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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ  มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1.) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (2.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสนิใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศจ าแนกตาม ประเภทของผูส่้งออกสนิค้า ความถี่ในการใชบ้รกิาร (3.) เพื่อศกึษาตวัแปรประเภท
ของผู้ส่งออกสนิค้า และความถี่ในการใช้บริการ มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสนิคา้
ทางทะเลระหว่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยัครัง้นี้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากบริษัทที่ใช้บริการขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศสม ่าเสมอ จ านวน 108 บริษัท 
โดยใช้สอบถามออนไลน์ (Google From) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบดว้ย สถติพิรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติอ้ิางอิง



สมมุติฐานที่ ได้แก่  สถิติ T-Test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA และการศึก
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชส้ถติกิารถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบมมติฐานพบว่า (1) ประเภทของผู้ส่งออกสนิคา้ที่แตกต่างกนัท าให้การตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารบรษิัทขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศ แตกต่างกนั (2) ความถี่ในการใชบ้รกิารการ
ขนส่งสนิคา้ทางทะเล ทีแ่ตกต่างกนัท าใหก้ารตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิารบรษิัทขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่าง
ประเทศ แตกต่างกนั (3) ศึกษาตวัแปร ประเภทของผู้ส่งออกสนิค้า ความถี่ในการใชบ้ริการพบว่า ประ 
เภทของผูส่้งออกสนิค้า (Sig. = 0.000) และดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร (Sig. = 0.004) มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 13.3 

ค าส าคญั: การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ 

 

ABSTRACT 

          Research on the decision to use the international maritime shipping company The 
objective is to (1.) to study the decision to use the international maritime shipping company.  
(2.) To compare the decision to use international maritime shipping companies by type of 
exporter. Frequency of service. (3.) To study the variables, types of exporters. The frequency of 
use of the service affects the decision to use international maritime shipping companies. The 
samples in this research were selected from companies that used international maritime freight 
services regularly. Randomly (Purposive Sampling), The Google from inquiry is a data 
collection tool, and the analysis of this research data is divided into two parts: (1.) Descriptive 
statistics include percentage, frequency, averages and standard deviations. (2.) Reference 
statistics, Hypothesis 1 includes statistics tested by T-Test and one way variance statistics 
(ONE WAY ANOVA)., Second hypothesis includes statistics tested by Multiple Regression 
statistic. 

The hypothesis test found that (1) different types of exporters made different decisions 
about international maritime shipping companies, (2) different frequency of using sea freight 
services, making different decisions to use international maritime shipping companies, (3) 
studying variables, types of exporters. The frequency of use of the service was found to be the 
extent that the exporter (Sig. = 0.000) and the frequency of use of the service (Sig. = 0.004) 
were associated with the decision to use the international maritime shipping company. 



Keywords: Deciding on the use of international maritime shipping companies. 

 

บทน า 

ระบบโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ (International Logistics Services) คอืระบบการวางแผนและ
ควบคุมกระบวนการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัส่งสนิคา้จากประเทศหนึ่งไปยงัประเทศหนึ่งตาม
ความต้องการหรอืขอ้ตกลงของคู่คา้ภายใต้ขอ้บงัคบัและกฎหมายทีต่กลงกนัไวเ้ป็นกจิ กรรมทีส่รา้ง
รายไดผ้ลก าไร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิให้GDPภายในประเทศเพิม่สูงขึน้ภาครฐัจงึใหก้ารสนับสนุนการ
พฒันาโลจสิตกิสข์องประเทศเพื่อใหเ้อกชนสามารถบรหิารจดัการสนิคา้ตลอดกระบวนการทัง้การน าเขา้
และส่งออกสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้เป็นการส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัส าหรบัการคา้ระหว่าง
ประเทศ 

ในกรณีทีต้่องการขนส่งสนิคา้ไปยงัประเทศทีม่ชีายแดนตดิต่อกบัประเทศไทย การขนส่งขา้ม
แดนทางถนนถอืเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกหนึ่งทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องส าหรบัคนทีก่ าลงัตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารขนส่งขา้มแดนแต่ไม่รูว่้าจะต้องพจิารณาจากอะไรบา้งเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารทีคุ่ม้ค่าและตอบโจทย์
มากทีสุ่ดลองอ่านหวัข้อต่อไปนี้เพื่อท าความเข้าใจลกัษณะของบรกิารขนส่งขา้มแดนทีด่ว่ีาควรมี
คุณสมบตัอิย่างไรบา้ง 

1. มคีวามรวดเรว็ตรงต่อเวลาและมรีะบบตดิตามพกิดัสนิคา้แบบเรยีลไทมท์นัตามความต้องการ
ของผูบ้รโิภคสนิคา้บางประเภทมขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลา เช่น ผลไม ้ดอกไม ้สิง่มชีวีติ ถ้าขนส่งล่าชา้
จะท าใหส้นิคา้เน่าเสยีท าใหธุ้รกจิเสยีหายได้ 

2. ประหยดัค่าใชจ้่ายซึ่งการขนส่งถอืว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกจิ ดงันัน้ ผู้
ประกอบธุรกจิต้องเลอืกการขนส่งทีเ่หมาะสมและเสยีค่าใช้จ่ายต ่า 

3. มคีวามสะดวกสบายและไวว้างใจไดก้ารขนส่งขา้มพรมแดนระหว่างประเทศต้นทางและ
ปลายทางมกีฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัพธิกีารทางศุลกากรลกัษณะการขนส่งระยะเวลา
การด าเนินการฯทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเทศซึ่งผูใ้หบ้รกิารขนส่งขา้มแดนต้องมคีวามช านาญและ
เขา้ใจเกี่ยวกบัระเบยีบต่างๆ เพื่อใหก้ารขนส่งสนิคา้เป็นไปอย่างราบรื่น ตรงเวลาและถูกต้องตาม
ระเบยีบทัง้นี้ก่อนทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารขนส่งระหว่างประเทศ กม็ปัีจจยัทีต้่องค านึงถงึอกีหลายอย่างไม่ว่า
จะเป็นตวัผลติภณัฑท์ีจ่ะท าการจดัส่งต้อง 

 

วตัถปุระสงคข์องก ารวิจยั  



 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ  

 2. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่าง
ประเทศจ าแนกตาม ประเภทของผู้ส่งออกสนิคา้ ความถี่ในการใชบ้รกิาร 

 3. เพื่อศกึษาตวัแปร ประเภทของผูส่้งออกสนิคา้ ความถี่ในการใชบ้รกิาร มผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ  

ขอบเขตของการวิจยั  

 กลุ่มตวัอย่างในการท าวจิยัเป็นการคดัเลอืกจากบรษิทัทีใ่ชบ้รกิารการขนส่งสนิคา้ทางทะเล
ระหว่างประเทศสม ่าเสมอ โดยการแบบสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยขนาดของประชากร
เท่ากบั 150 คนและขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ 
Morgan (1970,p.608) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 108 ราย  

ขอบเขตดา้นเนื้อหา ศกึษาความสมัพนัธ์คุณภาพการใหบ้รกิาร การปฏบิตังิานเพื่อก าจดัความ
สูญเปล่าและประสทิธภิาพของการขนส่งทางทะเล 

ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาทีศ่กึษาตัง้แต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึเดอืน กุมภาพนัธ์ 
2565  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. ไดร้บัขอ้มูลทีเ่ป็นแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุและพฒันาระบบการขนส่งสนิคา้ทางทะเล 

2. ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่คีวามเกี่ยวขอ้งสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาและเพิม่ศกัยภาพในการใหบ้รกิารของบรษิทั 

 

กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

- ประเภทผูส่้งออกสนิคา้  

- ความถี่ในการใชบ้รกิาร  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

- ดา้นระบบและขัน้ตอน  

- ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร  

- ดา้นอตัรค่าบรกิารและเงื่อนไขการช าระ
เงนิ  

การตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทั

ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 

 



 

 

 

สมมติฐานท่ีใช้ในงานวิจยั 

  

สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทั ไดแ้ก่ ประเภทของผูส่้งออกสนิคา้ ความถี่ในการใช้
บรกิาร ต่างกนัท าใหก้ารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ ต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2  ประเภทของผูส่้งออกสนิคา้กบัความถี่ในการใชบ้รกิาร มผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ โดยใชส้ถติิ Multiple Regression 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจบริการ  

 ความหมายของการขนส่ง 
          ค าว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถงึ การเคลื่อนยา้ยคน (People) 
สนิคาั(Goods) หรอืบรกิาร (Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยงัอกีต าแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการ
เคลื่อนยา้ยคนนัน้จะเป็นเรื่องของการขนส่งผูโ้ดยสารเสยีเป็นส่วนใหญ่  ในบรบิทของหลกัสูตรการ
จดัการการขนส่งนี้จะเนน้ทีก่ารขนส่งสนิคา้หรอืบรกิารเป็นส าคญั 

 1.การขนส่งช่วยใหเ้กดิการจา้งแรงงาน การขนส่งก่อใหเ้กดิการผลติขนาดใหญ่ ท าใหธุ้รกจิมี
ความต้องการแรงงานมากขึน้ และเป็นการน าแรงงานจากทีห่นึ่งทีม่แีรงงาน จ านวนมากไปอกีทีห่นึ่งทีม่ ี
ความต้องการแรงงาน เช่น คนงานจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งมภีูมปิระเทศค่อนขา้งแลง้คน
ส่วนมากไม่มงีาน ท าการขนส่งท าใหค้นงานจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถมาท างานในภาค
กลางหรอืภาคตะวนัออก  

 2. การขนส่งช่วยใหเ้กดิดุลยภาพในระดบัราคาสนิคา้ธุรกจิเมื่อผลติสนิคา้การขนส่งจะท าหน้าที่
น าสนิคา้จากผูผ้ลติไปสู่ผูบ้รโิภค เช่น จงัหวดัจนัทบุร ีในฤดูกาลเงาะ จะมผีลผลติเงาะออกมาสู่ตลาดเป็น
จ านวนมากการขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถ น าเงาะไปจ าหน่ายไดใ้นทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นต้น  

 3. การขนส่งช่วยใหส้นิคา้ถงึผูบ้รโิภคอย่างมปีระสทิธภิาพ การขนส่งทีร่วดเรว็ และมี
ประสทิธภิาพในปัจจุบนั ท าใหส้นิคา้ถงึผูบ้รโิภคอย่างมปีระสทิธภิาพ การขนส่ง ทีร่วดเรว็และมี
ประสทิธภิาพในปัจจุบนั ท าใหส้นิคา้จากผูผ้ลติไปสู่ผูบ้รโิภคท าไดอ้ย่าง มปีระสทิธภิาพ 



ค านิยามของการบริการ  

 อดุลย ์จาตุรงคกุล, ดุลยา จาตุรงคกุล และ พมิพเ์ดอืน จาตุรงคกุล (2536) สรุปว่า การบรกิาร
เป็นการปฏบิตังิานทีฝ่่ายนึงเสนอหรอืยื่นใหอ้กีฝ่ายนึง ถงึแมว่้าการปฏบิตังิานนัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ก็
ตาม แต่การปฏบิตัเิป็นสิง่ทีม่องไม่เหน็ จบัต้องไม่ได ้และไม่สามารถครอบครองได ้  

ความหมายของธุรกิจบริการ  

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2548) ใหค้วามหมายว่า ธุรกจิบรกิารเป็นธุรกจิทีด่ าเนินกจิกรรมทีต่อบสะ
สนองความต้องการของผูบ้รโิภค เพื่อสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคและผลประโยชน์ของธุรกจิ  

ความหมายของการบริการขนส่งสินค้า 

 ประพนัธ์ โลหะวริยิศริ ิ(2359) ความต้องการใชบ้รกิารขนสงสนิคา้เกดิขึน้จากการต้องการส่ง
สนิคา้จากทีห่นึ่งสู่อกีที่หนึ่ง ซึ่งมรีะยะทาง หรอืภูมปิระเทศทีห่่างกนั โดยปกตคิวามต้องการขนส่งสนิคา้
จะเกดิขึน้หลงัจากมกีารตกลงซื้อขายสนิคา้ หรอืเมื่อมคีวามต้องการเคลื่อนยา้ยสนิคา้จากทีห่นึ่งไปยงัอกี
ทีห่นึ่ง ทีม่คีวามต้องการสนิคา้ชนิดนัน้ โดยมฝ่ีายนึงฝ่ายใดเป็นผูร้บัผดิชอบในเรื่องค่าใชจ้่ายในเรื่องการ
ขนยา้ย หรอืเป็นผูจ้ดัหาบรษิทัขนส่งสนิคา้ เพื่อด าเนินการใหส้นิ้ค่าไปถงึจุดหมายปลายทางตามทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นสญัญาซื้อขาย    

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ดนัย ศรเีจรญิวณิชกุล (2550 : บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ทศันคตขิองลูกคา้ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใช้
บรกิารจดัการขนส่งสนิคา้ของบรษิทั อเีทอรน์ิดี้ แกรนด์ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า 

 1. ดา้นลกัษณะธุรกจิ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นบรษิทัจ ากดั มจี านวนเงนิทุนจดทะเบียนต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 20 ล้านบาท ประเภทสนิคา้อุปโภคบรโิภค และมรีะยะเวลาในการประกอบธุรกจิมากกว่า 8 
ปีขึน้ไป 

 2. ทศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ทศันคตดิา้นความเชื่อถอืได้ ดา้นการตอบสนองความรวดเรว็และ
ความสามารถด้านความปลอดภยั ดา้นมนุษยสมัพนัธ์และความเขา้ใจ มทีศันคตอิยู่ในระดบัดี 

 3. ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด ผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบรกิาร ดา้นราคา ด้านบุคลากร 
ดา้นการสรา้งความพึง่พอใจ และดา้นกระขวนการ มทีศันคตอิยู่ในระดบัดี ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มทีศัคตอิยู่ในระดบัปานกลาง 



 4. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารจตัการขนส่งสนิคา้ ผูใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารในดา้นความ
ต้องการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ โดยเฉลีย่ 9.09 ครัง้ต่อเดอืน ในดา้นจ านวน Shipment น าเขา้โดยเฉลีย่ 
ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวน Shipment น าเขา้โดยเฉลีย่ 14.53 Shipment ต่อเดอืน ในดา้นจ านวน Shipment 
ส่งออกโดยเฉลีย่ ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวน Shipment ส่งออกโดยเฉลีย่ 9.59 Shipment ต่อเดอืน 

 5. ทศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิารในดา้นการตอบสนอง ความรวดเรว็ และความสามารถ ใน
การใหบ้รกิาร ในขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและความเรยีบรอ้ยของเอกสารต่างๆ และความพรอ้มทีจ่ะ
ใหบ้รกิาร ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารในสถานการณ์เร่งรบี มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
จดัการขนส่งสนิคา้ในดา้นความต้อง การใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 โดย
มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 

 6. ทศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นความปลอดภยัในขอ้ความครบถ้วนของสนิคา้ไม่
เสยีหาย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ ในดา้นความต้องการใชบ้รกิาร
ขนส่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยม ีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 

 7. ทศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ในการใหบ้รกิารและความเขา้ใจต่อ
ผูใ้ชบ้รกิาร ในขอ้การใหข้อ้มูล ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัสถานะของสนิคา้และตู้สนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัการ ขนส่งสนิคา้ในดา้นความต้องการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิ ทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 

 8.ทศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นการตอบสนองความรวคเรว็และความสามารถในการ
ใหบ้รกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ในดา้นจ านวน Shipment 
น าเขา้โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบั
ต ่า 

 9.ทศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นความปลอดภยั ในขอ้ความครบถ้วนของสนิคา้ ไม่
เสยีหาย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ ในดา้นจ านวน Shipment น าเขา้
โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 

 10 ทศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ในการใหบ้รกิารและความเขา้ใจ ต่อ
ผูใ้ชบ้รกิาร ในขอ้การใหข้อ้มูล เกี่ยวกบัสถานะของสนิคา้และตู้บรรจุสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ ในดา้นจ านวน Shipment น าเขา้ โดยเฉลีย่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โคยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มใน ระดบัปานกลาง  

 11. ทศันคตดิา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นการใหบ้รกิาร และความเขา้ ใจต่อ
ผูใ้ชบ้รกิาร ในขอ้การใหข้อ้มูล เกี่ยวกบัสถานะของสนิคา้และตู้บรรจุสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม



การใชบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ ในดา้นจ านวน Shipment ส่งออกโดยเฉลีย่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า 

 12.ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤตกิรรมการใช้
บรกิารจดัการขนส่งสนิคา้ ในดา้นความต้องการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มใน ระดบัต ่า 

 13. ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ในขอ้การมส่ีวนลด
ค่าบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ ในดา้นจ านวน Shipment 
ส่งออกโดยเฉลีย่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง เดยีวกนัในระดบั
ต ่า 

 

วิธีการวิจยั 

 ระเบียบวิธีการวิจยั 

 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิบรรยาย ซึ่งทางผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งขอ้มูลเป็น 
2 ส่วน  

1.1 การเกบ็ขอ้มูลปฐมภูม ิ 

 เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอย่างในการท าแบบสอบถาม จากกลุ่มพนกังานบรษิทั Freight 
forwarder (บรษิทัผูร้บัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ) 

1.2 การเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูม ิ

 การศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ หนังสอื งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และขอ้มูลออนไลน์
ทางอนิเตอรเ์น็ต 

สมมุติฐานการวิจยั  

 ปัจจยัพืน้ฐานของการขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศดา้นใดบา้งทีม่ผีลต่อการตดัสนิใช้
บรกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศของลูกคา้ 

ประชากรท่ีท าการวิจยั     

ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสายการเดนิเรอืระหว่างประเทศ
ครัง้นี้ไดแ้ก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิารการขนส่งสนิคา้ทางเรอื จ านวน 150 ราย คดัเลอืกจากบรษิัททีใ่ชบ้รกิารการ



ขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศสม ่าเสมอ ระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ วนัที ่28 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565  

 กลุ่มตวัอย่างเป็นการเลอืก คดัเลอืกจากบรษิัททีใ่ชบ้รกิารการขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่าง
ประเทศสม ่าเสมอ โดยการแบบสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้
จากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970,p.608) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
108 ราย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั                                                                                                                         

 ประกอบดว้ยแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปนี้ 

 ส่วนที ่1 จดัท าโครงสรา้งของแบบสอบถาม ใหม้เีนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้
นี้ โดยแบบสอบถามม ี2 ตอน คอื  

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทั,ความถี่ในการใชบ้รกิาร จ านวน 2 ขอ้ 

 1.2 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ ดา้น
ต่างๆคอื ดา้นระบบและขัน้ตอน ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นอตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการช าระเงนิ 
และดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการขาย จ านวน 24 ข้อ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั (5 = มากทีสุ่ด และ 1 = น้อยทีสุ่ด) 

วิธีการสร้างเครื่องมือ                                                                                                                                                

 เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยการศกึษาบทความและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
สรา้งกรอบแนวความคดิ จากนัน้จงึท าการสรา้งแบบสอบถามจากแปรและนิยามปฏบิตักิารของตวัแปร  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมอืจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นลูกคา้ทีใ่ช้
บรกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ โดยการส่งลงิคแ์บบสอบถามจากการสรา้งแบบสอบถามใน 
Google from ระยะเวลาตัง้แต่ เดอืน วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามจะถูกน ามาตรวจสอบความถูกต้องทุกชุด และน ามาประมวลผลโดย
โปรแกรมส าเรจ็รูป  

 1. วเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปโดยใชค้วามถี่และค่ารอ้ยละ 



 2. วเิคราะหปั์จจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของลูกคา้ 
จ าแนกตามประเภทของผูส่้งออกสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศและรูปแบบธุรกจิโดยใชส้ถติ ิT-Test 

 3. วเิคราะหปั์จจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของลูกคา้ 
จ าแนกตามความถี่ในการใชบ้รกิารส่งออกสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศโดยใช ้สถติ ิONE WAY 
ANOVA 

4. วิเคราะห์ปัจจยั ประเภทของผู้ส่งออกสนิค้า ความถี่ในการใช้บริการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ โดยใชส้ถติ ิMultiple Regression 

  

สรปุผลการวิจยั 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทาง
ทะเลระหว่างประเทศ   

1. ประเภทของผูส่้งออกสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัท าใหก้ารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้
ทางทะเลระหว่างประเทศ แตกต่างกนั 

 2. ความถี่ในการใชบ้รกิารการขนส่งสนิคา้ทางทะเล ทีแ่ตกต่างกนัท าใหก้ารตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ แตกต่างกนั 

3. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิารบรษิัทขนส่งสนิค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ประเภทของผู้ส่งออก
สนิคา้ และดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิารบริษัทขนส่งสนิค้า
ทางทะเลระหว่างประเทศ 
 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาวิจยัเรื่อง การตดัสนิใจเลือกใช้บริการบริษทัขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ
จากการทดสอบสมมตฐิานที ่1 พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิัททีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารขนส่ง
สนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเภทของผู้ส่งออกสนิค้า และ ความถี่ในการใช้บริการการ
ขนส่งสนิคา้ทางทะเล ทัง้นี้อาจเป็นเพราะประเภทของผูส่้งออกสนิค้าทีแ่ตกต่างกนัจะสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัไป เนื่องจากผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศนัน้จะมเีรทรา
คา ระยะเวลาในการขนส่งสนิคา้ หรอืการอ านวยความสะดวกทีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิ
รอิร สนองค ์(2562) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลือกใช้ผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิค้าของ



บรษิทัส่งออกปลาสวยงามของไทย โดยพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทัทีแ่ตกต่างกนั เช่น ทุนจดทะเบียน 
ระยะเวลาการด าเนินกิจการ และความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกันมอีิทธิผลต่อการเลือกใช้ผู้ให้
บรกิารขนส่งสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ เกรยีงศกัดิ ์ทองสุข 
และคณะ (2563) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัส าคญัต่อการเลือกใช้บริการขนส่งกบับริษัทเอสซีกรุ๊ป 
จ ากดั โดยผลการวิจยัพบว่า ประเภทกิจการของบริษัทลูก ขนาดกิจการ และระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการขนส่งสนิค้ากบับรษิัทเอสซกีรุ๊ป จ ากดั ไม่แตกต่าง
กนั ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิานที ่2 พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ย ประเภทของผู้
ส่งออกสนิค้า และความถี่ในการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเล มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้
บริการบริษัทขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากการที่ประเภทของผู้ส่งออก
สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัไปจะมคีวามเชีย่วชาญในการขนส่งสนิค้าแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนั รวมไปถงึการ
บริการอย่างครบวงจร และอาจมรีาคาในการให้บริการที่เหมาะสมกบัการขนส่งสนิค้าแต่ละประเภทที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ ประเภทของผู้ส่งออกสินค้าจึงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
นอกจากนี้ความถี่ในการใชบ้รกิารยงัมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในแงข่องความสะดวก
ซึ่งอาจเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผูร้บับรกิารทีใ่ชบ้รกิารอย่างเป็นประจ า เช่น บรษิทัขนส่งสนิคา้เขา้
มารับสินค้าด้วยตัวเองโดยที่ผู้ส่งสินค้าไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาส่งสินค้า หรืออาจมีสิทธิพิเศษอื่นๆ 
ส าหรับผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยกร เทียนชัย และ สุธาศิณี สุศิวะ 
(2564) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้บริการและพฤติกรรมในการ
เลือกใช้บริการธุรกิจ ขนส่งสนิค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวร ด่านสะพานมติรภาพ ไทย-ลาว 1 จงัหวดั
หนองคาย โดยพบว่า ปัจจัยในการเลือกใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความถี่ในการใช้บริการอย่าง
สม ่าเสมอมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบริษทัขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ซึ่ง
ลว้นมาจากความเชื่อมัน่ในการบรกิารและการมเีจตคตทิีด่ต่ีอเครื่องหมายการคา้เป็นอย่างมาก 

 

ข้อเสนอแนะผลการวิจยั 

1. จากการศกึษาพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิัท ดา้นประเภทของผู้ส่งออกสนิค้าทีแ่ตกต่างกนั มี
ผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บริการขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่แตกต่างกนั ดงันัน้ บริษัทผู้
ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท าการประชาสมัพนัธ์ใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน
ธุรกจิเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถทราบไดว่้าสนิคา้ทีต้่องการส่งออกนัน้เหมาะสมกบัผูใ้หบ้รกิารรายใดมาก
ทีสุ่ด เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความคุม้ค่า ลดระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูล และช่วยอ านวยความสะดวกให้
แก้ผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด 



2. จากการศกึษาพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทั ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารการขนส่งสนิค้าทาง
ทะเลที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศที่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศควรให้ความส าคญัไม่เพยีงแต่การดงึดูดใจผูใ้ชบ้ริการ
รายใหม่เท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงผู้ใชบ้รกิารกลุ่มเดิมด้วย เนื่องจากผู้ใช้บรกิารมกัมพีฤติกรรมการใชซ้ ้า
หากพบว่าผูใ้หบ้รกิารมกีารตอบแทนแก่ผูใ้ชบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ เช่น การมอบส่วนลด และสทิธพิเิศษ
ต่างๆ แก่ผูท้ีม่คีวามถี่ในการใชบ้รกิารมากที่สุด เป็นต้น เพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดมิใหย้งัคงใชบ้รกิารอย่าง
สม ่าเสมอท่ามกลางการแข่งขนัดา้นการขนส่งสนิคา้ทีม่คีวามรุนแรงเพิม่สูงขึน้ในอนาคต 

3. จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลทัว่ไปของบริษัททัง้ในส่วนของประเภทของผู้ส่งออกสนิค้า และ
ความถี่ในการใช้บริการการขนส่งสนิคา้ทางทะเล พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิาร
ขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ดงันัน้ ผู้ให้บริการควรต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใชบ้รกิาร
ขนส่งสินค้าให้มากที่สุดว่าผู้ใช้บริการนัน้ต้องการการอ านวยความสะดวกด้านใด เพื่อดึงดูดใจให้
ผู้ใช้บริการรายใหม่ตดัสนิใจเข้ามาใช้บริการ และดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการรายเดิมยงัคงใช้บริการบริษัท
ขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศอย่างสม ่าเสมอและไม่เปลีย่นใจไปใชบ้รกิารบรษิทัอื่นในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการศึกษาครัง้นี้ท าการศึกษาข้อมูลทัว่ไปเพยีงประเภทของผู้คนส่งสนิค้า และความถี่ใน
การใชบ้รกิารเท่านัน้ ซึ่งในการศกึษาครัง้ต่อไปควรเพิม่ปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลของบริษัทขนส่ง
สนิค้า เช่น ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ รูปแบบการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ หรือ
ขอ้มูลการเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัย ์ เป็นต้น เพื่อใหข้อ้มูลทีท่ าการศกึษามคีวามน่าสนใจและครอบคลุมมาก
ยิง่ขึน้ 

2. ควรเพิม่ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา เช่น แรงจูงใจ หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ เพื่อใหบ้รษิทัผูจ้นส่งสนิค้าทราบถึงปัจจยัอื่นๆ ทีจ่ะน ามาสู่การพฒันาการบริการ
ใหต้อบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

3. ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า ระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของผู้ใช้บริการและสามารถน าปัจจัยด้านผู้ใช้บริการมาพัฒนาการ
ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศต่อไป 
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