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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มี  วัตถุประสงค์       
1. เพื่อศึกษาปัจจัยของผู๎ประกอบการในการ
ใช๎บริการของทําเรือกรุงเทพ 2. เพื่อวิเคราะห์
สถิติ T-test, F-test ระดับความต๎องการตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการขนสํงสินค๎า ขา
ออกที่ทําเรือกรุงเทพ 3. เพื่อน าผลการศึกษา
ไปใช๎ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ
ให๎บริการให๎กับทํา เรือกรุง เทพ ในการ
ให๎บริการด๎านตํางๆ แกํผู๎ประกอบการ ใช๎
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อ
ศึกษา วิจัยกลุํมผู๎ประกอบที่ใช๎บริการขนสํง
สินค๎าของทําเรือกรุงเทพ เก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยใช๎การวิจัยเชิงส ารวจด๎วยแบบสอบถาม 
กับกลุํมตัวอยําง จ านวน 303 ราย ผลการวิจัย 
พบวํา ผู๎ประกอบการให๎ความส าคัญกับความ
นําเชื่อถือของผู๎ให๎บริการของทําเรือกรุงเทพ 
มากที่สุด ในการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ขนสํงสินค๎าขาออก รองลงมาได๎แกํ ด๎าน
พื้นที่ในการให๎บริการจัดเก็บสินค๎าให๎กับ
ลูกค๎าที่มาใช๎บริการ ด๎านการติดตํอสื่อสารกับ
ทําเรือกรุงเทพ และให๎ความส าคัญ ด๎านสถาน

ที่ตั้งของทําเรือกรุงเทพ น๎อยที่สุด นอกจากนี้
ยังพบวําประเภทธุรกิจ และประเทศปลายทาง
ของสินค๎าที่สํงออกที่แตกตํางกันมีผลตํอการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการขนสํงสินค๎า ขาออก
ของผู๎ประกอบการที่ แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
ค าส าคัญ : การใช๎บริการขนสํงสินค๎าขาออก,  
การตัดสินใจเลือกของผู๎ประกอบการ, ทําเรือ
กรุงเทพ   
 
Abstract 
 This study aimed  1) to study the 
factors of entrepreneurs that select service of 
Bangkok Port  2) to analyze T-test, F-test and 
the level of needs for decision to select  goods 
export service at Bangkok Port  3) to lead the 
result of study that apply to indicate policies 
and strategies for Bangkok Port service           
in several ways to entrepreneurs. The 
methodology of this study was survey research 
that was to study group of entrepreneur that 
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select service of Bangkok Port. Questionnaire 
was used as data collection in this research by 
survey research with the sampling, 303 
persons. The result of this study found that the 
entrepreneurs placed importance on reliability 
of facilitator of Bangkok Port that was the 
most in decision to select goods export service. 
Next below was as following: the area service 
in warehouse management to customer 
service, the communication with Bangkok 
Port and placed importance on location of 
Bangkok Port in the least. Besides, another 
result found that business and destination 
country of goods export difference that 
affected the entrepreneurs’ decision to select 
the goods export service in significance 0.05. 
            
Keywords : the goods export service, the 
entrepreneurs’ decision, Bangkok Port  
 
บทน า 
  ทําเรือกรุงเทพเป็นทําเรือระหวําง
ประเทศแหํงแรก และเป็นทําเรือหลักของ
ไทยมากวําครึ่งศตวรรษ เมื่อการค๎าทางทะเล
ของประเทศไทยขยายตัวทําเรือ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นทําเรือแมํน้ าท าให๎ไมํสามารถรับขนาด
ใหญํที่ เกินกวํา 12,000 เดทเวทตัน อีกทั้ง
ข๎อจ ากัดของพื้นที่ บริเวณทําเรือที่ไมํสามารถ
ขยายพื้นที่ออกไปได๎ เนื่องจากทําเรือตั้งอยูํ
บริ เวณใจกลางเมืองกรุง เทพฯ จึงมีการ
กํอสร๎างทําเรือหลัก แหํงใหมํที่ชายฝั่งภาค

ตะวันออก อยํางไรก็ตามทําเรือกรุงเทพยังคง
เป็นทําเรือหลักของประเทศไทยมาตลอด 
ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะสร๎างทําเรือที่
ทันสมัย เพื่อให๎เรือเดินสมุทรขนาดใหญํ
สามารถบรรทุก ขนถํายสินค๎าได๎อยํางสะดวก
และปลอดภัย แทนการขนสํงสินค๎าถํายล า
ระหวํางเรือเดินสมุทร ซึ่งจอดอยูํที่อําวจอด
เรือในเกาะสีชังกับกรุงเทพฯ รัฐบาลไทย    
ได๎ขอความชํวยเหลือจากส านักงานใหญํสันติ
บาตชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ขอให๎ผู๎เชี่ยวชาญมาส ารวจสภาพเศรษฐกิจ
การค๎าในกรุงเทพฯ และสถานที่กํอสร๎าง
ทําเรือในปี 2477 ผู๎เชี่ยวชาญขอสันนิบาตชาติ
ได๎เสนอให๎มีการขุดลอกรํองน้ าในแมํน้ า
เจ๎าพระยา เพื่อให๎เรือเดินสมุทรขนาดใหญํ
สามารถผํานรํองน้ าเข๎ามาได๎และเสนอบริเวณ
กํ อ ส ร๎ า ง ทํ า เ รื อ  2  แ หํ ง  คื อ  ป า ก น้ า
สมุทรปราการ และต าลบคลองเตย รัฐบาลได๎
เลือกต าบลคลองเตยเป็นที่กํอสร๎างทําเรือ ซึ่ง
ก็คือ อาณาบริ เวณของทําเรือกรุงเทพใน
ปัจจุบัน (สุมาลี สุดานนท์ 2554) 
  การทําเรือกรุงเทพ มุํงมั่นพัฒนา
องค์กรให๎เติบโต มั่นคงอยํางยั่งยืน โดยการ
พัฒนาทุกๆ ด๎านอยํางตํอเนื่อง และสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการใน
ทําเรือกรุงเทพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ทัน
ตํอสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให๎ลูกค๎าที่มา
ใช๎ บริ ก า ร เกิ ดคว ามประทับ ใจ ในการ
ให๎บริการในทําเรือกรุงเทพ และแสดงความ
รับผิดชอบตํอสังคม รวมถึงชุมชน การพัฒนา
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องค์กรให๎เติบโตอยํางยั่งยืนและตํอเนื่องทุกๆ 
ฝ่าย มีการก าหนดนโยบายการท างาน เพื่อให๎
พนักงานมีการทุํมเทและมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาทําเรือกรุงเทพ โดยการขับเคลื่อน   
จากพนักงานทุกๆ คน อยํางตํอเนื่อง จึงต๎องมี
การปรับพื้นท่ีใช๎สร๎อยในทําเรือกรุงเทพ     
ให๎เป็นสัดสํวนมีระเบียบเรียบร๎อย สะดวกใน
การขนสํงสินค๎า  ทั้งภาคในประเทศและ
ตํางประเทศ    

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการขนสํงสินค๎าขาออก
ของผู๎ประกอบการ กรณีศึกษาทําเรือกรุงเทพ 
ของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอการให๎บริการของ 
ทําเรือกรุงเทพ จะท าให๎ทราบถึงปัญหาใน
การให๎บริการด๎ านตํ างๆ อันจะน าไปสูํ
แนวทางในการปรับปรุงการให๎บริการที่มี
ประสิทธิภาพและสนองตอบความต๎องการ
ของผ๎ูใช๎บริการได๎ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยของผู๎ประกอบการ
ในการใช๎บริการของทําเรือกรุงเทพ 

2. เพื่อวิเคราะห์สถิติ T-test, F-test 
ระดับความต๎องการตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการขนสํงสินค๎าขาออกที่ทําเรือกรุงเทพ 

3. เพื่อน าผลการศึกษาไปใช๎ก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์การให๎บริการให๎กับ
ทําเรือกรุงเทพ ในการให๎บริการด๎านตํางๆ   
แกํผู๎ประกอบการ 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
มุํงศึกษาเฉพาะผู๎ประกอบการที่ใช๎บริการ
ขนสํงสินค๎าขาออก ทําเรือกรุงเทพ จ านวน 
1,250 ราย ค านวณกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตร
ของยามาเนํ (Yamane) ได๎กลุํมตัวอยํางที่จะ
ด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ จ านวน 303 ราย 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2553:21) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเป็นแบบสอบถามมี 4 สํวน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะค าถามปลายปิด (Close end 
Questions) หรือเลือกตอบ (Check list) 
ปร ะ ก อบด๎ ว ย  ส ถ าน ภ าพขอ ง ผู๎ ต อ บ
แบบสอบถาม ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้งของ
ลูกค๎าและ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
ทั้งหมด 3 ข๎อ 

ส่วนที่ 2 ค าถามที่เกี่ยวกับข๎อมูล
ทั่ ว ไปของสิ นค๎ า ที่ สํ ง ออกขอ งผู๎ ต อบ
แบบสอบถาม จ านวน 4 ข๎อ ซึ่งเป็นค าถาม
แบบปลายปิด ประกอบด๎วย 1) ประเภท
สินค๎าที่สํงออก 2) ประเทศปลายทางของ
สินค๎าสํงออก 3) ปริมาณการสํงออกสินค๎า
โดยเฉลี่ย และ 4) การใช๎บริการสํงสินค๎าออก
ผํ า น ทํ า เ รื อ แ ห ลมฉบั ง  ลั ก ษณ ะ ข อ ง
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราสํวน
ประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับคือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด จ านวน 
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15 ข๎อ มีคําความเช่ือม่ัน 0.93 โดยมีเกณฑ์การ
แปลผล ดังนี้ คําเฉลี่ย 4.51-5.00 มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด คําเฉลี่ย 3.51-4.50 มีระดับ
ความเห็นคิดมาก คําเฉลี่ย 2.51-3.50 มีระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง คําเฉลี่ย 1.51-2.50 มี
ระดับความคิดเห็นน๎อย คําเฉลี่ย 1.00-1.50 มี
ระดับความคิดเห็นน๎อย (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 
2550:75) 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการ ทําเรือกรุงเทพ ซึ่ง
เป็นค าถามแบบปลายปิด แบํงออกเป็น 7 ด๎าน 
ประกอบด๎วย 1) ด๎านคําใช๎จํายในการสํง
สินค๎าขาออก 2)  ด๎านความเชื่อถือของผู๎
ให๎บริการ 3) ด๎านพื้นที่ในการจัดเก็บสินค๎า
ให๎กับลูกค๎ าที่ มาใช๎บริการ  4)  ด๎ านการ
ให๎บริการเครื่องมือทุํนแรง 5) ด๎านสิ่งอ านวย
ความสะดวกในทําเรือกรุงเทพ 6) ด๎านสถาน
ที่ตั้งของทําเรือกรุงเทพ และ 7) ด๎านการ
ติดตํอสื่อสารกับทําเรือกรุงเทพ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบเปิด 
เ พื่ อ ใ ห๎ ผู๎ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ส น อ
ข๎อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
ทําเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
(Open-end Questions) 

 การตรวจสอบหาคุณภาพ  ของ
แบบสอบถามการวิจัย โดยวิธีการหาคํา (IOC 
: Index of item objective congruence) เพื่อ
ทดสอบความเชื่อถือได๎  และสอดคล๎อง
ระหวํางข๎อค าถามกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาจากนั้นให๎ผู๎เชียวชาญ จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความถูกต๎องตรงตามเนื้อหากํอน

น าไปใช๎ในการวัจัย   (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543:17) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎สํงแบบสอบถาม ที่แก๎ไข
เรียบร๎อยแล๎วไปยังกลุํมตัวอยํางที่ได๎ท าการ
สุํมเอาไว๎ โดยวิธีการน าแบบสอบถามไปให๎
ผู๎ประกอบการที่ใช๎บริการสํงสินค๎าขาออก
ของทํา เรือกรุง เทพ ที่มีส านักงานอยูํ ใน
กรุงเทพ   เพื่อให๎ได๎ค าตอบของแบบสอบถาม
ครบถ๎วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ของผู๎วิจัย
ได๎ก าหนดวันที่จะไปรับแบบสอบถามด๎วย
ตนเอง ซึ่งได๎ให๎เวลา 3-5 วัน ท าการตอบ
แบบสอบถาม และผู๎วิจัยเอาแบบสอบถามไป
ให๎ลูกค๎าที่ใช๎บริการที่ทําเรือกรุงเทพ ท า
แบบสอบถาม ซึ่งมีผู๎ตอบแบบสอบถามบาง
ทํานไมํสะดวกก็ให๎สํงทางไปรษณีย์  โดย
ผู๎วิจัยได๎ เขียนที่อยูํและติดแสตมป์ ไว๎ให๎
เรียบร๎อย เพื่ออ านวยความสะดวกในการสํง
แบบสอบถามด๎วยตนเอง   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้ งนี้  ผู๎ วิ จั ยจะให๎
ผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ทําน มาท าการทดสอบ 
ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ค ว า ม สมบู รณ์ ข อ ง
แบบสอบถามและเช็คจ านวนแบบสอบถาม 
ให๎ครบตามจ านวนที่ต๎องการ จากนั้นน า
ข๎อมูลที่ได๎มาลงรหัส ตามที่ได๎ก าหนดรหัส
ไว๎ลํวงหน๎า ส าหรับแบบสอบถามแบบปลาย
ปิด (Closed- Ended) และท าการประมวลผล
ของข๎อมูลที่ลงรหัสแล๎ว จะน ามาบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข๎อมูล ซึ่ง
ใช๎โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อการวิจัยทาง
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สังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social 
Sciences หรือ SPSS) ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
สรุปผลการวิจยั 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการ 

 1.1 ประเภทธุรกิจ จากการวิจัย
ครั้งนี้ผ๎ูตอบแบบสอถาม ข๎อมูลประเภทธุรกิจ 
เป็นผู๎ประกอบการสํงสินค๎าขาออก สํวนใหญํ
เป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 158 ราย คิดเป็นร๎อย
ละ 52.15 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด จ านวน 70 ราย 
คิดเป็นร๎อยละ 23.10 บริษัทจ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 65 ราย  คิดเป็นร๎อยละ 21.45 และ 
เจ๎าของคนเดียว จ านวน 10 ราย คิดเป็น      
ร๎อยละ 3.30 
  1.2 สถานที่ตั้งของลูกค๎า จากการ
วิจัยครั้งนี้ผู๎ตอบแบบสอบถาม ข๎อมูลสถาน
ที่ตั้งของลูกค๎า สํวนใหญํ กรุงเทพฯ จ านวน 
128 ราย คิดเป็นร๎อยละ 42.24 สํวนปริมณฑล 
จ านวน 105 ราย คิดเป็นร๎อยละ 34.66 และ
สํวนตํางจังหวัด จ านวน 70 ราย คิดเป็นคํา
ร๎อยละ 23.10  

 1.3 ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ จากวิจัยครั้งนี้ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ข๎อมูลระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ สํวน
ใหญํ 11-15 ปี จ านวน 145 ราย คิดเป็นร๎อยละ 
47.86  สํวนระยะเวลา 6-10ปี จ านวน 65 ราย 
คิดเป็นคําร๎อยละ 21.45 ระยะเวลา 1-5 ปี 
จ านวน 50 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 16.50 และ
ระยะเวลา 16 ปีขึ้นไป จ านวน 43 ราย คิดเป็น
คําร๎อยละ 14.19  

 1.4 ประเภทสินค๎าที่สํงออก จาก
วิจัยครั้งนี้ผู๎ตอบแบบสอบถามข๎อมูลประเภท
สินค๎าที่สํงออก สํวนใหญํเป็น เครื่องหนัง 
จ านวน 65 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 21.45 สินค๎า
การเกษตร/ผลไม๎ จ านวน 64 ราย คิดเป็นคํา
ร๎อยละ 21.12 สํวนอาหารกระป๋อง จ านวน 55 
ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 18.15 เสื้อผ๎าส าเร็จรูป 
จ านวน 40 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ  13.21 
อาหารแชํแข็ง จ านวน 40 ราย คิดเป็นคําร๎อย
ละ 13.20 และสินค๎าอุตสาหกรรม จ านวน 39 
ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 12.87 

 1.5 ประเทศปลายทางของสินค๎า
สํงออก จากวิจัยครั้งนี้ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ข๎อมูลประเทศปลายทางของสินค๎าสํงออก
สํวนใหญํเป็นประเทศเวียดนาม จ านวน 45 
ราย คิดเปน็คําร๎อยละ 14.85 ประเทศสิงคโปร ์
จ านวน 40 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 13.20 
ประเทศมาเลเซีย จ านวน 38 ราย คิดเป็นคํา
ร๎อยละ 12.54 ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 33 
ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 10.89 ประเทศลาว 
จ านวน 33 ราย คิดเป็นจ านวน 10.89 ประเทศ
ตุรกี จ านวน 30 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 9.90 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 28 คิดเป็นคํา
ร๎อยละ 9.24 ประเทศจีน จ านวน 25 ราย คิด
เป็นคําร๎อยละ 8.25 ประเทศออสเตรีย จ านวน 
16 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 5.28 และประเทศ
ญี่ปุ่น จ านวน 15 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 4.96 

 1.6 ปริมาณการสํงออกสินค๎าโดย
เฉลี่ย  จากวิจัยครั้งนี้ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ข๎อมูลปริมาณการสํงออกสินค๎าโดยเฉลี่ย 
สํวนใหญํ มากกวํา 10 ตู๎คอนเทนเนอร์/เดือน 
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จ านวน 138 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 45.55 สํวน 
6-10 ต๎ูคอนเทนเนอร์/เดือน จ านวน 75 ราย 
คิดเป็นคําร๎อยละ 24.75 สํวน 3-5 ตู๎คอนเทน
เนอร์/เดือน จ านวน 55 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 
18.15 และ 1-2 ตู๎คอนเทนเนอร์/เดือน จ านวน 
35 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 11.55  

 1.7 ผู๎ประกอบการใช๎บริการสํง
สินค๎าออกผํานทําเรือแหลมฉบัง จากวิจัยครั้ง
นี้ผู๎ตอบแบบสอบถามข๎อมูลผู๎ประกอบการท่ี
ใช๎บริการสํงสินค๎าออกผํานทําเรือแหลมฉบัง
สํวนใหญํ ยังคงใช๎บริการรํวมกับทําเรือ
กรุงเทพ จ านวน 128 ราย คิดเป็นคําร๎อยละ 
42.25 สํวนที่เคยใช๎บริการในอดีตแตํปัจจุบัน
ไมํได๎ใช๎แล๎ว จ านวน 95 คิดเป็นคําร๎อยละ 
31.35 และไมํเคยใช๎บริการเนื่องจาก มีจ านวน 
80 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 26.40 

 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการขนส่งสินค้ าขาออกของ
ผู้ประกอบการ 

 2.1 ด๎านคําใช๎จํายในการสํงสินค๎า
ขาออก ผู๎ตอบแบบสอบถาม เห็นวําคําใช๎จําย
ในการสํงสินค๎าขาออกมีผลตํอการตัดสินใจ 
การเก็บอัตราคําภาระที่เหมาะสม อยูํในระดับ
มาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.61 โดยเห็นวํา อัตราคํา
ภาระถูกกวําทําเรืออื่นๆ มีผลตํอการตัดสินใจ 
อยูํในระดับปานกลางคําเฉลี่ยเทํากับ 3.49 
สํวนอัตราคําภาระที่เป็นธรรมและเอื้อให๎กับ
ลูกค๎า  มีผลตํอการตัดสินใจอยูํ ในระดับ    
ปานกลางคํา เฉลี่ย เทํากับ  3.47 เนื่องจาก

ผู๎ประกอบการมองถึงการเก็บอัตราคําภาระที่
เหมาะสมมากกวํา 
  2.2 ด๎านความนําเชื่อถือของผู๎
ให๎บริการ ผู๎ตอบแบบสอบถาม เห็นวําความ
นําเชื่อถือของผู๎ให๎บริการหากเป็นองค์กรที่
มั่นคงและมีความนําเชื่อถือ มีผลตํอการ
ตัดสินใจอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.78 
สํวนมีความถูกต๎องและตรงตํอเวลาในการ
ให๎บริการ  มีความเห็น อยูํ ในระดับมาก 
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.74 การมีความปลอดภัยใน
การสํงมอบสินค๎า มีความเห็นอยูํในระดับ
มาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.61 และความเห็นของ
การมีพนักงานมีความช านาญและมีคุณภาพ
ในการให๎บริการ มีความเห็นอยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.57 และความเห็นของความ
รับผิดชอบตํอความเสียหายของสินค๎า มี
ความเห็นอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ ย
เทํากับ 3.48 เนื่องจากความนําเชื่อถือของ
ผู๎ใช๎บรกิารเป็นสิ่งส าคัญตํอการตัดสินใจ 
  2.3 ด๎านของพื้นที่ในการจัดเก็บ
สินค๎าให๎กับลูกค๎าที่มาใช๎บริการ ผู๎ตอบ
แบบสอบถาม เห็นวําการมีพื้นที่ ในการ
จัดเก็บสินค๎าขาออกที่เพี่ยงพอมีผลตํอการ
ตัดสินใจ อยูํในระดับมากคําเฉลี่ยเทํากับ 3.77 
การบริหารจัดการพื้นโดยมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความคิดเห็น อยูํในระดับมาก 
คําเฉล่ียเทํากับ 3.64 และการจัดระบบป้องกัน
อัคคีภัยและอุทกภัยที่เหมาะสม มีความเห็น 
อยูํ ในระดับมาก  คํ า เฉลี่ ย เทํ ากับ  3 . 4 4 
เนื่องจากพื้นในการจัดเก็บสินค๎าให๎กับลูกค๎า
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ที่มาใช๎บริการมีผลตํอการตัดสินใจมากใน
ปัจจุบัน  
  2.4 ด๎านการให๎บริการเครื่องมือ
ทุํนแรง ผู๎ตอบแบบสอบถาม เห็นวําการ
ให๎บริ ก าร เครื่ อ ง มื อทุํ นแรง โดยมี ก า ร
บ ารุงรักษาเครื่องมือทุํนแรงใช๎งานอยูํเสมอ มี
ผลตํอการตัดสินใจ อยูํในระดับมากคําเฉลี่ย
เทํากับ  3.46 ในด๎านเครื่องมือทุํนแรงที่
เพียงพอให๎บริการขนถํายสินค๎า มีผลตํอการ
ตัดสินใจ อยูํในระดับมากคําเฉลี่ยเทํากับ 3.42 
รองลงมา มีการจัดซื้อเครื่องมือทุํนแรงที่
ทันสมัย มีผลตํอการตัดสินใจ อยูํในระดับ
ปานกลาง คําเฉลี่ยเทํากับ 3.29 และด๎านความ
ปลอดภัยในการให๎บริการ มีความเห็นอยูํใน
ระดับปานกลาง  คํ า เฉลี่ ย เทํ ากับ  3 . 2 9 
เนื่องจากการให๎บริการการมีเครื่องทุํนแรงที่
เพียงพอให๎บริการขนถํายสินค๎ามีผลตํอการ
ตัดสินใจกับผู๎ใช๎บริการ  
  2.5 ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก
ในทําเรือกรุงเทพ ผู๎ตอบแบบสอบถาม เห็น
วําสิ่งอ านวยความสะดวกในทําเรือกรุงเทพ มี
สถานที่จอดรถอ านวยความสะดวกให๎กับ
ลูกค๎าเพียงพอ มีผลตํอการตัดสินใจ ความ
คิดเห็น อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.48  
และคิดเห็นมีที่พักส ารองให๎กับลูกค๎าที่มาใช๎
บริการ ความคิดเห็น อยูํในระดับปานกลาง 
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.37 รองลงมา มีโรงอาหาร
หลายจุดให๎กับผู๎ประกอบการขนสํงสินค๎า มี
ความคิดเห็น อยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ย
เทํากับ 3.16 และความคิดเห็น มีห๎องน้ า
เพียงพอกับลูกค๎า  อยูํ ในระดับปานกลาง 

คําเฉล่ียเทํากับ 3.13 เนื่องจากการสถานที่จอด
รถอ านวยความสะดวกให๎กับลูกค๎า มีผลตํอ
การตัดสินใจตํอผู๎มาใช๎บริการในปัจจุบัน 
  2.6 ด๎านสถานที่ตั้ งของทํา เรือ
กรุงเทพ ผู๎ตอบแบบสอบถาม เห็นวําสถาน
ที่ตั้งของทําเรือกรุงเทพมีผลตํอการตัดสินใจ 
หากมีระยะทางจากโรงงานมายังทําเรือไมํ
ไกล ท าให๎คําขนสํงประหยัด อยูํในระดับมาก 
คํา เฉลี่ย เทํากับ 3.48 และของท าเล/การ
คมนาคมสะดวกในการขนสํงสินค๎ามาทําเรือ 
มีความคิดเห็น อยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ย
เทํากับ 3.06 เนื่องจาก การมีท าเล/การ
คมนาคมสะดวกในการขนสํงสินค๎ามาทําเรือ 
มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจตํอผู๎ใช๎บริการ
มากกวํา 
   2.7 ด๎ านการติดตํอสื่อสารกับ
ทําเรือกรุงเทพ ผู๎ตอบแบบสอบถาม เห็นวํา
การติดตํอสื่อสารกับทําเรือกรุงเทพที่ได๎การ
ตอบสนองมีผลตํอการตัดสินใจ ในการใช๎
ระบบ Internet ในการติดตํอสื่อสาร มีความ
คิดเห็น อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.81 
และหากพนักงานอ านวยความสะดวกในการ
ติดตํอกับทําเรือ มีความคิดเห็น อยูํในระดับ
มาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.52 และการมีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและรวดเร็ว มีความ
คิดเห็น อยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยเทํากับ 
3 . 3 7  เ นื่ อ ง จ า ก ผู๎ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก า ร
ติดตํอสื่อสารนั้นเป็นสิ่งส าคัญเพราะการ
ติดตํอที่ดีและสะดวกตํอผู๎ให๎บริการมากใน
ปัจจุบัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการ

ตัดสินใจเลือกใช๎บริการขนสํงสินค๎าขาออก
ของ ผู๎ประกอบการ กรณีศึกษา ทําเรือกรุงเทพ 
ด๎านการใช๎ระบบ Internet ในการติดตํอสื่อสาร 
มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก  คําเฉลี่ยเทํากับ 
3.81 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย ขวัญใจ ภูํพวง 
(2552) ซึ่งศึกษาความพึงพอใจการใช๎บริการ
ขนสํง กรณีศึกษา บริษัท ทวีคอนเทนเนอร์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด โดยการวิเคราะห์ความพึง
พอใจปัญหาอุปสรรคและปัจจัยส าคัญในการ
เลือก บริษัทขนสํงสินค๎าของลูกค๎าจากการ
สรุปผลการวิจัยจะเห็นวําผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํนั้น จะให๎ความส าคัญความพึงพอใจ 
ด๎านการให๎บริการอันดับที่  1 มีการติดตํอ
ประสานงานเป็นอยํางดีเมื่อลูกค๎ามาใช๎บริการ 
อันดับที่ 2 การให๎บริการมีความถูกต๎องไมํ
ผิดพลาด อันดับที่ 3 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การให๎บริการด๎านข๎อมูลขําวสาร ตามล าดับ 
จากการทดสอบสมมติฐานนั้นผู๎วิจัยพบวํา 
สถานภาพแตกตํางกันมีผลตํอความพึงพอใจ
ในการใช๎บริการบริษัทขนสํง บริษัท ทวีคอน
เทนเนอร์ทรานสปอร์ต จ ากัด ที่แตกตํางกัน  

คําใช๎จํายในการสํงสินค๎าขาออก ด๎าน
การเก็บอัตราคําภาระที่ เหมาะสม มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.61 
สอดคล๎องกับงานวิจัย ดารารัตน์ ตระกูลพัว 
(2549) ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการ
แขํงขันของกองเรือไทยในเส๎นทางเดินเรือขา
ออกไทย-ญี่ปุ่น พบวําในเชิงอุปสงค์ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการขนสํง

สินค๎าทางทะเลมากที่สุด 5 ปัจจัยแรก ได๎แกํ 
อัตราคํ าระวาง การบริการและให๎ความ
ชํวยเหลือระยะเวลาที่ใช๎ในการขนสํง อัตรา
คําธรรมเนียมพิเศษ (กรณีขนสํงสินค๎าด๎วยตู๎
คอนแทรนเนอร์) และปัจจัยอื่นๆ  

การให๎บริการเครื่องทุนแรง ด๎าน
เครื่องมือทุํนแรงที่เพียงพอให๎บริการขนถําย
สินค๎า มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย
เทํากับ 3.42 สอดคล๎องกับงานวิจัย นฤมล บุญ
กิตติ (2550) การศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนา
คุณภาพการให๎บริการขนสํงสินค๎าในประเทศ
ศึกษากรณี บริษัท รีเจ๎นท์ ฟอร์เวิดดิ้งเอ็กเพรส 
จ ากัด มีความพึงพอใจตํอการชดใช๎คําเสียหาย
ที่ยุติธรรมในกรณีที่ทรัพย์สินเกิดช ารุดเสียหาย
มากที่สุดความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
ที่ลูกค๎าเคยประสบคือสินค๎าสํงไมํทันตาม
ก าหนดและความต๎องการของลูกค๎าคือความ
รวดเร็วในการขนสํงส าหรับการศึกษาถึงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือก
บริษัทขนสํงสินค๎าของลูกค๎าความรวดเร็ว
คํ าใช๎ จํ ายในการขนสํ งสินค๎ าและความ
ปลอดภัยของสินค๎าเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกบริษัทขนสํงสินค๎าของลูกค๎า
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ความนําเชื่อถือของผู๎ให๎บริการ ด๎าน
ความถูกต๎องและตรงตํอเวลาในการให๎บริการ 
มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 
3.74 สอดคล๎องกับงานวิจัยมัณฑนา เล็ก
สมบูรณ์ (2550) การศึกษาความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎บริการขนสํงสินค๎าในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได๎
ศึกษาความพึงพอใจของผู๎บริการขนสํงสินค๎า
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ในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยใช๎สถิติวิเคราะห์ T-test 
และ F-test ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํมีระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจ ระยะเวลา 10-20 ปีใช๎
บริการทุกสัปดาห์ ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งหมด 5 ด๎าน ด๎าน
การบริการ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎าน
ราคา และอีก 2 สํวน ด๎านเป็นระดับปานกลาง 
คือด๎านการสํงเสริมการตลาด และลักษณะ
กายภาพ ผู๎บริการมีความพึงพอใจรายข๎ออยูํใน
ระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยมากที่ในแตํละด๎านคือ
ภาพพจน์ ชื่อเสียงของบริษัทและได๎รับการ
ยอมรั บ  อั ต ร าคํ า ขนสํ ง เหม าะสม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการที่ได๎รับ ความสะดวกใน
ด๎านสถานที่ ประชาสัมพันธ์และการเสนอ
ขําวสาร รถบรรทุกที่ใช๎ขนสํงเหมาะสมกับ
ราคาสินค๎าที่ใช๎ขนสํง พนักงานที่สุภาพในการ
ให๎บริการพนักงานปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความ
ช านาญมีความสามารถและตรงตํอเวลาถึงที่
หมายปลายทาง 

ความนําเชื่อถือของผู๎ให๎บริการ ด๎าน
ความปลอดภัยในการสํงมอบสินค๎า มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.61 
สอดคล๎องกับงานวิจัย วาสนา แพทยานนท์ 
(2550) ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
ของการทําเรือแหํงประเทศไทย กรณีศึกษา
ทําเรือแหลมฉบัง ผลการวิจัยพบวํ าโดย
ภาพรวมผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํมีระดับความพึง
พอใจตํอการให๎บริการทั้ง 6 ด๎าน ในระดับ 
ปานกลาง เกือบทุกด๎านยกเว๎นด๎านความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
สถานที่ ที่ผู๎ใช๎บริการมีระดับความพึงพอใจ

มากสํวนประเภทธุรกิจของผู๎ใช๎บริการที่
แตกตํางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่แตกตําง
กันในด๎านการรักษาความปลอดภัยของ
ผู๎ใช๎บริการอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติเพียงด๎าน
เดียวกลําวคือผู๎ใช๎บริการด๎านเรือจะค านึงถึง 
ความปลอดภัยในการเดินเรือการเทียบทําและ
ออกจากทําสํวนผู๎ใช๎บริการด๎านสินค๎าจะ
ค านึงถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินค๎า
ทั่วไป สินค๎าอัตรายการป้องกันการสูญหาย
และเสียหายของสินค๎า/ตู๎สินค๎าเป็นต๎น    

การติดตํอสื่อสารกับทําเรือกรุงเทพ 
ด๎านพนักงานอ านวยความสะดวกในการติดตํอ
กับทําเรือ มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.52 สอดคล๎องกับงานวิจัย ศุภ
สิทธิ ์โตศุกลวรรณ์ (2549) ได๎ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่อง ประสิทธิผลการให๎บริการประชาชน
ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ก ร ณี  ส า นั ก ก า ร โ ย ธ า 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา ข๎อมูล
เกี่ยวกับการประเมินการให๎บริการประชาชน
ของส านักการ โยธากรุงเทพมหานคร   ในด๎าน
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ในการให๎บริการมีความ
พึงพอใจอยูํในระดับมาก ปัจจัยชํวงเวลาที่
ขอรับบริการ     มีผลตํอประสิทธิผลในการ
ให๎บริการประชาชนของส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับปัจจัยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน ประเภทของ
การขอรับบริการ วันที่ขอรับบริการ และ
ความสัมพันธ์กับเจ๎าหนา๎ที่ผู๎ปฏิบัติงานไมํมีผล
ตํอประสิทธิผลในการให๎บริการประชาชนของ
ส านักการให๎บริการประชาชนของส านักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร   
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 พื้นที่ในการจัดเก็บสินค๎าให๎กับลูกค๎า
ที่มาใช๎บริการ ด๎านการบริหารจัดการพื้นที่โดย
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความคิดเห็นอยูํใน
ระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.64 สอดคล๎องกับ
งานวิจัย เสรี  สืบสงวนและคณะ (2551) ได๎
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการให๎บริการของเรือ
ไทยอุปสรรคและแนวทางแก๎ไขที่เหมาะสม 
กลําวถึงในปัจจุบันมีการขนสํงทางทะเลได๎รับ
การพัฒนาในด๎านเทคโนโลยีตํางๆ ที่ทันสมัย
ขึ้น ความจ าเป็นด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทั้งด๎าน
ทําเรือ เรือ อุปกรณ์การขนถํายในประเทศ และ
ระบบการโทรคมนาคม ตลอดจนการมีสถานี
รวบรมสินค๎าและคลังสินค๎า จะต๎องได๎รับการ
ปรับปรุงให๎อยูํในภาวะที่สามารถให๎บริการได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว และส าหรับในด๎าน
การปรับปรุงการให๎บริการด๎านการขนสํง
สินค๎าทางทะเล สิ่งส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา
ด๎ วย เสมอ คือ  การให๎บริการที่ สามารถ
ตอบสนองหรือดึงดูดความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการได๎เหมาะสม      
  คําใช๎จํายในการสํงสินค๎าขาออก ด๎าน
การเก็บอัตราคําภาระที่ เหมาะสม มีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.61 
สอดคล๎องกับงานวิจัย อัชชนา บุญสุข (2550) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกผู๎ให๎บริการ
ข นสํ ง สิ น ค๎ า ข อ ง ก ลุํ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อิเล็คโทรนิกส์ เป็นการศึกษาปัจจัยในการ
คัดเลือกผู๎ให๎บริการขนสํงสินค๎าของกลุํม
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์ โดยกลุํมตัวอยําง
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม อิเล็คโทรนิกส์ ที่

เป็นผู๎ผลิตและตัวแทนจ าหนํายจากท้ังสิ้น 247 
บริ ษั ท  ผลการวิ จั ยพบวํ าสํ วนใหญํ ให๎
ความส าคัญเรืองการเงินที่โดยในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกให๎ความส าคัญราคาคํา
ขนสํงจะต๎องมีความเหมาะสมเป็นส าคัญ และ
ผู๎ประกอบการในภาคกลางและภาคตะวันออก
ให๎ความส าคัญด๎านคุณภาพบริการมากที่สุด
โดยต๎องที่ต๎องมีการตรงเวลาเป็นส าคัญพบวํา
สภาพทั่วไปของสถานประกอบการกลุํม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่สํงผล
ตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการขนสํงสินค๎าขา
ออกของผู๎ประกอบการ กรณีศึกษาทําเรือ
กรุงเทพ ข๎อเสนอแนะในการน าไปใช๎ มีดังนี้ 

1. การทําเรือควรสร๎างความเชื่อถือ
ให๎กับผู๎ประกอบการโดยเฉพาะในด๎านความ
ปลอดภัยในอุปกรณ์และความรวดเร็วในการ
ให๎บริการภายในทําเรือกรงุเทพ 

2. ในบริเวณพื้นที่ภายในทําเรือ ควร
ปรับปรุงเกี่ยวกับสถานที่การวางตู๎คอนเทน
เนอร์ ซึ่งมีสภาพที่ไมํสมบูรณ์ของพื้นคอนกรีต
ที่ท าไว๎ 

3. รถขนสํงสินค๎า ที่เข๎าไปในทําเรือ
กรุงเทพมีปริมาณมาก ท าให๎การจราจรใน
ทําเรือกรุงเทพ มีการติดขัดภายใน ท าให๎
เสียเวลาในการขนสํงสนิค๎าในทําเรือกรุงเทพ 
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