยละ 89.3 รองลงมา ดานองคกรธุรกิจ มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.24) คิด
เปนรอยละ 89.1 ตามตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.40 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวังของการใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมี
และปโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal)
ความคาดหวัง ดานตางๆ
S.D. รอยละ แปลผล
X
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความคาดหวังของการใชบริการทาเรือ
สินคาปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว
(Liquid & Chemical Terminal) ป 2558

6.24
6.16
6.25
6.09

0.54
0.66
0.60
0.58

89.1
88.0
89.3
87.0

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

6.20 0.55

88.7

มากที่สุด

ภาพที่ 27 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวังของการใชบริการทาเรือสินคา
ปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal)
ภาพรวมความคาดหวังของการใช้บริ การท่าเรื อสินค้ าปิ โตรเคมี และ
ปิ โตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) ปี 2558
4. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

88.7
87.0
89.3

3. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

2. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการตลาด

1. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ

88.0
89.1
85.5 86 86.5 87 87.5 88 88.5 89 89.5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซีจํากัด (มหาชน) 71
กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ 2558

ตารางที่ 4.41 ระดับความพึงพอใจรวมของการใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว
(Liquid & Chemical Terminal)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.05

0.68

86.4

มาก

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.33

0.69

90.4

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.15

0.77

87.9

มาก

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.23

0.66

88.9

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.21

0.66

88.7

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.18

0.80

88.3

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.22

0.68

88.9

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.28

0.69

89.7

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.24

0.83

89.2

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.18

0.76

88.3

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.20

0.72

88.6

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.20

0.72

88.6

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.28

0.72

89.6

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.30

0.69

90.0

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.18

0.78

88.2

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.23

0.77

88.9

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.08

0.83

86.8

มาก

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.21

0.66

88.6

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ
10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ

6.13

0.73

87.5

มาก

6.21

0.83

88.6

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.29

0.65

89.8

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.17

0.65

88.1

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
ผลรวมความพึงพอใจของการใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมี และปโตรเลียม
เหลว (Liquid & Chemical Terminal)

6.22

0.67

88.8

มากที่สุด

6.21

0.63

88.7

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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สรุป การใหบ ริก ารท าเรื อ สินคาปโ ตรเคมี และปโ ตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical
Terminal) ป 2558 พบวาลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมมีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X =
6.21) คิดเปนรอยละ 88.7 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาความพึง
พอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.23) คิดเปนรอยละ 89.0 รองลงมา ดานการตลาด มีคาความพึง
พอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.22) คิดเปนรอยละ 88.9 ตามตารางที่ 4.42
ตารางที่ 4.42 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของการใชบริการทาเรือสินคา
ปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal)
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
S.D. รอยละ
X
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
6.18 0.66 88.2
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
6.22 0.65 88.9
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
6.20 0.69 88.6
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
6.23 0.64 89.0
ภาพรวมความพึงพอใจของการใชบริการทาเรือ
สินคาปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว
6.21 0.63 88.7
(Liquid & Chemical Terminal) ป 2558

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาพที่ 27 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจของการใชบริการทาเรือสินคา
ปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal)
88.7

ภาพรวมความพึงพอใจของการใช้ บริ การท่าเรือสินค้ าปิ โตรเคมี และ
ปิ โตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) ปี 2558

89

4. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

88.6

3. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

88.9

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด

88.2

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
87.8

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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2. ทาเรือสินคาเทกอง และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)

ขอมูลจากลูกคาที่ใชบริการทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป จํานวน 23 ราย (n=23)
ตารางที่ 4.43 ระดับความคาดหวังในดานองคกรธุรกิจของการใชบริการทาเรือสินคาเทกอง และ
สินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.22

0.60

88.8

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.35

0.65

90.7

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.45

0.80

92.2

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.32

0.78

90.3

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.45

0.60

92.2

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.35

0.78

90.7

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.36

0.79

90.9

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.26

0.75

89.4

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.26

0.62

89.4

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.26

0.62

89.4

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.39

0.66

91.3

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.30

0.63

90.1

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.26

0.54

89.4

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.26

0.62

89.4

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.30

0.56

90.1

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.14

1.08

87.7

มาก

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.36

0.58

90.9

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.23

0.61

89.0

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.23

0.61

89.0

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
ผลรวมความคาดหวังของการใชบริการทาเรือสินคาเทกอง และสินคาทั่วไป
(Bulk & Container Terminal)

6.27

0.63

89.6

มากที่สุด

6.31

0.60

90.1

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สรุปการใหบริการทาเรือสินคาเทกอง และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal) ป
2558 พบวาลูกคามีความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.31) คิดเปนรอยละ
90.1 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการตลาด มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.36) คิดเปน
รอยละ 90.9 รองลงมา ดานองคกรธุรกิจ มีระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.31) คิดเปนรอยละ 90.1
ตามตารางที่ 4.44
ตารางที่ 4.44 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวังของการใชบริการทาเรือสินคาเทกอง
และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)
ความคาดหวัง ดานตางๆ
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความคาดหวังของการใชบริการทาเรือสินคา
เทกองและสินคาทั่วไป(Bulk & Container Terminal)
ป 2558

S.D.
0.52
0.70
0.57
0.61

รอยละ
90.1
90.9
89.9
89.1

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.31 0.60

90.1

มากที่สุด

X

6.31
6.36
6.29
6.24

ภาพที่ 28 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวังของการใชบริการทาเรือสินคาเทกอง
และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)

ภาพรวมความคาดหวังของการใช้บริ การท่าเรื อสินค้ าเทกองและสินค้ า
ทัว่ ไป(Bulk & Container Terminal) ปี 2558

90.1
89.1

4. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

89.9

3. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

90.9

2. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการตลาด

90.1

1. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
88
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ตารางที่ 4.45 ระดับความพึงพอใจรวมของการใชบริการทาเรือสินคาเทกอง และสินคาทั่วไป
(Bulk & Container Terminal)
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.22

0.60

88.8

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.39

0.58

91.3

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.26

0.54

89.4

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.26

0.75

89.4

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.45

0.67

92.2

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.23

0.75

89.0

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.33

0.66

90.5

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.30

0.63

90.1

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.36

0.85

90.9

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.22

0.74

88.8

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.30

0.56

90.1

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.43

0.59

91.9

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.26

0.62

89.4

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.35

0.57

90.7

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.30

0.56

90.1

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.43

0.59

91.9

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.26

0.62

89.4

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ
10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจ
ประเมินเรือ

6.32

0.57

90.3

มากที่สุด

6.41

0.59

91.6

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.32

0.65

90.3

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.18

0.59

88.3

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
ผลรวมความพึงพอใจของการใชบริการทาเรือสินคาเทกอง และสินคาทั่วไป
(Bulk & Container Terminal)

6.27

0.63

89.6

มากที่สุด

6.31

0.51

90.1

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สรุปการใหบริการทาเรือสินคาเทกอง และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal) ป
2558 พบวาลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมมีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.31) คิดเปน
รอยละ 90.1 เมื่อพิจ ารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏิบัติง าน มีคาความพึง พอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย ( X = 6.34) คิดเปนรอยละ 90.6 รองลงมา ดานการตลาด มีคาความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย ( X = 6.31) คิดเปนรอยละ 90.1 ตามตารางที่ 4.46
ตารางที่ 4.46 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของการใชบริการทาเรือสินคาเทกอง
และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความพึงพอใจของการใชบริการทาเรือสินคา
เทกอง และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)
ป2558

S.D.
0.52
0.62
0.53
0.59

รอยละ
89.9
90.1
90.6
89.4

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.31 0.51

90.1

มากที่สุด

X

6.29
6.31
6.34
6.26

ภาพที่ 30 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจของการใชบริการทาเรือสินคา
เทกอง และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)
90.1

ภาพรวมความพึงพอใจของการใช้ บริ การท่าเรือสินค้ าเทกอง และสินค้ า
ทัว่ ไป (Bulk & Container Terminal) ปี 2558
4. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

89.4
90.6

3. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

90.1

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ

89.9

88.8 89 89.289.489.689.8 90 90.290.490.6
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3. ถังเก็บผลิตภัณฑ

ขอมูลจากลูกคาที่ใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ จํานวน 10 ราย (n=10)
ตารางที่ 4.47 ระดับความคาดหวังในดานองคกรธุรกิจของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.30

0.67

90.0

มากที่สุด

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.60

0.52

94.3

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.50

0.53

92.9

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.50

0.71

92.9

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.60

0.52

94.3

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.60

0.52

94.3

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.50

0.53

92.9

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.60

0.52

94.3

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.40

0.52

91.4

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.60

0.52

94.3

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.40

0.52

91.4

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.30

0.67

90.0

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.50

0.53

92.9

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.50

0.71

92.9

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.30

0.67

90.0

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.10

0.57

87.1

มาก

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.33

0.50

90.5

มากที่สุด

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมินเรือ

6.22

0.67

88.9

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.30

0.48

90.0

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.33

0.50

90.5

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.56

0.53

93.7

มากที่สุด

6.45

0.44

92.1

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความคาดหวังของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
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สรุปการใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑ ป 2558 พบวาลูกคามีความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคาเฉลี่ย ( X = 6.45) คิดเปนรอยละ 92.1 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการตลาด มี
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.60) คิดเปนรอยละ 94.3 รองลงมา ดานองคกรธุรกิจ มีระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.47) คิดเปนรอยละ 92.4 ตามตารางที่ 4.48
ตารางที่ 4.48 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความคาดหวังของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
ความคาดหวัง ดานตางๆ
1. ความคาดหวัง โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความคาดหวัง โดยรวมดานการตลาด
3. ความคาดหวัง โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความคาดหวัง โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความคาดหวังของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
ป 2558

X

6.47
6.60
6.37
6.40

S.D.
0.53
0.48
0.51
0.46

6.45 0.44

รอยละ
92.4
94.3
91.0
91.4

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

92.1

มากที่สุด

ภาพที่ 31 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความคาดหวังของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ

92.1

ภาพรวมความคาดหวังของการใช้บริ การถังเก็บผลิตภัณฑ์ปี 2558

91.4

4. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

91

3. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

94.3

2. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านการตลาด

92.4

1. ความคาดหวัง โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
89
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ตารางที่ 4.49 ระดับความพึงพอใจรวมของการใชบริการทาเรือสินคาถังเก็บผลิตภัณฑ
รายการดานองคกรธุรกิจ

X

S.D.

รอยละ

แปลผล

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

6.10

0.88

87.1

มาก

2. พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่

6.50

0.71

92.9

มากที่สุด

3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

6.50

0.71

92.9

มากที่สุด

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ

6.70

0.67

95.7

มากที่สุด

2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ

6.60

0.52

94.3

มากที่สุด

4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

6. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับพนักงานการตลาด

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ

6.60

0.70

94.3

มากที่สุด

6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา

6.70

0.48

95.7

มากที่สุด

7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง

6.60

0.70

94.3

มากที่สุด

8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา

6.30

0.48

90.0

มากที่สุด

9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ

6.33

0.71

90.5

มากที่สุด

10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการตรวจประเมิน
เรือ

6.44

0.53

92.1

มากที่สุด

1. สถานที่ตดิ ตอมีความพรอมในการใหบริการ

6.60

0.52

94.3

มากที่สุด

2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ

6.67

0.50

95.2

มากที่สุด

3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย

6.67

0.50

95.2

มากที่สุด

6.59

0.50

94.1

มากที่สุด

รายการดานการตลาด

รายการดานการปฏิบตั ิงาน

รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ผลรวมความพึงพอใจของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
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สรุปการใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑ ป 2558 พบวาลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมมีคาความ
พึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.59) คิดเปนรอยละ 94.1 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การตลาด มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.69) คิดเปนรอยละ 95.6 รองลงมา ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ( X = 6.65) คิดเปนรอยละ 95.0 ตาม
ตารางที่ 4.50
ตารางที่ 4.50 ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมความพึงพอใจของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
ป2558

S.D.
0.73
0.45
0.50
0.50

รอยละ
91.0
95.6
94.0
95.0

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6.59 0.50

94.1

มากที่สุด

X

6.37
6.69
6.58
6.65

ภาพที่ 32 แผนภูมิแทงแสดงรอยละภาพรวมระดับความพึงพอใจของการใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ

94.1

ภาพรวมความพึงพอใจของการใช้ บริ การถังเก็บผลิตภัณฑ์ปี2558

95

4. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก

94

3. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการปฏิบตั ิงาน

95.6

2. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านการตลาด

91

1. ความพึงพอใจ โดยรวมด้ านองค์กรธุรกิจ
88
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เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจธุรกิจทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจทาเรือสินคาปโตรเคมีและปโตรเลี่ยมเหลว (Liquid &
Chemical Terminal) กับทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)
และถังเก็บผลิตภัณฑ สามารถแสดงไดดังนี้
ดานองคกรธุรกิจ
ผลการสํารวจการเปรียบเทียบ ดานองคกรธุรกิจ พบวา ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑมีคารอยละ
สูงสุดในเรื่อ งพนัก งานมี ความซื่ อสั ตยสุจ ริตในการปฏิบัติหนาที่ ระดับคารอยละ94.3 รองลงมา
ทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal) มีคารอยละรองลงมา ในเรื่อง
พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ ระดับคารอยละ 91.3 และทาเรือสินคาปโตรเคมี
และปโตรเลี่ยมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) มีคารอยละรองลงมา ในเรื่องพนักงานมีความ
ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ ระดับคารอยละ 90.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.51 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจดานองคกรธุรกิจ

1. ภาพลักษณของทาเรือ ไออารพซี ี จํากัด (มหาชน)
2. พนักงานมีความซื่อสัตยสจุ ริตในการปฏิบัติหนาที่
3. บริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน

Liquid
รอยละ
86.4
90.4
87.9

Bulk
รอยละ
88.8
91.3
89.4

Tank
รอยละ
90.0
94.3
92.9

ความพึงพอใจโดยรวมดานองคกรธุรกิจป 2558

88.2

89.9

91.0

รายการดานองคกรธุรกิจ

ภาพที่ 32 แผนภูมิเสนแสดงการเปรียบเทียบคารอยละระดับความพึงพอใจดานองคกรธุรกิจ
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82
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ดานการตลาด
ผลการสํารวจการเปรียบเทียบ ดานการตลาด พบวา ธุรกิจถังเก็บ ผลิตภัณฑมีคารอยละ
สูงสุดโดยสวนใหญ สวนต่ําสุดในเรื่องพนัก งานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ
ระดับ ค าร อ ยละ94.3 รองลงมา ทาเรือ คอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป (Bulk & Container
Terminal) มีคารอยละรองลงมา ในเรื่องพนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจ
ใหบ ริก าร ระดั บ ค าร อ ยละ 92.2 และท าเรือ สินคาป โ ตรเคมีและปโ ตรเลี่ยมเหลว (Liquid &
Chemical Terminal) มีคารอยละรองลงมา ในเรื่องความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ใหกับลูกคา ระดับคารอยละ 89.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.51 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจดานการตลาด
รายการดานการตลาด
1. ความรวดเร็วในการใหบริการ
2. พนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจ
ใหบริการ
3. พนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถในการใหบริการ
4. เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน
5. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกบั ลูกคา
6. ความสะดวกในการติดตอสือ่ สารกับพนักงานการตลาด
7. ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา
ความพึงพอใจโดยรวมดานการตลาด ป 2558

Liquid
รอยละ
88.9

Bulk
รอยละ
89.4

Tank
รอยละ
95.7

88.7

92.2

95.7

88.3
88.9
89.7
89.2
88.3

89.0
90.5
90.1
90.9
88.8

94.3
95.7
95.7
95.7
95.7

88.0

89.6

95.5

ภาพที่ 33 แผนภูมเิ สนแสดงการเปรียบเทียบคารอยละระดับความพึงพอใจดานการตลาด
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ดานการปฏิบัติงาน
การสํารวจพบวาผลการสํารวจการเปรียบเทียบ ดานการปฏิบัติงาน พบวา ธุรกิจถังเก็บ
ผลิตภัณฑ มีคารอยละสูงสุด ในเรื่องการใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม, การใหบริการ
มีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ, การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย, การปฏิบัติงาน
คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมและ พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนา ระดับ
คารอยละ 95.7 รองลงมา ทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal) มี
คารอยละรองลงมา ในเรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย และพนักงานปฏิบัติการ
ประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง ที่มีระดับคารอยละเทากันคือ 91.9 และทาเรือ
สินคาปโตรเคมีและปโตรเลี่ยมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) มีคารอยละรองลงมา ในเรื่อง
การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม ระดับคารอยละ 90.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.52 ระดับความพึงพอใจดานการปฏิบัติงาน
รายการดานการปฏิบัติงาน
1. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2. การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ
3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. การปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม
5. พนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือรนเต็มใจใหบริการ
6. พนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญ
 หาเฉพาะหนา
7. พนักงานปฏิบัติการประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจน
ถูกตอง
8. ความปลอดภัยในการใชรองน้ํา
9. ความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ
10. ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดตารางเรือเขาเทียบทา หลังการ
ตรวจประเมินเรือ
ความพึงพอใจโดยรวมดานการปฏิบัติงาน ป 2558

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ภาพที่ 34 แผนภูมิเสนแสดงการเปรียบเทียบคารอยละระดับความพึงพอใจดานปฏิบัติงาน
98
96
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90
88
86
84
82

Liquid
Bulk
Tank

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลการสํารวจการเปรียบเทียบดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑมีคา
รอยละ สูง สุดในเรื่อ งเครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริก าร และพื้นที่
ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย ระดับคารอยละ95.2 รองลงมา ทาเรือคอนเทน
เนอร และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal) มีคารอยละรองลงมา ในเรื่องสถานที่ติดตอมี
ความพรอมในการใหบริการ ระดับคารอยละ 90.3 และทาเรือสินคาปโตรเคมีและปโตรเลี่ยมเหลว
(Liquid & Chemical Terminal) มีคารอยละรองลงมา ในเรื่องสถานที่ติดตอมีความพรอมในการ
ใหบริการ ระดับคารอยละ 89.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.53 ระดับความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
รายการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ติดตอมีความพรอมในการใหบริการ
2. เครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการ
ใหบริการ
3. พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
ความพึงพอใจโดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก ป 2558

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ภาพที่ 35 แผนภูมิเสนแสดงการเปรียบเทียบคารอยละระดับความพึงพอใจ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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สรุปผลการสํารวจการเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมในดานตางๆ พบวา ธุรกิจถังเก็บ
ผลิตภัณฑมีคารอยละ สูงสุดในดานการตลาด ระดับคารอยละ95.5 รองลงมา ทาเรือคอนเทนเนอร
และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal) มีคารอยละรองลงมา ในดานการปฏิบัติงาน ระดับ
คารอยละ 90.3 และทาเรือสินคาปโตรเคมีและปโตรเลี่ยมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) มี
คารอยละรองลงมา ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับคารอยละ 89.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.54 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจรวม
ความพึงพอใจ ดานตางๆ
1. ความพึงพอใจ โดยรวมดานองคกรธุรกิจ
2. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการตลาด
3. ความพึงพอใจ โดยรวมดานการปฏิบัตงิ าน
4. ความพึงพอใจ โดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ความพึงพอใจโดยรวมป 2558

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ภาพที่ 36 แผนภูมิเสนแสดงการเปรียบเทียบคารอยละระดับความพึงพอใจรวม
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจเปรียบเทียบการแขงขัน
และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
สรุปความสําคัญเรื่องใดในการตัดสินใจเลือกใชบริการทาเรือ /ถังเก็บผลิตภัณฑ
ตารางที่ 4.55 ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการทาเรือ /ถังเก็บผลิตภัณฑ
เรื่องที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ความรวดเร็วในการใหบริการ
การตอบสนองไดทันทีทรี่ องขอ
ระยะทางระหวางโรงงานของทานถึงทาเรือ/สถานที่
จัดเก็บผลิตภัณฑ
โครงสรางพื้นฐานของทาเรือ
การบริการของพนักงานขายและเจาหนาทีล่ ูกคาสัมพันธ
ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท
สิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือ /สถานทีจ่ ัดเก็บ
ผลิตภัณฑ
ความชํานาญของเจาหนาที่ปฏิบัตกิ ารทาเรือ/ถังเก็บ
ผลิตภัณฑ
อัตราคาบริการ
ระบบ IT ในการติดตอสื่อสาร

รอยละ
85.1
82.3

ลําดับความสําคัญ
1
2

80.1

3

77.8
77.8
77.3

4
4
5

76.7

6

76.7

6

70.0
70.0

7
7

สรุปเปรียบเทียบอันดับและความพึงพอใจตามปจจัยในการใหบริการ
ของทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ
สรุ ป ป จ จั ย ที่ มี ต อ ระดั บ ความพึ ง พอใจท า เรื อ เทกองและสิ นค า ทั่ ว ไป(Bulk &
Container Terminal)
เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีตอระดับความพึงพอใจในการเลือกรับบริการทาเรือผูใชบริการให
ความสําคัญ ทาเรือไออารพีซี สูงสุดทุกปจจัย ตามตารางที่ 4.56

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ตารางที่ 4.56 เปรียบเทียบระดับรอยละความพึงพอใจการใหบริการของทาเรือ IRPC
กับทาเรือคอนเทนเนอรและสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal) กับคูแขง
ปจจัยที่มีตอระดับความพึงพอใจ
ทาเรือเทกองและสินคาทั่วไป
(Bulk & Container Terminal)

ความพึงพอใจที่มีตอผูใหบริการ (รอยละ)
IRPC

Sri Racha Kerry Siam
Harbour Seaport

TPT

อัตราคาบริการ

74.0

68.3

67.0

67.0

คุณภาพการใหบริการ

87.4

75.4

71.4

71.7

ความรวดเร็วในการใหบริการ

81.7

76.7

71.4

68.7

ความปลอดภัยในการใชบริการ

91.8

81.7

79.7

79.7

การใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

81.1

64.3

65.0

67.0

การใหบริการของพนักงาน

89.8

69.7

65.0

67.0

ชื่อเสียงภาพลักษณของบริษัท

91.1

81.7

75.4

76.7

85.1

74.0

70.7

71.0

ภาพโดยรวมที่มีตอความพึงพอใจ

ภาพที่ 37 แผนภูมิเสนแสดงเปรียบเทียบระดับรอยละความพึงพอใจการใหบริการของ
ทาเรือไออารพซี ี กับทาเรือคอนเทนเนอรและสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)
กับคูแขง
IRPC
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Sri Racha Harbour

Kerry Siam Seaport

TPT
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สรุ ปป จจั ย ที่ มีต อระดั บความพึง พอใจทา เรื อสิ นค า ป โ ตรเคมีแ ละปโ ตรเลี ย มเหลว
(Liquid & Chemical Terminal)
เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีตอระดับความพึงพอใจในการเลือกรับบริการทาเรือผูใชบริการให
ความสําคัญ โดยรวมคือ ท าเรื อ ไออารพีซี โดยสวนใหญ มี เพียงบางปจจัยที่แตกตาง เรื่องอัตรา
คาบริการ ผูใชบริการเลือก TOP และ SPRC มีระดับความพึงพอใจรอยละ 81.7 เรื่องความรวดเร็วใน
การใหบริการ กับ การใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผูใชบริการเลือก PTTGC มีระดับความพึง
พอใจรอยละ 82.4 ตามตารางที่ 4.57
ตารางที่ 4.57 เปรียบเทียบปจจัยที่มีตอระดับรอยละความพึงพอใจการใหบริการของทาเรือ IRPC
กับทาเรือปโตรเคมีและปโตรเลีย่ มเหลว ( Liquid & Chemical Terminal)กับคูแขง
ปจจัยที่มีตอระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจที่มีตอผูใหบริการ (รอยละ)
ทาเรือสินคาปโตรเคมีและปโตรเลียมเหลว
(Liquid & Chemical Terminal)

อัตราคาบริการ
คุณภาพการใหบริการ
ความรวดเร็วในการใหบริการ
ความปลอดภัยในการใชบริการ
การใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การใหบริการของพนักงาน
ชื่อเสียงภาพลักษณของบริษัท
ภาพโดยรวมที่มีตอความพึงพอใจ

IRPC

TOP

PTTGC

SPRC

74.0
87.4
81.7
91.8
81.1
89.8
91.1
85.1

81.7
83.7
81.1
88.8
81.1
80.1
79.1
83.4

76.7
83.7
82.4
88.4
82.4
77.7
86.1
82.4

81.7
83.7
77.4
90.8
81.7
77.4
90.1
83.1

ภาพที่ 38 แผนภูมิเสนแสดงเปรียบเทียบระดับรอยละความพึงพอใจการใหบริการของทาเรือ IRPC
กับทาเรือปโตรเคมีและปโตรเลี่ยมเหลว ( Liquid & Chemical Terminal) กับคูแขง
IRPC
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TOP

PTTGC

SPRC
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สรุปปจจัยที่มีตอระดับความพึงพอใจการใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีตอระดับความพึงพอใจในการเลือกรับบริการทาเรือผูใชบริการให
ความสําคัญ โดยรวมคือ ท าเรื อ ไออารพีซี โดยสวนใหญ มีเพียงบางปจจัยที่แตกตาง เรื่องอัตรา
คาบริการ ผูใชบริการเลือก Thai Tank Terminal มีระดับความพึงพอใจรอยละ 79.1 และเรื่องการ
ใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระดับความพึงพอใจรอยละ 86.1 ตามตารางที่ 4.58
ตารางที่ 4.58 เปรียบเทียบระดับรอยละความพึงพอใจการใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑ
ปจจัยที่มีตอระดับความพึงพอใจ
ถังเก็บผลิตภัณฑ (Tank)

ความพึงพอใจที่มีตอผูใหบริการ (รอยละ)
IRPC

Thai Tank
Terminal

Thai Public

อัตราคาบริการ

74.0

79.1

73.7

คุณภาพการใหบริการ

87.4

84.4

73.7

ความรวดเร็วในการใหบริการ

81.7

81.4

73.7

ความปลอดภัยในการใชบริการ

91.8

88.8

83.8

การใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

81.1

86.1

70.4

การใหบริการของพนักงาน

89.8

74.7

74.4

ชื่อเสียงภาพลักษณของบริษัท

91.1

86.1

73.7

85.1

83.1

74.7

ภาพโดยรวมที่มีตอความพึงพอใจ

ภาพที่ 39 แผนภูมิเสนแสดงเปรียบเทียบระดับรอยละความพึงพอใจการใหบริการของถังผลิตภัณฑ
IRPC
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Thai Tank Terminal

Thai Public
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การศึกษาเชิงคุณภาพกลุมลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

การดําเนินการสัมภาษณกับกลุมลูกคาผูใชบริการ จํานวน 6 ราย ประกอบไปดวย รายนาม
บริษัท กลุมลูกคาและวันทีเ่ ขาเก็บขอมูล ดังตารางที่ 4.59
ตารางที่ 4.59 กลุมลูกคาในการสัมภาษณเชิงลึก
ลูกคา
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ระยองเฟอรทิไลเซอรเทรดดิ้งจํากัด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด
บริษัท สแตนดารดมาริไทมเซอรวิส จํากัด

กลุมลูกคา

วันเก็บขอมูล

BCT
BCT
Tank
Tank
Ship Agency
Ship Agency

7/10/2558
8/10/2558
12/10/2558
14/10/2558
7/10/2558
7/10/2558

ผลการวิเคราะหขอมูลลูกคาทาเรือไออารพีซี จํากัด (มหาชน) กลุมทาเรือระยองและถังเก็บ
ผลิตภัณฑ ดังนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
จุดแข็ง 1. ภาพลักษณของทาเรือIRPC
2. ผูบริหาร และพนักงานคนทาเรือดีมาก มีความสัมพันธทดี่ ี
3. เจาหนาที่ ผูบริหาร ใหความสําคัญในการแกปญ
 หา ปฏิบตั ิใหทันที
4. ดานการตลาด ใหการตอบสนองบริการที่ดี รวดเร็ว
5. เรื่องการสงเสริมการตลาด และ CSR
6. ดานสภาพแวดลอม มีความเรียบรอยดี
7. เรื่องทางไอทีของ IRPC สงเสริมการทํางานลูกคา
จุดออน 1. ระบบรักษาความปลอดภัย
2. ปญหาเรื่องตาชั่งอยูไกล และปกติตาชั่งปจจุบันเวลามีเรือเขามากก็ไมเพียงพอตอ
ความตองการ
3. ระบบรักษาความปลอดภัย ยังควบคุมไดไมดี
4. การจัดการจราจรยังมีเบนมีจุดเบี่ยง หยุดสวนกัน
5. เรื่องอืน่ ก็มบี าง เชน หองน้ํา
โอกาส 1. การขนสง ใชบริการรถไมติดเวลา
อุปสรรค1. กําลังมีคูแขงเปนทางเลือก
2. บางครั้งใชพรอมกันจะแนน
3. อนาคตจะมีเรือเล็กเขามามากกวาเรือใหญ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บริษัท ระยอง เฟอรทิไลเซอร เทรดดิ้งจํากัด UBE GROUT (THAILAND)
จุดแข็ง 1. เรื่องการใหบริการที่ดี ของเจาหนาทีท่ าเรือและเจาหนาทีก่ ารตลาด
2. มีการแกปญ
 หาที่ดี
3. มีการพัฒนาเชิงความสัมพันธที่มมี ุมมองเปนหุนสวนกันมากขึ้น
4. ทาเรือ IRPC กับบริษัท UBE GROUT อยูใกลกัน ทําใหประหยัด
5. เรื่องอุปกรณตางๆ ของทาเรือก็มีความสะดวกพรอม
6. เรื่องกิจกรรมทางการสงเสริมการตลาด
7. ผูบริหาร เจาหนาที่การตลาด การทาเรือมีความสัมพันธเปนมิตรที่ดี
8. พนักงานมีประสบการความสามารถดี
9. เรื่องความปลอดภัยดูแลใหดี
10. การตลาดใหความชวยเหลือที่ดี
11. ระบบไอที ของเขาดีเราใชบริการ
จุดออน 1. ราคาที่เขานําเสนอเรื่องจะสรางถังใหมใหบริการ ราคาคอนขางสูง
2. ไมมแี นวกันคลื่นน้ําเหมือนมาบตาพุด
โอกาส 1. มีความพยายามผลักดันเพิม่ ปริมาณการใชบริการ
2. ถาเปนไปไดก็อยากจะยายทุกอยางกับมาที่ IRPC
3. ในอนาคตมีแผนวาจะสราง UBE โรงสองรวมกัน
อุปสรรค1. ในชวงมรสุมไมสามารถใชทาเรือIRPC ไดตองยายทาเรือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
จุดแข็ง 1. ภาพลักษณมีความนาเชื่อถือดี
2. มีการใหบริการทีร่ วดเร็ว
3. พนักงานมีการใหบริการดี พนักงานเจาหนาที่ หัวหนามีความรูดี เขาใจการ
ทํางานดี ไดมาตรฐานสุภาพเรียบรอยดี
4. เปดใหบริการ 24 ชม. เปนเจาเดียวใหรบั สินคาได
5. เรื่องความปลอดภัย
6. อุปกรณตางๆ ก็ดีมีมาตรฐาน
7. มีการสงเสริมการตลาด
จุดออน 1. ทาเรือพระประแดง เวลามาโหลดก็อาจติดงานซอม หรือตองการกลุม ตัวอยางก็มี
ปญหานิดหนอย
2. ทาเรือเล็กรับเรือใหญไมได
3. ระบบไอที (ไอแทงค) ยังมีปญหา
โอกาส 1. มีความรวมมือกับลูกคาอื่นๆ ที่นาจะมาเชาเพิม่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน)
จุดแข็ง 1. IRPC ภาพลักษณ ภาพรวมดี ผูบริหารเขาเกง
2. มีกระบวนการใหบริการที่ดี IRPC
3. ระบบไอที เขาใชไดดี
4. พนักงานการตลาดของแท็งกดี มีปญ
 หาขอความชวยเหลือเขาก็มีความเต็มใจใน
การทําให ไมปฏิเสธและก็ไมชา เรงใหจนพอใจในการใหบริการ
5. การสงเสริมการตลาดจัดกิจกรรมดี มีความสัมพันธกันดีทาํ ใหรูจกั กัน
จุดออน 1. ลายโหลดสินคาไปในทาเรือมีลายเดียวทําใหตองรับน้ํามันลําตอลํา เสียเวลานาน
2. การปลอยเรือใชเวลานาน
โอกาส 1. โอกาสในอนาคตจะมีมากขึ้นถารัฐใหมกี ารปรับสํารองน้ํามันใหมมากขึ้น
อุปสรรค1. ชวงมรสุมคลื่นลมแรงก็จะเปนปญหา ไมสามารถโหลดน้ํามันได

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด
จุดแข็ง 1. บริษัท IRPC มีความนาเชื่อถือ
2. ใหบริการดี
3. มีเรือทักเปนของตนเอง
4. เปนทาเอกชนที่มีนํารองเปนของตนเอง
5. เรื่องความปลอดภัย
6. อุปกรณ มาตรฐานของทาเรือชั้นนํา
7. ระบบไอที
8. พนักงานมีความชํานาญ การใหบริการรวดเร็ว
9. มีการพัฒนาการบริการ จากการสํารวจการใหบริการ
10. ดานการตลาด IRPC จะนําหนาบริษัทอื่นมาก
11. เรื่องการสงเสริมการตลาด มีมวลชนสัมพันธรวมกัน
จุดออน 1. คาบริการสูงกวาทาอื่นๆ (ยกเวนเทียบกับทาภายนอกนิคมก็จะไมตางกันเทาไร)
2. การปลอยเรือจะนานกวาทาอื่น (เอกสารชา)
โอกาส 1. ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
อุปสรรค1. ทาเปดเมื่อคลื่นลมแรงจะไมสามารถเอาเรือเขาทาได
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บริษัท สแตนดารด มาริไทม เซอรวิส จํากัด
จุดแข็ง 1. การตลาดบริการดี ประสานงาน รวดเร็ว ในการเอาเรือเขาเรือออก
2. การประเมินราคาตางๆและเอกสาร รวดเร็ว
3. ระบบการใหบริการที่ดี
4. เรื่องสถานทีส่ ภาพแวดลอมมีความพรอมบริการ
5. เรื่องพนักงานมีความชํานาญ ประเมินสถานการตางๆ ไดถูกตองรวดเร็ว
6. พนักงานการตลาดมีมนุษยสัมพันธที่ดี ติดตอสือ่ สารไดสะดวกรวดเร็ว
จุดออน 1. พนักงานบางคนบางครัง้ เวลาเปลี่ยนกะเกิดปญหา
2. เรื่องการสงเสริมการตลาดยังไมไดรับ
โอกาส 1. คูแขงไมใหความสําคัญลูกคารายเล็ก ไมมสี ถานที่ให
2. นาจะมีการใชบริการเพิม่ ขึ้น เพราะลูกคาสะดวก
อุปสรรค1. มีขอจํากัดในเรื่องระยะทาง ซึ่งตองเลือกทาที่ใกล
2. เรื่องลมฟาอากาศ
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ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค

ปญหา
1. ขาดการสื่ อ สารข อ มู ลขาวสารระหวางหนาทา โปรแกรมเมอรเ รือ และและรปภ.ไม
ประสานงานกัน ทําใหใชบริการไมสะดวก ติดขัดตลอด
2. โปรแกรมเรือเลื่อนประจํา และเลือ่ นคราวละมากๆ ทําใหขาดความนาเชื่อถือ
3. ทางเจาของเรือบางครั้งขอตอรองราคาของ Tug boat ซึง่ ราคาคอนขางสูง
4. การตรวจสอบกําหนดการเทียบทาเรือ บางครัง้ ไดรับการแจงกระชัดชิด ทําใหติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นลาชาไปดวย
5. เรือชวยดึงดัน (Tug) สําหรับชวยเรือขนาดใหญ (VLCC) เขา/ออกทาเทียบเรือมีไมเพียงพอ
จะตองไปวาจางจากผูใหบริการอื่นมาชวย ทําใหเกิดคาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น และเวลาเรือลากจูงของ
ทางทาเสีย คาใชจายที่เพิม่ เติมในการเรียกเรือลากจูงจากขางนอกเขามา ทางทานาจะรับผิดชอบ
สําหรับคาใชจาย ไมใชผลักภาระใหกับทางเจาของเรือ
6. ใชเวลาในการจัดทําเอกสารคอนขางมากกวาทาเทียบเรืออื่นๆ
7. การจัดตารางเรือเขา / ออก ยังไมมีความแนนอน schedule เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ถึงแมมีการ confirmed แลว การเปลี่ยนแปลง schedule ไมมีการแจง/ประสานงานลวงหนา
8. บางครั้ง Operation หนางานไมแจง เวลาเกิดปญหา จะแจงอีกทีกส็ ายไปแลวไมสามารถ
แกไขได
9. ทางทาเรือยังมีขอจํากัดของทาเรือเล็กที่คอนขางหนาแนน
10. ทาเรือเคมี เจาหนาที่และลูกเรือทานทา ทําเอกสารยื่นผานทางเมลกอ นเรือเขาทา
เรียบรอย แตเวลาถึงหนาประตูทาไมสามารถเขาทาได เรือ่ งนี้เปนมาตลอดหลายป ไมมอี ะไรดีขึ้น
11. การอํานวยความสะดวกสาธารณูปโภคหองน้ําหองอาหาร สถานที่รบั ประทานอาหารไมมี
12. ตราชั่งน้ําหนัก อยูไกลจากทาเทียบเรือมากเกินไป อาจมีผลการสูญหายของสินคา
ระหวางทางระบบตราชั่งควรใกลกบั ทาเรือ และความแออัดของการใชตราชั่งเครื่องชั่งน้ําหนักมีไม
เพียงพอ Triffic jam เสียเวลามาก
13. โทรติดตอ Office หนาทาเรือรอรับนาน เนื่องจากตองรอใหเสียงเครื่อง fax เงียบกอน
14. facility และอุปกรณอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนถายไมมี
15. มีการผูกขาดในบริการบางอยางมากทําใหไดรับบริการไมดีเทาที่ควร
16. ชองทางรับเเกสเเอลพีจีทางรถมีนอย ใชเวลารับเเกสทางรถสูงเนื่องจากบางวันมีรถลูกคา
มารอจํานวนมาก และปริมาณเเอลพีจีมีนอย
17. การบริการดานเอกสารมีขอจํากัดเรื่องการถายเอกสารหนาทาเรือ
18. ทาจายน้ํามันดีเซลทางเรือไมสามารถจายไดมากกวา 1 ลําในเวลาเดียวกัน
19. การทดสอบ bay จายมีนอยเกินไป
อุปสรรค เรื่องปญหาคลื่นลมในชวงมรสุม ทําใหเรือไมสามารถเทียบทาได
ปจจัยทางธรรมชาติทมี่ ีผลกระทบในการนําเรือเทียบทา เชน
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1. ทาเทียบเรือเปนแบบเปดเวลาสภาพอากาศแปรปรวนไมสามารถนําเรือเขา/ออก ไดตาม
กําหนดเวลา
2. เจอปญหาตอนคลื่นลมแรง ๆ ทําใหเปนอุปสรรคในการเทียบเรือ
ยิ่งทาเรือ พระประแดง สมุทรปราการ หนามรสุม คลื่นลมแรงเรือ 2000 ตัน รับสินคาไดยาก
ขอดี
1. การบริหารทาเรือดีมาก
2. เรื่องระเบียบ ความสะอาด ควรนําไปเปนแบบอยางกะทาเรืออื่น
ขอเสนอแนะดานการตลาด
ขอดี
1. ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีเยี่ยม
2. ใหบริการดี ชัดเจนดี
ขอเสนอแนะ
1. ควรปรับราคาคาบริการทาเรือใหแขงขันได
2. เอกสารวางบิล ระบุขอมูลใหมากกวานี้ ไมใชใชการอางอิงหมายเลขเอกสารเกา
3. ควรปรับลดคาบริการเรือเทียบทาลง เพราะสุดทายแลวเจาของเรือก็นําคาใชจายสวนนี้มา
คํานวณในคาขนสงดวย
4. ควรปรับอัตราคาบริการลง
ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติงาน
ขอดี
1. ดี, ไมมีขอตําหนิ
ขอเสนอแนะ
1. ควรจาย LS HSD ไดพรอมกันหลายๆ ลํา เนือ่ งจากเปนผลิตภัณฑที่มีการจายสูง สามารถ
จายไดทุกทา แตไดทีละลํา
2. การใช Wharf 3 ใหเรือขนาด 2 Ml เขาใชบริการไดมากขึ้น
3. ควรเพิ่มจํานวนเรือทักของ IRPC ใหเพิ่มมากขึ้น
4. ควรมีการจัดการตารางเขาออกที่แนนอน และเปดเผยใหผูเกี่ยวของทราบ
5. นาจะมีระบบการตรวจสอบขอมูลดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหกับตัวแทนเรือทราบ ใน
กรณีที่เรือของตัวแทนนั้นๆ มีกําหนดการเขาเทียบทาใชบริการ
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงควรมีการแจง/ประสานงาน ลวงหนาและใหชัดเจนชัดเจน
7. ทํา bay จายเพิม่ มากขึ้น
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ขอเสนอแนะดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. ถาเปนไปไดควรมีแนวกันคลื่น (Break water) กันคลื่นจะสามารถขนถายสินคาไดทั้งป
และมีความปลอดภัยดีมาก
2. เพิ่มตราชั่งบริเวณทาเทียบเรือ
3 ควรมีเบอรติดตอที่สะดวกไมตองพวงกับเครื่อง Fax
4. เพิ่มบริการดานเครนหนาทาเรือหรือโมบายเครนอื่นๆ
5. เสนอใหพิจารณากําแพงกันครื้น
6. ควรแกไขบันไดขึ้น ลง ตรง ทา W1 (ที่ทําใหม) มีซุมเสี่ยงเกิดอุบัตเิ หตุได เนื่องจาก มุม
เหลี่ยมของคานเหล็กบีม ไมมีสญ
ั ญาลักษณหรืออุปกรณเตือน
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บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) กลุมธุรกิจทาเรือและถัง
เก็บผลิตภัณฑ ประจําป พ.ศ. 2558 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกคา กลุมธุรกิจทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ ความตองการและความคาดหวัง ของลูกคาที่มีตอการ
บริการดานองคกร ดานการตลาด ดานการปฏิบัติงาน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มีตอการ
แขงขัน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีตกับปจจุบัน พรอมแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหเกิดประสิทธิผล ขอมูลที่ไดจากลูกคามีความเปนปจจุบันดวยความเต็มใจ มีทั้งหมด 60 ราย และ
ศึกษาเชิงลึกกับลูกคาภายนอก 6 ราย การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาสถิติดังนี้
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหเชิงพรรณนา
และการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) พรอมเปรียบเทียบขอมูลจากปที่ผานมา

สรุปผลการวิจัย

การสํารวจขอมูลลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)กลุมธุรกิจทาเรือ พบวา
ผูใหขอมูลสวนใหญเปนผูนําเขา/ผูสงออก รองลงมาเปนบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency) ซึ่งลูกคา
สวนใหญมีการใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมีและปโตรเลี่ยมเหลว (Liquid & Chemical Terminal)
มีปริมาณเที่ยวเรือที่ใชบริการมากที่สุดคือ 1-3 เที่ยวเรือตอเดือน รองลงมาเปนมากกวา 6 เที่ยว /
เดือน จากผูนําเขา/ผูสงออก (เจาของสินคา) และบริษัทตัวแทนเรือ (Ship Agency) และ สวนใหญมี
ระยะเวลาใชบริการมากทีส่ ุดคือ 5 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป รองลงมาเปน 1 ปขึ้นไป แตไมถึง 5 ป และ
10 ปขึ้นไป แตไมถึง 15 ป การแนะนําบริการทาเรือใหกับผูอื่น สวนใหญจะเคยแนะนําการบริการ

ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา
ดานองคกรธุรกิจ
กลุมตัวอยางผูใหขอมูล สวนใหญมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจดานองคก ร
ธุรกิจโดยรวม มีคาความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณาเปนลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 มีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด เหมือนกัน เรื่องพนักงานมี
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่ 2 มีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด เหมือนกัน เรื่องบริการที่ไดรับ
ครบถวน คุมคา คุมประโยชน
ลําดับสุดทาย มีคาความคาดหวังมากที่สุด เรื่องภาพลักษณของทาเรือ ไออารพีซี จํากัด
(มหาชน) แตมีคาความพึงพอใจมาก
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ดานการตลาด
กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสวนใหญมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจดานการตลาด
โดยรวมมีคาความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณาเปนลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 มีคาความคาดหวังมากที่สุด เรื่องเอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง
ครบถว น และมีค าความพึง พอใจมากที่ สุด เรื่อ งความสะดวกในการติด ตอ สื่ อ สารกับ พนัก งาน
การตลาด
ลําดับที่ 2 มีคาความคาดหวังมากที่สุด เรื่องพนักงานการตลาดมีความรู ความสามารถใน
การใหบริการกับเรื่องความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา และมีคาความพึงพอใจ
มากที่สุด เรื่องความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา
ลํ า ดั บ ที่ 3 มี ค า ความคาดหวั ง มากที่ สุ ด เรื่ อ งพนั ก งานการตลาดมี ก ารเอาใจใส
กระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ และมีคาความพึงพอใจมากที่สุด เรื่องพนักงานการตลาดมีการเอา
ใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ
ลําดับ สุดทาย มีคาความคาดหวังมากที่สุด เรื่องความสามารถในการใหคําแนะนําแก
ลูกคา และมีคาความพึงพอใจมากที่สุด เรื่องความรวดเร็วในการใหบริการ
ดานการปฏิบัติงาน
กลุ ม ตั วอย างผู ให ขอ มูล สวนใหญมีร ะดับ ความคาดหวัง และความพึง พอใจดานการ
ปฏิบัติงานโดยรวมมีคาความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณาเปนลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 มีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สดุ เหมือนกัน เรื่องการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ลําดับที่ 2 มีคาความคาดหวังมากที่สุด เรื่องการใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทาเรือ และมีคาความพึงพอใจมากที่สุด เรื่องการปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม
ลําดับที่ 3 มีคาความคาดหวังมากที่สุด เรื่องการปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม
กับเรื่องพนักงานปฏิบัติการมีความกระตือรือ รนเต็มใจใหบริการ และมีคาความพึงพอใจมากที่สุด
เรื่องการใหบริการมีวิธีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทาเรือกับเรื่องพนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการ
แกปญหาเฉพาะหนา
ลําดับสุดทาย มีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมาก เหมือนกัน เรื่องความสะดวก
รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสวนใหญมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจดานโครงสราง
อุปกรณและสถานที่โดยรวมมีคาความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณาเปนลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 มีคาความคาดหวังมากที่สุด เรื่องพื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวก
และปลอดภัย และมีคาความพึงพอใจมากที่สุด เรื่องสถานที่ติดตอมีความพรอมในการใหบริการ
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ลําดับที่ 2 มีคาความพึงพอใจมากที่สุด เรื่องพื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวก
และปลอดภัย
ลําดับสุดทาย มีคาความคาดหวังมาก เรื่องสถานที่ติดตอมีความพรอมในการใหบริการ
กับเรื่องเครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ มีคาความพึงพอใจมากสุด
เรื่องเครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความพรอมในการใหบริการ
ผลรวมการใหบริการของธุรกิจทาเรือและการใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑ ป2558 พบวา
ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด
ผลการวิ เ คราะห แ ยกท า เรื อ สิ นค า ป โ ตรเคมี แ ละป โ ตรเลี ย มเหลว (Liquid &
Chemical Terminal) กั บ ท า เรื อคอนเทนเนอร และสินคา ทั่ว ไป (Bulk & Container
Terminal) และถังเก็บผลิตภัณฑสามารถแสดงระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ ดังนี้
1. ทาเรือสินคาปโตรเคมี และปโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal)
ขอมูลจากลูกคาที่ใชบริการทาเรือสินคาปโตรเคมีและปโตรเลียมเหลว จํานวน 40 ราย
(n=40) ภาพรวมมีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ดานองคกรธุรกิจ ภาพรวมมีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุดเหมือนกันและ
พิจารณารายประเด็น เรื่องพนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ สูงสุดเหมือนกัน
ดานการตลาด ภาพรวมมีคาความคาดหวังและคาความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณาราย
ประเด็น ความคาดหวังเรื่อง เอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน มีความคาดหวัง
มากที่สุด และความพึงพอใจเรือ่ งความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา มีความพึง
พอใจมากที่สุด
ดานการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณา
รายประเด็น ความคาดหวังเรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย มีความคาดหวังมาก
ที่สุด และความพึงพอใจเรื่องการปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม มีความพึงพอใจมากที่สุด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมมีคาความคาดหวังมากแตมีคาความพึงพอใจมาก
ที่สุด พิจารณารายประเด็น ความคาดหวัง เรื่อง พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและ
ปลอดภัย มีความคาดหวังมาก และความพึงพอใจเรื่องสถานที่ติดตอมีความพรอมในการใหบริการ มี
ความพึงพอใจมากที่สุด
2. ทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป (Bulk & Container Terminal)
ขอมูลจากลูกคาที่ใชบริการทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป จํานวน 23 ราย (n=
23) ภาพรวมมีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด เหมือนกันและ พิจารณารายประเด็น
เรื่อง
ดานองคกรธุรกิจ ภาพรวมมีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุดเหมือนกันและ
พิจารณารายประเด็น เรื่องพนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ สูงสุดเหมือนกันแตเรื่อง
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ความคาดหวังลูกคายังหวังในเรื่องบริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน ที่มีคาที่สูงเทากับเรื่อง
พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ดานการตลาด ภาพรวมมีคาความคาดหวังและคาความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณาราย
ประเด็น ความคาดหวังเรื่องพนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการกับ
เรื่องเอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูกตอง ครบถวน มีความคาดหวังมากที่สุด และความพึง
พอใจ เรื่องพนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด
ดานการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณา
รายประเด็น ความคาดหวังเรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย มีความคาดหวังมาก
ที่สุด และความพึงพอใจ เรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย กับ พนักงานปฏิบัติการ
ประสานงานและใหคําปรึกษาแนะนําที่ชัดเจนถูกตอง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมมีคาความคาดหวังมากแตมีคาความพึงพอใจมาก
ที่สุด พิจารณารายประเด็น ความคาดหวัง เรื่อง พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและ
ปลอดภัย มีความคาดหวังมาก และความพึงพอใจ เรื่องสถานที่ติดตอมีความพรอมในการใหบริการ มี
ความพึงพอใจมากที่สุด
3. ถังเก็บผลิตภัณฑ
ขอมูลจากลูกคาที่ใชบริการถังเก็บผลิตภัณฑ จํานวน 10 ราย (n=10) ภาพรวมมีคาความ
คาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด เหมือนกันและ พิจารณารายประเด็น เรื่อง
ดานองคกรธุรกิจ ภาพรวมมีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุดเหมือนกันและ
พิจารณารายประเด็น เรื่องพนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ สูงสุดเหมือนกันแตเรื่อง
ความพึงพอใจของลูกคายังพึงพอใจในเรื่องบริการที่ไดรับครบถวน คุมคา คุมประโยชน ที่มีคาที่สูง
เทากับเรื่องพนักงานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ดานการตลาด ภาพรวมมีคาความคาดหวังและคาความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณาราย
ประเด็น ความคาดหวัง เรื่ อ งความสะดวกในการติด ต อ สื่ อ สารกับ พนัก งานการตลาด กับ เรื่ อ ง
ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา มีความคาดหวังมากที่สุด และความพึงพอใจ เรื่องความ
รวดเร็วในการใหบริการ กับ เรื่องพนักงานการตลาดมีการเอาใจใสกระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ
กับเรื่อ งเอกสารทางการเงินที่ไดรับตรงเวลา ถูก ตอง ครบถวน กับ เรื่องความสามารถในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคา กับเรื่องความสะดวกในการติดตอสือ่ สารกับพนักงานการตลาด กับเรื่อง
ความสามารถในการใหคําแนะนําแกลูกคา มีความพึงพอใจมากที่สุด
ดานการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีคาความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด พิจารณา
รายประเด็น ความคาดหวังเรื่อง การใหบริการมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ มีความคาดหวัง
มากที่สุด และความพึงพอใจ เรื่องการใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนทีเ่ หมาะสม กับ การใหบริการ
มีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาเรือ กับเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย กับเรื่องการ
ปฏิบัติงานคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม กับเรื่องพนักงานปฏิบัติการมีความพรอมในการแกปญหา
เฉพาะหนา มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมมีคาความคาดหวังมากแตมีคาความพึงพอใจมาก
ที่สุด พิจารณารายประเด็น ความคาดหวัง เรื่อง พื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและ
ปลอดภัย มีความคาดหวังมาก และความพึงพอใจ เรื่องเครื่องมือและอุปกรณที่มีใหบริการมีความ
พรอมในการใหบริการ กับเรื่องพื้นที่ใหบริการทาเรือมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย มีความพึง
พอใจมากที่สุด
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจธุรกิจทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ
ดานองคกรธุรกิจ ดานการตลาด ดานการปฏิบัติงาน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา ทาเรือคอนเทนเนอร และสินคาทั่วไป
(Bulk & Container Terminal) และทาเรือสินคาปโ ตรเคมีและปโ ตรเลี่ยมเหลว (Liquid &
Chemical Terminal)
ปจ จัยสํ าคัญ ในการตั ดสินใจเลือ กรับ บริก ารทาเรือ เรื่องที่มีความสําคัญ มากที่สุดคือ
ความรวดเร็วในการใหบริการ รองลงมาคือการตอบสนองไดทันทีที่รองขอ และระยะทางระหวาง
โรงงานของทานถึงทาเรือ/สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ
สรุปเปรียบเทียบการใหบริการของทาเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ
ทาเรือคอนเทนเนอรและสินคาทั่วไป(Bulk & Container Terminal) ทาเรือ IRPC มี
ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดทุกเรื่อง
ทาเรือปโตรเคมีและปโตรเลี่ยมเหลว( Liquid & Chemical Terminal)ทาเรือIRPC มี
ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องคุณภาพการใหบริการ, ความปลอดภัยในการใชบริการ, การ
ใหบริการของพนักงาน และชื่อเสียงภาพลักษณของบริษัท IRPC สวนเรื่องอัตราคาบริการมีความพึง
พอใจสูงที่สุดคือ TOP และSPRC เรื่องความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหบริการดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ PTTGC
การใหบริการถังเก็บผลิตภัณฑของ IRPC มีร ะดับคะแนนความพึง พอใจสูงสุดในเรื่อ ง
คุณภาพการใหบริการ, ความรวดเร็วในการใหบริการ, ความปลอดภัยในการใชบริการ, การใหบริการ
ของพนักงาน และชื่อเสียงภาพลักษณของบริษัท สวนเรื่องคุอัตราคาบริการ และการใหบริการดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกคามีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ Thai tank terminal
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สรุป ภาพรวมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ของทาเรือไออารพีซี และถังเก็บผลิตภัณฑ ป 2558
จุดแข็ง
จุดออน
1. ภาพลักษณของทาเรือIRPC มีความนาเชื่อถือ 1. ระบบรักษาความปลอดภัยยังควบคุมไดไมดี
2. ผูบริหาร และพนักงาน มีความสัมพันธที่ดี
2. ป ญ หาเรื่ อ งตาชั่ ง อยู ไ กล และปกติ ต าชั่ ง
3. เจา หน าที่ ผู บ ริ ห าร ให ความสํา คั ญ ในการ ปจจุบันเวลามีเ รือเขามากก็ไมเพียงพอตอความ
ตองการ
แกปญหา ปฏิบัติใหทันที
4. การตลาดใหการตอบสนองบริการ รวดเร็ว
3. การจัดการจราจรยังมีเบนมีจุดเบี่ยง หยุดสวน
5. เรื่ อ งการส ง เสริ ม การตลาด และ CSR มี กัน
มวลชนสัมพันธรวมกัน
4. ไมมีแนวกันคลื่นน้ําเหมือนมาบตาพุด
6. เรื่ อ งสถานที่ ส ภาพแวดล อ มมี ค วามพร อ ม 5. ทาเรือพระประแดงเล็กรับเรือใหญไมได
เรียบรอย มีความปลอดภัย ใหบริการ 24 ชม.
6. ระบบไอที (ไอแทงค) ยังมีปญหา
7. ไอทีของ IRPC สงเสริมการทํางานลูกคา
7. ลายโหลดสินคาไปในทาเรือมีลายเดียวทําให
8. เจ า หน า ที่ ท า เรื อ และเจ า หน า ที่ ก ารตลาด ตองรับน้ํามันลําตอลํา เสียเวลานาน
ใหบ ริ ก ารที่ ดี มี ป ระสบการ ความรู เขาใจ ให 8. การปลอยเรือใชเวลานานกวาทาอื่น
ความชวยเหลือที่ดี ไดมาตรฐานสุภาพเรียบรอย 9. คาบริการสูง กวาทาอื่นๆ (ยกเวนเทียบกับทา
การประเมินราคาตางๆและเอกสาร รวดเร็ว และ ภายนอกนิคมก็จะไมตางกันเทาไร) และนําเสนอ
พ นั ก ง า น ก า ร ต ล า ด มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ ที่ ดี เรื่องจะสรางถังใหมใหบริการ ราคาคอนขางสูง
ติดตอสื่อสารไดสะดวกรวดเร็ว พนักงานมีความ 10. ระบบบางครั้งเวลาเปลี่ยนกะเกิดปญหา
ชํานาญ ประเมินสถานการ ไดถูกตองรวดเร็ว
9. มีการพัฒนาเชิงความสัมพันธที่มีมุมมองเปน
หุนสวนกันมากขึ้น
10. อุ ป กรณ มี ค วามสะดวกพร อ มมีม าตรฐาน
เชนมีเรือทัก มีนํารองเปนของตนเอง
11. มีการพัฒนาการบริการ จากการสํารวจการ
ใหบริการ จะนําหนาบริษัทอื่น
โอกาส
อุปสรรค
1. การขนสง รถไมติดเวลา สะดวก
1. กําลังมีคูแขงเปนทางเลือก
2. ในอนาคตมีแ ผนว าจะสรา ง UBE โรงสอง 2. บางครั้งใชพรอมกันจะแนน
รวมกันและมีความพยายามผลักดันเพิ่มปริมาณ 3. อนาคตจะมีเรือเล็กเขามามากกวาเรือใหญ
การใชบริการมากขึ้น
4.ลมฟาอากาศ ในชวงมรสุมคลื่นลมแรงก็จะเปน
3. ความสัมพันธที่ดีกับ ชุมชน มีความรวมมือกับ ปญ หา ไมส ามารถใชทาเรื อ IRPC ไดต อ งยา ย
ลูกคาอื่นๆ
ทาเรือ ทาเปดเมื่อคลื่นลมแรงจะไมสามารถเอา
4. อนาคตถารัฐใหมีการปรับสํารองน้ํามันมากขึ้น เรือเขาทาได
5. คูแขงไมใหความสําคัญกับลูกคารายเล็ก
5. มีขอจํากัดในเรื่องระยะทาง ที่ใกล
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เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจป 2555 - 2558
สรุป ผลเปรียบเทียบพบวา ภาพรวมปจจัยที่มีผลตอ ความพึงพอใจตั้งแต ป 2555 ถึง
2558 มีระดับความพึงพอใจมากเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับคือ ป 2555 – 2556 เพิ่มขึ้น 5.6 ป 2556 –
ป 2557 เพิ่มขึ้น 1 และปที่ผานมากับปจจุบันคือผลความพึงพอใจ 2557 คาความพึงพอใจรอยละ
87.6 ผลป 2558 คาความพึงพอใจรอยละ 89.2 คาความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 1.6

ขอเสนอแนะ

ขอบคุณ irpc ที่ใหบริการลูกคาไดอยางดี บุคลากรของ irpc โดยสวนใหญคอนขาง
เปนมิตร และใหบริการดวยความเต็มใจ ทําใหการงานคอนขางสะดวก ราบรื่น

ขอดี

ดานการตลาด

1. ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี
เยี่ยม
2. ใหบริการดี ชัดเจนดี

ขอควรปรับปรุง

1. ควรปรับราคาคาบริการทาเรือใหแขงขันได

2. เอกสารวางบิล ระบุขอมูลใหมากกวานี้ ไมใชใช
การอางอิงหมายเลขเอกสารเกา
3. ดีแลวครับพยายามรักษาคาบริการคงเดิม 3. ควรปรับลดคาบริการเรือเทียบทาลง เพราะ
สุดทายแลวเจาของเรือก็นําคาใชจายสวนนี้มา
คํานวณในคาขนสงดวย
ดานการปฏิบัติงาน
1. ดี , ไมมีขอตําหนิ
1. ควรจาย LS HSD ไดพรอมกันหลายๆ ลํา
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มกี ารจายสูง สามารถจาย
ไดทุกทา แตไดทีละลํา
2. การใช Wharf 3 ใหเรือขนาด 2 Ml เขาใช
บริการไดมากขึ้น
3. ควรเพิ่มจํานวนเรือทักของ IRPC ใหเพิ่มมากขึ้น
4. ควรมีการจัดการตารางเขาออกที่แนนอน และ
เปดเผยใหผูเกี่ยวของทราบ
5. นาจะมีระบบการตรวจสอบขอมูลดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ใหกับตัวแทนเรือทราบ ในกรณีทเี่ รือของ
ตัวแทนนั้นๆ มีกําหนดการเขาเทียบทาใชบริการ
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงควรมีการแจง/
ประสานงาน ลวงหนาและใหชัดเจนชัดเจน
7. ทํา bay จายเพิม่ มากขึ้น
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ขอดี
1. ดีอยูแลว ดีมากปลอดภัย

ขอควรปรับปรุง

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. ถาเปนไปไดควรมีแนวกันคลื่น (Break water)
จะสามารถขนถายสินคาไดทั้งป และมีความ
ปลอดภัยดีมาก
2. เพิ่มตราชั่งบริเวณทาเทียบเรือ
3 ควรมีเบอรติดตอที่สะดวกไมตองพวงกับเครื่อง
Fax
4. เพิ่มบริการดานเครนหนาทาเรือหรือโมบายเครน
อื่นๆ
5. เสนอใหพิจารณากําแพงกันครื้น
6. ควรแกไขบันไดขึ้น ลง ตรง ทา W1 (ที่ทําใหม) มี
ซุมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได เนื่องจาก มุมเหลี่ยมของ
คานเหล็กบีม ไมมสี ัญญาลักษณหรืออุปกรณเตือน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอจากการวิจัย

จากขอมูลความพึงพอใจในแตละดานที่มีคาคะแนนความพึงพอใจต่ําควรนําเรื่องนั้นมา
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับนโยบายบริษัท โดยใหพนักงานมีสวนรวมและใหลูกคามีสวน
รวมดวยก็จะดีมาก เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเพิ่มมากขึ้นในแตละดาน ประกอบดวย
ดานความพึงพอใจโดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก ถือวามีระดับความพึงพอใจต่ํา
ที่สุด ที่ทําการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องที่ตอ งทําการพัฒนาปรับปรุงเรง ดวนคือหองน้ําที่สะอาดและมี
จํานวนเพียงพอ การเพิ่มเครื่องจักร อุปกรณที่มีความพรอม การสื่อสารที่จะตองพรอมอยูเสมอ และ
เพียงพอตอการใหบริการซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญ และเรื่องเครื่องชั่งลูกคาแนะนํามานานแลว
ดานความพึงพอใจโดยรวมดานการปฏิบัติงานถือวาลูกคามีระดับความพึงพอใจสูงมาก
แตเรื่องที่ควรพัฒนาคือความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจประเมินเรือตองมีมาตรฐานที่ชัดเจนและ
ตองแจงใหลกู คาทราบดวย และแจงประจําทุกครั้งใหลูกคารับทราบวาการดําเนินงานนั้นตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนดจนกวาลูกคาจะเขาใจ สวนเรื่องที่ตองทําการปรับปรุงเชนความสะดวกในการเขา
ออกทาเรือ และเทคโนโลยีทยี่ ังลาสมัยอยู
ดานความพึงพอใจโดยรวมดานการตลาดถือวามีระดับความพึงพอใจสูงมากแตเรื่องที่
ควรพัฒ นาคือ การสรางความเขาใจใหลูก คาเห็นถึง คุณคาจากการใชบริก ารที่ส บายใจ โดยตอ งมี
กิจกรรมเสริมความเปนพันธมิตรเพิ่ม โดยมีการทํากิจกรรมทางการตลาดที่ดึงลูกคาเขามามีสวนรวม
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สรุปแนวทางแกไขและพัฒนา
บริษัทไออารพีซี จํากัด (มหาชน) มีการพัฒนาธุรกิจทีม่ ีคุณคาตอสังคม และสิง่ แวดลอม
มานานทําใหเกิดการยอมรับ มีความนาเชื่อถือ ซึ่งธุรกิจกลุม ทาเรือระยองและถังเก็บผลิตภัณฑก็ไดมี
การพัฒนาจนเปนที่ยอมรับของลูกคามากขึ้น ดังนั้นจากขอมูลจุดแข็งของธุรกิจกลุมทาเรือระยองและ
ถังเก็บผลิตภัณฑผูบริหารและผูท ี่เกี่ยวของรวมถึงพนักงานคงตองชวยกันรักษาและดูแลใหเกิดความ
เขมแข็งมากขึ้น สวนจุดออนและผลกระทบคงตองรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาแกปญหาอยาง
เปนระบบ ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีแนวทางการแกไขเพื่อใหบริษัทใชเปนแนวทางการระดมความคิด
พัฒนาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสามารถปฏิบัติไดจริงดังนี้
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แนวทางแกไขพัฒนา
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แนวทางแกไขพัฒนา

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
เพื่ อ ให ก ารวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป นประโยชนอ ย างต อ เนื่ อ ง สํ าหรั บ ผูที่ เ กี่ยวขอ งธุร กิ จ ที่ใ ห
ความสําคัญตอลูกคา ผูวิจัยมีขอแนะนําผูที่สนใจและมีความประสงคทจี่ ะทําการศึกษาใหละเอียดและ
กวางขวางมากขึ้นตามแนวทางตอไปนี้
1. การศึ ก ษาความรูค วามเขา ใจของลู ก คาจากแบบสอบถามจะมีก ารปรับ ปรุง ตั ด
ประเด็นที่ไมสําคัญออก
2. การศึกษาควรทําเชิงปฏิบัติการใหไดกระบวนการหรือวิธีการแกปญหาที่สําคัญของ
องคการ
3. การลงพื้นที่ ณ จุดบริการ โดยการพบลูกคาโดยตรง มีการพูดคุยสัมภาษณ เพื่อเก็บ
ขอมูลเชิงรุก และไดประโยชนในการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 112
กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ2558

บรรณานุกรม
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ. (2540). กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่ งทางเรื อ. กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุณฑลี รื่ นรมย์, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และสาวิกา อุรหนันท์, (2547). การมุ่งเน้ นลูกค้าและ
ตลาด. กรุ งเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ .
กุณฑลี เวชสาร. (2540). การวิจยั การตลาด. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่งพร ทองใบ. (2546). กลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ฉัตร ชํ่าชอง. (2537). หลักวิธีการวิจยั ทางสัมคมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิ ชย์.
คอฟแมน, เจ. เจอร์รี. (2546). การสร้ างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ. (แปลจาก Value Management
โดย ฉัตยาพร เสมอใจ). กรุ งเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์.
เจมส์ พิคฟอร์ด. (2546). การบริหารจัดการระดับมาสเตอร์ คลาส. (แปลจาก Mastering
Management 2.0. โดย บุญเลิศ วงศ์พรม และเรื องฤทธิ์ เลือลา). กรุ งเทพฯ:
เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . อุบลราชธานี:
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
นฤมล สุ่นสวัสดิ์. (2549). การบริหารอุตสาหกรรมบริการ. กรุ งเทพมหานคร. วันทิพย์.
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา. ( 2546). การวางแผนการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพา หิรัญกิตติ. ( 2548). การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม. กรุ งเทพฯ: ธรรมสาร.
พิสิทธิ์ พิพฒั น์โภคากุล. ( 2549). เทคนิคการสร้ างระบบบริการให้ เป็ นเลิศ. กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2545). จิตวิทยาการบริการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุ งเทพฯ:
แสงจันทร์ การพิมพ์.
รุ ธิร์ พนมยงค์. การท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย ในฐานะหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย. ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ปี ที่ 33 ฉบับที่ 4162 .
เลิฟล็อก, คริ สโตเฟอร์ เอช. (2546). การตลาดบริการ. ( แปลจาก Principles of Service
Marketing and Management โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงค์กุล และพิมพ์ เดือน
จาตุรงค์กุล). กรุ งเทพฯ: เพียร์สนั เอ็นดุเคชัน่ อินโดไซน่า.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําป 2558

โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 113
กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ2558

วาริ นทร์ สินสูงสุด และ วันทิพย์ สินสูงสุด. (2546). คู่มือผู้ตรวจติดตามรับการตรวจติดตาม.
กรุ งเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม.
สมจิตร ล้วนจําเริ ญ. (2543). การตลาดอุตสาหกรรม. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สุวิมล แม้นจริ ง. (2545). การส่ งเสริมการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ: เอช.เอ็น.กร๊ ป.
อภินนั ท์ จันตะนี. (2549). การใช้ สถิตวิ เิ คราะห์ ข้อมูล สําหรับการวิจยั ธุรกิจ. พระนครศรี อยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วัฒนาพานิช. (2547). บริหารการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่12).
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แฮรี่ เบ็ควิธ. (2546). การขายไร้ สัมผัส. (พิมพ์ครั้งที่2). (แปลจาก Selling the Invisible โดย วรทัย ).
กรุ งเทพฯ: เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส จํากัด.
การพัฒนาประสิทธิภาพท่าเรื อไทย. [Online].Available:
http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/lrcappl/lrc/lrc_News_detail.php [2553, เมษายน 19]
ธุรกิจการท่าเรื อ. ท่าเรื อไออาร์พีซีระยอง. [Online].Available:
http://www.irpc.co.th/business.php?menu_id=31&lang=thai. [2553, เมษายน 19]
Etzel. J,Walker.J, & Stanton .J,( 2001). Marketing, New York :Mc Graw-Hill.
Hair. F , Bush. P , Ortinau.J, (2006). Marketing Research : Within a Changing Information
Environment, New York :Mc Graw-Hill.
Strauss, J., Ansary, A., E., & Frost, R., (2006). E-Marketing, Fourth Edition, New Jersey :
Pearsson Prentice Hall.
Kotler, P. and Armstrong,G, (2000). Marketing : an introduction, New Jersey : Prentice- Hall.
Kotler, P. and Armstrong,G, (2004). Principles of Marketing , Singapore : Pearson Education.
Lamb, Hair and McDaniel. ( 2002). Marketing , New Jersey : Prentice-Hall.
Lehmann, D. R. & Winer, R. S. (2002). Product Management (3rd ed.). New York:
McGraw-Hill.
Mowen. C. J, Minor. M, (1998) Consumer Behavior. New Jersey : Prentice-Hall.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําป 2558

โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 114
กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ2558

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําป 2558

โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 115
กลุมทาเรือระยอง&ถังเก็บผลิตภัณฑ2558

เรียน ลูกคาบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
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พีซี และถังเก็บผลิตภัณ ฑ โดยมีวัตถุประสงคในการนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาที่ใชบริการ
ในการนี้ จึงใครขอความรวมมือมายังทานลูกคา ในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งขอมูล
ที่ไดทางทีมงานวิจัย จะดําเนินการวิเคราะหเพื่อเสนอผลเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ดานการตลาด ดานการปฏิบัติงาน และอื่นๆที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ที่จะทําใหเกิดความพึง
พอใจแกทานลูกคาเพิ่มมากขึ้น
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