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บทคดัยอ่ 

 งานวิจยัน้ีเป็นการสร้างแอพพลิเคชัน่ติดตามสถานะตูสิ้นคา้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

ผูใ้ชบ้ริการ โดยใชก้ระบวนการแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น  2 ส่วน คือ การสํารวจภาคสนาม และ

การแจกแบบสอบถาม  คณะผูว้จิยัไดท้าํการสํารวจภาคสนามโดยสังเกตการณ์บริเวณกองท่าบริการ

ตู้สินค้า 2 ในเขตท่าเรือกรุงเทพ เก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีพนักงานท่าเรือ

กรุงเทพ กองท่าบริการตูสิ้นคา้ 2 ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการ เก่ียวกบัขั้นตอนการ

ดาํเนินงานของเจา้หนา้ท่ีพนกังาน สัมภาษณ์เจา้ของสินคา้ และตวัแทนบริษทัเจา้ของสินคา้ รวมถึง

แจกแบบสอบถามเพื่อทราบความตอ้งการเก่ียวกบัขอ้มูลตูสิ้นคา้ของผูใ้ช้บริการ จากนั้นจึงทาํการ

สร้างระบบโดยอา้งอิงจากความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ เม่ือระบบเสร็จสมบูรณ์ จึงนาํมาทาํการให้

ผูใ้ชบ้ริการและเจา้หนา้ท่ีพนกังานท่าเรือกรุงเทพทดลองใช ้นอกจากน้ียงัทาํการแจกแบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชัน่ Container Tracking  แก่เจา้ของสินคา้ ตวัแทนบริษทั

เจ้าของสินคา้ รวมถึงพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการให้ให้บริการผูใ้ช้บริการ ผลการดาํเนิน

งานวจิยัในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามพบวา่ผูใ้ชบ้ริการ และพนกังานท่าเรือกรุงเทพ 

กองท่าบริการตูสิ้นคา้ 2 มีความพึงพอใจต่อเวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชัน่ Container Tracking  อยูใ่น

ระดบัดีค่อนขา้งมาก เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสามารถทราบขอ้มูลไดท้างออนไลน์ไม่วา่จะเป็นเวบ็ไซต ์

หรือแอพพลิเคชัน่ทาํให้ช่วยลดระยะเวลาการทาํงาน และช่วยเพิ่มความปลอดภยัโดยท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ไม่ตอ้งเดินทางเขา้มายงักองท่าบริการตูสิ้นคา้ อีกทั้งยงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายในการโทรศพัท ์และ

การเดินทาง เป็นตน้ สาํหรับการดาํเนินงานในส่วนของพนกังานการท่าเรือท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง จะช่วย

ลดภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังานทาํให้พนกังานสามารถปฏิบติังานส่วนอ่ืนไดม้ากข้ึน รวมถึงสามารถ

ใหบ้ริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

 



 
 

1. บทนาํ (INTRODUCTION) 

 กองท่าบริการตูสิ้นคา้ไดแ้บ่งหน้าท่ีการปฏิบติัออกเป็น 5 แผนก ไดแ้ก่ 1) แผนกวางแผน

ระบบตูสิ้นคา้ 2) แผนกสารสนเทศ 3) แผนกปฏิบติัการ 4) แผนกด่านตรวจสอบภายใน และ 5) 

แผนกเคร่ืองมือทุ่นแรง โดยหนา้ท่ีการปฏิบติังานส่วนหน่ึงของแผนกสารสนเทศ แผนกปฏิบติัการ 

และแผนกวางแผนระบบตูสิ้นคา้ มีหน้าท่ีปฏิบติังานส่วนหน่ึงท่ีคล้ายกนั คือ รับโทรศพัท์ติดต่อ

สอบถามจากผูใ้ช้บริการ และให้ข้อมูลต่างๆ ตามท่ีผูใ้ช้บริการสอบถาม ซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่ท่ี

ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลตูสิ้นคา้เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนนําตู้สินค้าออกนอกเขตท่าเรือกรุงเทพ เน่ืองจากฝ่ายประมวลผลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ยงัไม่เปิดเว็บไซต์ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู ้ใช้บริการโดยตรง ทาํให้ผูใ้ช้บริการ

จาํเป็นตอ้งโทรศพัทเ์ขา้มาสอบถาม หรือ เขา้มาดาํเนินการดว้ยตนเองท่ีกองท่าบริการตูสิ้นคา้ ซ่ึงทาํ

ให้ในบางวนัเกิดความแออดัเน่ืองจากบริการผูใ้ช้บริการเขา้มาดาํเนินการคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง

เป็นจาํนวนมาก ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไม่สะดวกสบาย เกิดค่าใชจ่้าย ไม่สามารถวางแผนการทาํงาน

ล่วงหน้าไดจ้นกว่าจะทราบขอ้มูล และแผนกดงักล่าวเกิดการทาํงานซํ้ าซ้อนในการคน้หาขอ้มูลตู้

สินค้า คณะผูว้ิจยัจึงได้จดัทาํแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ตวัอย่างสําหรับติดตามสถานะตู้สินค้า 

เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดทุ้กท่ีและตลอดเวลา โดยไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งโทรศพัท์

เขา้มาสอบถาม หรือเดินทางมาดาํเนินการสอบถามขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 ในการจดัทาํวจิยัไดมี้การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนเอกสารแลงานวจิยั

ต่างๆ ทาํให้ไดท้ราบถึง ท่ีมาของขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้สําหรับการนาํเขา้ – ส่งออกสินคา้ 

ความสาํคญัของเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีมีบทบาทในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ขององคก์รเป็นอยา่ง

มาก สําหรับการสร้างเวบ็ไซต์ และแอพพลิเคชัน่ สําหรับคน้หาสถานะตูสิ้นคา้ มีการศึกษาขอ้มูล 

ดงัน้ี  

 Google Sheets เป็นแอพพลิเคชัน่ในกลุ่มของ Google Drive ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของ 

Google มีลกัษณะการทาํงานคลา้ยๆ กบั Excel มีการสร้าง Column และ Row สามารถใส่ขอ้มูล

ต่างๆ ลงไปใน Cell ไดส้ามารถใชง้านบนเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ไดโ้ดยไฟลจ์ะถูกบนัทึกไวท่ี้ Server 



 
 

ของ Google ทาํใหส้ามารถเปิดใชง้านได ้ไม่วา่จะอยูท่ี่ใด เพียงมี Web browser และ อินเตอร์เน็ต 

สามารถแชร์ไฟลใ์หผู้อ่ื้นร่วมใชง้านได ้และมีระบบ Real time Save อตัโนมติั 

 หลกัการเขียนภาษา HTML 

 HTML ยอ่มาจาก HyperText Markup Language เป็นหน่ึงในภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีมี

ลกัษณะเป็นภาษาในเชิงการบรรยายเอกสารไฮเปอร์มีเดียการสร้างไฟล ์HTML จะตอ้งอาศยั

โปรแกรมท่ีมีคุณสมบติัเป็นเทก็ซ์เอดิเตอร์ (Text Editor)  โดยใชส้าํหรับเขียนคาํสั่งต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ

แสดงผลทางจอภาพ และเก็บเป็นไฟล ์ซ่ึงมีนามสกุล .html หรือ .htm Tag แรกในเอกสาร HTML 

คือ <html> ซ่ึงเป็น Tag ท่ีบอกใหเ้วบ็บราวเซอร์รู้วา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของเอกสาร HTML และ Tag 

สุดทา้ยในเอกสาร ก็คือ </html> ซ่ึงเป็น Tag เป็นการบอกวา่น่ีคือจุดส้ินสุดของเอกสาร HTML 

ตวัอกัษรระหวา่ง <head> และ </head> เป็น Tag ส่วนหวัเอกสารท่ีใชบ้อกขอ้มูล ต่างๆ (Header 

Information) องคป์ระกอบของ HTML ไดแ้ก่ 1) HTML TagsHTML Tags จะประกอบดว้ย

เคร่ืองหมาย < และ > 2) HTML Element เร่ิมตน้ท่ี Tag เร่ิมตน็ ก็คือ: <b> ส้ินสุด ก็คือ: </b> 

จุดประสงคก์็คือการกาํหนดใหแ้สดงตวัอกัษรเป็นตวัหนา 3) Tag Attributes สามารถท่ีจะกาํหนดให้

มีคุณสมบติั (Attribute) เพิ่มเติม ซ่ึงคุณสมบติัต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถเพิ่มเติมไดใ้นส่วนของ HTML 

ElementTag ท่ีใชใ้นการกาํหนด องคป์ระกอบของตวัเอกสาร HTML: <body> สามารถท่ีจะเพิ่มเติม

คุณสมบติั bgcolor ซ่ึงจะทาํใหเ้วบ็บราวเซอร์เปล่ียนสีพื้นหลงัของเอกสาร 

 พื้นฐาน HTML Tags เร่ิมจาก Headings เป็นการกาํหนดหวัขอ้ โดยใช ้Tag <h1> ถึง <h6> 

โดยท่ี <h1> เป็นการ กาํหนดหวัขอ้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด <h6> เป็นการกาํหนดหวัขอ้ท่ีมีขนาดเล็ก

ท่ีสุดโดยทัว่ไป แลว้ HTML จะทาํการเพิ่มบรรทดัวา่งก่อน และหลงั Heading เสมอ 

 Paragraphs เป็นการกาํหนดยอ่หนา้ โดยใช ้Tag <p> โดยทัว่ไปแลว้ HTML จะทาํการเพิ่ม

บรรทดัวา่งก่อน และหลงั Paragraph เสมอ Line Breaks Tag <br> ใชส้าํหรับตอ้งการข้ึนบรรทดั

ใหม่แต่ไม่ไดเ้ป็นการเร่ิม paragraph ใหม่ Tag <br> จะไม่มี Tag ปิด 

 ส่วน HTML Tables จะถูกกาํหนดโดย Tag <table> Table จะถูกแบ่งออกเป็นแถว (Tag 

<tr>) ในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นเซลลข์อ้มูล (Data Cells) (Tag <td>) ซ่ึงในเซลลขอ้มูลนั้นสามารถท่ี

จะเป็นไดท้ั้งขอ้ความ รูปภาพ ฟอร์ม (Form) ตาราง และอ่ืน ๆ 



 
 

 HTML Images สามารถท่ีจะแสดงรูปภาพในเอกสาร HTML โครงสร้างของ Tag <img> มี

ดงัน้ี <img src = ”url”> 

 HTML Backgrounds สามารถท่ีจะแสดงพื้นหลงั (Background) เป็นสีและก็สามารถแสดง

เป็นรูปภาพได ้Tag <body> จะประกอบดว้ย 2 Attribute ไดแ้ก่ 1) Bgcolor Attribute ประกอบดว้ย

เลขฐานหก (Hexadecimal Number) 2) คาํสี RGB หรือ ช่ือของสี  

 Background Attribute สามารถทาํการกาํหนดพื้นหลงัของเวบ็เพจให้เป็น รูปภาพไดโ้ดยคาํ

ของ Background คือ URL 

 HTML Colors คือ สีท่ีแสดงในเวบ็บราวเซอร์จะมีส่วนประกอบของ สีแดง, สีเขียว และสี

นํ้าเงิน (RGB) ซ่ึงสีต่าง ๆ จะถูกกาํหนดโดยเลขฐาน 16 จะมีค่าตํ่าสุดคือ 0 (hex #00) และมีค่าสูงสุด

คือ 255 (hex#FF) 

 

3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

 ทาํการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการภายในการท่าเรือแห่งประเทศ

ไทย (ท่าเรือกรุงเทพ) ทาํการศึกษาถึงกระบวนการปฏิบติังาน รวมถึงปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน 

จนไดป้ระเด็นในการทาํวจิยั หลงัจากนั้นจึงทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทาํการสาํรวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํการออกแบบ

แอพพลิเคชัน่ในการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการ โดยมีการทดลองใช ้และจดัทาํแบบประเมินความพึง

พอใจในการใชง้านระบบ ก่อนและหลงั นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการหาแนวทางในการปรับปรุง 

และพฒันา เพื่อใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการภายในเขตท่าเรือกรุงเทพต่อไป  

 การสาํรวจภาคสนาม ซ่ึงจะทาํการสังเกตการณ์บริเวณกองท่าบริการตูสิ้นคา้ในเขตท่าเรือ

กรุงเทพ จึงทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการในการใชง้านระบบในการคน้หาสถานะตูสิ้นคา้ และวนั -

เวลาเรือเขา้เทียบท่าปฏิบติังานของเรือสินคา้ จากนั้นจึงจดัทาํ และแจกแบบสอบถาม ใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการ ตวัแทนออกสินคา้ ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศท่ีมาใชบ้ริการภายใน

กองท่าบริการตูสิ้นคา้ รวมถึงพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการภายในเขตท่าเรือกรุงเทพ 

จึงทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการในการใชง้านระบบในการคน้หาสถานะตูสิ้นคา้ วนั - เวลาเรือเทียบ

ท่าปฏิบติังาน จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ และจดัทาํระบบโปรแกรมการทาํงานข้ึนมาใหม่



 
 

 โดยทาํการศึกษาแนวทางในการสร้าง และพฒันาระบบการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถดาํเนินการในการคน้หาสถานะตูสิ้นคา้ 

และวนัเวลาเรือเทียบท่าปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง ไม่วา่จะเป็น บนแอพพลิเคชัน่ หรือ เวบ็ไซต์

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงไดท้าํการออกแบบ และสร้างระบบโปรแกรมการทาํงาน  โดยทาํการอา้งอิง

จากแบบสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ จากนั้นไดท้าํการออกแบบหนา้ตาของโปรแกรมให้

ตรงกบัความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ  

 หลงัจากไดแ้อพพลิเคชัน่ และหนา้ Website ท่ีสมบูรณ์แลว้ จึงทาํการทดลองใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่ง และจดัทาํแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามแก่ ตวัแทนออกสินคา้ 

ตวัแทนผูป้ระกอบการ และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการให้บริการเพื่อสาํรวจความพึงพอใจในการ

เปรียบเทียบการใชง้านระบบก่อน และหลงัโดยคาํนึงถึงผลดี ผลเสีย การลดตน้ทุน การลดเวลา การ

ลดค่าใชจ่้าย และการลดความซํ้ าซอ้นของการปฏิบติังาน  

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 4.1 ผลแบบสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสาํหรับขอ้มูลแสดงผลในแอปพลิเคชัน่ 

Container Tracking ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตูสิ้นคา้ ไดแ้ก่ Unit number (หมายเลขตู้

สินคา้), T-State (สถานะตูสิ้นคา้), Vessel Name (ช่ือเรือสินคา้), Position (ตาํแหน่งกองเก็บตู้

สินคา้), Voyage (เท่ียวเรือ), Time In (เวลาท่ีตูสิ้นคา้วางกองเก็บในพื้นท่ีการท่าเรือ), VV_Area (ตู้

สินคา้อยูใ่นความดูแลของ Terminal1 หรือ Terminal2), Status (ประเภทตูสิ้นคา้), Line Operator 

(เจา้ของตูสิ้นคา้) , Time out (เวลาตูสิ้นคา้ออกจากท่าเรือ) และขอ้มูล วนั เวลา เรือสินคา้เขา้เทียบท่า

ปฏิบติังาน เพื่อใชส้าํหรับการจดัตารางและวางแผนสาํหรับการปฏิบติังานต่างๆ ไวล่้วงหนา้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 4.2 การทาํงานของระบบ 

 

รูป 1: ผงัการทาํงานของเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ Container Tracking 

 การเร่ิมตน้การทาํงานของโปรแกรม เม่ือพิมพห์มายเลขตูสิ้นคา้ในช่องสาํหรับคน้หา ระบบ

จะรับขอ้มูลมาทาํการตรวจสอบเง่ือนไข หากมีขอ้มูลอยูใ่นระบบจะทาํการประมวลผลเพื่อส่งขอ้มูล

ออกมาแสดงยงัหนา้เวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ หากไม่มีขอ้มูลระบบจะทาํการประมวลผลใหแ้สดง

คาํวา่ Not found (ไม่พบขอ้มูล) แลว้ส่งขอ้มูลออกมาแสดงยงัหนา้เวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ 

 4.3 การใชง้านเวบ็ไชต ์และแอพพลิเคชัน่สาํหรับคน้หาสถานะตูสิ้นคา้ หากใชง้านผา่น

เวบ็ไซตส์ามารถ ผูใ้ชง้านสามารถอ่านคาํแนะนาํขา้งตน้เพื่อทาํความเขา้ใจ และคลิกท่ีช่อง 

Container number พิมพห์มายเลขตูสิ้นคา้ท่ีตอ้งการทราบ ระบบจะแสดงขอ้มูลให้โดยอตัโนมติั 

หรือใชง้านผา่นทางแอพพลิเคชัน่ เม่ือเขา้สู่หนา้แรกของแอพพลิเคชัน่ ใหท้าํการเล่ือนหนา้จอไป

ทางดา้นซา้ย หรือคลิกท่ีแถบเมนูดา้นบนเพื่อทาํการเปล่ียนเขา้สู่หนา้จอถดัไปโดยวธีิการคน้หา

สถานะตูสิ้นคา้จะใชว้ธีิการคน้หาเช่นเดียวกบับนเวบ็ไซต ์

ระบบจะแสดงผลขอ้มูลดา้นล่าง โดยมีขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. T-State หมายถึง สถานะตูสิ้นคา้ ไดแ้ก่ Inbound (ตูสิ้นคา้ยงัไม่มา), Yard (ตูสิ้นคา้ถูกวางกองเก็บ

แลว้) และ Departed (ตูสิ้นคา้ออกจากพื้นท่ีการท่าเรือแลว้) 

2. Vessel Name หมายถึง ช่ือเรือสินคา้ 

3. Voyage หมายถึง เท่ียวเรือ 



 
 

4. Position หมายถึง ตาํแหน่งกองเก็บตูสิ้นคา้ 

5. ETA (Estimate time of arrival) หมายถึง ประมาณการของวนัท่ีท่ีเรือจะเขา้ถึงท่าปลายทาง 

6. ATA (Actual time of arrival) หมายถึง เวลาเรือเขา้เทียบท่า 

7. Time In หมายถึง เวลาท่ีตูสิ้นคา้วางกองเก็บในพื้นท่ีการท่าเรือ 

8. Area หมายถึง ตูสิ้นคา้อยูใ่นความดูแลของพื้นท่ีใน Terminal 1 หรือ Terminal 2 

9. Status หมายถึง ประเภทตูสิ้นคา้ 

10. Line Operator หมายถึง เจา้ของตูสิ้นคา้ 

11. Time Out หมายถึง เวลาท่ีตูสิ้นคา้ออกจากพื้นท่ีการท่าเรือ 

 4.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามความคาดหวงั และความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่ Container Tracking จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน ผูใ้ชบ้ริการท่ี

เป็นเจา้ของสินคา้ และตวัแทนบริษทัเจา้ของสินคา้ จาํนวน 65 คน และเป็นพนกังานการท่าเรือ 

จาํนวน 35คน สรุปไดว้า่ช่วงเวลา 12.01 น. – 15.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์ขา้มา

ติดต่อสอบถามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.34 ช่วงเวลา 09.01 น. – 15.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมี

ผูใ้ชบ้ริการเขา้มาสอบถามดว้ยตนเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.05 และช่วงเวลา 09.01 น. – 12.00 

น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเขา้มาใชบ้ริการคอมพิวเตอร์ของกองท่าบริการตูสิ้นคา้มากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 27.75 

 ผูใ้ชบ้ริการและพนกังานท่าเรือกรุงเทพ มีความพึงพอใจมากกวา่ความคาดหวงัในทุกๆ ดา้น 

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจทั้ง 5 ดา้นต่อการทดลองใชง้านเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่สาํหรับคน้หา

สถานะตูสิ้นคา้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 4.71 และพนกังานการท่าเรือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

อยูท่ี่ 4.76 (จากคะแนนเตม็ 5)  ถือวา่ระดบัความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่อยูใ่นระดบัดี

ค่อนขา้งมาก  

 นอกจากน้ีดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดเหมือนกนั คือ 1) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ในเร่ือง 

การใหบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ 2) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการ ในเร่ือง 

แอพพลิเคชัน่ใชง้านง่าย และ3) ดา้นความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ ในเร่ืองมีการ

บริการดว้ยความเอาใจใส่ มีความพึงพอใจในระดบัรองลงมา ในดา้นท่ีเหมือนกนั คือ 1) ดา้นความ

เช่ือถือไวว้างใจ ในเร่ือง ขอ้มูลมีความครบถว้นตามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 2) ดา้นความเป็นรูปธรรม



 
 

ของการใหบ้ริการ ในเร่ือง ความสะดวกในการใชบ้ริการ และ 3) ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

ในเร่ือง ลดตน้ทุนการดาํเนินงาน และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ในดา้นท่ีเหมือนกนั คือ 1) ดา้น

ความเช่ือถือไวว้างใจ ในเร่ือง ขอ้มูลถูกตอ้งและแม่นยาํ และ2) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่

ผูรั้บบริการ ในเร่ือง แอพพลิเคชัน่มีความน่าเช่ือถือ 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจยั (DISCUSSION/CONCLUSION)  

 ผูใ้ชบ้ริการและพนกังานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในส่วนงานของกองท่าบริการตู ้

สินคา้ หลงัจากท่ีไดท้ดลองใชแ้อพพลิเคชัน่ และ หนา้เวบ็ไซต ์ทุกคนมีความช่ืนชอบและยนิดีใน 

การท่ีจะนาํแอพพลิเคชัน่ และเวบ็ไซต ์นาํไปใชง้านจริง เน่ืองจาก จะทาํให้เกิดผลดีหลายๆดา้น ไม่ 

วา่จะเป็นต่อองคก์ร ต่อพนกังาน และต่อผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งเดินทาง หรือ 

โทรศพัทม์าสอบถาม ทาํใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินทาง เกิดการลดตน้ทุนดา้นต่างๆ เกิดความ 

สะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากระบบจะช่วยในการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ ในส่วนผลดีต่อ 

พนกังานและองคก์ร คือ การทาํใหช่้วยลดภาระหนา้ท่ีในการทาํงาน เช่น ในการรับโทรศพัทท่ี์

ผูใ้ชบ้ริการโทรเขา้มาสอบถาม และ ในการคอยใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการในกรณี ท่ีนาํหมายเลขตู้

สินคา้มาตรวจสอบดว้ยตนเอง หรือทางการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทางกองท่าบริการตูสิ้นคา้ได้

จดัเตรียมไวใ้นการใหบ้ริการ นอกจากน้ี ยงัมีส่วนในการช่วยลดตน้ทุนทางดา้นต่างๆ และ ลดความ

แออดัจากจาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจาํนวนมาก 

 จากผลความพึงพอใจในดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ในเร่ืองขอ้มูลถูกตอ้งและแม่นยาํ และ

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ในเร่ืองแอพพลิเคชัน่มีความน่าเช่ือถือ มีความพึงพอใจนอ้ย

ท่ีสุดหากการต่อยอดงานวจิยัคณะผูจ้ดัทาํจึงเห็นวา่ควรจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลท่ีมีการเขา้ถึงได้

ยาก มีความปลอดภยัในระคบัสูง เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือ และความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ

สาํหรับการนาํแอพพลิเคชัน่หรือหนา้เวบ็ไชต ์ไปใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการจริง ถา้เป็นไปได ้ควรมี

การเช่ือมโยงกบัระบบ Navis N4 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ี 

Real Time ทาํใหไ้ม่จาํเป็นจะตอ้งอพัสถานะตูสิ้นคา้ วนัเวลา สถานท่ีจดัเก็บตูสิ้นคา้ และ ขอ้มูลท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ี ควรมีการจดัทาํแผนสาํรองกรณีระบบล่ม เพื่อทาํให้



 
 

ผูใ้ชบ้ริการยงัคงสามารถใชง้านระบบไดอ้ยู ่เช่น ยงัคงมีการใชง้านในระบบปัจจุบนั คือ การรับ

โทรศพัทก์รณีท่ีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทข์า้มาสอบถาม เป็นตน้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ อาจารยพ์ณณกร ทองหล้ิม อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัเป็นอยา่งสูง ท่ีคอย 

ช่วยดูแล ใหก้าํลงัใจและใหค้าํปรึกษา เสนอแนวทางดาํเนินงานวจิยัเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณ เหล่าคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีเคยอบรมใหค้วามรู้อนัเป็นประ โยชน์ในการ 

ทาํงานวจิยั รวมถึงขอขอบคุณสาขาการคา้ระหวา่งประเทศและการจดัการ โลจิสติกส์ 

คณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยับูรพา สาํหรับการใหค้วามรู้การศึกษาแก่ผูว้จิยัในระดบัปริญญาตรี 

ตลอดจนสาํเร็จการศึกษา 

 ขอขอบคุณ หน่วยงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ) เจา้ของสินคา้ บริษทั 

ตวัแทนเจา้ของสินคา้ รวมถึงพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการ สําหรับความ

อนุเคราะห์ในการใหค้าํปรึกษา ใหก้ารสัมภาษณ์ และใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม ซ่ึง 

เป็นส่วนสาํคญัสาํหรับการจดัทาํวจิยัเล่มน้ี 
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