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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทัมหาพร นคร จาํกดั  

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อการไดรั้บบริการ และเพ่ือศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี

มีต่อคุณภาพการให้บริการ ผูวิ้จัยได้ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงมีจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 54 คน ได้แก่ลูกค้าทั้งหมดท่ีใช้บริการ 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการใน ดา้นภาพรวมองคก์ร 

ดา้นมุมมองการเลือกใชบ้ริการ และดา้นความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ และความตอ้งการของลูกคา้ในการบริการและ

ขอ้เสนอแนะ จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรูปแบบการใชบ้ริการ สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทัมหาพร นคร จาํกดั 

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ในเร่ืองความต้องการของลูกค้า พบว่าลูกคา้ต้องการบริการท่ีรวดเร็วขึ้น ซ่ึงควรนาํไป

ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้ลูกคา้มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

 

1. บทนํา (INTRODUCTION) 

 การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งท่ีมีความสําคญัและนิยมมาก โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเลส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบนัเป็นการขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ (Container Box) โดยนาํสินคา้ท่ีจะทาํการขนส่งมาบรรจุใส่ในตู ้(Stuffing) และ

ทาํการขนยา้ยตูข้ึ้นไวบ้นเรือ Container Ship ท่ีถูกออกแบบมาใชใ้นการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ 

 บริษทัมหาพร นคร จาํกดั เป็นธุรกิจประเภทการให้บริการจา้งงานชั่วคราว โดยมีบริการหลกัคือการรับ – คืนตู้

คอนเทนเนอร์ บริการซ่อมบาํรุง บริการลา้งทาํความสะอาดตูสิ้นคา้ทุกประเภท และบริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก 

โดยมีแผนก Customer Service คอยติดต่อประสานงานหลกักบัลูกคา้และติดต่อประสานงานกับแผนก CY ในเร่ืองของ 

การ Fix ตูค้อนเทนเนอร์ให้กบัลูกคา้ หนา้ท่ีหลกัคือดาํเนินการเร่ือง รับ – คืน ตูค้อนเทนเนอร์  

 ปัญหาหลกัท่ีพบในแผนก Customer Service คือ ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการของทางบริษทัเป็นลูกคา้ขาจรมากกว่า

ลูกคา้ขาประจาํ ซ่ึงอาจมีหลายสาเหตุท่ีส่งผลให้ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ขาจรมากกว่าลูกคา้ขาประจาํอาจเน่ืองมาจากไม่

ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นจึงตอ้งให้ความสําคญักบัความตอ้งการของลูกคา้และคุณภาพการบริการ เพราะหาก

ลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของบริษทัจะเป็นผลดีต่อบริษทัอย่างมาก ลูกค้าจะเกิดความภกัดีต่อบริษทั

กลบัมาใช้บริการซํ้ าและเกิดการบอกต่อ แต่หากลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจ ลูกคา้ก็จะมีทศันคติในเชิงลบและถา้ลูกคา้

จาํนวนมากไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการของบริษทั ยอ่มจะเกิดผลเสียในทางธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

 งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัเลง็เห็นถึงการศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทั 

มหาพร นคร จํากัด เน่ืองจากแผนก Customer Service ถือเป็นแผนกท่ีมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากท่ีสุดจึงมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์ความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือเปล่ียนลูกคา้ขาจรให้เป็นลูกคา้ขาประจาํและนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั

ไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและนาํไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 



2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองมือวัดความต้องการของลูกค้า 

 ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

 ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการสามารถควบคุมไดแ้ละนาํมาใช้ในการวาง 

กลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด โดยการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม  

4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

 SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีมกัใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน คือ จุดแขง็ 

จุดอ่อน รวมถึงโครงสร้าง ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลขององคก์รและพิจารณาจุดเดน่ท่ีสาํคญัขององคก์ร 

 ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five-Force Model) 

 Five-Force model เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์การตลาดซ่ึงคิดคน้โดย Micheal Potter นบัเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ี

ไดรั้บความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของตลาด เพ่ือให้เขา้ใจสภาพของตลาดและรู้ถึงความเส่ียงในการ

ทาํธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงให้แก่ธุรกิจ 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจาก การไดรั้บบริการท่ีตรงท่ีดีเกินกว่า

ความคาดหวงัของลูกคา้ ในทางตรงกนัขา้มความไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจาก

การไดรั้บบริการท่ีตํ่ากว่าความคาดหวงัของลูกคา้ โดยองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการมี 2 ดา้น คือ ดา้นการ

รับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการ และดา้นการรับรู้คุณภาพของการนาํเสนอบริการ 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 คุณภาพบริการคือคุณลกัษณะท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม ปราศจากขอ้ผิดพลาด ทาํให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี  

และตอบสนองความต้องการผูใ้ช้บริการเป็นท่ีพึงพอใจต้องประกอบดว้ย 2 ส่วน คือกิจกรรมหรือเทคนิคบริการ และ

พฤติกรรมบริการ ซ่ึงเป็นรูปแบบของมนุษยสั์มพนัธ์ ประกอบดว้ยกิริยามารยาทความกระตือรือร้น ความมีนํ้ าใจ การพูดจา 

สีหน้าท่าทางท่ี ผูใ้ห้บริการแสดงต่อผูใ้ช้บริการ ตลอดจนกระบวนการของบริการ เพราะพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี

ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์,อนวชั จิตต์ปรารพ และรุจิรา สุขมณ (2561) ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ์เซรามิก กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกจาํนวน 400 คน โดยมีเคร่ืองมือ 

ท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 – 30 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ไม่เกิน 15,000 บาท นิยมซ้ือผลิตภณัฑ์เซรามิกประเภทเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร ความถ่ีในการซ้ือ 2 – 3 คร้ังต่อเดือน 

ซ้ือจากตลาดนดัมีค่าใชจ้่ายในการซ้ือโดยเฉล่ีย 101 – 500 บาทต่อคร้ัง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดแ้ก่ รูปแบบของ

สินคา้ แนวทางการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบสวยงามตรงตาม

ความตอ้งการ, กาํหนดราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ, สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย และพนกังานขายมีความชาํนาญให้ขอ้มูล

สินคา้ไดถู้กตอ้ง 



 กําพล แก้วสมนึก (2552)  ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า ท่ี มีต่อคุณภาพการบริการ 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบั

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ

ลูกคา้ของบริษทั พรีซิชั่น ทูลส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดัจาํนวน 161 ราย ท่ีมีโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ   

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าระดับ 

ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

นอกจากน้ี ผลการวิจยัพบว่าระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรในการให้บริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ดา้นความพร้อมในการให้บริการ ดา้นความเช่ือมัน่ในการให้บริการ และดา้นการดูแล

เอาใจใส่ลูกคา้ของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่ังซ้ือของลูกคา้ ไดแ้ก่ ยอดการส่ังซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียในแต่ละ

เดือนท่ีส่ังซ้ือสินคา้กบับริษทัฯ และระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจกบับริษทัฯซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ทั้งหมดท่ีใชบ้ริการบริษทัมหาพร นคร จาํกดั และตอบแบบสอบถาม

ความตอ้งการและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ พนักงานขบัรถขนส่งของ

บริษทัลูกคา้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรท่ีใชบ้ริการจาํนวน 33 คน และประชากรท่ีใชบ้ริการคืนตูค้อนเทนเนอร์

กบับริษทัมหาพร นคร จาํกดั จาํนวน 21 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 คือ แบบสอบถามลูกคา้เก่ียวกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยการสร้าง

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้น

ภาพรวมองค์กร ดา้นมุมมองการเลือกใช้บริการ และดา้นความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ จาํนวน 12  ขอ้ โดยแต่ละ

คาํถามจะมีระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ในการบริการและขอ้เสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของลูกค้าท่ีใช้บริการ ,  

ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ทั้งหมดของแบบสอบถาม และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปรผลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

นาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย และเรียบเรียง สรุปผลการวิจยั อภิปราย

ผล และขอ้เสนอแนะ 

ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงผูท้าํแบบสอบถามนั้น

ไดแ้ก่ลูกคา้ทั้งหมดท่ีใชบ้ริการ จาํนวน 54 คน โดยเป็นเพศชาย 52 คน  และเพศหญิง 2 คนโดยแบบสอบถามทาํให้ทราบถึง

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ี และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นภาพรวมองคก์ร ดา้นมุมมองการเลือกใชบ้ริการ และ

ดา้นความพึงพอใจ และจากการทาํแบบสอบถาม จึงไดน้าํมาวิเคราะห์ถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อ

คุณภาพการให้บริการของบริษทัมหาพร นคร จาํกดั ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ในบทถดัไป 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
  

 ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 96.30 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 3.70 ผู ้

ตอบแบบสอบถามมีอาย ุ31-40 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาอายมุากกว่า 41 ปีคิดเป็นร้อยละ 27.78 อาย ุ21-30 

ปีคิดเป็นร้อยละ 22.22 และสุดทา้ยอายุต ํ่ากว่า 20  ปีคิดเป็นร้อยละ 9.26 ตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบั

ประถมศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาจบระดบัมธัยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 38.89 ซ่ึงเป็นจาํนวนห่างกนัไม่

มากนัก จบระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 18.52 และสุดทา้ยจบระดบัสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 1.85 ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการรับตูค้อนเทนเนอร์คดิเป็นร้อยละ 61.11 มากกว่าการใชบ้ริการคืนตูค้ิดเป็นร้อยละ 38.89 

  

 

 

 

 

 



 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการ 

 
  

 ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นภาพรวมองคก์ร จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 54 คน

พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

 

 
  

 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านมุมมองการเลือกใช้บริการ จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 54 คนพบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

  

  

 

  



 
  

 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการดา้นความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 54 คนพบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

  

 

 

 



 
  

 ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการดา้นรายดา้น พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของบริษทัมหาพร นคร จาํกดัอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ( x ̅=3.57,  S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด

พบว่าลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในดา้นความพึงพอใจในการเขา้รับบริการมีระดบัความพึงพอใจ

มาก ( x ̅=3.90,  S.D. = 0.80) เป็นระดบัความพึงพอใจอนัดบัแรก รองลงมาดา้นภาพรวมองคก์รมีระดบัความพึงพอใจมาก  

( x ̅=3.52,  S.D. = 0.93) และระดบัความพึงพอใจอนัดบัสุดทา้ยดา้นมุมมองการเลือกใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจปาน

กลาง ( x ̅=3.29,  S.D. = 0.83) 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการความต้องการของลูกค้าในการบริการและข้อเสนอแนะ 

  
  

 ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อการไดรั้บบริการและขอ้เสนอแนะต่อบริษทัมหาพร นคร จาํกดั จาํแนกตามเพศ 

พบว่าลูกคา้เพศชายตอ้งการบริการท่ีรวดเร็วเป็นอนัดบัแรกรองลงมาตอ้งการคิวท่ีส้ันในการบริการ พนักงานควรบริการ



สุภาพ และอนัดบัสุดทา้ยควรมีพนกังานดา้นหนา้ลานตูค้อนเทนเนอร์ สาํหรับลูกคา้เพศหญิงโดยส่วนใหญ่ไม่มีขอ้เสนอแนะ

ในการให้บริการ 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION / CONCLUSION)  

 สรุปผลการดําเนินงาน 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทั 

มหาพร นคร จาํกดั” ในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อการไดรั้บบริการ และระดบัความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ โดยภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากโดยท่ีลูกคา้

พึงพอใจพนกังานสุภาพ เรียบร้อย และอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มากท่ีสุด พึงพอใจการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของ

ลูกค้าน้อยท่ีสุดในเร่ืองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อการได้รับบริการและขอ้เสนอแนะ พบว่าลูกค้าต้องการบริการท่ี

รวดเร็วย่ิงขึ้นเพ่ือไม่ให้เสียโอกาสในการทาํส่ิงอ่ืน และสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีไปปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีย่ิงขึ้นเพ่ือให้

ลูกคา้มีความพึงพอใจมากขึ้นเน่ืองจากระดบัความพึงพอใจของลูกคา้มีผลต่อการใชบ้ริการส่งผลให้กิจการมีลูกคา้เพ่ิมขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทัมหาพร นคร จาํกดั ไดแ้ก่ พนกังานขบัรถขนส่งของบริษทั

ลูกคา้ จาํนวน 54 คน ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นมีส่วนท่ีไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดเ้น่ืองจากผูวิ้จยัมีขอ้จาํกดัใน

เร่ืองของเวลาท่ีจาํกดั และเกิดเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่าจึงสาํรวจไดจ้าํนวนไม่มาก ซ่ึงการปฏิบติัสหกิจศึกษาคร้ังน้ี

สามารถนาํไปต่อยอดไดโ้ดยต่อยอดสู่การปรับปรุงกลยทุธ์ทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  

 จากการสํารวจความต้องการของลูกค้าท่ีมีต่อการได้รับบริการ และระดับความพึงพอใจพบว่าลูกค้ามีระดับ 

ความพึงพอสูงควรรักษาระดบัการให้บริการน้ีต่อไป แต่ควรปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองการบริการท่ีล่าชา้โดยการหาวิธีการวาง

แผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจนเป็นระบบมาปรับปรุงคุณภาพการบริการเพ่ือท่ีให้คุณภาพของการบริการสร้างความพึงพอใจให้

ลูกคา้ไดสู้งสุดหรือมองถึงเร่ืองของทรัพยากรการผลิตในเร่ืองของแรงงานให้มีความเหมาะสมระหว่างทรัพยากรท่ีทาง

บริษทัมีกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และความร่วมมือ

จากหลายท่าน ซ่ึงได้สนับสนุนผูวิ้จัยตั้งแต่เร่ิมต้นจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผูวิ้จัยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก 

อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศกัด์ิ อาจารย์ท่ีปรึกษาในรายงานสหกิจศึกษาซ่ึงได้ให้คาํแนะนํา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ  

อนัเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการดาํเนินการให้มีความสมบูรณ์ ถูกตอ้งจึงขอกราบขอบคุณอย่างสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย อีกทั้ง

ขอขอบคุณบริษทัมหาพร นคร จาํกดั ท่ีมอบโอกาสให้ผูวิ้จยัไดมี้โอกาสในการเขา้ฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 
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