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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย มี

วัตถุประสงค์เพื ่อ (1) เพื่อศึกษาความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ
คลองเตย (2) พื่อศึกษาความต้องการการบริการของผู้น าข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยจ าแนก
ตามปัจจัยลักษณะของประชากรกลุ่มผู้เลือกใช้บริการท่าเรือคลองเตย (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บริการท่าเรือคลองเตย จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้เลือกใช้บริการท่าเรือคลองเตยที่มี ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ
ต่างกัน ท าให้ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยไม่ต่างกัน กลุ่มผู้
เลือกใช้บริการท่าเรือคลองเตยที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน ท าให้ความต้องการการบริการ
ของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยของผู้บริโภคต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
และ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) ของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ
คลองเตย ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการก าหนดเวลาในการรับสินค้าที่แน่นอน มีผลต่อ
ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
ค าส าคัญ : ความต้องการการบริการ; ผู้น าเข้าสินค้าทางเรือ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this independent study were (1)  to investigate the service 
needs of sea freight importers in Khlong Toei Port, (2)  to study the service needs of 
sea freight importers in Khlong Toei Port, classified by demographic factors of 
customers, and ( 3)  to study the service quality factors affecting the customers’ 
decision for selecting sea freight import services.  The sample of this study was 400 
Khlong Toei Port customers, obtained based on a convenience sampling.  A 
questionnaire was used as a research instrument for data collection, divided into 4 
parts:  Part 1, the respondents' personal information, namely:  gender, age, education 
level, occupation; Part 2, Service Quality Dimensions, namely:   Tangibility, Reliability, 
Responsiveness, Assurance, and Empathy; and Part 3, the service needs of sea freight 
importers in Khlong Toei Port.  Data collected were then analyzed using descriptive 
statistics, including frequency, percentage, mean and standard deviation.  The 
hypothesis was tested using One-way ANOVA statistic.  If differences were found, a 
pairwise comparison was conducted using LSD and multiple regression statistics. 

The results of this study indicated that when personal factors were considered, 
the respondents with different gender had indifferent service needs of sea freight 
importers in Khlong Toei Port.  In contrast, the respondents with different age, 
educational level, and occupation had different service needs of sea freight importers 
in Khlong Toei Port with a statistical significance level of 0.05.  Furthermore, service 
quality factors, namely speed of service and certain length of time of goods receipt 
influenced the service needs of sea freight importers in Khlong Toei Port. Finally, Part 
4 is the suggestions for improving sea freight import services at Khlong Toei Port. 
บทน า 

การท่าเรือ แห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัด
ด าเนินการและน ามาซ่ึงความเจริญของกิจการท่าเรือ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ปัจจุบัน การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยรับผิดชอบบริหารท่าเรือที่ส าคัญ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง  

หลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น ระบอบ
ประชาธิปไตย เม่ือปี พ.ศ. 2475 ความคิดริเริ่มที่จะก่อสร้างท่าเรือของรัฐให้ทันสมัย โดยพลเรือโท พระ
ยาราชวังสันซึ่งด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขณะนั้น ได้เสนอโครงการขุดลอกสัน
ดอนปากน ้าเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพาณิชย์นาวีให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถผ่านร่อง 
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น ้าเข้ามาบรรทุกขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือได้อย่างสะดวกและปลอดภัย แทนการล าเลียงสินค้าระหว่าง
กรุงเทพเกาะสีชังที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เดิม และปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริม
การค้ากับต่างประเทศ แต่โครงการของพลเรือโท พระยาราชวังสัน ต้องประสบกับอุปสร รคนานัปการ 
ดังนั ้น รัฐบาลไทยจึงได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปยังส านักงานใหญ่สันนิบาตชาติ ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สองปีต่อมา  สันนิบาตชาติได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาส ารวจสภาพเศรษฐกิจ
การค้าในกรุงเทพ และส ารวจสถานที่สร้างท่าเรือของรัฐบาลไทย ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ได้เสนอให้มีการขุด
ลอกร่องน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา และเสนอบริเวณที่จะก่อสร้างท่าเรือให้รัฐบาลไทยเลือก 2 แห่ง คือ ที่
ปากน ้าสมุทรปราการ กับที่ต าบลคลองเตย รัฐบาลจึงเลือกที่ต าบลคลองเตยเป็นที่ก่อสร้างท่าเรือ ซ่ึงก็คือ
อาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน  

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการศึกษาเรื่อง “ความต้องการการบริการของผู้น าเข้า
สินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย” เพื่อให้ทราบและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการการบริการของผู ้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเร ือคลองเตย ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรที่ได้ตนเองได้ปฏิบัติงานและเป็นความรู้ในด้าน
การศึกษา 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการการบริการของผู้น าข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยจ าแนก
ตามปัจจัยลักษณะของประชากรกลุ่มผู้เลือกใช้บริการท่าเรือคลองเตย 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการน าเข้า
สินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ต้ังใจที่จะศึกษากลุ่มผู้เลือกใช้
บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงส าคัญที่
มีประชากรมาจากภูมิล าเนาที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวม
ไปถึงความคิด รูปแบบการด ารงชีวิตที่หลากหลายกันออกไป ดังน้ันประชาชนดังกล่าวจึงเป็นประชากรที่
เหมาะสมกับการศึกษาการเลือกใช้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากทางผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนของประชากรที่เลือกใช้บริการ
การน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการเปิด
ตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จากการเปิดตารางดังกล่าว พบว่า
จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องท าการศึกษาน้ันอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง 
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3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้จะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับประเด็นส าคัญต่าง ๆ ในด้านลักษณะกลุ่มผู้เลือกใช้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือ
ส าหรับท่าเรือคลองเตยและปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะของ
ประชากรกลุ่มผู้เลือกใช้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยและปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 

5. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะของประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการการบริการของผู ้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ
คลองเตย ประกอบด้วย ความรวดเร็วการให้บริการ ความปลอดภัยของสินค้า ความสุภาพของพนักงาน
ที่ให้บริการ การก าหนดเวลาที่แน่นอน -ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 

2. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
จ าแนกตามปัจจัยลักษณะของประชากรกลุ่มผู้เลือกใช้บริการท่าเรือคลองเตย 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการน าเข้า
สินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการ 
ราชบัณฑิตสถาน (2546, หน้า 176) ได้แยกความหมายของค าว่า ความต้องการ ออกเป็นค า

ว่า “ความ” หมายถึง เนื้อหา เกิดความ อาการ “ต้องการ” หมายถึง อยากได้ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ 
ดังน้ัน “ความต้องการ” จึงหมายถึง ความอยากได้ หรืออาการที่อยากได้และเม่ือเกิดความรู้สึกดังกล่าว 
จะท าให้ บุคคลเกิดสิ่งเร้าที่มากระตุ้น และมีแรงขับภายในเกิดขึ้น จึงมีผลท าให้เกิดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาเพื่อด้ินรน และแสวงหาการตอบสนองความต้องการน้ัน เม่ือได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลน้ันก็
จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ หรือมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นมาทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ  
พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ การให้บริการที่มีคุณภาพ

เป็นหนทางหนึ่งที ่ท าให้การบริการประสบความส าเร็จโดยเฉพาะองค์กรที่มีรูปแบบการให้บริการที่
คล้ายคลึงกันทั้งน้ีเพราะคุณภาพในการบริการน้ันได้กลายเป็นข้อก าหนดหน่ึงที่ต้องน ามาพิจารณาในการ
เลือกรับบริการ องค์กรต่างๆ  

Lewis and Bloom (1983:238) ได้ให้ค านิยามของคุณภาพการบริการว่าเป็นสิ่งที ่ชี ้วัดถึง
ระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
เขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที ่มีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึงการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์  
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548 : 22) ได้กล่าวถึงความหมายของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

(Demographic Factor) หมายถึงลกัษณะของประชากรได้แก่ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว 
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ระดับรายได้อาชีพ เชื้อชาติสัญชาติซ่ึงโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรูปแบบ
ของอุปสงค์และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให ้ความหมายของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกันโดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึงข้อมูล
เก่ียวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาและเชื้อชาติซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่ง
ส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเชื่อมโยงกับความต้องการความชอบและอัตราการใช้
สินค้าของผู้บริโภค 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สอาด สุขเสดาะ และคณะ 2553 ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเรือข้ามฝากท่าฉลอม

มหาชัย ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย ศึกษาระดับแรงจูงใจของ
ผู้ใช้บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
เรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย กับพฤติกรรมในการใช้บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล
ของ ผู้ใช้บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของผู้ใช้บริการ เรือข้ามฟาก 
ท่าฉลอม-มหาชัย ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย และ 
ศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้ บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม -มหาชัย 
ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่าผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู ้ประกอบการควร 
ปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เสนอแนะให้ปรับปรุงด้านกลิ่น ควัน และเสียงจาก เครื่องยนต์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รองลงมาเสนอให้ควรตรวจสอบอุปกรณ์ ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานและมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
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มริษา ไกรงู 2553 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการของรถตู้
โดยสารประจ าเส้นทางสายกรุงเทพ –เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการรถตู้ โดยสารประจ าทาง เพื่อศึกษาปัจจัย
เกี่ยวกับการเดินทางที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มี ต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทาง 
พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสาร ประจ าทางอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่าหมวดที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ ระยะเวลาในการ
เดินทาง รองลงมาคือความสะดวกสบายในขณะให้บริการ ความสะดวก ในการเข้ามาใช้บริการความ
ปลอดภัยในการให้บริการความเชื่อถือได้ของการให้บริการ ผู้ให้บริการบนรถโดยสารตามล าดับ และ
หมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อัตราค่าโดยสาร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร ประจ าทาง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและรายได้ส่วนตัวมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้ บริการรถตู้ประจ าทาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการ เดินทางกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้ประจ าทางพบว่า ช่วงเวลาที่รอใช้
บริการและ ระยะเวลาที่รอใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทาง ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบตัดขวาง การ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบาค เพื่อหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.909 แสดงว่าข้อค าถามมีระดับความเชื่อมั่นสูงและสามารถ
น าไปเก็บข้อมูลได้ 

เนื่องจากทางผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนของประชากรที่เลือกใช้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือ
ส าหรับท่าเรือคลองเตยที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane (1973) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 
จึงท าให้มีระดับความเชื่อม่ันที่ 95% จากการเปิดตารางดังกล่าว พบว่าจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
จะต้องท าการศึกษาน้ันอยู่ที่ 400 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย   

แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
1. ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด 4 ข้อ  
2. คุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยที่มีอิทธิพลต่อความ

ต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย มีจ านวนค าถามรวมทั้งหมด 12 
ข้อซ่ึงเป็นลักษณะค าถามในการให้ระดับความส าคัญแบ่งเป็น 5 ระดับ   

3. ความต้องการการบริการของผู้น าข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยมีจ านวนค าถาม
รวมทั้งหมด 5 ข้อซ่ึงเป็นลักษณะค าถามในการให้ระดับความส าคัญแบ่งเป็น 5 ระดับ 
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการการน าเข้าสินค้าส าหรับท่าเรือคลองเตยซึ่งเป็น
ลักษณะค าถามในการให้แสดงความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) 
1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) เพื่อท าการวิเคราะห์ตัวแปร

ระดับการวัดเชิงกลุ่ม ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ท าการวิเคราะห์กับตัวแปรที่มีระดับการวัดในเชิงปริมาณ ประกอบไป

ด้วย คุณภาพการบริการ และความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
1. เพื่อศึกษาความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย จ าแนก

ตามปัจจัยด้านประชากร เพศ และระดับการศึกษา สถิติที ่น ามาใช้คือสถิติ t-test ส่วนปัจจัยด้าน
ประชากร อายุ และอาชีพ สถิติที่น ามาใช้คือสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หาก
ผู้วิจัยพบความแตกต่างจะท าการน าไปเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD 

2. เพื ่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบไปด้วยความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ที่
มีผลต่อความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย สถิติที่น า มาใช้คือ
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทาง
เรือส าหรับท่าเรือคลองเตย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัยของสินค้าที่ท่านได้รับ ด้านความสุภาพของพนักงานที่ให้บริการที่มีต่อท่าน ด้านการ
ก าหนดเวลาในการรับสินค้าที่แน่นอน ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารประสานงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการการบริการของผู ้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ
คลองเตย จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี  

2.1 ลักษณะกลุ่มประชากรผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ต่างกัน ท าให้ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ
คลองเตย ของผู้บริโภคต่างกัน   

2.2 ลักษณะกลุ่มประชากรผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ที่มีเพศต่างกัน ท าให้
ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยไม่ต่างกัน   
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3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
สามารถสรุป การวิจัย ได้ดังน้ี 

คุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ด้านความรวดเร็วใน
การให้บริการ ด้านการก าหนดเวลาในการรับสินค้าที่แน่นอน มีผลต่อความต้องการการบริการของผู้
น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี   

1. ผลการศึกษาความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

1.1 ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ของลักษณะประชากรผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรั บ
ท่าเรือคลองเตยอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยประชากรผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส่วนใหญ่ มี
ความต้องการด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) กล่าวว่า 
อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ต้องมีประสิทธิภาพให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจสอดคล้องกับ 
ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับ
ของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของเขาได้
ดีเพียงใด    

1.2 ด้านความปลอดภัยของสินค้าที่ท่านได้รับ ของลักษณะประชากรผู้น าเข้าสินค้าทางเรือ
ส าหรับท่าเรือคลองเตยอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้น าเข้าสินค้าทางเรือน้ันมีความต้องการ
ด้านความปลอดภัยของสินค้าเพราะเป็นตัวที่มีผลกระทบกับสินค้าโดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Maslow's, (1943) กล่าวว่า ความต้องการมีชีวิต เป็นความต้องการที่ตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป 
ได้แก่ ความต้องการทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัย (Existence Needs = E)   

1.3 ด้านความสุภาพของพนักงานที่ให้บริการที่มีต่อท่าน ของลักษณะประชากรผู้น าเข้าสินค้า
ทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความสุภาพของพนักงานที่
ให้บริการมีความส าคัญอย่างมากในมุมมองด้านจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, (2000) 
กล่าวว่า พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและ
เกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย สอดคล้องกับ สิริวรรณ ค านวณสินธุ์ , (2548) ได้กล่าวว่า ในด้าน
ความปลอดภัย ความสบาย ความแน่นอนเชื่อถือได้ และความสุภาพของพนักงานนั้น ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญอย่างมาก 

1.4 ด้านการก าหนดเวลาในการรับสินค้าที่แน่นอน ของลักษณะประชากรผู้น าเข้าสินค้าทางเรือ
ส าหรับท่าเรือคลองเตยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เวลานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นตัว
ก าหนดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิติพล ภูตะโชติ ,(2551), กล่าวว่า 
ความพร้อมของผู้ให้บริการ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของงานบริการ คือต้องมีความพร้อมที่จะ
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ให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื ่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวก 
สอดคล้องกับ Kotler, (2000) กล่าวว่า เวลาให้บริการ คือเวลาที่บริษัทใช้ในการให้บริการลูกค้าแต่ละ
ราย ซึ่งนิยมเรียกว่า SLA (Service Level Agreement) เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญที่ลูกค้าจะบอกว่าบริการ
ของเราดีหรือไม่ดี 

1.5 ด้านความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงาน ของลักษณะประชากรผู้น าเข้าสินค้าทาง
เรือส าหรับท่าเรือคลองเตยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โดยประชากรน าเข้าสินค้าทางเรือ
ส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ นิติพล ภูตะโชติ,(2551) กล่าวว่า ลูกค้าส่วนมากต้องการให้ผู้ที่ให้บริการดูแลเอาใจใส่ ให้ความ
สนใจเขา ให้บริการเขาเต็มความสามารถ ไม่ละเลยทอดทิ้ง ติดตามงานนั้นจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดเีพื่อ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและมีความพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกให้บริการลูกค้าตลอดเวลา 
ซึ่งสอดคล้องกับ Zeithaml, Parasuraman and Berry, (1990) กล่าวว่า ลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่
ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล 
ห่วงใย และความต้ังใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้รับบริการรับรู้
ถึงการให้บริการน้ันๆ ได้ชัดเจนขึ้น 

2. ผลการศึกษาความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย 
จ าแนกตามลักษณะประชากรผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 ลักษณะประชากรกลุ่มของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ที่มีเพศต่างกันท า
ให้ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ไม่ว่าจะเพศหญิงหรือชายก็ต่างมีความต้องการการบริการที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พรพิมล คงฉิม (2554) กล่าวว่า เพศ มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด 
ค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้
ต่างกัน สอดคล้องกับ LAW AND MARK, (2016) ได้ศึกษาถึงเพศกับรูปแบบความสนใจในการตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริการไว้ว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสนใจต่าง ๆ 

2.2 ลักษณะประชากรกลุ่มของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ที่มีอายุต่างกันท า
ให้ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ต่างกัน ซึ่งผู ้วิจัยมี
ความเห็นว่า ในแต่ละช่วงอายุจะมีร ูปแบบและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วศิน สันหกรณ์ม , (2557) กล่าวว่า ปัจจัยทางอายุนี ้สามารถเป็นตัว
ก าหนดการตัดสินใจและวุฒิภาวะ ในการใช้ชีวิตรวมถึงพฤติกรรมและความคิดอีกด้วย นอกจากน้ียังเป็น
ตัวแปลที่สามารถเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา สอดคล้องกับ พรพิมล คงฉิม , (2554)  กล่าวว่า อายุเป็น
ปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในแง่ความคิด และทัศนคติ และพฤติกรรม คนที่มีอายุน้อยมักมี
ความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุมากในขณะที่คนอายุมากมักมี
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ความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เน่ืองจากผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน 

2.3 ลักษณะประชากรกลุ ่มของผู ้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเร ือคลองเตย ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ท าให้ความต้องการการบริการโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับ
การศึกษาจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วศิน สันหกรณ์, (2557)  
กล่าวว่า การศึกษาสามารถสร้างความแตกต่างทางด้านความคิด ทัศนะคติรวมถึงยังพัฒนา ความคิดใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่าง ๆ อีกด้วย ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน อาจจะส่งผลกระทบต่อความคิด
และความต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ พรพิมล คงฉิม, (2554)  กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยที่ท า
ให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากใน
การเป็นผู้รับข่าวสารที่ดี แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 

2.4 ลักษณะประชากรกลุ่มของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ที่มีอาชีพต่างกัน
ท าให้ความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า อาชีพที่แตกต่างกันท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ จีรนันท์ ไวยศรี
แสง, (2552) การประกอบอาชีพมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก ทั้งนี้ก็เพราะอาชีพ
ไม่ใช่จะสนองต่อความต้องการของมนุษย์เพียงด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังสนองตอบความต้องการด้าน
อื่นๆ เช่น ด้านสังคมและด้านจิตใจซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลธิชา ศรีบ ารุง, (2557) กล่าวว่า ผู้ที่มี
อาชีพ และความถ่ีในการใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน  

3. ศึกษาคุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยที่มีผลต่อความ
ต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยสามารถสรุปได้ดังน้ี  

3.1 คุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยด้านด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ไม่มีผลต่อความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ
คลองเตย ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า รูปธรรมของการบริการอาจจะไม่ได้มีผลเท่าใดนักเม่ือเทียบกับปัจจัย
อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย , (2561)  กล่าวว่า ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
พาราซุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี่ , (1990) กล่าวว่า ปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม 
โดยมีทั้งหมด 5 ตัวแบบ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนอง
ต่อลูกค้า การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

3.2 คุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจในการบริการ ไม่มีผลต่อความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ
คลองเตย ซึ่งผู ้วิจัยมีความเห็นว่า ความน่าเชื ่อถือไว้วางใจในการบริการอาจจะยังไม่สะท้อนถึ ง
ผลกระทบจนท าให้ผู้น าเข้าสินค้าทางเรือรู้สึกว่าไม่ได้มีความต้องการในส่วนนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สิริวรรณ ค านวณสินธุ์, (2548)  กล่าวว่า ความแน่นอนเชื่อถือได้ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอย่าง
มาก ซ่ึงสอดคล้องกับ พาราซุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี่ , (1990) กล่าวว่า มิติหรือมุมมองของคุณภาพ
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การให้บริการ ความน่าเชื่อถือ (creditability) เป็นความสามารถในด้านการสร้างความเชื่อมั่นด้วย
ความซ่ือตรงและสุจริตของผู้ให้บริการใช้ช้ีวัดคุณภาพการให้บริการ  

3.3 คุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยด้านการตอบสนอง
ความต้องการ มีผลต่อความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ซ่ึง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตอบสนองความต้องการน้ันจะท าให้ผู้น าเข้าสินค้าทางเรือมีผู้คอยช่วยเหลือและ
ตอบสนองตามสิ่งที่เขาต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พาราซุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี่ , (1990) 
กล่าวว่า มิติหรือมุมมองของคุณภาพการให้บริการ การเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (understanding 
of customer) ในการค้นหาและท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมทั้งการให้
ความสนใจต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการมีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซ่ึง
สอดคล้องกับ Lewis and Bloom, (1983)  กล่าวว่า คุณภาพการบริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของ
การบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับริการว่าสอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ดี
เพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality) จึงหมายถึงการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ 

3.4 คุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ลูกค้า มีผลต่อความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ซ่ึง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากลูกค้าเกิดความมั่นใจแล้วนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้น าเข้า
สินค้าทางเรือได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย , (2561) กล่าวว่า คุณภาพการ
บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้
ความม่ันใจแก่ลูกค้า และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับ พาราซุรามาน ซีแทมล์และเบอร์
รี่ , (1990) กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือ (creditability) เป็นความสามารถในด้านการสร้างความเชื่อม่ัน
ด้วยความซ่ือตรงและสุจริตของผู้ให้บริการ 

3.5 คุณภาพการให้บริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยด้านความเห็นอก
เห็นใจ มีผลต่อความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า หากเกิดความเห็นอกเห็นใจ แล้วน้ันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้น าเข้าสินค้า
ทางเรือได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิติพล ภูตะโชติ , (2551) กล่าวว่า ความเอื้ออาทรช่วยเหลือ 
(Hospitality) ความมีไมตรีจิตเพื่อให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าด้วยความจริงใจเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคน
ต้องการ ถ้าผู้ให้บริการปฏิบัติดีกับลูกค้าดีมากเท่าไร ก็จะท า ให้ลูกค้าประทับใจในบริการมากขึ้นเช่นกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler, (2000) กล่าวว่า การให้บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็นผลให้
เกิดความเป็นเจ้าของในสิ ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี ่ยวข้องหรืออาจไม่เกี ่ยวข้องกับการ
ผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้าทาง
กายภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็น  แนวทางส าหรับ

ผู้ประกอบการผู้น าเข้าสินค้าทางเรือ ดังน้ี  
ปัจจัยลักษณะประชากรกลุ่มผู้น าเข้าสินค้าทางเรือ 
จากผลการวิจัยครั ้งนี ้แสดงให้เห็นว่า ประชากรกลุ่มผู ้น าเข้าสินค้าทางเรือ  ที ่มีอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการการบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือ ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เพราะเน่ืองจากลักษณะของกลุ่มผู้บริโภค
ที่น าเข้าสินค้าทางเรือ แตกต่างกันไป ตามปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไปแล้วน้ัน มีผลต่อความต้องการ
การบริการของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือ ต่างกัน  

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี1. ด้านคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ  
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยคุณภาพการให้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ

คลองเตย ด้านคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ มีผลต่อความต้องการการบริการ
ของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อคุณภาพการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการด้านการให้ความม่ันใจแก่ลูกค้า  
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยคุณภาพการให้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ

คลองเตย ด้านคุณภาพการให้บริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มีผลต่อความต้องการการบริการ
ของผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อคุณภาพการ
ให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจมากขึ้น 

3. ด้านคุณภาพการให้บริการด้านความเห็นอกเห็นใจ 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยคุณภาพการให้บริการการน าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือ

คลองเตย ด้านคุณภาพการให้บริการด้านความเห็นอกเห็นใจ มีผลต่อความต้องการการบริการของผู้
น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อคุณภาพที่แสดงถึง
ความเห็นอกเห็นใจในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป   

1. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาประชากรผู้น าเข้าสินค้าทางเรือส าหรับท่าเรือคลองเตยเท่าน้ัน 
เพื่อให้การวิจัยในครั้งต่อไปมีความหลากหลายมากขึ้นควรจะขยายเขตพื้นที่ที่จะศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ในการศึกษาที่กว้างขวางมากและท าให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ ๆ   

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย แม่นย าและชัดเจนมากขึ้น ควรน าสถิติอื่นๆใช้ในการวิเคราะห์ 
ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น 
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