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บทคัดย่อ 

 

ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ การขนส่งสินคา้ทางทะเลของบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd.  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เป็นการศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและคุณลักษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการเป็นอยา่งไร 2) เพื่อศึกษาวา่ 7Ps มีผลหรือไม่ต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั  Sea-
Ship Agency Co., Ltd. เป็นอยา่งไร 3) เพื่อศึกษาผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล Sea-Ship Agency Co., Ltd. ท่ี
ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจต่างกนัหรือไม่ 4) เพื่อศึกษา 7Ps ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งทางทะเล 
Sea-Ship Agency Co., Ltd. หรือไม่ ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จ านวน 
385 ราย 

ผลการวิจยั การวิจยัเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลของบริษทั 
Sea-Ship Agency Co., Ltd. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 265 คน ส่วนมากมีอายุระหวา่ง 41-45 ปี 
จ  านวน 170 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนมากก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 231 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมี
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจขนส่งทางทะเล มากกว่า 8 ปี จ  านวน 125 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีลูกคา้ท่ีส่ง
สินคา้ทางทะเล มากกวา่ 20 ราย จ านวน 220 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการต่อเดือน 10-15 
ลา้นบาท จ านวน 173 คน 

 
ค าส าคญั: ความตอ้งการด าเนินงาน การขนส่งสินคา้ทางทะเลของบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd.  
 
 
 
 
 



Abstract 

 
Business Demand and Operation of Sea Freight Transport of Company Sea-Ship Agency Co., Ltd.  

The research purpose to study 1) To study personal factors and characteristics of entrepreneurship, 2) To study 
whether 7Ps had any effect on Sea-Ship Agency Co., Ltd. How is it? 3) To study whether different users of 
Sea-Ship Agency Co., Ltd. have different effect on decision making 4) To study 7Ps affecting decision to use 
Sea-Ship sea freight service Agency Co., Ltd.? The investigator chose the method of selecting an unknown 
sample of 385 

Results show that The results of this research were to study the factors affecting the decision to use the sea-

Ship Agency Co., Ltd., the majority of samples were female, 265 people, most of them aged 41-45 years. 

Most of the samples were studying for a bachelor's degree, 231 people. Most of the samples had a period of 

more than 8 years in the sea freight business, the number of 125 people. Most of the samples had customers 

who shipped products by sea, more than 20, amounting to 220 people. Most of the sample group had an 

average monthly income of 10-15 million baht, numbering 173 people 

 

Keyword: Demand and Operation of Sea Freight Transport of Company Sea-Ship Agency Co., Ltd.  
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

               การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการขนส่งท าให้เกิดรูปแบบขนส่งรูปแบบการขนส่งทางผิวโลก (Surface 

Transport) ไดแ้ก่ รถบรรทุก เรือ รถไฟและทางท่อและรูปแบบขนส่งทางอากาศ แต่ละรูปแบบขนส่งมีขอ้ดีและ

ขอ้เสียแตกต่างกนัไป รูปแบบขนส่งดว้ยเคร่ืองบินรวดเร็ว แต่ค่าขนส่งแพงมาก การขนส่งทางท่อมีประสิทธิภาพ

ท่ีสุด แต่ชา้มากและเหมาะสมกบัการขนส่งผลิตภณัฑเ์หลว ทางเรือเป็นรูปแบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา

จากทางท่อ ความเร็วการเดินทางดีกวา่ทางท่อ การคา้ทางทะเลของโลกใชก้ารขนส่งทางทะเลประมาณร้อยละ 80 

ส าหรับประเทศไทยกวา่ร้อยละ 90 ของปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศใชก้ารขนส่งทางทะเล  (ศูนยข์อ้มูลSMEs 

Knowledge Center, 2557)  การขนส่งสินคา้ทางทะเล เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการคา้ระหวา่งประเทศ เป็น



เพราะสามารถขนส่งสินค้าได้คร้ังละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ ท าให้

ผูป้ระกอบการสามารถประหยดัตน้ทุนจากการขนส่งสินคา้ได ้ท าให้การขนส่งสินคา้ทางทะเลทั้งขาเขา้ และขา

ออกของไทยเป็นท่ีนิยม และผูป้ระกอบการเลือกใชก้ารขนส่งสินคา้ทั้งขาเขา้และขาออกทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ 

ดงันั้นการขนส่งสินคา้ทางทะเลจึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ในตลาดโลก 

ประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นประเทศท่ีติดชายฝ่ังทะเลทั้งฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก โดยมี

ชายฝ่ังทะเลเป็นระยะทางประมาณ 2,400 กิโลเมตร ท าให้มีความไดเ้ปรียบในการใชป้ระโยชน์จากการขนส่ง

ระหวา่งประเทศดว้ยทางทะเล โดยประเทศไทยมีท่าเรือหลกัเพื่อการน าเขา้และส่งออกท่ีส าคญัอยู ่5 ท่าเรือ ไดแ้ก่ 

ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือสงขลา ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือมาบตาพุด ซ่ึงทั้งหมดตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย 

ซ่ึงไม่ใช่เส้นทางขนส่งหลกัของไทย อีกทั้งประเทศไทยไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ริมชายฝ่ังทะเลตะวนัตก มีเพียง

ท่าเรือระนอง ซ่ึงเป็นท่าเรือขนาดเล็ก (ศิริ พลอยจินดา และนพดล บุรณนฏั, 2562) 

                การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องคก์ร การพฒันา

ศกัยภาพทางโลจิสติกส์ จึงเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร การประสาน การ

ด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการสร้างคุณค่า โดยการน า

สินคา้จากตน้ก าเนิดไปสู่สถานท่ีซ่ึงมีความตอ้งการดว้ยรูปแบบการขนส่ง เวลา คุณภาพ และปริมาณท่ีถูกตอ้ง

และไม่เสียหาย และท่ีส าคญัจะตอ้งมีตน้ทุนการด าเนินงานท่ีสามารถแข่งขนัได้ ฉะนั้นการขาดการประสาน

ระหวา่งกนัและกนัแลว้ก็ยากท่ีจะพฒันาระบบโลจิสติกส์ ขององค์กรได ้เม่ือกล่าวถึงเร่ืองของขั้นตอนการเกิด

มูลค่าเพิ่ม ส่วนใหญ่กล่าวถึงในเชิงของการผลิตสินคา้ แต่แทจ้ริงแลว้โลจิสติกส์ เป็นการบริการ อยา่งหน่ึง ซ่ึงถา้

มีการประสานงานท่ีดีจะกลายเป็นสายส่งท่ีมีมูลค่ามาก ๆ ช่วยท าให้กระบวนการทางธุรกิจสามารถไหลล่ืนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตขององคก์รโดยตรงก็คือปัจจยัในดา้น

ตน้ทุน เน่ืองจากตน้ทุนนั้นจะสร้างก าไรใหไ้ดม้ากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัการจดัการกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั

นั้นเอง เพราะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทันั้น ทางบริษทัสามารถท่ีจะควบคุมได ้ซ่ึงถา้เราจะควบคุม หรือลด

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดต้นทุนท่ีมากเกินไป เราจ าเป็นตอ้งมีการน ากลยุทธ์

ทางดา้นโลจิสติกส์เขา้มาช่วย (สุพตัรา เอ้ือเสริมกิจกุล, 2549) จากการศึกษาการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

และการเลือกตวัแทนขนส่งสินคา้ : มุมมองผูส่้งออก ของ สุภาวดี  คุม้ราษฎร์ (2560) พบวา่ผูส่้งออกมีปัจจยัใน

การพิจารณาเลือกใชบ้ริการตวัแทนขนส่งสินคา้ 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) 2) การให้

ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ(Assurance) 3) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 4) ความเขา้ใจและเห็นอก

เห็นใจในผูรั้บบริการ (Empathy) 5) การ ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness)  



              จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเป็นบุคลากรของบริษทั  Sea-Ship Agency Co., Ltd. เป็นบริษทัท่ี

ด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลปัจจุบนัเป็นตวัแทนของ Baltic Line หรือเรียกวา่ “Star Shipping” ถือวา่เป็น

หน่ึงในเรือท่ีน่าเช่ือถือ และส่งออกไดม้ากท่ีสุดในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียไปยงัภูมิภาคตะวนัออกกลาง มีระบบ   

โลจิสติกส์ท่ีครอบคลุมโดยเป็นผูใ้หบ้ริการตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 50K TEU และ 15K TEU ของ Reefer และยงัมี

คลงัสินคา้ 2 แห่งในกรุง Kalachi และมีส านกังานของตวัเองในตะวนัออกกลาง มีท่าเรือหลกัเกือบทั้งหมดใน

ตะวนัออกกลาง อินเดีย เอเชีย และมีพนกังานมืออาชีพมากกวา่ 20 คนท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจขนส่งสินคา้

ทางทะเลโดยเฉล่ียมากกว่า 15 ปี นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้การขยายธุรกิจให้ครอบคลุมเพื่อสร้างความพึงพอใจและ

ความคาดหวงัท่ีพึงพอใจของลูกคา้มากข้ึน จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาการ

ใหบ้ริการดา้นดา้นโลจิสติกส์แก่ลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและให้เกิดประโยชน์ต่อลูกคา้มากท่ีสุด จึงอยาก

ทราบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการด าเนินการดา้นโลจิสติกส์ของบริษทั  Sea-Ship Agency Co., Ltd. มีปัญหา

และอุปสรรคอยา่งไร เพื่อบริษทัจะไดด้ าเนินการพฒันาการใหบ้ริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการเป็นอยา่งไร 

2. เพื่อศึกษาวา่ 7Ps มีผลหรือไม่ต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd.  

เป็นอยา่งไร 

3. เพื่อศึกษาผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล Sea-Ship Agency Co., Ltd. ท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ต่างกนัหรือไม ่

4. เพื่อศึกษา 7Ps ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งทางทะเล Sea-Ship Agency Co., Ltd. หรือไม่ 
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ความสัมพนัธ์ และส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั  Sea-Ship Agency Co., Ltd. 
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ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชบ้ริการขนส่งของบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd. 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 



3. การรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล บริษทั  Sea-Ship Agency Co., Ltd.  

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบั ดงัน้ี 

  1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และการ

ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd. 

3 วเิคราะห์สถิติวเิคราะห์ค่าที (t-test) ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ี เป็นอิสระต่อกนั  

และสถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (f-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 

ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 

4 วิเคราะห์สถิติวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  Pearson Correlation  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

และวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระซ่ึงส่งผลต่อตวัแปรตาม 

5 วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะ สภาพปัญหาของการขนส่งทางทะเลของบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd. 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล บริษทั  Sea-Ship Agency Co., Ltd. มี

วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการเป็นอยา่งไร 2) เพื่อศึกษา

วา่ 7Ps มีผลหรือไม่ต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั  Sea-Ship Agency Co., Ltd. เป็นอยา่งไร 3) 

เพื่อศึกษาผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล Sea-Ship Agency Co., Ltd. ท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจต่างกนั

หรือไม่ 4) เพื่อศึกษา 7Ps ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งทางทะเล Sea-Ship Agency Co., Ltd. หรือไม่ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จ านวน 385 ราย โดยการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี  95%  ความผิดพลาดไม่เกิน 5%  

วิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean: ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สถิติวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์  Pearson Correlation  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี 



กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 
41-45 ปี จ  านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.2  และทา้ยสุด มีอายุ 20-30 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน  231 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.5  และทา้ยสุด จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือ ปวช. หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน  28 คน 
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 7.30  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจขนส่งทางทะเล มากกวา่ 8 ปี  
จ  านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมามีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจขนส่งทางทะเล 7-8  ปี จ  านวน 106  
คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และทา้ยสุดมีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจขนส่งทางทะเล ไม่เกิน 2 ปี จ  านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลูกคา้ท่ีส่งสินคา้ทางทะเล มากกวา่ 20 ราย จ านวน  220 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.1 รองลงมา 16-20  ราย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และทา้ยสุดมี ลูกคา้ท่ีส่งสินคา้ทางทะเล 
ไม่เกิน 10 ราย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการต่อเดือน 10-
15  ลา้นบาท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมา 6-10  ลา้นบาท  จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6  
และทา้ยสุด มีรายไดเ้ฉล่ียของกิจการต่อเดือนไม่เกิน 2 ลา้นบาท  จ านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

ภาพรวมระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัมาก  ( = 3.60, = 1.242)  เม่ือพิจารณา

รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  1) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก  (  = 3.74, = 1.301)  2) ดา้นกระบวนการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   ( = 3..67, = 1.219)  

3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.63, = 1.224)  4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

มีเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.58, = 1.322)  5) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   

( = 3..57, = 1.179)  6) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.52, = 1.234)  และ 7) ) 

ดา้น ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.51, = 1.215)   

ภาพรวมระดบัปัจจยัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก   ( = 3.60, = 1.300)  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  1) ดา้นการบริหารจดัการ

โอกาสธุรกิจอยา่งผูป้ระกอบการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.68, = 1.276)  2)  ดา้นการรับรู้โอกาส

ธุรกิจอยา่งผูป้ระกอบการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   ( = 3..63, = 1.262)  3) ดา้นการตดัสินใจเชิงกล

ยุทธ์อย่างผูป้ระกอบการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  ( = 3.58, = 1.335)  4) ดา้นความช านาญของ

ผูป้ระกอบการ มีเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.54, = 1.330) 

ภาพรวมระดบัปัจจยัการตดัสินใจใช้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั  Sea-Ship Agency Co.,Ltd.  มี

ค่าเฉล่ียระดบัมาก   ( = 3.64, = 1.263)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเรียงล าดบั
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จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  1) ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   (  = 3.68, = 1.194)  2)  

ดา้นความตั้งใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่น าเขา้-ส่งออก มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   ( = 3..61, = 1.332)      

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  คุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั  Sea-Ship Agency 
Co.,Ltd อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ( X1)  
และปัจจยัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ   (X2) สามารถยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทาง
ทะเลบริษทั  Sea-Ship Agency Co.,Ltd.  (Y)  ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรทั้ง 2 ตวั 
ร่วมกนัพยากรณ์ ไดร้้อยละ 30.0 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ของการพยากรณ์ (S.E.est) 0.918 และสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ       Y   =  5.815 + 0.214 X 1  + 0.359 X 2 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได ้ ดงัน้ี  Z r  =   0.228 Z 1  + 0.441 Z 2    

 
ข้อเสนอแนะด้านปัญหาอุปสรรค การขนส่งทางทะเล  พบว่า ผูใ้ห้บริการด้านการขนส่งทางทะเลยงัไม่มี

ศกัยภาพมากพอท่ีจะแข่งขนักบับริษทัต่างชาติเม่ือเทียบกบัหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน ท่ีสามาถท าไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากการก าหนดนโยบายดา้นการขนส่งทางทะเลท่ีชดัเจนและมีองคก์รเฉพาะเพื่อรับผิดชอบ

กิจการท่าเรือและพาณิชยน์าวี ในขณะท่ีประเทศไทยยงัคงเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาท่าเรือของ

ไทย ปัญหาเก่ียวกบัเอกสาร พิธีการ กฎระเบียบ รวมถึงปัญหาก าลงัคนด้านพาณิชยน์าวี นอกจากน้ีรัฐบาลยงั

ไม่ให้ความส าคญักบัระบบโลจิสติกส์เท่าท่ีควร อุปสรรคอีกประการท่ีส าคญัคือขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายของ

การท าธุรกรรมระหวา่งองคก์รดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งองคก์ร

ยงัคงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อีกทั้งปัญหาเร่ืองการจดัเก็บขอ้มูลการขนส่ง ดงันั้นจ าเป็นตอ้งเสริมสร้างและ

น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจงัมากข้ึน ตลอดจนการทกัษะในการท าการตลาด เน่ืองจากขาดการ

ประชาสัมพนัธ์ ขาดกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทั้งยงัมีกระบวนการจดัการท่ีซับซ้อน หลายขั้นตอน และยงั ไม่มี

การน าเทคโนโลยหีรือความคิดสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน อีกทั้งยงัตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัหลายอยา่งท่ี

เป็นอุปสรรคหรือปัญหาต่อการด าเนินกิจการ และเป็นสาเหตุให้ตน้ทุนในการขนส่งสินคา้สูงข้ึน  เช่น ตน้ทุน

ค่าแรงงาน ตน้ทุนค่าขนส่ง เน่ืองจากค่าเงินท่ีแข็งตวั ค่าน ้ ามนัแพงข้ึน คู่แข่งขนัมีมากข้ึน ทั้งน้ีปัญหาทั้งหมด

ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่ง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวั ปรับวิธีการท าธุรกิจ และหากลยุทธ์มา

ปรับใชใ้นการท าธุรกิจ เพื่อใหส้ามารถอยูร่อดได ้
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ข้อเสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 

 1)  การให้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd ควรปรับปรุงปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นบุคลากร และ ดา้นราคา ในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล 

2) การให้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd ควรปรับปรุง คุณลกัษณะของการ

เป็นผูป้ระกอบการ ดา้นการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์อยา่งผูป้ระกอบการ และดา้นความช านาญของผูป้ระกอบการ  

3)  การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลบริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd ควรปรับปรุง ปัจจยัการตดัสินใจใช้

บริการขนส่งสินคา้ทางทะเล ดา้น ความตั้งใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่น าเขา้-ส่งออก 

4)  บริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd ควรมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งแก่ลูกคา้ 

โดยการอบรมให้ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัไดน้อกจากน้ียงัเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งตวัแทนขนส่งและลูกคา้อีกดว้ย 

5)  บริษทั Sea-Ship Agency Co., Ltd ควรพฒันาทกัษะในการท าการตลาด เน่ืองจากขาดการประชาสัมพนัธ์ 

ขาดกลยทุธ์ทางการตลาด 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1)  การวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการขนส่งทางทะเลเช่น ปัจจยัดา้นการ

แข่งขนั ด้านการตลาด และด้านงบประมาณในการจดัทา้ระบบสารสนเทศ เป็นตน้ เพื่อให้ทราบว่า มีปัจจยั

ใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อการขนส่งทางทะเล 

2) การวิจยัคร้ังต่อไปควรด าเนินการวิจยัในบริบทในพื้นศึกษาอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยัว่ามความ

แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
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