ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่มีต่อคุณภาพการให้ บริการ
ของธุรกิจลานตู้คอนเทรนเนอร์ ของ บริษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด
นางสาว วสิ นทรา กาญจนสมศักดิ์
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริ การของธุ รกิ จลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดี โป จากัด 2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้าน
คุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การของธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป
จากัด 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด โดยใช้
วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อใช้เก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์พนักงานขับรถคอนเทรนเนอร์
ผูใ้ ช้บริ การและผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของบริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด
จานวน 5 ราย โดยสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-Face) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured
Selection Interview) และแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มพนักงานขับรถคอนเทรนเนอร์ ที่
ใช้บ ริ การลานตู้ค อนเทรนเนอร์ ของบริ ษทั เอส.อาร์ ดี โป จากัด โดยใช้วิธี เลื อกตัวอย่า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 400 ราย และนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานขับรถคอนเทรนเนอร์ ผซู้ ่ ึ งใช้บริ การ โดยพนักงานขับรถคอนเทรนเนอร์
ทั้งหมดเป็ นเพศชาย มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี และมีรายได้
ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดื อน จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การลานตูค้ อนเทรนเนอร์ พบว่า
ประเภทของตูค้ อนเทรนเนอร์ ที่ใช้บริ การมากที่สุด คือ ตูข้ นาด 20 ฟุต Dry Container โดยผูใ้ ช้บริ การทุกราย
เลือกใช้บริ การทาความสะอาดตูค้ อนเทรนเนอร์ รองลงมาคือ บริ การบารุ งรักษาและซ่ อมแซมตู ้ เหตุผลที่เลือกใช้
บริ การ คือ บริ ษทั มีบริ การตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยส่ วนใหญ่เข้าใช้บริ การ จานวน 1-2 ครั้งต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายในการบริ การน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาทต่อครั้ง ผูใ้ ช้บริ การนิ ยมเข้าใช้บริ การช่วงวันจันทร์ -ศุกร์
มากที่สุด ในช่วงเวลา 6.00-9.00 น. และผูท้ ี่มีส่วนในการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั
เอส.อาร์ ดีโป จากัด ส่ วนใหญ่ คือ ฝ่ ายจัดซื้ อบริ ษทั
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1. บทนา
จากสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั ทาให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะ
แก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จมากขึ้น ยิ่งยุคปั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะทางด้านการค้า ระหว่าง
ประเทศนั้นมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก ทาให้การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิ จและการค้าทวีความรุ นแรง
มากขึ้นตามมา เห็ นได้จากการแปรเปลี่ ยนจากการแข่งขันทางอาวุธและสงครามมาเป็ นการแข่งขันทางการค้า
อย่างเห็ นได้ชดั เจน ซึ่ งธุ รกิ จเกี่ ยวกับการขนส่ งนั้นเป็ นกิ จกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ
ของประเทศด้วยเช่ นกัน จึงทาให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสาคัญในการดาเนิ นนโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหา
และขับเคลื่อนธุ รกิจนี้ต่อไป ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่ องของการขนส่ งจึงหนี ไม่พน้ คาว่า “โล
จิสติกส์” (Logistics) ซึ่ งหมายถึงการบริ หารจัดการเพื่อให้สินค้า หรื อบริ การส่ งถึงมือผูบ้ ริ โภคไม่วา่ จะอยูส่ ่ วนใด
ของโลก
จากปั ญหาสาคัญที่พบในการจัดการเกี่ ยวกับกับตูร้ ถคอนเทรนเนอร์ ที่มีหัวลากเข้าไปรับตูส้ ิ นค้าของ
สถานีบรรจุและแยกสิ นค้ากล่อง หรื อ สถานีบรรจุและแยกสิ นค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง คือ เรื่ องระยะเวลา ซึ่ ง
มาตรฐานสากลของบริ ษทั เดินเรื อไม่ควรใช้เวลาเกิน 45 นาทีต่อ 1 ตูค้ อนเทรนเนอร์ แต่สาหรับพื้นที่ สถานีบรรจุ
และแยกสิ นค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยในการบริ การเข้าไปรับตูเ้ ปล่าของรถหัวลากใช้เวลา
95 นาที ต่อตู ้ ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หยก แสงตะวัน, 2555)
ทางบริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด เป็ นบริ ษทั เกี่ยวกับการบริ การรับฝากและดูแลรักษาตูค้ อนเทรนเนอร์ ใน
กรุ ง เทพมหานคร เขตลาดกระบัง ที่ ไ ด้ น าโปรแกรมจัด การลานตู้ค อน-เทรนเนอร์ (Container Depot
Management System) ซึ่ งเป็ นระบบบริ หารจัดการลานรับฝากตูส้ ิ นค้า มาใช้ในองค์กร เพื่อช่ วยในการบริ หาร
จัดการการดาเนินงานของลานรับฝากตูส้ ิ นค้า โดยโปรแกรมดังกล่าวมีการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ธุ รกิ จการให้บริ การเช่ า พื้นที่ ในการจัดเก็บตูค้ อนเทรนเนอร์ เพื่อช่ วยอานวยความสะดวก เพิ่มรวดเร็ วให้แก่
พนักงานขับรถคอนเทรนเนอร์ ผทู้ ี่เข้ามาใช้บริ การ และช่วยลดปั ญหาความผิดพลาดของการทางานตลอดจนช่วย
ลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบตั ิงาน
จากข้อมู ล ข้างต้นท าให้ ผูว้ ิจยั มี ค วามสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ ย วกับความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารที่ มี ต่อ
คุณภาพการให้บริ การของธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดี โป จากัด เนื่ องจากความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั นั้นเป็ นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพการบริ การที่สาคัญอย่างหนึ่ งของบริ ษทั ที่จะช่วยทาการ
ระบายตูส้ ิ นค้าคอนเทรนเนอร์ ให้เร็ วขึ้นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถนาข้อมูลและผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ ไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนิ นงานและนาไปปฏิบตั ิให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อการให้บริ การแก่ผทู้ ี่มา
ใช้บริ การต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การของธุ รกิ จลานตูค้ อน
เทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การของธุ รกิจลานตูค้ อน
เทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด

3. วิธกี ารศึกษา
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาวิจ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธี ก ารเก็ บ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด จานวน 400 ชุด

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ประเด็นการศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การของธุ รกิ จลานตูค้ อน
เทรนเนอร์ของบริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด สรุ ปข้อมูลเรี ยงตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ผลการศึ กษาข้ อมูลจากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริ การธุ รกิจ
ลานตู้คอนเทรนเนอร์ ของ บริษัท เอส.อาร์ ดีโป จากัด
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การลานตูค้ อนเทรนเนอร์ พบว่าประเภทของตูค้ อนเทรนเนอร์ ที่
ใช้บริ การมากที่สุด คือ ตูข้ นาด 20 ฟุต Dry Container โดยผูใ้ ช้บริ การทุกรายเลือกใช้บริ การทาความสะอาดตู้
คอนเทรนเนอร์ รองลงมาคือ บริ การบารุ งรักษาและซ่ อมแซมตู ้ เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ คือ บริ ษทั มีบริ การตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ส่ วนใหญ่เข้าใช้บริ การ จานวน 1-2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการบริ การน้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 5,000 บาท ต่อครั้ง ผูใ้ ช้บริ การนิยมเข้าใช้บริ การช่วงวันจันทร์ -ศุกร์ มากที่สุด ในช่วงเวลา 6.00 – 9.00
น. และผูท้ ี่มีส่วนในการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด ส่ วนใหญ่
คือ ฝ่ ายจัดซื้ อบริ ษทั
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของธุ รกิจลานตูค้ อน
เทรนเนอร์ ของบริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด ในภาพรวมอยูใ่ นมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นปั จจัยรายด้านจะพบว่ามี
ทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ อันดับแรกคือ ด้านการสร้างความมัน่ ใจ (Assurance) อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
อันดับที่สอง คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด อันดับที่สาม คือ ด้าน
ความน่าเชื่ อถือไว้วางใจ (Reliability) อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด อันดับที่สี่ คือ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และอันดับที่ห้า คือ ด้านความเป็ นรู ปธรรม
ของบริ การ (Tangibility) อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
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3. ผลการวิเคราะห์อนั ดับของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของธุ รกิจลานตู ้
คอนเทรนเนอร์ ของบริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด เมื่อพิจารณาเป็ นปั จจัยรายด้านทั้งหมด 5 ด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ปั จจัย ด้า นความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก าร (Tangibility) อัน ดับ แรกคื อ กระบวนการ
ดาเนินงานมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
3.2 ปั จจัยด้านความน่าเชื่ อถื อไว้วางใจ (Reliability) อันดับแรกคือ ด้านความปลอดภัยของ
พนักงานขับรถคอนเทรนเนอร์ในขณะที่รับบริ การ
3.3 ปั จจัยด้านการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ การ (Responsiveness) อันดับแรกคือ ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้
3.4 ปั จจัย ด้า นการสร้ า งความมัน่ ใจ (Assurance) อันดับแรกคื อ ด้านมี รูปแบบบริ ก ารที่
หลากหลาย เช่น บริ การรับตูเ้ ข้า-ออก, ฝากตูส้ ิ นค้า, บารุ งซ่ อมแซม, ทาความสะอาดตู,้ บริ การบรรจุสินค้าเข้าตู้
เป็ นต้น
3.5 ปั จจัยด้านการดู แลเอาใจใส่ (Empathy) อันดับแรกคือ ด้านมีการสอบถามความคิดเห็ น
ผูใ้ ช้บริ การเพื่อนาไปปรับปรุ งพัฒนาอยูเ่ สมอ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การของธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของบริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด ที่ต่างกัน
4.2 สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริ การของธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของบริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด ที่ต่างกัน
2. การอภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้ บริ การของธุรกิจลานตู้
คอนเทรนเนอร์ ของ บริษัท เอส.อาร์ ดีโป จากัด
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของธุ รกิจลานตูค้ อน
เทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดี โป จากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริ การของชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การบริ การเป็ นกิจกรรมของ
กระบวนการส่ งมอบสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตน (Intangible Goods) ของธุ รกิจหรื อบริ การให้กบั ผูร้ ับบริ การ โดยสิ นค้าที่
ไม่มีตวั ตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การจนนาไปสู่ ความพึงพอใจ ซึ่ งคุณภาพบริ การนั้น
เป็ นการบริ การลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่แค่การส่ งมอบบริ การที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่ยงั เป็ นการ
ส่ งมอบบริ การตามความต้องการของลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้ าหมายได้รับบริ การไปแล้วเกิ ดความพึง
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พอใจ ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจในบริ การของมิลเลทท์ (Millet, 1954) ที่กล่าวไว้ขอ้ หนึ่ ง
เกี่ ยวกับการให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) ว่าด้วยการให้บริ การที่มีการพัฒนาคุณภาพและ
ความสามารถนั้น ต้องมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอยูเ่ ป็ นประจาสม่าเสมอ
รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ธารัตน์ บุญศรี และพงษ์ธนา วณิ ชย์กอบจินดา (2553) ที่ทาการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณี ศึกษาบริ ษทั ไทยพรอส- เพ
อริ ตีเทอมินอล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุ งแผนผังของลานกองตูค้ อนเทรนเนอร์ และเพื่อลดต้นทุนในการ
บริ หารการขนถ่ายตูค้ อนเทรนเนอร์ ซึ่ งพบว่า การจัดการคลังสิ นค้า การวางแผนการปฏิบตั ิงาน การจัดตารางการ
ปฏิบตั ิการ ระบบบริ การลูกค้าแบบทันเวลาพอดี ค่าความน่าเชื่ อถือ และการบารุ งรักษาเครื่ องจักร สามารถทาให้
ลดต้นทุนน้ ามันได้ โดยสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของบริ ษทั A ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้บริ การลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ
บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด พบว่า เหตุผลที่เลือกใช้บริ การลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของบริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด
เนื่ องจากช่ วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหลายด้าน เช่ น ค่าเติมแก๊สรถหัวลาก ค่าแรงพนักงานที่ไม่ตอ้ งจ่ายค่า
ล่วงเวลาเพิ่มเติม ทาให้ทางบริ ษทั สามารถควบคุมต้นทุนได้
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านคุ ณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การของธุ รกิ จลานตู ้
คอนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดี โป จากัด ตามแนวคิดเกี่ ยวกับคุ ณภาพบริ การของ Parasuraman et al.
(1985) ที่ได้พฒั นาขั้นตอนการประเมินคุณภาพบริ การตามความคาดหวัง (Service Quality) ซึ่ งมีองค์ประกอบ
หลัก 5 ประการ คือ สิ่ งอานวยความสะดวกที่เป็ นรู ปธรรม (Tangibles) ซึ่ งจากการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การให้
ความสาคัญในปั จจัย ด้านกระบวนการดาเนิ นงานมี ความต่อเนื่ องไม่หยุดชะงักเป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับ
แนวคิดดังกล่าวคือ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การนั้นเป็ นการบริ การที่สามารถอานวยความสะดวกที่ผรู้ ับบริ การ
สัมผัสได้และสามารถจับต้องได้ ความเชื่ อถือไว้ ว างใจ (Reliability) ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสาคัญในปั จจัยด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถคอนเทรนเนอร์ ในขณะที่รับบริ การเป็ นอันดับแรก
ซึ่ งสอดคล้องกับมิติที่ใช้วดั คุ ณภาพในการให้บริ การ (Dimension of Service Quality) 10 ด้านของทาง
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) ได้กาหนดมาตรวัดความพึงพอใจของการบริ การในมิติที่ 7 เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย (Security) ซึ่ งหมายถึง สภาพที่บริ การปราศจากอันตราย ความเสี่ ยงภัยหรื อปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของฟิ ลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler, 1999) ที่กล่าวไว้ว่า ความสาคัญของความไว้วางใจ
(Trust) ของการบริ การเป็ นกิจกรรมหรื อการกระทาที่ผใู ้ ห้บริ การปฏิบตั ิต่อผูร้ ับบริ การขณะที่กระบวนการบริ การ
การตัดสิ นใจซื้ อบริ การจาเป็ นต้องขึ้นอยูก่ บั ความไว้วางใจ ซึ่ งแตกต่างจากการซื้ อสิ นค้าทัว่ ไปที่ผบู ้ ริ โภคสามารถ
หยิบตรวจดูสินค้าก่อนที่ จะตัดสิ นใจซื้ อได้ ซึ่ งการบริ การทาได้เพียงการให้คาอธิ บายสิ่ งที่ลูกค้าจะได้รับการ
รับประกันคุณภาพหรื อการอ้างอิงประสบการณ์ที่อื่นได้เคยใช้บริ การมาแล้วเท่านั้น ดังนั้นความเชื่อถือไว้วางใจ
ถือเป็ นการให้บริ การที่ถูกต้องแม่นยาเหมาะสมในทุกครั้งที่ใช้จนทาให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกพึ่งพาได้
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การตอบสนองต่ อผู้รับบริ การ (Responsiveness) ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญในปั จจัยด้าน
ผูใ้ ช้บริ การสามารถติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ เป็ นอันดับแรก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดเกี่ ยวกับ
หลักการให้บริ การสาธารณะของกุลธน ธนาพงศธร (2548) ที่กล่าวไว้วา่ หลักการให้บริ การสาธารณะ คือต้องมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่ วนใหญ่ มิใช่เป็ นการจัดให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งโดยเฉพาะและ
หลักการให้บริ การสาธารณะนั้นจาเป็ นต้องสามารถตรวจสอบความถู กต้องย้อนหลังได้ เพื่อสร้ างมัน่ ใจและ
ความน่าเชื่อถือให้กบั ผูเ้ ข้ารับบริ การ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ (Assurance) ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
ให้ความสาคัญในปัจจัยด้านรู ปแบบบริ การที่หลากหลาย เช่น บริ การรับตูเ้ ข้า-ออก, ฝากตูส้ ิ นค้า, บารุ งซ่ อมแซม,
ทาความสะอาดตู,้ บริ การบรรจุสินค้าเข้าตู้ เป็ นต้น เป็ นอันดับแรก ซึ่ งแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ การ
เป็ นการที่ผใู้ ห้บริ การต้องมีความรู้ ความสามารถ กิริยาของผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ภาพอ่อนโยนมีการสื่ อสารชี้ แจง
ขอบเขตและลักษณะงานให้ผรู ้ ั บบริ การเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในบริ การที่ ได้รับ ซึ่ งการมีบริ การที่หลากหลายของ
ธุ รกิจก็เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของบริ การที่สร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การได้และนาไปสู่ การเกิ ดความไว้วางใจ
และมัน่ ใจในการใช้บริ การของธุ รกิ จ บริ การ การเอาใจใส่ (Empathy) ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสาคัญในปั จจัย ด้านมีการสอบถามความคิดเห็นผูใ้ ช้บริ การเพื่ อนาไปปรับปรุ งพัฒนาอยู่เสมอเป็ นอันดับ
แรก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริ การของ Parasuraman et al. (1985) คือ การดูแลเอื้ออาทร เอาใจ
ใส่ ผรู ้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างกันของผูร้ ับบริ การ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของฟิ ลิป คอทเลอร์
(Philip Kotler, 1999) เกี่ยวกับการเอาใจใส่ (empathy) เป็ นการจัดหา ดูแล เอาใจใส่ เฉพาะราย หรื อแก่ลูกค้าทุก
ราย ซึ่งการมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานแก่ผใู ้ ช้บริ การอย่างสม่าเสมอนั้น ถือเป็ นกระบวนการหนึ่ งของการเอา
ใจใส่ ลูกค้าด้วยเช่นกัน
3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด
ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกอร พงศ์ภคั ชุติมา (2554) ที่ทาศึกษาเกี่ ยวกับ เรื่ องความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การตูค้ อนเทนเนอร์ : กรณี ศึกษา บริ ษทั กิตติ คอนเทนเนอร์ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การตูค้ อนเทรนเนอร์ ของบริ ษทั กิตติ คอนเทนเนอร์ จากัด ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีตาแหน่งจัดซื้ อเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้บริ การของบริ ษทั และผูเ้ ข้า
ใช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้ตคู ้ อนเทรนเนอร์ แบบสานักงานเคลื่อนที่ จานวนตูท้ ี่ใช้ 1-2 ตูต้ ่อครั้ง โดยมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริ การ และสอดคล้องกับแนวคิดของแชปลิน (Chaplin,
1968) ที่ได้ใ ห้คาจากัดความของความพึงพอใจว่า เป็ นความรู ้ สึ กของผูร้ ั บบริ การต่อสถานประกอบการตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริ การในสถานบริ การนั้น ๆ รวมทั้งยังสอดคล้องกับหลักการ
ให้บริ การของปรัชญา เวสารัชช์ (2523) เกี่ ยวกับการให้บริ การว่า อย่าให้ผูร้ ั บบริ การอยู่ที่หน่ วยบริ การนาน
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เกินไป หากมีผรู ้ ับบริ การมาติดต่อต้องให้ผรู ้ ับบริ การได้รับบริ การและออกจากหน่ วยบริ การให้เร็ วที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

5. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ของ
บริ ษทั เอส.อาร์ ดีโป จากัด มีขอ้ เสนอแนะเพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับองค์กรธุ รกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อนาองค์ความรู้
ที่ ไ ด้ไ ปใช้ใ นบริ ห ารจัด การภายในองค์ก รได้อ ย่ า งเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพควรมีดงั นี้
1. ผูใ้ ห้บริ การธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ตอ้ งสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับ
ความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การธุ รกิ จลานตูค้ อน-เทรนเนอร์ ได้อย่างครบถ้วน มีความ
สะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ และตรงต่อเวลาเป็ นสาคัญ
2. ผูใ้ ห้บริ การธุ รกิ จลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ตอ้ งสามารถตอบสนองผูใ้ ช้บริ การเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในใช้
บริ การของบริ ษทั ต้องอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม และสามารถยอมรั บได้เมื่อแลกกับระดับการบริ การที่ได้รับและมี
การกาหนดราคายุติธรรมและมีมาตรฐาน
3. ผูใ้ ห้บริ การธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ตอ้ งสามารถตอบสนองผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับการส่ งมอบตูค้ อน
เทรนเนอร์ ที่ถูกต้อง (Right Product) จานวนตูท้ ี่ถูกต้อง (Right Quantity) ในเวลาที่ถูกต้อง (Right Time) และ
สถานที่ที่ถูกต้อง (Right Place) ให้แก่ผเู ้ ข้ารับบริ การ
4. ผูใ้ ห้บริ การธุ รกิจลานตูค้ อนเทรนเนอร์ ตอ้ งสามารถตอบสนองผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับผลประโยชน์พิเศษ
ที่ผใู ้ ช้บริ การพึงได้รับ เช่นส่ วนลดพิเศษหรื อของสมมนาคุณในช่วงเทศกาลสาคัญต่าง ๆ เป็ นต้น
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