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บทความ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือ(Freight Forwarder) กรณีศึกษา : Bollore Logistics CO.,LTD. มีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ  (Freight 
Forwarder) กรณีศึกษา : Bollore Logistics CO.,LTD. 2) เพื่อศึกษาปัจจัยในการใช้บริการจัดการ 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ(Freight Forwarder) ท่ีสัมพันธ์ต่อ การกลับมาใช้บริการซ้้า 
กรณีศึกษา : Bollore Logistics CO.,LTD. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการการ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ของบริษัท Bollore Logistics ระหว่าง เดือน สิงหาคม 
ถึง พฤศจิกายน 2564 จ้านวน 212 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการท้างานโดยใช้สถิติ  
One-way ANOVA และ Pearson  
 ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าของบริษัท Bollore Logistics ประเภทของลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น 
ผู้ส่งออกสินค้า (Shipper) มีรูปแบบของธุรกิจเป็น บริษัทจ ากัด และลูกค้าของบริษัท Bollore 
Logistics มีระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ 
โดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ลูกค้าให้ความส าคัญในด้านอัตราค่าบริการและเง่ือนไข
การช าระเงินเป็นล าดับแรกและจากการเปรียบเทียบ ปัจจัยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามกับ
ระดับการตัดสินใจใช้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Freight Forwarder) ซ้ าของ
ลูกค้ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Freight Forwarder) 



Abstract 
 
 This research is the study of factors affecting the use of management services. 
International Freight Forwarder Case Study: Bollore Logistics CO., LTD. Objectives 1) to study 
the factors affecting the use of management services. International Freight Forwarder Case Study: 
Bollore Logistics CO., LTD. 2 to study the factors in using the management service. International 
shipping by sea (Freight Forwarder) in relation to Re-use of the service Case study: Bollore 
Logistics CO., LTD. The sample group used in this research was 212 customers who used 
Bollore Logistics international freight forwarding services between August and November 2021. 
Use questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the analysis of personal factors 
were frequency, percentage, mean and standard deviation, and comparing personal factors with 
quality of work life using statistics One-way ANOVA and Pearson  

The results of the research revealed that Bollore Logistics customers, most of the 
customers are Shipper, whose business is a limited company, and Bollore Logistics customers 
have a level of factors affecting the use of freight management services. International ships, 
including all four aspects, are at the highest level. Customers prioritize service rates and payment 
terms by comparison. Respondents status factors and customer decision making levels to re-use 
freight forwarders were statistically correlated at the .05 level. 
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ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือ International Logistics Services คือ การวางแผน 

ควบคุมกระบวนการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง
ตามความต้องการหรือข้อตกลงของคู่ค้า และการส่งสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายท่ี
ตกลงกันไว้ตามสัญญาการค้า ซึ่งระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศนับว่าเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมาก 
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสร้างรายได้ ผลก าไร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ GDP ภายในประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น (Giztix,2562) ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีให้ความส าคัญกับมูลค่าการส่งออก  
และน าเข้าสินค้า เพราะการบริการของโลจิสติกส์นั้น เ ป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนของประเทศ เป็นส่วนนึงท่ีท าให้ค่า GDP  
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น โลจิสติกส์จึงถือเป็นต้นทุนส าคัญท่ีจะท าให้ทางเศรษฐกิจของไทยเติบโต
อย่างย่ังยืน แต่ในช่วงท่ีผ่านมาท่ัวโลกได้เกิดวิฤกตโรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่ี องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ท่ัวโลก (Pandemic)” ส่งผล
กระทบผ่านห่วงโซ่อุปทานโลกจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ รวมไปถึงปัญหาของ
การน าเข้า ส่งออกของประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในหลาย ๆ ด้าน เช่น  
การเดินเรือท่ีล่าช้า ไม่ตรงตามตารางการเดินเรือของสายเรือสาเหตุมาจากบริษัทขนส่งได้มีการปรับ
ลดเท่ียวเรือและขนาดของเรือเพื่อให้สอดรับกับระดับความต้องการใช้บริการท่ีลดลง ซึ่งส่งผลให้
การขนส่งมีความล่าช้า ค่าขนส่งมีราคาสูงมากย่ิงขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่การผลิต
ต่าง ๆ การขนส่งสินค้าทางทะเลยังต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งจะได้รับการ
ตรวจสอบเป็นพิเศษจากประเทศต่าง ๆ อีกท้ังอาจมีความจ าเป็นต้องใช้ลูกเรือในระยะเวลาท่ี
ยาวนานกว่าปกติ เนื่องจากหากท าการเปลี่ยนลูกเรืออาจจ าเป็นต้องกักตัวตามระยะเวลา ท่ีแต่ละ
ประเทศก าหนด และหลายประเทศไม่อนุญาตให้มีลูกเรือเข้าไปพักในประเทศ ท าให้หลายบริษัท
เกิดปัญหาขาดแคลนลูกเรือ นอกจากนี้ยังมีความต้องการน าเข้าสินค้าท่ีเพิ่มมากขึ้นของยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะความต้องการสินค้าจากจีนภายหลังจากการน าเข้าชะลอตัวไปในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2563 และเพิ่มขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลัง โดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพและสินค้าเกี่ยวกับการ
ท างานท่ีบ้าน อย่างไรก็ตามอัตราการส่งออกสินค้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงมีน้อย ท าให้
บริษัทจ าเป็นต้องรอรอบการรับสินค้า (turnaround times) เป็นเวลานาน 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ(Freight Forwarder) กรณีศึกษา : 
Bollore Logistics CO.,LTD. เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงการให้บริการ
ของบริษัทและเพิ่มศักยภาพในการท างานของพนักงาน 
  
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ
(Freight Forwarder) กรณีศึกษา : Bollore Logistics CO.,LTD. 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ(Freight 
Forwarder) ท่ีสัมพันธ์ต่อ การกลับมาใช้บริการซ้ า กรณีศึกษา : Bollore Logistics CO.,LTD. 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยของประเภทผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทางเ รือ และรูปแบบของธุรกิจท่ี
แตกต่างกันส่งผลให้มีการใช้บริการการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยในการใช้บริการการจัดการขนส่งท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีการใช้บริการการจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ แตกต่างกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาค้นคว้านี้ คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการการจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ของบริษัท Bollore Logistics ระหว่าง เดือน สิงหาคม ถึง 
พฤศจิกายน 2564 จะใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 212 คน โดยการค านวณจากสูตร 
ของ Taro Yamane 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ท าศึกษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ประเภทของ 
ผู้ส่งออก) จากรายช่ือลูกค้าของบริษัท และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Freight Forwarder) 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล เ ร่ิมตั้งแต่เ ดือนสิงหาคม  
ถึง ธันวาคม 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎี ตลาดบริการ 
 สุธี   นาทวรทัต (2547) ได้กล่าวไว้ว่า โดยหลักท่ัวไปแล้วการจัดการท่ีเกี่ยวเนื่ อง

การตลาดของสินค้าท่ีได้ศึกษามาอาจน ามาปรับใช้ในการจัดการในเร่ืองการตลาดบริการได้ด้วย
เพียงแต่ว่าโดยท่ีลักษณะของบริการ มีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างกับลักษณะของสินค้าอยู่ในบาง
ประการ ลักษณะพิเศษดังกล่าวท าให้การพิจารณาก าหนดส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ
อาจมีความแตกต่างไปจากเร่ืองของสินค้าบ้างได้แก่ 

1. การวางแผนและพัฒนาบริการ (Planning and Developing Service) บริการมีลักษณะ
เหมือนกับสินค้าในข้อท่ีว่าต้องมีการปรับปรุงรูปแบบให้อยู่ในความต้องการของผู้ซื้ออยู่เสมอ  
สิ่งใดท่ีไม่ตรงกับความต้องการของยุคสมัยนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยน เมื่อมีการแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น  
ก็ต้องปรับปรุงการบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน รวมไปถึงขั้นตอนการให้บริการ 



2. การก าหนดราคา (Price) เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ความคิดริเ ร่ิม และความสันทัดของ 
ผู้บริหารงานเป็นพิเศษด้วยเหตุผลท่ีสืบเนื่องจากลักษณะของบริการท่ีว่า บริการเป็นสิ่งท่ีเก็บรักษา
ไว้รอการจ าหน่ายไม่ได้ และความต้องการใช้บริการก็เปลี่ยนแปลงง่าย ลูกค้าจะเลื่อนการซื้อออกไป 
หรืออาจจะท างานบริการนั้นด้วยตนเองหากจ าเป็นต้องซื้อบริการในราคาสูง บริการหลายประเทศ
รัฐเข้ามาแทรกแซงในเร่ืองของการก าหนดราคา เพราะถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อประชาชน  
เมื่อเอกชนได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการ 

3. การจัดจ าหน่าย (Distribution or place) การบริการส่วนใหญ่เป็นการขายตรงจากผู้ผลิต 
(ผู้ขาย) บริการไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ จะไม่มีการใช้คนกลางเมื่อการให้บริการเป็นเร่ือง  
ท่ีผู้ขายต้องท างานเอง พนักงานขาย พนักงานท่ีให้บริการก็มีส่วนส าคัญในการบริการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บริการเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็น ไม่ได้เป็นตัวตนเหมือน
สินค้า ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดท่ีจะใช้ส าหรับบริการจึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยากส าหรับผู้บริหาร 
จึงต้องใช้วิธีการทางอ้อม โดยเน้นพนักงานขายและการโฆษณาหรือจัดกิจกรรมเป็นหลัก 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริ การ 
(Satisfaction Service) ดังนี้ 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) คือไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ
ให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้มาตรฐานการให้บริการ
ระดับเดียวกัน  

2. การให้บริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) คือในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงเวลา 

3. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Ample Service) คือการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลักไม่ยึดตามความพอใจของหน่วยงาน 

4. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือการให้บริการสาธารณะท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน 

จากท่ีได้ศึกษามานั้น จะเห็นว่า แนวคิดการตลาดบริการส่วนใหญ่จะเน้นพนักงานผู้
ให้บริการ สถานท่ี ระบบการให้บริการ ราคาต้องสอดคล้องกับบริการท่ีได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่งใน
การวิจัยคร้ังนี้ เมื่อพิจารณาแนวคิดตลาดบริการแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวคิดตลาดบริการของ  
สุธี   นาทวรทัต มีรายละเอียดและลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับการให้บริการของบริษัท Bollore 
Logistics ผู้วิจัยขออ้างอิงแนวคิดนี้ และแก้ไขเพื่อให้อยู่รูปแบบของการให้บริการการจัดการการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ โดยปรับปรุงจาก 1) การวางแผนและพัฒนาบริการ (Planning 
and Developing Service) เป็น ด้านระบบและขั้นตอนบริการ  2) การก าหนดราคา (Price) เป็น  
ด้านอัตราค่าบริการและเง่ือนไขการช าระเงิน 3) การจัดจ าหน่าย (Distribution or place) เป็น  



ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็น ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
เพื่อให้เข้าใจง่าย เห็นภาพของการบริการและสอดคล้องกับการให้บริการด้านขนส่งของบริษัท 
Bollore Logistics 
ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) 

วรัตต์   อินทสระ  (2555) ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมี
ทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าหนึ่งเกิดจากการประเมินทางเลือกในตัวสินค้า จนท าให้เกิดความเช่ือมั่น การ
นึกถึงและหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่องตลอดมา การท่ีผู้บริโภครักและศรัทธาในตรา
สินค้าหนึ่งจนยาก ท่ีจะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าอื่น ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้านั้น ความ
ซื่อสัตย์ต่อ ตราสินค้ามีหลายระดับ ผู้บริโภคมีความพอใจต่อสินค้าตาสินค้าใดสินค้าหนึ่งและซื้อสินค้า
นั้นด้วยความเคยชินความยากของการสร้างความภักดีในสินค้านั้น 

ศิริพงษ์ จีนะบุญเรือง (2542) ความภักดีในตราสินค้า หมายถึง ความภักดีต่อตราสินค้าท่ีลูกค้า
มีทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้านั้นซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าซื้อสินค้าตราสินค้านั้นอีกหลายๆ คร้ัง เนื่องจาก
ลูกค้าได้เรียนรู้ว่าสินค้าตราสินค้านั้นสนองความต้องการและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยจะเน้นการส ารวจ เพื่อใช้เป็นวิธีการอธิบาย
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม จากนั้นน าไปสรุปผลการวิจัยในประเด็นเกี่ยวข้องกับระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้
บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ จ าแนกสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กับโอกาสการกลับมาใช้ซ้ า 
  เค ร่ือง มือ ท่ี ใ ช้ ใน การ เก็ บรวบรวม ข้อ มูลใ นก ารวิ จัยค ร้ังนี้  เ ป็นแ บบส อบถา ม                       
(Questionnaire) โดยใช้ค้าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบสอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทของผู้ส่งออกสินค้า
ระหว่างประเทศทางเรือ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส้ารวจรายการ 
(checklist)  มีจ้านวน 2 ข้อ  
 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือของ
ลูกค้า โดยลักษณะของแบบสอบถามตามแบบประเมินค่า Likert scale (Likert,1970) มี 4 ด้าน 
ได้แก่ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้าน
ระบบและขั้นตอนบริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านอัตราค่าบริการและเง่ือนไขการช้าระเงิน 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย จ้านวน 16 ข้อ  

พร้อมท้ังน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ
ท่ีระดับ 0.05 โดยใช้ค่าทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 



1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics )  
1.1 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 1. ประเภทของผู้ส่งออก

สินค้าระหว่างประเทศทางเรือ 2. รูปแบบของธุรกิจ โดยใช้ค่าสถิติ คือความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ(Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทาง
เรือ(Freight Forwarder) ของ Bollore Logistics CO.,LTD.  โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 วิเคราะห์ระดับโอกาสการกลับมาใช้บริการซ้ า โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential  Statistics)    
2.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศทางเรือกับโอกาสการกลับมาใช้บริการซ้ า ทดสอบโดยใช้สถิติ (F-test) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการจัดการ การขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางเรือท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้บริการซ้ า ของลูกค้าบริษัท Bollore Logistics 
CO.,LTD.  ทดสอบโดยใช้สถิติ (Pearson ) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกสินค้า (Shipper) จ านวน 191 ราย  

รูปแบบของธุรกิจเป็น บริษัทจ ากัด จ านวน 195 มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางเรือของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 มากท่ีสุด คือ  
ด้านอัตราค่าบริการและเง่ือนไขการช้าระเงิน รองลงมา ด้านระบบและขั้นตอนบริการ ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ และน้อยท่ีสุดคือด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย    

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยผู้ตอบแบบสอบถามกับโอกาสกลับมาใช้บริการซ้ าของ
ลูกค้า พบว่าประเภทของผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ และรูปแบบของธุรกิจ ท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อโอกาสกับมาใช้บริการซ้ าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางเรือของลูกค้า ท่ีมีระดับสูงมีความสัมพันธ์ต่อโอกาสกับมาใช้บริการซ้ าเชิงบวก อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือของลูกค้าบริษัท Bollore Logistics พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ด้านเพื่อพิจารณารายได้พบว่า ด้านอัตราค่าบริการและเง่ือนไขการช้าระ
เงิน ลูกค้าบริษัท Bollore Logistics ค้านึงและให้ความส้าคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือด้านอัตราค่าบริการและเง่ือนไขการช้าระเงิน เมื่อ
พิจารณาแล้วเห็นว่าทางบริษัท Bollore Logistics มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเร่ืองราคา มี
เง่ือนไขระยะเวลาในการช้าระเงินเป็นท่ีพึงพอใจกับลูกค้า  (Credit Term) เง่ือนไขในการส่งออก
ความชัดเจนของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) เมื่อเทียบกับคู่เทียบในตลาดธุรกิจเดียวกัน ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ลูกค้าบริษัท Bollore Logistics ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้
บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ 2. ด้านพนักงานผู้ให้บริการเป็นอันดับท่ี 2 เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่า พนักงานของบริษัทมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท้างานด้านการขนส่ง มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ท้ า ง า น  ส า ม า ร ถ เ จ ร จ า กั บ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี    
3. ด้านระบบและขั้นตอนบริการ ลูกค้าบริษัท Bollore Logistics ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือด้านระบบและขั้นตอนบริการ เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่า ลูกค้ามองว่าบริษัท Bollore Logistics มีการให้บริการท่ีครบจงจร และมีมี
เครือข่ายการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีครอบคลุมท่ัวโลก 4. ด้านกิจกรรมส่งเสริม
การขาย ลูกค้าบริษัท Bollore Logistics ให้ความส้าคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าหากทาง
บริษัทต้องการเพิ่มยอดขาย ทางบริษัทควรมีปัจจัยหรือกิจกรรมจูงใจลูกค้าในด้านต่างๆเพื่อให้ลูกค้า
กลับมาใช้ซ้้า 

 

ข้อเสนอแนะ 
อัตราการตัดสินใจใช้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ(Freight Forwarder) ซ้ าของ

ลูกค้าบริษัท Bollore Logistics อยู่ในระดับมากท่ีสุด ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความสัมพันธ์ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ า ได้แก่ ประเภทของผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ 
รูปแบบของธุรกิจ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ท้ัง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านระบบและขั้นตอนบริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านอัตราค่าบริการและเง่ือนไขการ
ช าระเงิน ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ประเภทของผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ รูปแบบของธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับ
อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ า ประเภทของผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ท่ีใช้บริการกับทาง
บริษัทมากท่ีสุดคือผู้ส่งออกสินค้า (Shipper) ในรูปแบบของธุรกิจเป็นบริษัทจ ากัด ทางบริษัท Bollore 



Logistics จ าเป็นต้องดูแลลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อให้เป็นลูกค้าประจ าของบริษัท และจัดหาลูกค้ากลุ่มตัวแทนผู้
ส่งออกสินค้า (Trader) เพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัท เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีจ านวนท่ีน้อยมาก 

2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือของลูกค้าท้ัง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านระบบและขั้นตอนบริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านอัตราค่าบริการและเง่ือนไขการ
ช าระเงิน ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ท่ีทางบริษัท Bollore Logistics มีนั้น มีความสัมพันธ์กับอัตราการ
กลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันความต้องการของทางลูกค้าย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลง ร่วมไปถึงปัจจัยท่ีไม่สามารถความคุมได้ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทัศนคติของ
ลูกค้า กฏหมายทางค้า การขนส่ง ดังนั้นทางบริษัท Bollore Logistics จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในระยะยาว 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านประสิทธิภาพที่ลูกค้าคาดหวัง และประสิทธิภาพท่ีได้รับท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ าอย่างละเอียด เพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน
ประสิทธิภาพทางการขนส่งเพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ธุรกิจทางด้านการขนส่ง 

2. ศึกษากระบวนการจัดการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกิจการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสภาพปัญหาการด าเนินงานธุรกิจขนส่งในแต่ละประเภท 
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เติบโตสู่การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการแข่งขันและการ
เติบโตของธุรกิจ 
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