
 

 

คุณภาพการใหบริการของผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเล  
QUALITY   OF SHIPPING BUSINESS 

 
ภัทราพร   ทองเรือง 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

bhatarabhon@gmail.com 

 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพ่ือศึกษาดานความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด  
(มหาชน) ทําใหทราบถึงปจจัยที่เปนสาเหตุและมีอิทธิพลตอคุณภาพการใหบริการ โดยประยุกตใชทฤษฎีชองวางคุณภาพ ซึ่งไดทําการ
สัมภาษณผูใชบริการรายใหญและผูบริหารของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด  (มหาชน) ในการวิจัยมีขั้นตอนท้ังหมด 4 ขั้นตอน 
ดังน้ี 1) ศึกษาถึงคุณภาพของการบริการท่ีผูใชบริการรับรู 2) ศึกษาถึงการใหบริการท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการท่ีกําหนดไว 
3) ศึกษาถึงมาตรฐานคุณภาพของการใหบริการท่ีกําหนดขึ้นกับความคาดหวังของลูกคา 4) ศึกษาถึงความคาดหวังในสวนของพนักงาน
ที่ผูบริหารตองการ 

ผลของการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของ บริษัท โทรเีซนไทย เอเยนตซีส จํากัด  (มหาชน) และ
พนักงานอยูในระดับคอนขางดี ซึ่งปจจัยที่เปนสาเหตุและมีอิทธิพลตอผูใชบริการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด  (มหาชน) มี
ดังน้ี 1) ความซื่อสัตย 2) การดูแลรักษาสินคาของลูกคาใหถึงจุดหมายปลายทางไดอยางปลอดภัย 3) ตรงเวลาในการขนสง 4) มีสิ่ง
อํานวยการบริการขนสงใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา 5) คุณภาพตองเหมาะสมกับราคา 6) มีเรือที่มีความแข็งแรง-สะอาด และ
7) ใชระยะเวลาในการขนสงสั้น 

 
Abstract 
 

This research aims to study customers satisfaction of customer of Thoresen Thai Agencies 
Public Company Limited  in order to understand the responsible factors that influence service quality 
by applying the quality gap theory. Major customers and by executive of Thoresen Thai Agencies 
Public Company Limited  were interviewed.  There are 4 steps to complete this study as following  : 1) 
the perceived service quality gap 2) the quality specification gap 3) service delivery gap 4) the 
expectation of employees. 

The results indicated that customers were satisfied with the service quality and the 
performance of employees of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited. Factors which are 
influential to customers in using the service of the company are as follows 1) service quality of 
shipping 2) honesty 3) safe passage of cargo  to destinations 4) punetuality  5)adequate Facilities for 
transportation 6) the quality is consistent to pricing 7) strong and clean cargo ship 8) the time taken 
for cargo to ready destination. 
 



 

 

1. บทนํา 

การขนสงสินคาทางทะเล เปนปจจัยที่สําคัญใน

การคาระหวางประเทศ เน่ืองจากเปนวิธีการขนสงสินคา 

วัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูปได ครั้งปริมาณมากๆ ในทีเดียวที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด สินคาที่ขนสงทางทะเลจําแนกออกเปน 

2 ประเภท คือ สินคาแหง และวัสดุเหลว ทั้งน้ีสินคาแหง 

รวมถึงสินคาแหง    เทกอง สินคาบรรจุในตูคอนเทนเนอร และ

สินคาที่บรรจุในตูคอนเทนเนอรไมได  

ในป 2550 ปริมาณสินคาที่ขนสงทางทะเลมีประมาณ 

7.5 พันลานตัน เมื่อเทียบกับปริมาณ 5.6  พันลานตันในป 2543 

ในชวงหน่ึงปที่ผานมาน้ี มีการเติบโตทางการคาในระดับสูง 

เน่ืองมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เชน ประเทศจีนและอินเดีย เฟรน

เลยไดคาดการณวาตลอดป2551 จะเปนปที่การขนสงสินคาทาง

ทะเลมีความแข็งแกรง โดยคาดวาปริมาณการคาทางทะเลจะ

เติบโตขึ้นประมาณรอยละ 5 แมวาภาวะเศรษฐกิจถดถอยได

เริ่มเกิดขึ้นมาบางแลว(บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 

(มหาชน) ,รายงานประจําป 2551) 

ในปจจุบัน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 

(มหาชน) เปนบริษัทเดินเรือที่บริหารงานโดยคนไทยท่ีใหญ

ที่สุด  โดยเปนเจาของเรือบรรทุกสินคาทั่วไป  เรือบรรทุก

สินคาแหงเทกองประเภท Handysize และประเภท 

Handymax โดยขนาดของเรือมีต้ังแต 16,211 เดทเวทตันไป

จนถึง 52,375 เดทเวทตัน เรือของบริษัทฯ สามารถบรรทุก

สินคาแหงเทกองทั้งแบบขนสงเปนปริมาณมากๆในครั้งเดียว

หรือขนสงเปนปริมาณไมมากในแตละเที่ยว ไมวาจะเปน แร

เหล็ก ถานหิน เมล็ดธัญพืช ซีเมนต ปุย ผลิตภัณฑเหล็กกลา 

และผลิตภัณฑที่ไดจากปาไม (บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 

จํากัด (มหาชน) ,รายงานประจําป 2551) 

วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือใหทราบคุณภาพ

ในดานความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอบริษัท โทรีเซน

ไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) รวมท้ังเพ่ือทราบถึงปจจัยที่

เปนสาเหตุและมีอิทธิพลตอคุณภาพการใหบริการ นอกจากน้ี

ผลการศึกษายังชวยใหผูบริหาร และผูเก่ียวของใชเปนแนวทาง

ในการแกไขปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สามารถสนองตอบความตองการผูใชบริการไดดียิ่งขึ้นตอไป 

 

2. คําถามสําหรับการสํารวจวิจัย 

โดยทั่วไป กอนการศึกษาวิจัยจําเปนตองมีการ
กําหนดเปาหมายกอนวาทําการศึกษาวิจัยเพ่ืออะไร มีการ
กําหนดเปาหมายของการศึกษาวิจัยวาทําไปเพ่ืออะไร โดยมี
การกําหนดปญหาสําหรับการวิจัยขึ้นมา หลังจากน้ันก็ทําการ
ออกแบบขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยเพ่ือที่จะหาคําตอบ
สําหรับปญหาที่เราตองการ   

 
สําหรับการวิจัย เรื่อง คุณภาพการใหบริการของ

ผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลฉบับน้ี ผูวิจัยไดกําหนด
คําถามในการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ดังน้ี 

 
•  อะไรคือระดับความพึงพอใจท่ีผูใชบริการมีตอ

กิจกรรมหลัก ๆ ของผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเล 
  
• อะไรคือ ระดับความสําคัญของกิจกรรมที่

ผูใชบริการคาดหวัง และคิดวามีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของตน 

 
• ความสัมพันธระหวางระดับความพึงพอใจท่ี

ผูใชบริการมีตอกิจกรรมหลัก ๆ ของผูประกอบการขนสง
สินคาทางทะเลและระดับความสําคัญของกิจกรรมที่
ผูใชบริการคาดหวัง 

 



 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

ผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเล  จะมีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของการ

ใหบริการ  ซึ่งใชตัวแปรที่แตกตางกันออกไปจากธุรกิจบริการ

อื่นๆ จากการเก็บขอมูลพบวา ผูประกอบการขนสงสินคาทาง

ทะเลพยายามหายุทธศาสตร และวิธีการที่จะปรับปรุง หรือ

ยกระดับคุณภาพของการใหบริการที่จัดใหกับผูใชบริการ โดย

มีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน คือ การสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูใชบริการ 

การบริการเปนสิ่งที่จับตองไดยาก ไมสามารถจัดเก็บ

ไวได ตองทําการผลิตขณะที่ผูใชบริการมาซื้อบริการ ดังน้ัน

ขณะที่มีผูใชบริการซื้อบริการและมีการสงมอบบริการน้ัน อาจ

มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ทําใหผูใชบริการเกิดความไมพอใจและ

ไมกลับมาใชบริการอีก สงผลใหเกิดการสูญเสียลูกคาของ

ธุรกิจได หรืออาจกลาวไดวาเกิด ชองวางคุณภาพ (Quality 

Gap) คือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการสงมอบบริการอันเปน

สาเหตุที่ทําใหธุรกิจไมประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถจําแนก

ชองวางคุณภาพได 5 ชองวาง ดังน้ี  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชองวางที่ 1 เปนชองวางที่ผูบริหารไมเขาใจถึงความ

ตองการท่ีแทจริงของลูกคา อันเน่ืองมาจากผูบริหารมีขอมูลที่

ไมถูกตอง ทําใหการตีความขอมูลที่ไดรับเกิดความผิดพลาดได 
(The management perception gap)  

ชองวางที่ 2 เปนชองวางที่ผูบริหารเขาใจไดอยาง

ถูกตองตามความตองการของผูบริโภค แตไมมีการกําหนด

มาตรฐานหรือหลักเกณฑในการทํางานที่ชัดเจนรวมท้ัง

ผูบริหารไมไดใหการสนับสนุนอยางเพียงพอในการวางแผน

คุณภาพของการบริการ (The quality specification gap) 

ชองวางที่ 3  เปนชองวางที่เก่ียวของกับพนักงานของ

ธุรกิจบริการโดยตรง ซึ่งมาจากวิธีการและวิธีปฏิบัติที่ไมมี

คุณภาพ ไมมีประสิทธิภาพ (Service delivery gap) 

ชองวางที่ 4 เปนการคาดหวังของผูบริโภคท่ีควรจะ

ไดรับการบริการตามที่ทางองคกรไดโฆษณาไว แตเมื่อมารับ

บริการกลับทําใหผูบริโภคไมไดรับการบริการอยางที่คาดหวัง
(The marketing communication gap) 

ชองวางที่ 5 ชองวางน้ีจะปรากฏข้ึนตอเมื่อผูบริโภค

ไดรับการบริการท่ีแตกตางกับการบริการท่ีไดคาดหวังไว (The 

perceived service quality gap) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

ภาพท่ี 1 : ภาพแสดงกรอบแนวคิด 



 

 

งานวิจั ย น้ี ใชกรอบแนวคิด ดังกล าวข างตนใน

การศึกษา โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมปจจัยที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินการ สัมภาษณเชิงลึกผูใชบริการ และ ผูใหบริการ  และ

วิเคราะหขอมูลโดยการประยุกตใชทฤษฎีชองวางคุณภาพ 

(quality gap) ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี  
 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาคุณภาพของบริการท่ี

ผูใชบริการรับรู  (Perceived Quality of a Service) ตอ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) โดยการ

สัมภาษณ ผูใชบริการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 

จํากัด (มหาชน) 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาถึงการใหบริการท่ีไมเปนไป

ตามมาตรฐานการใหบริการท่ีไดกําหนดไว ( Service 

Delivery Gap) ซึ่งจะเก่ียวของกับพนักงานของธุรกิจบริการ

โดยตรง โดยการสัมภาษณผูใชบริการของบริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาถึงมาตรฐานคุณภาพของการ

ใหบริการท่ีกําหนดขึ้น กับความคาดหวังของลูกคา ( The 

Quality Specification gap ) โดยการสัมภาษณผูใชบริการ 

และผูบริหารของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 

(มหาชน)  เพ่ือจะไดเปรียบเทียบสิ่งที่ผูใชบริการคาดหวังกับ

มาตรฐานของบริษัทวามีความสอดคลองกันหรือไม 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาถึงความคาดหวังในสวนของ

พนักงานที่ผูบริหารตองการ โดยการสัมภาษณผูบริหารของ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

5. ผลการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาถึงคุณภาพของบริการท่ี

ผูใชบริการรับรู (Perceived Quality of a Service) ตอ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด  (มหาชน) ชองวางที่ 5 
(Gap 5) 

เมื่อผูใชบริการไดใชบริการของ บริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนตซีส จํากัด  (มหาชน) ผูใชบริการมีความคิดเห็นวา 

ผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลที่มีคุณภาพควรมีลักษณะ  

ดังน้ี 

1. มีความซื่อสัตย 

2. สามารถดูแลสินคาของลูกคาใหไปถึงจุดหมาย

ปลายทางไดอยางปลอดภัย 

3. ตรงเวลาในการขนสง 

4. มีสิ่งอํานวยการบริการขนสงใหเพียงพอกับ

ความตองการของลูกคา 

5. คุณภาพตองเหมาะสมกับราคา 

6. เรือมีความสะอาด แข็งแรง 

7. ใชระยะในการขนสงสั้น 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 : ปจจัยที่ผูใชบริการคาดหวัง และรับรู 

จากการใหบริการของ  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด  (มหาชน) 



 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาถึงการใหบริการท่ีไมเปนไปตาม

มาตรฐานการใหบริการท่ีไดกําหนดไว ( Service Delivery 

Gap ) ซึ่งจะเก่ียวของกับพนักงานของธุรกิจบริการโดยตรง   

เมื่อผูใชบริการไดใชบริการของบริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนตซีส จํากัด  (มหาชน) ผูใชบริการ  มีความคิดเห็นวา 

พนักงานของผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลที่มีคุณภาพ 

ควรมีลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความชํานาญในดานการใหบริการในการ

ขนสงสินคาทางทะเล 

2. สามารถที่จะใหคําตอบกับลูกคาที่มาใชบริการ

ได 

3. ควรดูแลเอาใจใสลูกคา และรับฟงความคิดเห็น

จากลูกคา หรือขอมูลจากลูกคา 

4. มีความสามารถในการจัดการปญหาเฉพาะหนา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีใจรักในงานบริการ 

6. มีความรูในเสนทางการเดินเรือของบริษัท 

7. มีความละเอียดรอบคอบ 

 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาถึงมาตรฐานคุณภาพของการ

บริการท่ีกําหนดขึ้นกับความคาดหวังของลูกคา (The Quality 

Specification gap ) 

กลยุทธในการดําเนินงานท่ีสงผลให บริษัท โทรีเซน

ไทย เอเยนตซีส จํากัด(มหาชน) ประสบความสําเร็จ  มีดังน้ี  

ในฐานะที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด

(มหาชน) เปนผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเล  การ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพควรมีลักษณะ  ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 

1. ลูกคาคาดหวังอะไรสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาได 

2. คาขนสงตองถูก และตองบริการดี คา Freight 

จะตองสมเหตุสมผลที่ผูใชบริการจะใชบริการ 

3. เรือบรรทุกสินค าตองอยู ในสภาพที่ ดี   ไม

กอใหเกิดความเสียหายตอสินคาที่ขนสง 

4. ตองมีใจรักในงานบริการ 

5. สินคาของลูกคาตองถึงปลายทางตามที่กําหนด  

ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการ 

6. สินคาของลูกคาที่ไป ณ ปลายทาง  จะตองไมมี

ความเสียหายเกิดขึ้น 

ภาพท่ี 3 : ปจจัยที่ผูใชบริการคาดหวัง และรับรูจากการ

ใหบริการของพนักงานของ  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด  (มหาชน) 

ภาพท่ี 4 : ความคาดหวังในคุณภาพของผูบริหารที่กําหนด

ขึ้นกับความคาดหวังของลูกคา 



 

 

ซึ่งจุดเดนในการใหบริการของบริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)คือ  เรือของ บริษัทโทรีเซนไทย เอ

เยนตซีส จํากัด (มหาชน) มีทั้งเรือประจําเสนทาง (Liner  

Service) และเรือจร  (Tramp  Service)  แลวแตจะเชาเปน  

Voyage  หรือ Time charter    ซึ่งเรือของ  บริษัทโทรีเซน

ไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) มีหลายขนาด  ประกอบดวย  

1. เรือที่มีระวางสองช้ัน (tween-deckers)  

2. เ รื อที่ มี ร ะ ว า งบร รทุ กสิ นค า แห ง เ ทกอ ง

โดยเฉพาะ (Open hatch / box-shaped 

vessels)  

3. เ รื อบรรทุ กสิ นค า เ ทกองแบบมาตรฐ าน 

(conventional bulk vessels)  
 

ประกอบกับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด

(มหาชน) มีวิธีการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยูอยาง

สม่ําเสมอ โดยใชแบบสอบถามในลักษณะสํารวจ  แลวลูกคา
จะมีการตอบกลับมา  แลวนําคําตอบของลูกคามาวิเคราะหและ

ดูวาลูกคาตองการใหปรับปรุงในสวนไหนแลวนํากลับมาแกไข 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาถึงความคาดหวังในสวนของ

พนักงานท่ีผูบริหารตองการ 

ลักษณะของพนักงานที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะ มี

ความรูความสามารถในงาน  สามารถปรับตัวใหเขากับ

วัฒนธรรมขององคกรได  สามารถเขากับเพ่ือนรวมงานได  ซึ่ง

เปนความคาดหวังในภาพรวม  ในปจจุบันน้ี บริษัท  โทรีเซน

ไทย  เอเยนตซีส  จํากัด(มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนา ดังน้ันพนักงานหลายคนยังไมตรงกับคาดหวัง จะตอง

เขาสูระบบในการประเมินความรูความสามารถ  ภายใตกรอบ

กระบวนการในการวัดประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งทาง

บริษัทไดมีแผนพัฒนาพนักงาน ในสวนของ แผนสวนบุคคล, 

การฝกอบรม, โครงการพัฒนาผูบริหาร, โครงการพัฒนาผูนํา

เปนตน 

สวนในการกําหนดมาตรฐานการทํ างานของ

พนักงานในแตละแผนก จะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของบริษัท ที่จะตองมีความสัมพันธกันในทุกๆแผนก แลวจะ

เกิดเปนมาตรฐานขององคกรตอไป  ประกอบกับองคกรไดนํา

ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหกับพนักงาน  ประสิทธิผลสัมฤทธิ์ของงานที่ออกมาไดอยาง

ถูกตองแมนยําและรวดเร็ว  และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ใหบริการไดรวดเร็ว  ซึ่งทําใหพนักงานทุกคนตองมีการ

เปล่ียนแปลง  ปรับเปล่ียนและตองพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา  ผูใชบริการของบริษัท

บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด  (มหาชน) มีความพึง

พอใจใน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส  จํากัด  (มหาชน) 

และพนักงาน อยูในระดับคอนขางดี แตมีสิ่งที่ควรปรับปรุง 

ดังน้ี การปฏิบัติงานเวลาขนถายสินคา  ระบบขอมูลขาวสาร 

(Information System)ควรจะก็มีความถูกตองและรวดเร็ว 

การใหขอมูลของพนักงาน และความสามารถในการเจรจา

ตอรองของพนักงาน 

 

ภาพท่ี 5 : ปจจัยที่ผูบริหารคาดหวังในสวนของพนักงาน 



 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงคุณภาพในการ

ใหบริการของ  บริษัท   โทรีเซนไทย   เอเยนตซีส   จํากัด

(มหาชน) 

บริษัท  โทรีเซนไทย  เอเยนตซีส  จํากัด (มหาชน) 

ควรเรงดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ในดาน

ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง  โดยเฉพาะกิจกรรมการ

ใหบริการแกผูใชบริการโดยตรง  ซึ่งผลจากการสัมภาษณ  ทํา

ใหทราบขอมูลที่ผูใชบริการตองการให บริษัท  โทรีเซนไทย  

เอเยนตซีส  จํากัด (มหาชน)  ดําเนินการปรับปรุงแกไข  ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. การปฏิบัติงานเวลาขนถายสินคา ควรฝกอบรม

พนักงานใหมีความรูความชํานาญในควบคุม  หรือซอมบํารุง

เครื่องมือแตละชนิด  กําหนดแผนการซอมบํารุงเคร่ืองมือยก

ขนสินคาทั้งแบบปองกันและแบบแกไข และควรประยุกตใช

หลักการบริหารคุณภาพมาใชในทีมงาน 

2. ระบบขอมูลขาวสาร (Information System) 

ควรจะมีความรวดเร็ว มีความชัดเจน และถูกตอง 

3. การใหขอมูลของพนักงาน  พนักงานควรมีการ

ใหขอมูลที่ตรงกัน เชน การใหขอมูลเรื่องตารางเรือ  ตองให

ขอมูลตารางเรือที่ตรงกับทุกฝาย  ที่เปนตารางเรือที่ถูกตอง  

เพราะถาเกิดแตละฝายเอาไปบอกลูกคาตอ และเปนขอมูลที่ไม

ถูกตองก็จะดูไมดี 

4. ควรใหความรูความเขาใจแกพนักงานถึงรูปแบบ

ของธุรกิจการคา การขนสง สภาพการแขงขัน และการ

ใหบริการของบริษัท  โทรีเซนไทย  เอเยนตซีส  จํากัด(มหาชน)   

เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานของตนที่มี

ผลกระทบตอการคา การขนสง และเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหพนักงานมีสวนรวม และ

ความต้ังใจในการใหบริการ (Mind of Services) ทุมเทการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะ

การใหบริการ 

5. ควรจัดใหมีการสงพนักงานไปฝกอบรม เพ่ือนํา

วิธีการและแนวทางปฏิบัติงานมาประยุกตอยางเหมาะสมใน

การใหบริการของบริษัท  โทรีเซนไทย  เอเยนตซีส  จํากัด

(มหาชน)    รวมท้ังจัดทําดัชนีช้ีวัดและเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานกับผูนําตลาด (Benchmarking) เพ่ือหาวิธีการที่ดี

ที่สุด (Best Practices)ในการไปสูความสําเร็จในการสราง

ความเปนเลิศดานการบริการ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  การวิจัยครั้ง

ตอไป ควรจะมีการศึกษากลุมตัวอยางผูใชบริการขนสงสินคา

ทางทะเลประเภทอื่น เชน เรือบรรทุกนํ้ามันดิบ เรือบรรทุก

ผลิตภัณฑนํ้ามัน เรือบรรทุกกาซเหลว เรือคอนเทนเนอร เปน

ตน เพ่ือรับทราบถึงคุณภาพการใหบริการของผูประกอบการ

ขนสงสินคาทางทะเลในแตละประเภทที่แตกตางกันวาแตกตาง

กันในลักษณะใด และสงผลตอผูประกอบการขนสงสินคาทาง

ทะเลอยางไร 
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