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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรใชบริการขนสงสินคา
ทางน้ําโดยเรือโปะมีผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ และผลกระทบดานพฤติกรรมของ
ผูใชบริการขนสงมีผลตอระดับความพึงพอใจการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังคือกลุมประชากรที่ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
และ ลูกคาที่เคยใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะของบริษัท เอ็มแอนดที โลจิสติกส จํากัด โดยการ
สุมตัวอยางจํานวน 100 รายโดยการสุมตัวอยางจากผูใชบริการขนสงทางน้ําที่มาใชบริการตามทาเทียบ
เรือสินคาตาง ๆ และผูผลิตสินคาโดยการสุมตัวอยางเปนการสุมตัวอยางแบบ Stratified Sampling 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย One-way ANOVA และ LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 ผลของการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางโดยดานคาใชจายเมื่อใชบริการเปนดานที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานอัธยาศัยความ
สนใจของผูใหบริการและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สวนดานการใหบริการดาน
ขอมูลและดานความสะดวกเปนดานที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
นอยที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง    
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study demographic factors that affected the 
customer's satisfaction level, and to explore customer's behavioral impact that affected the 
satisfaction level with marine transportation by lighter. 
 The research population group were people who used the marine transportation service by 
lighter and were customers of M&T Logistics Co. Ltd. One hundred samples were collected from 
the population by using the stratified sampling method. Data were analyzed using one-way ANOVA 
and LSD at the significant level of 0.05. 
 The research results found that the satisfaction with marine transportation service by 
lighter in overall aspects was in the medium level. The service cost aspect was in the highest rank 
with high level of satisfaction and followed closely by the courtesy manner aspect with the medium 
level of satisfaction. The information service aspect and convenience aspect both had the least 
satisfaction with the medium level. 
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   โดยเรือโปะโดยจําแนกตามตําแหนงในองคกร  58 
   4.24    แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา 
   โดยเรือโปะโดยจําแนกตามรูปแบบการบริหารบริษัท    59 
  4.25     แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการ 
    ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรอืโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตาม 
   รูปแบบการบริหารบริษัทเปนรายคู   61 
   4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ 
           ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามประเภทบริษัท  62 
   4.27    แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
       ทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนก 
       ตามประเภทบริษัทเปนรายคู      64 
   4.28   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
      ทางน้ําโดยเรือโปะดานคณุภาพของบริการโดยจําแนกตามประเภทบริษทัเปนรายคู         65 
   4.29   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการ 
  ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรอืโปะดานการประสานงานโดยจําแนก 
       ตามประเภทบริษัทเปนรายคู  66 



ญ 
 

    สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
  4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
  ทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคู  67 
  4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
  ทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามประเภท 
  บริษัทเปนรายคู     68 
  4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา 
  โดยเรือโปะโดยจําแนกตามทุนจดทะเบียน   69 
   4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตาม 
  ทุนจดทะเบียนเปนรายคู  70 
   4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา 
   โดยเรือโปะโดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ    72 
  4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
  โดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
  เปนรายคู  73 
  4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
  โดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง  75 
 4.37  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามลักษณะ 
  ประเภททีใ่ชบริการขนสงเปนรายคู  77 
 4.38 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามลักษณะ 
  ประเภททีใ่ชบริการขนสงเปนรายคู  79 
  4.39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ  
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามลักษณะ 
  ประเภททีใ่ชบริการขนสงเปนรายคู                                                                                     81 



ฎ 
 

    สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
  4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ  
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามลักษณะ  
  ประเภททีใ่ชบริการขนสงเปนรายคู  83 
  4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา 
  โดยเรือโปะโดยจําแนกตามแหลงที่มาที่ทาํใหรูจักบรษิัท    85 
  4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา 
  โดยเรือโปะโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือน                                                   87 
  4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตาม 
  การใชบริการขนสง/ เดือนเปนราย  88 
  4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตาม 
  การใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคู  89 
  4.45 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามการ 
  ใชบริการขนสง/เดือนเปนรายคู    90 
 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
  ทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามการ 
  ใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคู    91 
 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
  โดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง      92 
 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
  ทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนกัขนสง 
  โดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคู  94 
 
 
 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
 4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
  ทางน้ําโดยเรือโปะดานคณุภาพของบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดย 
  เฉล่ีย/คร้ังเปนรายคู   95 
 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนกัขนสง 
  โดยเฉลี่ย/คร้ังเปนรายคู  96 
  4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสง 
  โดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคู  97 
 4.52 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามปริมาณ 
             น้ําหนกัขนสงโดยเฉลี่ย/คร้ังเปนรายคู                                                                                   98  
 4.53    แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของความพงึพอใจในการใชบริการ 

  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามปริมาณ 
  น้ําหนกัขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคู   99 
 4.54 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา 
  โดยเรือโปะโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย   100 
 4.55 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามระยะเวลา 
  ในการขนสงเปนรายคู                                                                                                          102 
 4.56 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตาม 
  ระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู  103 
 4.57 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามระยะเวลาใน 
  การขนสงเปนรายคู  104 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
 4.58 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามระยะเวลาใน 
  การขนสงเปนรายคู    105 
 4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามระยะเวลา 
               ในการขนสงเปนรายคู  106 
 4.60 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลา 
  ในการขนสงเปนรายคู   107 
 4.61 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา 
  โดยเรือโปะโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสง  109 
 4.62 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามเสนทาง 
  ที่ใชในการขนสงเปนรายคู  111 
 4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามเสนทาง 
  ที่ใชในการขนสงเปนราย  113 
 4.64 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามเสนทาง 
  ที่ใชในการขนสงเปนรายคู  115 
 4.65 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามเสนทาง 
  ที่ใชในการขนสงเปนรายคู  117 
 4.66 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามเสนทาง 
  ที่ใชในการขนสงเปนรายคู  119 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
 4.67 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามเสนทาง 
  ที่ใชในการขนสงเปนรายคู  121 
 4.68 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา 
  โดยเรือโปะโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการ                                                              123 
 4.69 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของการบริการโดยจําแนกตามสนิคาหลัก 
  ที่ใชบริการเปนรายคู  125 
 4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
  ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามสินคาหลัก 
  ที่ใชบริการเปนรายคู  126 
 4.71 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันการจัดการการขนสงสินคาเขามามีบทบาทในตัดสินใจทางธุรกิจเปนอยางมาก
เพราะการแขงขันที่สูงขึ้นเนื่องจากมีผูใหบริการมากกวาผูซ้ือ  ส่ิงที่สําคัญของผูประกอบการคือการ
บริการที่สรางความพึงพอการใหบริการ คือการขนสงสินคาจําเปนจะตองมีการจัดระบบใหดีเพื่อการ
สงของที่ตรงตอเวลา สินคาไมชํารุดเสียหาย สงสินคาไดถึงที่หมายปลายทางตามคําสั่งลูกคา เนื่องจาก
ตองการตอบสนองที่รวดเร็วและมีคุณภาพจะเพิ่มความนาเชื่อถือและสรางโอกาสทางธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จ และประการสําคัญการขนสงสินคายังสงผลถึงตนทุนของตัวสินคาและสงผลให
ผูใชบริการพอใจ ถามีการจัดการงานที่ไมซับซอนจะสามารถลดตนทุนไดมาก ลูกคาที่ใชบริการจะยิ่ง
ไดกําไรมากขึ้นและ สรางการแขงขันในการธุรกิจการขนสงไดมากขึ้นดวย การขนสงทางน้ําถือวาเปน
กิจกรรมทางดานโลจีสติกส ที่มีความสําคัญที่มีตนทุนต่ําที่สุดและเปนตัวเชื่อมโยงในโซอุปทาน 
(Supply Chain) สําหรับการขนสงสินคาจากผูผลิตไปยังทาเรือหรือการนําสินคาขึ้นจากเรือรวมถึง
กิจกรรมการนําสินคาขึ้นและลงจากเรือรวมถึงการขนสงทางถนนจนถึงมือลูกคาโดยสินคาสงออกที่
ขนสงทางบกจะขนสงมายังบริเวณทาเรือซ่ึงตั้งอยูริมแมน้ําสายสําคัญ หรือทาเรือตามชายฝงทะเล เพื่อ
ขนถายสินคาโดยใชลง เรือโปะเหล็กทองลึก  ขนาดระวาง 1,200 -3,000 ตัน และลากตอไปยังเรือเดิน
สมุทร เพื่อขนถายสินคาลงเรือลากจูงและลําเลียงสงมายังทาเรือภายในประเทศ เพื่อขนสงสินคาไปยัง
ผูบริโภคตอไปการขนสงทางน้ําสามารถแบงออกเปน 
 1.การขนสงทางน้ําภายในประเทศเชนแมน้ําลําคลองสําหรับเสนทางที่ขนสงสินคา
ภายในประเทศ ไดแกแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําบางปะกง แมน้ําแมกลอง และแมน้ํา ทาจีน 
 2.การขนสงชายฝงทะเลเชนการขนสงจากทาเรือกรุงเทพหรือเกาะสีชังไปยังทาเรือจังหวัด 
สุราษฏรธานี เปนตน 
 3.การขนสงทางทะเลระหวางประเทศเสนทางที่ขนสงสินคาระหวางประเทศ เชน เสนทาง  
แมน้ําโขง และประเทศสี่เหล่ียมเศรษฐกิจ อันไดแก จีน พมา ไทย ลาว ดังที่ นายถาวร จุณนานนท 
อดีตผูวาการการทาเรือกลาววา “การใหความสําคัญตอการบริการที่ดีเลิศเพื่อสนองตอบความตองการ
ของลูกคา และการรักษาสถานการณยอมรับจากประชาชนใหคงอยูนั้น ถือเปนกุญแจที่จะนําทาเรือฯ 
ไปสูความสําเร็จ และเปนเกราะที่จะทําใหการทาเรือฯ ยืนหยัดอยูในกระแสการแขงขันไดอยาง
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แข็งแกรง” (การทาเรือแหงประเทศไทย 2543) จากแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2548 
2552 มีการสรุปสาระสําคัญการพัฒนาการดานการคมนาคมและจราจรของประเทศไทยนั้นจะตอง
กําหนดเปาประสงคในการพัฒนาใน 3 ดานคือ   
 1.เพื่อสรางเสริมใหเกิดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) 
 2.เพื่อเสริมสรางเกิดประสิทธิภาพในระบบขนสง (Efficiency) 
 3.เพื่อเปนการพัฒนาบนพื้นฐานขอการกับดูและและการบริหารบานเมื่อที่ดี 
 ทั้งนี้เปาหมายหลักทั้ง 3 ดานจะตองคํานึงถึงดุลยภาพระหวางมิติของสังคมและมิติการ
พาณิชยทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการขนสงและการจารจรเปนการพัฒนาการที่นั่นหมายถึงการลงทุนจาก 
นักลงทุนจากตางประเทศจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องประเทศไทยมีระบบขนสงที่ตอเนื่องหลากหลายรูปแบบ
และมีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันในดานตนทุนการขนสงนั้นหมายถึงระบบโซอุปทานทั้งระบบ 
 จากความสําคัญของการขนสงทางน้ําถือเปนการขนสินคาที่มีตนทุนต่ําและปลอดภัยของ
สินคาในการขนสงสินคาผานทางลุมน้ําตาง ๆ ทั้งดานชายฝงทะเลรวมทั้งสามารถขนสงไปยังประเทศ
เพื่อนบานใกลเคียงเชน ประเทศเขมร ซ่ึงจะตองนําเขาสินคาจากประเทศไทย เชน ปุย เหล็ก ปูน การ
ขนสงทางเรือนั้นเปนสวนสําคัญทําใหตนทุนต่ําบริษัท เอ็มแอนดทีโลจิตติกสตองการศึกษาเพื่อสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการเพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
เชน สินคาไมชํารุดเสียหาย สงสินคาไดถึงที่หมายปลายทางตามคําสั่งลูกคาและทราบถึงปญหาและนํา
เพื่อนําขอมูลที่ไดนั้นไปปรับปรุงและพัฒนาในการใหบริการดานตาง ๆ อันจะนําไปสูแนวทางในการ
แกไขปรับปรุงการใหบริการไดรับความพึงพอใจและสนองตอบความตองการของผูใชบริการไดดี
ยิ่งขึ้นตอไป   
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรใชบริการขนสงสินคาทางน้ําโดยเรือโปะมีผลตอระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 2.เพื่อศึกษาผลกระทบดานพฤติกรรมของผูใชบริการขนสงมีผลตอระดับความพึงพอใจการ
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
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1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1.ลักษณะของประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
ขนสงทางน้ําเรือโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 2.ลักษณะพฤติกรรมการใชบริการที่แตกตางกันสงผลตอระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะที่ใชบริการโดยกรณีศึกษา บริษัท เอ็มแอนดทีโลจีสติกส จํากัดโดยมุงศึกษาเฉพาะกลุม
ลูกคาผูใชบริการดังนี้ 
 1.ขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัย ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการสงโดยเรือ
โปะ บริษัท เอ็ม แอนด ที โลจิตติกส ไดแก ศึกษาขอมูลลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมการใช
บริการ และ ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
 2.ขอบเขตดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแกลูกคาที่ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
กับทางบริษัท เอ็มแอนดทีโลจิตติกส จํากัด  
 3.ขนาดของตัวอยาง เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอนดังนั้นจะกําหนดโดย 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนประชากรโดยใชตารางสําเร็จของ Taro Yamane 
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2554 : 47) ในการกําหนดตัวอยางจากตาราง  
 4.วิธีการสุมตัวอยางสุมตัวอยางโดยหลักความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง (Probability 
Sampling) ดวยวิธีการสุมแบบสุมแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) โดยการใชวิธีการสุมแบบงาย 
(Simple Radom Sampling)   
 5.ระยะเวลาที่ดําเนินการศึกษา ในการทําวิจัยครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนเริ่มตั้งแต
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2554 สถานที่เก็บขอมูลคือผูที่ตองการใชบริการขนสงบริษัท 
เอ็มแอนดทีโลจิตติกส จํากัด  
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1.5  คําจํากัดความในการวิจัย 
 1. เรือหมายความวายานพาหนะทางน้ําทุกชนิด ไมวาจะใชเพื่อบรรทุกลําเลียงโดยสารลาก
จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะ อยางอื่นที่สามารถใชในน้ําได ทํานองเดียวกัน 
 2. เรือโปะ (Lighter) หมายความวา เรือทะเลที่มีรูปรางแบบยุโรปและเครื่องเสาเพลาใบ
อยางแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเชีย (ที่มาพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 
2456) 
 3. การขนสงสินคา หมายถึง การเคลื่อนยายสินคา จากผูสงสินคาแหงหนึ่งไป ยังผูรับสินคา
อีกแหงหนึ่งซ่ึงอาจอยูใกลกัน หรืออยูหางกัน การขนสงจะทําใหเกิดการสรางเสนทางจากจุดเริ่มตนอง
สินคาตนน้ํา ไปสูหาลูกคาคนสุดทาย  
 4. ประเภทของผูสงสินคา เปนบริษัทหรือบุคคลที่มาใชบริการขนสงทางน้ํา 
 5. ทุนจดทะเบียน หมายถึง ปจจัยในการผลิตที่ใชในกาสรางเศรษฐทรัพยหรือบริการอื่น ๆ
ที่มนุษยเปนผูผลิตและไมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เศรษฐทรัพยและบริการนั้น ๆ จะตองไมใชตัวทุน
นั้น ๆ เอง แมวาทุนนั้น ๆ สามารถที่จะเสื่อมราคาลงได สินคาประเภททุนสามารถรับมาไดโดยใชเงิน
หรือเงินทุน ในการเงินและการบัญชี คําวาทุนหมายถึงความมั่งคั่ง โดยเฉพาะความมั่งคั่งที่ใชในการ
เปดกิจการ 
 6. ระยะเวลาในการดําเนินการธุรกิจ หมายถึง ระยะเวลาที่บริษัทที่ไดทําการธุระกรรมทาง
ธุรกิจตั้งแตเปดกิจการจนถึงปจจุบัน 
 7. จํานวนพนกังาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบตัิงานของบริษทั 
 9. ขอบเขตในการใหบริการ หมายถึง พื้นที่การใหบริการขนสงในพื้นทีต่าง ๆ 
 10. รูจักบริษัทจากแหลงใดหมายถึงลูกคาไดรับทราบขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินในการใชบริการ 
 11. จํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือน หมายถึง จํานวนที่ใชบริการขนสงในหนึ่งเดือน 
 12. ปริมาณการขนสงที่ใชบริการ หมายถึง จํานวนสินคาซึ่งเปนจํานวนตันหรือกิโลกรัม
หรือหนวยที่ใชในการวัด  
 13. ระยะเวลาในการใชบริการ หมายถึง ระยะที่ใชในการขนสินคาแตละครั้ง 
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1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                            ตัวแปรอิสระ                                                                       ตัวแปรตาม 
                (Independent   Variable)                                                        (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 
 
 

ดานประชากรศาสตร 
 หนวยงานของผูตอบแบบสํารวจ 
 ตําแหนงของทานในองคกร    
 รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท 
 ประเภทบริษทัของทานเปน 
 ทุนจดทะเบียนของบริษัททาน 
 บริษัทมีระยะเวลาในการดําเนินการธุรกิจ 
 ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง   
  

ระดับความพงึพอใจในการใชบริการ 
คาใชจายเมื่อใชบริการ 
(Output –off-pocket cost) 
ขอมูลที่ไดรับจากบริการ 
(Information) 
คุณภาพของบริการ 
(Quality of care) 
การประสานงานของการบริการ 
(Co-ordination) 
ความสะดวกไดรับจากบริการ 
(Convenience) 
ดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ 
(Courtesy) 
 

  ดานพฤติกรรมการใชบริการ 
รูจักบริษัทจากแหลงใด 
การใชบริการขนสงกี่คร้ังตอเดือน 
ปริมาณขนสงโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง 
ระยะเวลาที่ใชในการขนสงโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง 
เสนทางในการการขนสงที่ใชมากที่สุด 
ประเภทสินคาหลักที่ใชบริการบรรทุกและขนถาย
สินคา 
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1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อนําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
 2. เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการดานขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการและทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ 
 3. เพื่อประโยชนแกผูที่สนใจหรือผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาประกอบธุรกิจการ
ขนสงสินคาทางน้ํา 
 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจ ไดอาศัยกรอบแนวความคิดและงานวิจัยที่การบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะเกี่ยวของตาง ๆ มาเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อสนับสนุนเนื้อหางานศึกษาให            
มีความนาเชื่อถือและสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยมีดังตอไปนี้ 
 1.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 2.แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจ 
 4.ประวัติ บริษัท เอ็มแอนดที โลจิสติกส จํากัด 
 5.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1  แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ผูบริโภคเปนผูกําหนดรูปลักษณและคุณประโยชนของสินคาหรือบริการเนื่องปจจุบัน
ผูบริโภคมีอิสระในเลือกในการเลือกซื้อและใชบริการดังนั้นควรจะศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและ
ความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใหเขาใจความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ตองเขาใจศัพทที่
เกี่ยวของดังนี้ 
 1. ลูกคา (Customer)  หมายถึงที่ทําการซื้อหรือคาดวาจะซื้อสินคาหรือบริการจากแหลงใด
แหลงหนึ่ง ซ่ึงผูซ้ือ (Buyer) อาจจะไมไดเปนผูใชสินคาและบริการก็ไดแบงเปน 2 ประเภท 
  1.1 ลูกคาบุคคล (Personal Customer) หมายถึงผูซ่ึงสินคาหรือบริการเพือ่การใช
สวนตัวหรือคนในครอบครัว เชน แมบานซื้อไกเพื่อบริโภคในครอบครัว  
  1.2 ลูกคาองคกร (Organizational Customer) หมายถึงองคการซึ่งซื้อสินคาหรือ
บริการ เพื่อใชเปนสวนประกอบ เพื่อใชในการผลิตและบริการหรือการดําเนินการขององคกร ลูกคา
องคสามารถอีกอยางหนึ่งเรียกวา ผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User)  
 2. ผูบริโภค (Consumer) หมายถึงบุคคลผูซ่ึงมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการประเมิน การ
ครอบครอง และการใชสินคาและการบริการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชดวยตนเอง หรือใชใน
ครัวเรือน สามารถเรียกไดอีกอยางหนึ่ง ผูบริโภคขั้นสุดทาย  
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 3. ผูคาดหวัง (Prospect) หมายถึงบุคคลหรือกลุมที่ธุรกิจมุงเนนที่จะทําการกระตุนหรือ            
ชักจูงใจใหเกิดความตองการและทําการซื้อสินคาหรือบริการธุรกิจ 
 4. ผูซ้ือสวนบุคคล (Individual Buyer) หมายถึงเปนผูซ้ือท่ีดําเนินกระบวนการซื้อสําหรับ
ตนผูซ้ืออาจมีเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของในกระบวนการซื้อโดยแตละบุคคลจะไดรับบทบาท            
ที่แตกตางกันในการแสดงพฤติกรรมผูบริโภค (ฉัตรยา เสมอใจ และมัทนียา สมนิม, 2545:11) 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค โดยมีใหความหมายดังนี ้
 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคล            
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจ            
ที่มีผลตอการแสดงออก ไดมีผูเชี่ยวชาญไดความหมายดังนี้  
 Engel Kolter and Blackwell (1968 : 5) ไดใหความหมาย ของพฤติกรรมผูบริโภควา
หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาให ไดมาและการใชซ่ึง
สินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว และซึ่งมี สวนในการ
กําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 
 Schiff man and Kanuk (1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภค ไววาเปน
พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซ้ือ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ 
บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได เปน
การศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภค
สินคา และบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซ้ืออะไร ทําไมจึงซื้อ ซ้ือเมื่อไร อยางไร ที่ไหน และบอยแค
ไหน 
 เสรี  วงษมณฑา  (2542:30-36) ใหความหมายไวว า  ผูบริโภคที่มีความตองการซื้อ               
และมีอํานาจในการซื้อทําใหพฤติกรรมในการซื้อและพฤติกรรมการใชโดยปจจัยขางตนมีความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคและสามารถแปลความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง            
การแสดงออกของผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวของการแสวงหาเพื่อใหไดมาซึ้งผลิตภัณฑเพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงการกระทําของบุคคลในการแสวงหาเพื่อใหไดมาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค หรือ ผูมีความตองการซื้อและมีอํานาจในการซื้อทําให
พฤติกรรมในการซื้อทั้งยังสรางอํานาจในความตองการและอํานาจในการตัดสินใจเพื่อใหไดสินคา
และบริการ โดยผานกระบวนการการตัดสินใจโดยการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มี
อยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภคสินคา และบริการตาง ๆ 
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 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ผูบริโภคมี            
3 ประการ 
  1. ปจจัยที่อยูภายในตัวบุคคล (Internal Variables) 
  2. ความสัมพันธซ่ึงกันและกันในระหวางปจจัยพื้นฐาน (Relationship Variables) 
ปจจัยที่อยูภายนอกของบุคคล (External Variables) โดยเรียกปจจัยภายในวาปจจัยพื้นฐาน (Basic 
Determinants) และเรียกปจจัยภายนอกวาเปนปจจัยหรืออิทธิของสิ่งแวดลอม (Environmental 
Determinants or Influences) 
 ปจจัยพื้นฐาน (Basic Determinants) จะเปนตัวควบคุมกระบวนความคิดภายในทั้งหมด
ของผูบริโภค 4 ประการคือ 
 1. ความตองการ  (Need) ส่ิงใดๆที่จําเปนสําหรับรางการทางกายภาพหรือจิตใจใน                    
แงของความรูสึกแลว ความตองการคือ การขาดในบางสิ่งบางอยางที่จะใชประโยชนที่จําเปนตองมี 
 2. แรงจูงใจ (Motives) ส่ิงกระตุนหรือความรูสึกที่เปนสาเหตุทําใหบุคคลมีการกระทําหรือ
 3. พฤติกรรมที่แนนอนและเปนการใชเหตุผลสําหรับการแสดงออกอันเนื่องจากความ
ตองการดังกลาวบุคคลภาพ (Personality) ลักษณะพิเศษของมนุษยหรืออุปนิสัยที่สรางขึ้นในตัวบุคคล
ที่ทําใหบุคคลแตกตางไปจากคนอื่น ๆ  
 4. การรูตน (Awareness) หมายถึง การมีความรูในบางสิ่งบางอยางไดผานประสาททั้งหา             
ใน ขณะที่บุคลิกภาพเปนการมองถึงส่ิงที่อยูภายนอกของผูบริโภคที่ตองการตีความหมายสําหรับ            
ส่ิงที่ผูบริโภคไดเห็น ไดยิน ไดรูสึก โดยแบง 3 ประการ คือ การรับรู (Perception) ทัศนคติ (Attitudes) 
และการเรียนรู (Leaning)  
 อิทธิพลของสิ่งแวดลอม (Environmental Influences) 
 1. ครอบครัว (Family Influences) สภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมี
พฤติกรรมที่แสดงออกความแตกตางกัน เชน บุคคลจะใชชีวิตในวัยเด็กซึ่งเปนวัยซึมซับและเรียนรู                   
ลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจํา (Habits) ของบุคคลในอนาคตเมื่อเติบโตเปนผูใหญ 
 2. สังคม (Social Influences) กลุมสังคมรอบ ๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรม
ของบุคคลเปนกระบวน- การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบดวยรูปแบบในการดํารงชีวิต
เร่ืองของการดํารงชีวิต (Lifestyles) คานิยมของสังคม (Social Values) และความเชื่อ (Believes) 
 3. การติดตอธุรกิจ (Business Influences) การติดตอโดยตรงของบุคคลที่ผลตอธุรกิจ            
ไมวาจะเปนสถานที่รานคา หรือโดยการทางการขายโดยใชบุคคลหรือโฆษณาก็ตาม 
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 4. สภาพเศรษฐกิจ (Economy or Income Influences) เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซื้อ 
(purchasing power) ของผูบริโภค ทั้งในรปูของตัวเงินและปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
2.2  พฤติกรรมตลาดองคกร  
 ตลาดองคกรหมายถึงกลุมองคการที่ซ้ือผลิตภัณฑเพื่อการอุตสาหกรรมการใหบริการการ
ดําเนินงานของกิจการหรือเพื่อการขายตอ (ศิวารัตน ณ ปทุม, 2550 135 : 164) 
 Kolter (2000) “ตลาดอุตสาหกรรม” ประกอบดวยบุคคล หรือองคกร ที่ตองการสินคาหรือ 
บริการที่ใชในการผลิตเพื่อการเสนอขายตอไป 
 Stanton (2001) “ตลาดอุตสาหกรรม” ประกอบดวยผูใชสินคาเพื่อการอุตสาหกรรมที่ซ้ือ
สินคาหรือบริการเพื่อผลิตสินคาหรือขายบริการเพื่อการขายตอหรือการดําเนินการขององคการตลาด
องคกรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคมี3แบบคือตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดผูผลิต  ตลาดผูขาย
ตอและตลาดคนกลางตลาดรัฐบาล โดยจะกลาวถึงตลาดอุตสาหกรรมเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคของธุรกิจบริการที่สอดคลองการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะผูขายสินคาและบริการใหแก
องคกรจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการใชขององคกรโดยมีรูปแบบและความจําเปนในการ
ซ้ือ มีการพิจารณา ประเมินผลและการเลือกผูขาย 
 รูปแบบสถานการณซ้ือสินคาอุตสาหกรรมมี 3 แบบ คือ 
 1.การซื้อแบบเดิม (Straight Re-Buy) เปนการซื้อท่ีงายที่สุดเปนซื้อดวยวิธีเดิมโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยท่ัวไปจะเปนแผนกจัดซ้ือพิจารณาเลือกผูขายโดยอาศัยประสบการในอดีตโดยการ
รักษา ราคา คุณภาพ บริการที่รวดเร็ว ถาเปนผูขายรายใหม ก็ตองพยายามเสนอผลิตภัณฑ หรือบริการ
ใหมและพยายามในกิจการดานปริมาณการขายใหมากขึ้น 
 2.การซื้อแบบปรับปรุง (The Modified Re-buy) เปนวิธีการซื้อหา คุณสมบัติใหม ราคา 
เงื่อนไข หรือผูขายรายใหมใหดีกวาเดิม  
 3.งานใหม (New Task) เปนการซื้อผลิตภัณฑและบริการใหมของธุรกิจจะตองมีความเสี่ยง
ในเรื่องตนทุน และมีผูรวมในการตัดสินใจมากขึ้นเพื่อใหสามารถแขงขันได 
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ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรม 

มีการตัดสินใจอยางไรบาง ? 

ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรม 

ซ้ือเมื่อไร? 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ ? 

ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรม 

ตองการอะไร 

ปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอผูซ้ือ
สินคาอุตสาหกรรม 

ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรม 

ซ้ืออยางไร?  

ตลาด
อุตสาหกรรม 

ใครอยูในตลาดอุตสาหกรรม ?  

 ลักษณะสําคัญของตลาดอุตสาหกรรม 
 1.มีผูซ้ือจํานวนนอยราย (Fewer Buyers) 
 2.ผูซ้ือแตละรายเปนผูซ้ือรายใหญ (Large Buyer) 
 3.ผูซ้ือมักจะอยูรวมกันตามภูมิศาสตร (Geographical Concentrated Buyers) 
 4.มีความสัมพันธระหวางผูขายและลูกคาอยางใกลชิด (Close Relation) 
 5.ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับความตองการซื้อของผูบริโภค (Derived 
Demand) 
 6.ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมมีความยดืหยุนตอรานอย (Inelastic Demand) 
 7.ความตองการซื้อสินคาอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Fluctuating Demand) 
 8.ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรมเปนระดับมืออาชีพ (Professional Purchasing) 
 9. มีปจจัยที่มอิีทธิพลตอการซื้อมาก (Several Buying Influences)  
 10.ลักษณะการซื้ออ่ืน ๆ ไดแก การซื้อโดยตรง (Direct Purchasing) มีเงื่อนไขผูกผัน 
(Reciprocity) การเชา (Leasing) 
 

 
ภาพที่  2.1   แสดงตลาดอุตสาหกรรม 
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2.3  ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) 
 ใครอยูในตลาดอุตสาหกรรม? ผูซ้ือสินคาในตลาดอุตสาหกรรม คือ  กลุมการเกษตร ปาไม 
ประมง กลุมเหมืองแร กลุมโรงงานอุตสาหกรรม กลุมกอสราง กลุมการขนสง กลุมธุรกิจสื่อสาร กลุม
การธนาคาร ประกันภัย กลุมผูใชบริการ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุมผูประกอบการเหลานี้            
จะมีลักษณะการซื้อสินคาและบริการที่แตกตาง ซ่ึงขึ้นอยูกับรูปแบบการดําเนินงานของแตละองค 
 ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรมซื้ออยางไร? สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้  วัตถุดิบ 
วัสดุดิบและอะไหล เครื่องจักร เครื่องมือประกอบ วัสดุส้ินเปลือง บริการ 
 ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรมซื้อเม่ือไร ผูซ้ือจะสินคาอุตสาหกรรมตอเมื่อผูบริโภคมีความ
ตองการสินคาที่ดําเนินการ ลักษณะของผลิตภัณฑ จะมีผลตอความบอยครั้งในการซื้อนโยบาย        
สินคาคงคลังของผูซ้ือจะเขามามิอิทธิพลตอการซื้อ ภาวะเศรษฐกิจจะมีผลตอการซื้อผลิตภัณฑของ
องคกร 
 ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ? ผูใช ผูมีอิทฺธิพล ผูซ้ือ ผูตัดสินใจ ผูอนุมัติ ผูควบคุมดูแล 
 ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรมตองการอะไร?  ตองการสรางกําไร หรือ รายได เพื่อลดตนทุน 
เพื่อใหสังคมเกิดความพอใจ หรือใหสอดคลองกับเงื่อนไขทางกฎหมาย  
 
2.4  ปจจัยสําคญัท่ีมีอิทธิพลตอผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรม  
 มีปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมถือเปนปจจัยภายนอกองคที่มีอิทธิพลอยางมากทั้งผูซ้ือและ
ผูขายในตลาดนี้ ปจจัยดานองคกร แตละองคจะมีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค นโยบาย และ
กระบวนตางเพื่อเปนแนวทางในการตดัสินใจซื้อ 
 ปจจัยระหวางบุคคลหรือความสัมพันธ ระหวางบุคคล เปนปจจัย  เปนปจจัยที่ทีความ
เกี่ยวของในการซื้อขององคการเปนอยางมาก เพราะในการซื้อจะมีความเกี่ยวของกับบุคคลที่อํานาจ 
สถานะ ความเห็นใจ และสามารถชักจูงไดแตกตางกันออกไป ดังนั้นผูขายจะตองศึกษาถึงกลุมบุคคล
เหลานี้จะตองสรางความสัมพันธดีเพื่อผลทางดานการขายและการยอมรับ 
 ปจจัยเฉพาะบุคคล เปนลักษณะสวนตัวของแตละบุคคลที่จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ        
การยอมรับ และความชอบในผลิตภัณฑ ดังนั้นผูขายจะตองศึกษาเรียนรูลักษณะสวนตัวของลูกคา
โดยเฉพาะผูมีอํานาจ ในการตัดสินใจซื้อ เพื่อเปนชองทางในการขายไดอยางเหมาะสม 
 ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรมซื้อสินคาอยางไร?  การรับรูปญหา คือการที่ผูซ้ือทราบถึงปญหา
ขององคกรและความจําเปนขององค ซ่ึงการซื้อขององคการจะสามารถบําบัด หรือแกไขปญหาให
หมดไปได  การอธิบายลักษณะหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑที่ตองการ เชน ดานลักษณะการใชงาน 
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คุณสมบัติ ราคา  การกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือลักษณะเฉพาะ การคนหาผูขาย เกณฑในการ
คัดเลือกผูขาย เชน ราคา การบริการ ที่ตั้ง ภาพพจน คุณภาพของสินคา กําหนดลักษณะเฉพาะของ 
คําสั่งซ้ือ เปนการเตรียมใบสั่งซ้ือโดยระบุถึงคุณสมบัติ ปริมาณ ระยะเวลาในการขนสง ของสินคา   
การตรวจสอบการปฏิบัติ 
 
2.5  พฤติกรรมการซื้อสินคาอุตสาหกรรม   
 ลักษณะตลาดจะเปนแบบตลาดมวลรวม (Total Market) เชน ลูกคาที่เปนผูผลิตอุตสาหกรรม
ทอเหล็กมีจํานวน 100 รายภายในประเทศขายสินคาใหอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร100ราย ขายให
เอเยนตที่รานวัสดุกอสราง 5000 รายโดยลูกคาเปนลูกคาที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น  
 1. ลักษณะสินคาอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซอนดานเทคนิคเครื่องจักในการผลิต         
ที่จะตองใชคูมือและอุปกรณในการซอมบํารุง หรือแกไข จะตองมีความรูดานเครื่องจักรอยางเพียงพอ 
หรือการขายสินคาจะเปนวิศวกรขายสินคาไดดีกวาพนักงานขายทั่วไป 
 2. มีคุณสมบัติแตกตางกันในแตละอยางการปรับสินคาอุตสาหกรรมใหเขากับอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง เชน การขายทอเหล็กจะตองปรับสินคาใหเขาอุตสาหกรรมรถยนต ที่ตองปรับทอขนาดตาง ๆ 
ใหเขากับลักษณะรูปรางที่ตองการ มีราคาสูง สินคาอุตสาหกรรม จะมีการซื้อยกล็อตใหญ ๆ เนื่องจาก
จะไดราคาถูกหรือราคาโรงงานชองทางการจัดจําหนาย จะมีลักษณะที่ส้ันและผานตัวกลางไมมากนัก
โดยใชพนักงานการตลาดเขาพบลูกคาเปนสวนมาก 
 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อของผูบรโิภคและตลาดองคกร 

ตลาดผูบริโภค            ตลาดองคกร 
การซื้อเปนการซื้อเพื่อตอบสนองความตองการ
สวนบุคคล     

 การซื้อสินคาและบริการเปนการซื้อเพื่อการผลิตขายตอและ
บริการ 

การตัดสินใจเปนการตัดสินใจเพียงคนเดียว  
มีบุคคลมาเกี่ยวของโดยมีผูพิจารณาและทําการตัดสินใจในการ
ซื้อ 

ไมมีการกําหนดเงื่อนไข นโยบายการซื้อ 
ตลาดองคจะมีการกําหนดเงื่อนไขนโยบายและความตองการ
อยางชัดเจน 

มักจะซื้อปริมาณนอยและบอยครั้ง 
การซื้อขององคกรเราจะซื้อในปริมาณแตไมบอยและการซื้อ
จะตองใชงบประมาณคาใชจายสูง 

ไมจําเปนตองมีสัญญาซื้อขาย มีการซื้อขายอยางเปนทางการระหวางผูซื้อและผูขาย 
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โมเดลพฤติกรรมการซื้อองคกร 
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 R.E. Webster และ Jr Y. Wind (2550:159) อธิบายตัวแปรที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรม 
 1. เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย วัฒนธรรม อุปสงคของลูกคา แนวปฏิบัติและแรงกด 
จากการแขงขัน ขอมูลขาวสารผูขายวัตถุดิบ ปจจัยสภาพแวดลอมจึงมีผอนตอองคกรแตละแหง         
ไมเหมือนกัน 
 2. ตัวแปรดานองคกร อันไดแก วัตถุประสงค/เปาหมายโครงสรางองคกรวิธีการและ
นโยบายการซื้อ ระบบรางวัลและการประเมินผล ระดับของการกระจายอํานาจในการซื้อ 
 3. ตัวแปรดานตัวบุคคล อันไดแก เปาหมายสวนตัว ระดับการศึกษา ประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญ คานิยม ตําแหนงงาน สไตลการดําเนินชีวิต รายได 
 4. ตัวแปรศูนยการจัดซ้ือไดรับอิทธิพลจากตัวแปรสภาพลอมและตัวแปรดานบุคคล 
ผลลัพธไดจะเปนกระบวนการจัดซ้ือกลุม จึงเปนการแกปญหาการจัดซ้ือขององคกรโมเดลดังกลาวมี
จุดออนที่กําหนดตัวแปรที่กวางเกินไป ผูผลิตสินคาอุตสาหกรรม ผูผลิตสินคาอุตสาหกรรม ตัวอยาง 
เชน ผูผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม โรงงานประกอบรถยนต ผูประกอบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส 
กิจการแปรรูปอาหาร ผูผลิตเหล็กกรีดรอนเปนตน  
 
2.6  ผูขายทรพัยากร (Supplier) เปนผูท่ีจัดหาวัตถุดบิใหแกผูผลิตอุตสาหกรรม  
 ลูกคาสําหรับสินคาอุตสาหกรรมและบริการ อาจจะเปนผูบริโภคโดยตรง เชน ประชาชน
ทั่วไป หรือองคกรรัฐ ลูกคาสถาบันกิจการอื่น ๆ ที่ใชอุตสาหกรรมนั้น ๆ การซื้อสินคาอุตสาหกรรมจึง
จําเปนตองอาศัยกระบวนการซื้อไดแก ความตองการ การพิจารณาแหลงซ้ือ การคัดเลือกแหลงซื้อ การ
ทําสัญญาและการติดตาม ลักษณะที่สําคัญของผูบริโภคทางอุตสาหกรรม คือ กระบวนการซื้อซ่ึง
จะตองพิจารณา คือใครเปนผูซ้ือ หรือผูตัดสินใจซื้อ ซ้ือจากที่ไหน ซ้ือเมื่อไร ซ้ืออยางไร  บุคคลที่
เกี่ยวของและขบวนการตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบในการตัดสินใจ  
 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction”                   
ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวดังนี้   
 พิน  คงพูล (2529: 21) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววาหมายถึง ความรูสึกรัก 
ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือเจตคติของบุคคลที่เกิดจากการไดรับการตอบสนอง ความตองการทั้งดานวัตถุ
และจิตใจ   



16 

 

 Woolman (1973: 384) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจหมายถึง 
ความรูสึกที่มีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายความตองการ หรือ แรงจูงใจ สรุปไดวา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตอ ส่ิงนั้น ๆ เมื่อบุคคลอุทิศ
แรงกาย แรงใจ และสติปญญาเพื่ออกระทําในสิ่งนั้น ๆ 
 Shelly (1975 : 252-268) สรุปทฤษฏีความพึงพอใจไววาเปนทฤษฎีวาดวยความรูสึก          
สองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกคือความรูสึก
ที่ เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําให เกิดความสุข  ความรู สึกนี้ เปนความรู สึกที่แตกตางจากความรู สึก                  
ทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึก        
เพิ่มขึ้นไดอีกจะเห็นไดวา ความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอน และความสุขนี้จะมีผลตอบุคคล
มากกวาความรูสึกทางบวก อ่ืนๆความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ 
กันอยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้ง 3 นี้ เรียกระบบความพึงพอใจ             
โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ ความพอใจสามารถ                      
แสดงออกมาในรูปของความรูสึกทางบวกแบบตาง ๆ ได และความรูสึกทางบวกนี้ยังเปนตัวชวย           
ใหเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นไดอีก ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสีกรักชอบทําใหเกิดเจตติของบุคคล
ของบุคคลเมื่อไดรับการตอบสนองในดานวัตถุในดานสินคาการปฏิบัติตนตางๆและบริการตาง ๆ               
ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีในจิตใจที่มีความสุขและพอใจเมื่อไดการตอบสนองในดานตางๆยังรวม            
ถึงความรูสึกชอบ ยินดี ที่เกิดจากการไดรับการตอบสนอง   
 ความสําคัญของความพงึพอใจ   
 สาโรช ไสยสมบัติ (2534:15) กลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจเปน
ปจจัยสําคัญชวยใหการทํางานประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะยิ่งงานเกี่ยวกับการใหบริการซึ่งเปนองค 
ประกอบตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งผูปฏิบัติงาน และ ผูมาใชบริการเปนการบริหารงานให
มีประสิทธิภาพในงานดานบริการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ลักษณะของความพึงพอใจ   
 ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานบริการเปนปอยางมี 
ประสิทธิภาพ ซ่ึงลักษณะทั่วไป มีดังนี้ (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช, 2535: 24:37)  
 1.ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเมื่อไดรับการ
ตอบสนองในเรื่องคุณภาพบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพไมวาจะเปนสถานที่ที่ใชบริการ
สถานการณตางที่ไดรับ บุคคลที่ใหบริการโดยไดการสัมผัสตางโดยผูรับการบริการตาง ๆไดรับรูและ
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ผูใชบริการนั้นจะเรียนรูทําใหเกิดประสบการณ และทําใหเกิดความพอใจ ส่ิงที่จะไดรับตอบแทน
แตกตางกันไป 
 2.ความพึงพอใจมี อยู 2 ลักษณะคือ ความพึงพอใจที่เกิดจากอารมณในขณะที่เขารับบริการ 
และความพึงพอใจที่ตองพิจารณาในหลาย ๆ ดาน เชน ทัศนคติ โดยการประเมินความแตกตางระหวาง
ส่ิงที่คาดหวังที่ไดรับบริการดานตาง ๆ 
 ลักษณะของความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและรูสึกเมื่อไดการตอบสนองใน
เร่ืองการบริการที่มีคุณภาพโดยเปนไปตามคาดหวังของผูใชบริการทําใหเกิดการรับรูและเกิดทัศนะคติ
การใชสินคาและบริการที่แตกตางกันไปปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการที่สําคัญ ๆ              
มีดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535: 38 - 40) 
 1.ทําเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการหมายถึง สถานที่บริการเขาถึงการไดสะดวกผู
ตองการใชบริการทําใหเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ 
 2.การไดรับขอมูลขาวสารหรือบุคคลอื่นซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือท่ีมีก็จะมีความรูสึกกับ
บริการดังกลาวอันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาไดทําใหลูกคารูสึกพอใจ 
 3.การแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกคาตองการ ดวยความสนใจ             
เอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการผูใหบริการทั้งสิ้น การปฏิบัติงานของพนักงานการ
แกไขปญหาตางไดรวดเร็วของพนักงานทําใหลูกคาบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน 
 4.สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา              
และลูกคามักชื่นชมสภาพแวดลอมของการ เชน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ อารมณผูปฎิบัติสามารถ
ควบคุมสถานการณตางได 
 5.กระบวนการบริการเปนสวนสําคัญในการสราง ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการ
บริการสงผลใหการปฏิบัติงานบริการแกลูกคามีความคลองตัวและตอบสนองตอความพึงพอใจ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นความคาดหวังของบุคคล            
ในแตละสถานการณชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไมพอใจตอส่ิงหนึ่ง ความพึงพอใจเปนความรูสึก          
ที่สามารถแสดงออกในระดับมากนอยไดขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับ 
ส่ิงที่คาดหวังไว  
 ปจจัยที่ทําใหลูกคาพึงพอใจมีปจจัยเรื่องทําเลที่ตั้งสภาพแวดลอมและบรรยากาศของ           
การบริการ กระบวนการบริการ การแสดงพฤติกรรมการไดรับขอมูลขาวสารหรือบุคคลอื่นลวนเปน
ปจจัยที่สําคัญในการดานการบริการดานขนสงเนื่องจากตองแขงเวลา ราคา ตนทุนเพื่อใหเกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความพึงพอใจของลูกคา ในขณะเดียวกันยังเปนทัศนคติในทางบวกกับ
ลูกคาที่จะใชบริการในอนาคต 
  
2.8 แนวคิดและทฤษฎีของอเดยและแอนเดอรเซน 
 Aday and Andersen (1978) กลาวถึงทฤษฏีที่ช้ีพื้นฐาน 6 ประเภทที่เกี่ยวของกับความ      
พึงพอใจของผูมาใชบริการ และความรูสึกที่ผูใชบริการไดรับจากบริการเปนสิ่งสําคัญ ที่จะชวย
ประเมินระบบบริการวาไดมีการเขาถึงผูใชบริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ 
 1.ความพึงใจตอความสะดวกไดรับจากบริการ (Convenience) แบงเปน 
  -  การใชเวลารอคอยในสถานที่บริการ (Office waiting time) 
  -  การไดรับการดูแลเมื่อมีความตองการ (Availability of care when needs) 
  -  ความสะดวกสบายที่ไดรับในสถานบริการ (Base of getting to care) 
 2.ความพึงพอใจตอการประสานงานของการบริการ (Co-ordination) ซ่ึงแยกออกเปน 
  -  การไดรับบริการทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง คือ ผูใชบริการสามารถขอรับบริการ 
  -  ตามความตองการของผูใชบริการ (Getting all needs met at one place) 
  -  ผูใหบริการใหความสนใจผูใชบริการ 
  -  ไดมีการติดตามผลงาน (Follow-up) 
 3.ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากบริการ (Information) 
 4.ความพึงพอใจตออัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ (Courtesy) ไดแก การแสดง 
   อัธยาศัยทาทางที่ดี เปนกนัเองของผูใหบริการ และความสนใจ ตอผูใชบริการ 
 5.ความพึงพอใจตอคุณภาพของบริการ (Quality of care) ไดแก คุณภาพของการบริการตอ
ผูใชบริการ 
 6.ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการ(Output–off-pocket cost)ไดแกคาใชจายตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นของผูใชบริการจากทฤษฏีการใชบริการของ อเดยและแอนเดอรเชนการใหบริการจะตอง
ประกอบการใหความสะดวกนั้นลูกคาจะตองไดความสะดวกในดานตาง ๆ ของการใหบริการความ
รวดเร็ว รวมทั้งการตรงระยะเวลาที่ไดบอกลูกคาไว เชนประเภทของการขนสง เสนทางในการขนสง
ตาง ๆ ความพรอมของอุปกรณในการขนแตละครั้ง มีการบระสานกับพนังงานที่ความรูเขาใจเฉพาะ
เร่ืองใหบริการ รวมทั้งการติดตอส่ือสาร ความปลอดภัยในการขนสงและดูแลสินคาจากตนทางจนถึง
อยางปลอดภัยไมเสียหาย ทายที่สุดคาใชจายที่เกิดขึ้นจะตองสามารถควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามที่
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ตกลงกับลูกคาไว เพื่อใหเกิดวามพึงพอใจในทุกดาน ความรูสึกที่ผูใชบริการไดรับจากบริการเปนส่ิง
สําคัญ ที่จะชวยประเมินระบบบริการวาไดมีการเขาถึงผูใชบริการ 
 
2.9  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกระบวนการธุรกิจ 
 ธุรกิจ (Business) หมายถึง  กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธเปนระบบและ
อยางตอเนื่องในดานการผลิต  การซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินคาและบริการโดยมีจุดมุงหมายที่จะ
ไดกําไรหรือผลตอบแทนจากกิจกรรมนั้น ดังนั้น อาจกลาวไดวา กิจกรรมใดที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหได
กําไร (Profit)  ถือวาเปนธุรกิจ เชน   บริษัท   หางราน   ตลอดจนรัฐวิสาหกิจตาง ๆ การดําเนิน
จุดมุงหมายของการดําเนินธุรกิจ จุดมุงหมายของการดําเนินธุรกิจคือตองการใหไดกําไรมากที่สุด 
(Maximized Profit)ซ่ึงตางจากการดําเนินงานของหนวยราชการและองคการกุศล  ซ่ึงมีจุดมุงหมายใน
การใหบริการแกประชาชน  โดยไมหวังผลตอบแทนการประกอบธุรกิจการคาอาจดําเนินการไดหลาย
รูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเปนเจาของกิจการโดยลําพัง หรืออาจดําเนินการโดยรวมลงทุนกับ
บุคคลอื่นเปนกลุมคณะก็ได  การที่จะตัดสินใจเลือกดํา เนินธุรกิจการคาในรูปแบบใดนั้น 
ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญหลายประการดวยกัน เชน ลักษณะของกิจการคา 
เงินทุน ความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจเปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการประกอบธุรกิจนั้นประสบ
ผลสําเร็จ นํามาซึ่งผลประโยชนและกําไรสูงสุด ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ
หลายประการดวยกัน เชน ลักษณะของกิจการคา เงินทุน ความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจเปน
ตน ทั้งนี้ เพื่อใหการประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสําเร็จ นํามาซึ่งผลประโยชนและกําไรสูงสุด (ที่มา: 
กระทรวงพาณิชย) 

 

ภาพที่  2.2   แสดงรูปแบบองคธุรกิจ 
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 ในการจัดตั้งบริษัทใหมหรือการแกไขขอมูลทางธุรกิจ ตองปฏิบัติประมวลกฎหมายพาณิชย 
ขอมูลที่ตองใชในการจดทะเบียนบริษัทจํากัดนั้น ผูขอจดทะเบียนตองเตรียมขอมูล ตามระเบียบ
ขอบังคับ โดยจะใหขอมูลในการออกเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจที่จะออกเอกสารใหผูทําการจด
ทะเบียนดังตัวอยางดังนี้ (บางสวน) 

1. ช่ือบริษัท   
2. จํานวนกรรมการที่มีอํานาจ 
3. ทุนจดทะเบียน 
4. วันที่จดัตั้งบรษิัท  
5. วัตถุที่ประสงคทั่วไป และวตัถุประสงคประกอบธุรกิจบริการ 

รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงแกไข การเพิ่มทุน ลดทุน ควบบริษัท เลิกในธุรกรรมทางธุรกิจซ่ึงมีผล
ดําเนินธุรกิจกับคูคาในการทําธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล                           
(ที่มา: สํานักงานสงเสริมการลงทุน) 
 
2.10 ขอมูลเก่ียวกับบริษัทเอ็มแอนดทีโลจิสติกสจํากัด 
 ความเปนมา เร่ิมจากตระกูลศรหิรัญไดทําธุรกิจมาตั้งรุนตายาย ช่ือ ทุเรียน ศรหิรัญโดยมี
บุตรธิดา ทั้งหมด 6 คนทั้งหมด 5 คน อยูในธุรกิจขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมามากกวา 50 ป โดย
ระยะแรกไดทําการตอเรือเองและรับจางตามบริษัททั่วไป หลังจากนั้น คุณวินัย ศรหิรัญไดทําการเปด
บริษัทโดยมีหุนสวนเปนพี่นองตระกูลศรหิรัญ ใหบริการขนสง และขนถายสินคาทางน้ําและทางทะเล 
เรือยนต เรือลากจูง เรือโปะแบบครบวงจรและใหบริการมานานมากกวา 15 ป 
 บริษัท เอ็มแอนดทีโลจิสติกส ไดกอตั้งในป 2552 เพื่อใหบริการขนสง และขนถายสินคา
ทางน้ําและทางทะเล เรือยนต เรือลากจูง เรือโปะแบบครบวงจร โดยรุนลูกของตระกูลศรหิรัญ       
โดยผูเปนเจาบริษัท นางสาว ยุคนธร ภูจินดาตระกูล ซ่ึงนับเปนรุนหลานโดยมีเรือของตนเอง 5 ลํา        
โดยไดรวมมือกับบริษัทโชคหิรัญพัฒนา ขนสง จํากัด ในกรณีที่ตองการเรือเพิ่ม  
 บริษัทเอ็มแอนดที โลจิสติกส ไดวางแผนขยายธุรกิจโดยการเพิ่มจํานวนเรือลากจูงและเรือ
โปะ ในป 2553 และ 2554 อยางตอเนื่องดวยตนทุนเรือในปจจุบันคอนขางสูงโดยขนาด 1000-1200 
ตัน ราคาประมาณ 7-10 ลานบาท เรือขนาด 2000-3000 ตันราคา 15-20 ลานบาท 
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2.11 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เสรี สืบสงวนและคณะ (2531) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใหบริการของเรือไทย 
อุปสรรคและแนวทางแกไขที่เหมาะสม กลาวถึงในปจจุบันมีการขนสงทางทะเลไดรับการพัฒนา          
ในดานเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทันสมัยข้ึน ความจําเปนดานโครงสรางพื้นฐานทั้งดานทาเรือ เรือ อุปกรณ
การขนถายสินคาขนสงภายในประเทศ และระบบการโทรคมนาคม ตลอดจนการมีสถานีรวบรวม
สินคาและคลังสินคา จะตองไดรับการปรับปรุงใหอยูในภาวะที่สามารถใหบริการไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว และสําหรับในดานการปรับปรุงการใหบริการดานการขนสงสินคาทางทะเล ส่ิงสําคัญ            
ที่ควรนํามาพิจารณาดวยเสมอ คือ การใหบริการที่สามารถตอบสนองหรือดึงดูดความตองการ         
ของผูใชบริการไดเหมาะสม ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.ขีดความสามารถ คือ ผูประกอบการจะตองมีขีดความสามารถในการขนสง            
ที่เพียงพอมีจํานวนเรือและขนาดระวางเรือที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดได 
  2.อัตราคาระวาง มีการกําหนดอัตราคาระวางในระดับยุติธรรม 
  3.ความรวดเร็ว โดยการใชเรือที่มีความเร็วสูงสุดในการขนสงสินคา 
  4.ความเชื่อถือไวใจไดเมื่อผูใชบริการมีความมั่นใจไดวาสินคาไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง ทันตามเวลาตามเงื่อนไขที่กําหนด สินคาไมมีความเสียหาย หากมีการเสียหายจะตอง
เรียกรองคาเสียหายไดอยางรวดเร็ว มีการจัดการเดินเรือใหเปนไปตามตารางเวลาตลอดจนการขนยาย
สินคาจะตองทําอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพสินคา 
  5.ความถี่ของเที่ยวเรือที่ใหบริการควรจัดใหมีความถี่ของการเดินเรือแตละเที่ยวที่
เหมาะสม เพื่อมิใหสินคาตกคางและทันเวลาที่ตองการ 
  6.ความคลองตัวในการใหบริการ เชน มีจํานวนเรือ ขนาดของเรือ และประเภทเรือ                  
ที่พอเพียงตอความตองการ มีการพิจารณาและเลือกใชเรือที่มีความทันสมัยในดานเทคโนโลยี มีการใช
อุปกรณการขนถายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความลาชาในการขนถาย เปนตน 
 เสรี สืบสงวน และคณะ ( 2530) วิจัยเรื่องสถานการณและปญหาของการขนสงทางทะเล 
ในประเทศไทย พบวาสภาพการณแวดลอมมีเรือตางชาติและตัวแทนของเรือตางชาติเขามาทําการ
ขนสงสินคาในประเทศไทยจํานวนมาก สถานะภาพและปญหาดานการประกอบการขนสงทางทะเล           
ของไทย อาจจะเปนผลมาจากปญหาตาง ๆ เชน ประเภทเรือท่ีใหบริการไมสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบริการ เรือเกาเกินไป ตารางเวลาในการเดินเรือไมแนนอน บุคลากรทางพาณิชยนาวี             
ขาดแคลน กฎหมายและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการสงเสริมในดานการขนสงทางทะเลของไทย
ยังไมมีสภาพคลองตัวและเปนระบบที่ดี ดังนั้นการที่จะพัฒนาการประกอบการขนสงทางทะเล            
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ของไทย เพื่อใหมีขีดความสามารถและคุณภาพของบริการสอดคลองกับความตองการของตลาด              
และพึ่งตนเองไดนั้นควรเนนใหมีการปรับปรุงและดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ คือ 
 1.ปรับปรุงกองเรือใหอยูในสภาพที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะสินคา              
และความตองการของตลาด ควรลดจํานวนบริษัทเรือขนาดเล็กเพื่อลดการแขงขันกันเองและเพิ่มขีด
ความสามารถในการใหบริการควรมีตารางเวลาการเดินเรือที่แนนอนและเที่ยววิ่งไมหางจนเกินไป 
ประเภทของเรือควรจะเปนเรือที่สามารถขนทั้งสินคาทั่วไปและสินคาตูไดดวย 
 2.ปรับปรุงดานบริการและการตลาดโดยในแตละเสนทางควรมีผูประกอบการนอยราย            
กวาที่เปนอยู การเดินเรือจะตองใชความรูทางการบริหาร เทคโนโลยีอันทันสมัยตองมีเครือขาย          
ดานการตลาดที่มีความสามารถและเชื่อถือได ตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิดและจริงใจ
เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน 
 3.รัฐบาลในฐานะผูสงเสริม รัฐควรใหความสนใจเรื่องเงินทุน มีกองทุนเพื่อผูประกอบการ
ขนสงทางทะเล  มีการผลิต  การฝกอบรม  การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางพาณิชยนาวี                        
ทั้งคนประจําเรือและเจาหนาที่บนฝงใหมีความรูความสามารถ และรอบรูในวงการธุรกิจเปนอยางดี            
มีนโยบายสงเสริมกิจการพาณิชยนาวีใหสิทธิประโยชนในเรื่องตาง ๆ เชน ลดหยอนหรือยกเวนภาษี
ประเภทตาง ๆ ในการประกอบการ  และการกําหนดมาตรการบังคับใด ๆ ก็ตามควรใชเพียง                        
ช่ัวระยะเวลาหนึ่งเทานั้น มิฉะนั้นจะเปนการคุมครองการขนสงทางเรือที่ดวยประสิทธิภาพ 
 ธนัย  เทียนใส (2543) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของอุตสาหกรรม
การ ขนสงทางทะเลในประเทศไทย พบวาอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเลของไทยมีลักษณะ
โครงสราง ตลาดแบบผูขายนอยรายมีสินคาตางกันเล็กนอยอัตราการกระจุกตัวอยูในระดับสูง              
การเขามาแขงขันในตลาดทําไดยากมีความสามารถในการทดแทนกันของบริการเปนอยางดี                 
และมีความใสใจตอปฏิกิริยาของคูแขงเปนอยางมาก  มีการรวมตัวกันของสายการเดินเรือตาง ๆ             
เปนชมรมเดินเรือ พบวาสายการเดินเรือสวนใหญไมนิยมการแขงขันทางดานราคาแตอาจจําเปน            
ตองลดคาระวางใหแกลูกคาบางรายเพื่อรักษากลุมลูกคาของตนไว   
 การลดราคาจะพิจารณาจากหลักเกณฑ 5 ประการคือ ตรวจสอบราคาของคูแขงขันวิเคราะห 
ตนทุนของสายการเดินเรือของตนพิจารณาวาคูแขงที่ลดราคาใหผูใชบริการเปนสายการเดินเรือ   
ระดับใดพิจารณาจากตูสินคามีเพียงพอที่จะใหบริการหรือไมพิจารณาจากปริมาณการขนสงของ
ผูใชบริการ   
 สายการเดินเรือสวนใหญจะไมใชการลดราคาคาระวางเพื่อแขงขันกับสายการเดินเรืออ่ืน 
แตจะพยายามเนนการใหบริการที่ดีแกผูใชบริการกองเรือพาณิชยไทยเสียเปรียบกองเรือพาณิชย 
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ตางชาติเปนอยางมากทั้งทางดานจํานวนน้ําหนักบรรทุกและอายุของเรือถึงแมวารัฐบาลจะให            
การสงเสริมในดานตาง ๆ แตอาจจะยังไมจูงใจผูประกอบการขนสงเทาทีควรปญหาและอุปสรรคของ
สายการเดินเรือไทยคือการตัดราคาของสายการเดินเรือนอกชมรมการขาดแคลนเงินทุนในกาขยายการ
บริการความสามารถในการขนสงสินคาตนทุนสูงกวาคูแขงและความถี่ในการใหบริการต่ํา 
 นฤมล บุญกิตติ (2545) การศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบริการขนสง 
สินคาในประเทศศึกษากรณีบริษัท รีเจนท ฟอรเวิดดิ้งเอ็กเพรสจํากัดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการใชบริการขนสงสินคาในประเทศของบริษัทรีเจนทฟอรเวิดดิ้งเอ็กซเพรสจํากัด ดวย
การวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่บริการของบริษัทความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหา
อุปสรรคและปจจัยที่ใชในการเลือกบริษัทขนสงสินคาผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับ              
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการของบริษัท รีเจนท ฟอรเวิดดิ้ง เอ็กซเพรส จํากัดมีความ 
พึงพอใจตอการชดใชคาเสียหายที่ยุติธรรมในกรณีที่ทรัพยสินเกิดชํารุดเสียหายมากที่สุดความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรที่ลูกคาเคยประสบคือสินคาสงไมทันตามกําหนดและความตองการของลูกคา
คือความรวดเร็วในการขนสงสําหรับการศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
เลือกบริษัทขนสงสินคาของลูกคาความรวดเร็วคาใชจายในการขนสงสินคาและความปลอดภัยของ
สินคาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทขนสงสินคาของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ  0.05  สวนความ เหมาะสมของประเภทของสินคา และการใหบริการของพนักงานไมใช
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ เลือกบริษัทขนสงสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 ดารารัตน  ตระกูลพัว (2542) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขันของกองเรือไทย             
ใน เสนทาง เดิน เ รื อขาออกไทย -ญี่ ปุ นโดยใช วิ ธี ก ารศึ กษาด วยการออกแบบสอบถาม                           
ไปยังผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ดวยการสัมภาษณและรับทราบขอคิดเห็นจากเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการสงเสริมการพาณิชยนาวีเจาหนาที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชยชมรมเรือ บริษัทเดินเรือ
และสมาคมตาง ๆ พบวาในเชิงอุปสงค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงสินคา
ทางทะเลมากที่สุด 5 ปจจัยแรก ไดแก อัตราคาระวาง การบริการและใหความชวยเหลือระยะเวลา            
ที่ใชในการขนสง อัตราคาธรรมเนียมพิเศษ(กรณีขนสงสินคาดวยตูคอนเทรนเนอร) และปจจัยอ่ืน              
อาทิขอหามของประเทศผูนําเขาสินคาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขันใน เชิงเปรียบเทียบระหวางกอง
เรือไทยและกองเรือตางชาติปจจัยใดที่มีความสําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใชบริการ                  
ของบริษัท เดิน เรือพบวา อัตราค าระวางเปน  ปจจัย สําคัญที่ สุดที่มี อิทธิพลตอการแขงขัน                         
ในการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศ สําหรับขอบกพรองของเรือไทยในความคิดเห็น                 
ของกลุมผูใชบริการขนสงสินคาทางทะเลในเสนทางเดินเรือขาออกไทย-ญี่ปุนพบวาเรือไทย           



24 

 

ควรปรับปรุงมากที่สุด 5 ขอแรกคือ จํานวนเที่ยวนอยไประยะเวลาในการขนสงสินคามากกวา            
เรือตางชาติ อัตราคาระวางสูงเกินไป  กองเรือไทยไมมีเรือคอนเทรนเนอรและสภาพเรือเกา   
 รุธิร พนมยงค (2545)ไดศึกษาเรื่องการเพิ่มระดับการใหบริการทางดานโลจิสติกส สําหรับ 
ผูใหบริการจัดการขนสง มุงเนนการศึกษาปจจัยที่อิทธิตอการเลือกบริษัทจัดการขนสง และความพึง
พอใจในการบริการที่ผูสงออกไดรับ  พบวา ปจจัยที่อิทธิพลสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริษัทรับจัดการขนสงคือความถูกตองของเอกสารและการใหขอมูลเรื่องราคาที่
ทันสมัย เมื่อวิเคราะหความพึงพอใจจากการใชบริการก็พบวาปจจัยที่ลูกคาพอใจนอยที่สุดประกอบ
ประกอบดวย ปจจัย เร่ืองการมีสวนลด ความรวดเร็วของการสงสินคา การดูแลสินคา ความสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ความถูกตองของเอกสาร และสามารถจัดสงสินคาในกรณีเรงดวน 
โดยกําหนดขนาดลักษณะประชากรศาสตรโดยใชเกณฑบริษัทที่มีปริมาณการสงออกสินคา                 
มาในอยูอันดับตนของอุตสาหกรรมโดยออกแบบสอบถามบุคคลที่เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจใน
การเลือกใชบริการผูรับจัดการขนสงขอมูลโดย กําหนด กลุม ตัวอยางในการศึกษา Freight Forwarder 
40  ตัวอยาง Direct Customers 160 ตัวอยางในกลุมบริษัทอุตสาหกรรมหลักไดแก Automotives , 
Motorcycles& Parts ,Tires& Tubes 90 ตัวอยางและลูกคาอ่ืน เชน กลุมคอมพิวเตอร  
 ปจจัยที่กลุมตัวอยางไมพอใจในการบริการรับขนสงสินคามากที่สุด คือเร่ืองของการมี
สวนลดปจจัยดานสวนลดนอยกวาคาเฉลี่ยความคาดหวังมากกวาสองเทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความคาดหวังแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องของสวนลดโดยที่ผูใหบริการ 
การรับขนสงสินคาในปจจุบันที่กลุมตัวอยางใชบริการอยู ยังไมสามารถที่จะตอบสนองความตองการ
ในสวนนี้ได และส่ิงที่ไดรับยังหางไกลสิ่งที่คาดหวังมากพอสมควร   
 แตในทางปฏิบัติพบวาผูประกอบการขนสงสวนใหญไมไดสวนลดแกผูใชบริการสงผล          
ใหปจจัยเร่ืองของสวนลดมีคาเฉลี่ยทีมีผลตางมากที่สุดปจจัยรองลงมาไดแกเร่ืองความรวดเร็วของการ
สงสินคา ความถูกตองของเอกสารสามารถจัดสงสินคาไดในกรณีเรงดวนไดสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดและการดูแลสินคาตามลําดับแตก็มีปจจัยบางปจจัยที่กลุมตัว อยางรูสึกพอใจ
หลังจากที่ไดรับบริการโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ตั้งสะดวกเขาถึงงาย 
 อิสรีย นลินธรรมรัชต (2552) ไดศึกษาความพึงพอใจเฉพาะของตัวแทนจําหนายที่มี        
ตอคุณภาพสินคาและการบริการของ บริษัท เทคนิโก เซลล (ประเทศไทย)จํากัด ซ่ึงเปนลูกคาที่มี          
การซื้อขายเปนประจําในชวงระยะเวลา 2 ป จํานวน 200 ราย และเปนตัวแทนจําหนายใน 
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดดานประชากรศาสตรไดผลสรุปจากการศึกษาสวนใหญมี              
ทุนจดทะเบียนนอยกวา 5 ลานบาทรายไดของกจิการนอยกวา 10 ลานบาทระยะเวลาการดําเนินกิจการ
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สวนใหญ 6-10 ป  16-20 ป และมากกวา 21 ป และระยะเวลาที่เปนลูกคาของบริษัท 1-2 ป โดยการวิจัย
ครั้งนี้ยังพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจของตอคุณภาพสินคาและการ
บริการของบริษัท เทคนิโกฯโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งสามารถเรียงลําดับระดับความพึงพอใจจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ทางดานราคาสินคา ดานการสงมอบสินคา ดานการบริการประสานงานและ
ดานคุณภาพสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณภาพสินคาและการบริการของบริษัทเทคนิโกฯ ดังนี้คือ ตรวจสอบสินคาทุกชิ้นกอนออกจาก
โรงงานไมนําอุปกรณที่มีปญหามาประกอบใหม ใหเครดิตบริการสั่งสินคาผานทางอินเตอรเน็ตควรมี
การจัดทําแคทตาลอกเมื่อมีสินคาใหมออกสูตลาดมีการแจงโปรโมชั่นราคาสินคาแจงรายละเอียดอยาง
ชัดเจน สําหรับลูกคาใหม อะไหลเกาหายาก แจงขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ความสะดวก
รวดเร็วในการเคลมสินคาตัวแทนจําหนายที่มีขอมูลลักษณะของกิจการที่แตกตางกันจะมีระดับความ
พึงพอใจตอคุณภาพสินคาและการบริการของบริษัทเทคนิโกฯ ที่แตกตางกัน   
 ทุนจดทะเบียนตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพสินคาและการบริการของบริษัท 
เทคนิโกฯไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว รายไดของกิจการตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพสินคาและการบริการโดย
ภาพรวม แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว และเมื่อทดสอบแยกเปนรายดาน พบวาระดับความพึงพอใจตอคุณภาพสินคาและการบริการ         
ของบริษัทเทคนิโกฯ ของกลุมตัวอยางที่มีรายไดของกิจการตางกันจะมีระดับความพึงพอใจในดาน
คุณภาพสินคา และดานการบริการและประสานงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวระยะเวลาที่เปนลูกคาแตกตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจ
ตอคุณภาพสินคาและการบริการโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวและเมื่อทดสอบแยกเปนรายดานพบวาระดับความ           
พึงพอใจตอคุณภาพสินคาและการบริการของบริษัทเทคนิโกฯ ของตัวแทนจําหนายที่มีระยะเวลา             
ที่เปนลูกคาแตกตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจในดานคุณภาพสินคาและดานการสงมอบสินคา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
 ขวัญใจ ภูพวง (2552) ศึกษาเพื่อการศึกษาความพึงพอใจการใชบริการขนสงกรณีศึกษา
บริษัท ทวีคอนเทนเนอร ทรานสปอรต จํากัดโดยการวิเคราะหความพึงพอใจปญหาอุปสรรคและ
ปจจัยสําคัญในการเลือกบริษัทขนสงสินคาของลูกคาจากการสรุปผลการวิจัยจะเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญนั้น จะใหความสําคัญความพึงพอใจ ดานการใหบริการอันดับที่ 1 มีการติดตอ
ประสานงานเปนอยางดีเมื่อลูกคามาใชบริการอันดับที่ 2 การใหบริการมีความถูกตองไมผิดพลาด
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อันดับที่ 3 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการดานขอมูลขาวสาร อันดับที่ 4 มีความพรอมของ
อุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการขนสงสินคา อันดับที่ 5ไมมีความยุงยากในขั้นตอนของการใช
บริการอันดับที่ 6 พนักงานมีความสุภาพเรียบรอยในการใหบริการอันดับที่ 7 สินคาที่จัดสงถึง
ปลายทางครบถวน ตามจํานวนไมมีการสูญหาย ดานเวลา อันดับ ที่ 1 ความรวดเร็วในการขนถาย
สินคาอันดับที่ 2 ความรวดเร็วในการขนสงสินคาจากตนทางถึงปลายทาง อันดับที่ 3 ผูใหบริการ
สามารถจัดสง สินคาถึงที่หมายภายในเวลาที่แจงไว  อันดับที่ 4 ความรวดเร็วในการใหบริการดาน
ขอมูลขาวสาร อันดับที่ 5 ระยะเวลาที่ใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดานการชดใชคาเสียหาย 
อันดับที่ 1 การชดใชสูงกวามูลคาของสินคา อันดับที่ 2 ชดใชเปนสินคาอันดับที่ 3 เทากับมูลคาของ
สินคา อันดับที่ 4 ชดใชตามราคาที่ระบุในหนาตั๋ว จากการทดสอบสมมติฐานนั้นผูวิจัยพบวา
สถานภาพแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการบริษัทขนสงบริษัททวีคอนเทนเนอร 
ทรานสปอรต จํากัด ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยแตละสถานภาพจะใหความสําคัญดาน
ตาง ๆ กันออกไปขึ้นอยูกับสถานภาพของผูใชบริการปริมาณของสินคาที่ขนสงแตกละครั้งมูลคาของ
สินคาที่ขนสงคาใชจายในการขนสงความถี่ในการขนสงจุดหมายปลายทางความตองการในการขนสง
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจการใชบริการขนสงสินคาบริษัททวีคอนเทนเนอรทรานสปอรต
จํากัด ไมแตกตางสถานภาพปริมาณของสินคาที่ขนสงแตละครั้งมูลคาของสินคาที่จัดสงคาใชจายใน
การขนสงความถี่ในการขนสงจุดหมายปลายทางความตองการในการขนสงที่แตกตางกันมีผลตอ
ปจจัยในการเลือกใชบริการรถขนสงสินคาบริษัท ทวีคอนเทนเนอร ทรานสปอรตจํากัดไมแตกตางกัน 
 มัณฑนา เล็กสมบูรณ (2547) การศึกษาความพึงพอใจผูใชบริการขนสงสินคาในจังหวัด
กาฬสินธุ  ไดศึกษาความพึงพอใจของผูบริการขนสงสินคาในจังหวัดกาฬสินธุโดยใชสถิติ                      
วิเคราะห  t-test และ F-test ผูใชบริการสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ระยะเวลา 10-20 ป 
ใชบริการทุกสัปดาห ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งหมด 5 ดานดานการ               
บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และ อีก 2 สวนดานเปนระดับปานกลาง คือดานการ
สงเสริมการตลาด และลักษณะกายภาพ ผูบริการมีความพึงพอใจรายขออยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
มากที่ในแตละดานคือภาพพจนช่ือเสียงของบริษัทและไดรับการยอมรับ อัตราคาขนสงเหมาะสม               
เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการที่ไดรับ ความสะดวกในดานสถานที่ ประชาสัมพันธและการเสนอ
ขาวสาร รถบรรทุกที่ใชขนสงเหมาะสมกับราคาสินคาที่ใชขนสง พนักงานที่สุภาพในการใหบริการ 
พนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความชํานาญมีความสามารถไมประมาท  ความตรงตอเวลาถึง                         
ที่หมายปลายทาง  
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 อัชชนา  บุญสุข (2550) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกผูใหบริการขนสงสินคาของกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกสเปนการศึกษาปจจัยในการคัดเลือกผูใหบริการขนสงสินคาของกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส  โดยกลุมตัวอยางผูประกอบการอุตสาหกรรม อิเล็คโทรนิกส ที่เปนผูผลิต
และตัวแทนจําหนายจากทั้งสิน 247 บริษัท ผลการวิจัยพบวาสวนใหญใหความสําคัญเรื่องการเงินที
โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกใหความสําคัญราคาคาขนสงจะตองมีความเหมาะสม                 
เปนสําคัญ และผูประกอบการในภาคกลางและภาคตะวันออกใหความสําคัญดานคุณภาพบริการ             
มากที่ สุดโดยตองที่ตองมีการตรงเวลาเปนสําคัญพบวาสภาพทั่วไปของสถานประกอบการ            
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส  มีผลกระทบตอปจจัยการคัดเลือกผูใหบริการขนสงสินคา                    
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส  
 วาสนา แพทยานนท (2545) ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมผูใชบริการสวนใหญ                   
มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการทั้ง 6 ดานในระดับปานกลาง เกือบทุกดานยกเวนดาน                 
ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ ที่ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมาก               
สวนประเภทธุรกิจของผู ใชบริการที่ แตกต างกันจะมีระดับความพึงพอใจที่แตกต างกัน                           
ในดานการรักษาความปลอดภัยของผูใชบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพียงดานเดียวกลาว            
คือผูใชบริการดานเรือจะคํานึงถึง ความปลอดภัยในการเดินเรือการเทียบทาและออกจากทา                           
สวนผูใชบริการดานสินคาจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินคาทั่วไป สินคาอันตราย                 
การปองกันการสูญหายและเสียหายของสินคา/ตูสินคาเปนตน ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม                  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจกับกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางผูใชบริการดานสินคา
และกลุมตัวอยางผูใชบริการดานเรือจํานวน 148  ตัวอยาง ตัวอยางละ 2  คนรวมทั้งหมด 296  คน             
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test และ                 
F-test  ซ่ึงจากการไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 99.66 ผลการศึกษา
เกี่ยวกับประเภทของผูใชบริการและลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการพบวาผูใชบริการทาเรือแหลม
ฉบังสวนใหญประกอบธุรกิจดานสินคา และเรือรอยละ 78.0 โดยผูใชบริการดานสินคาไดแกบริษัท
จัดการขนสงสินคารอยละ 33.9 สวนผูใชบริการดานเรือ ไดแกบริษัทตัวแทนเรือ รอยละ 41.4                       
โดยเปนพนักงานประจําฝงรอยละ 54.9  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 51.9 ใชบริการ              
ทาเทียบเรือตูสินคาเปนสวนใหญรอยละ73.9 และจะใชบริการในวันพุธ รอยละ 20.3 และในเวลาทํา
การรอยละ 78.3 ผลการศึกษาเพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานความถูกตอง
รวดเร็วในการใหบริการ ความสะดวกในการติดตอ ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย                 
ของสถานที่การรักษาความปลอดภัยของผูใชบริการความเอาใจใสในการใหบริการของพนักงาน              
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และสภาพความพรอมของพนักงานสถานที่และเครื่องมือในการใหบริการของทาเรือแหลมฉบังพบวา
โดยภาพรวมผูใชบริการสวนใหญมีระดับความพึงพอใจทั้ง 6 ดานชวยสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ 
การใหบริการ  
 

 



บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่องความพอใจการใชบริการเขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ กรณีศึกษา บริษัทเอ็ม
แอนด ทีโลจิสติกส ในครั้งนี้ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือประชากรใชบริการและคือกลุมลูกคาที่มาใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ ที่บริษัท เอ็มแอนดที โลจิสติกส จํากัด และลูกคาที่เคยใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะ  
 2.กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  คือกลุมลูกคาที่มาใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะบริษัท เอ็มแอนดที โลจิสติกส จํากัด ไดจากฐานขอมูลลูกคาทางดานบัญชีของบริษัท จํานวน 120 
ราย โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนประชากร โดยใช ของ Taro Yamane (ธานินทร 
ศิลปจารุ, 2554 : 47) สุมตัวอยางดวยวิธีการโดยการใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Radom Sampling)  
โดยใชสูตรที่ทราบจํานวนประชากรดังนี้ 
  
  
  
 
 n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
 N      = ขนาดของประชากรที่ใชในการวิจัย 
 e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง  
 

N 

1+N(e)2 
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 ในรายงานวิจัยฉบับนี้ไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่ 95% เพราะฉะนั้นจะไดขนาดกลุม
ตัวอยางดังนี้ 
 
 
 
 แทนคา 
   n = 120 

          1+120(0.05)2 
   N =              120 
                   1.30 
   n  =           92.30    ปดเศษ เปน 92 ตัวอยาง 

 

 ดังนั้น ตัวอยางที่คํานวณได   92   ตัวอยางจากผูใชบริการขนสงทางน้ําโดย เรือโปะสํารอง
แบบสอบถามไว จํานวน 8 ชุด รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 บริษัท 
 3.วิธีการสุมตัวอยาง  โดยการสุมตัวอยางจากผูใชบริการขนสงทางน้ําที่มาใชบริการตามทา
เทียบเรือสินคาตาง ๆ และผูผลิตสินคาโดยใชหลักความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง (Probability 
Sampling) โดยกลุมลูกคาที่มาใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ ที่บริษัท เอ็มแอนดที โลจิสติกส 
จํากัด จากฐานขอมูลลูกคาดานบัญชีของบริษัท จํานวน 100 บริษัท 
 การสุมตัวอยางเปนการสุมตัวอยางแบบ Stratified Sampling โดยการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) จากสูตรดังนี้ 
 ขนาดของกลุมตัวอยาง     =   ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะศึกษา x จํานวนตัวอยางที่ตองการ 
  จํานวนผูประกอบการขนสงทางน้ํา 
ตารางที่ 3.1 แสดงการคํานวณตามแบบแบงชั้น 

ประเภท จํานวนลูกคา กลุมตัวอยาง 
ทาเรือสินคาตางๆ 80 67 
เจาของสินคา 40 33 

รวม 120 100 
 ดังนั้น ตัวอยางที่คํานวณได  100 ตัวอยางจากจํานวนประชากรมีประเภทของผูใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดย เรือโปะ  
 

N 

1+N(e)2 
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3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นและขอมูลที่นํามาสราง
แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 
 1.ทําแบบสอบถามใหสอดคลองกับแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 3.นําแบบสอบถามไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดย
สวนมากแลวทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมลูกคาที่ใชบริการการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ        
ในการเกบ็แบบสอบถามจนครบ 100 ตัวอยางตามที่กําหนด 
 3.2.1  การทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม  
 ในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Pre-test)  
จํานวน 30 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของคําถามและเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชคา 
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  (อโนทัย  ตรีวานิช,  
2547)  จึงปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึงโดยปกติ ถาคาความเชื่อมั่น ถึงเกณฑที่ยอมรับ
ไดไมต่ํากวา 0.80  สําหรับการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research)  
 
ตารางที่ 3.2 แสดงความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม  
  ตัวแปร     คาสัมประสิทธิ์ของแอฟาของครอนบาค 

ดานคาใชจายเมื่อใชบริการ                                   0.8855 
ดานคุณภาพของบริการ                                                               0.8725 
ดานการประสานงาน                                                                   0.8788 
ดานความสะดวก                                                                         0.8938 
ดานการใหบริการดานขอมูล                                                       0.8801 
ดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ                                      0.8694 
ดานความพึงพอใจรวม                                                                0.8482 

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปขององคกรที่ตองใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะซ่ึงมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) เปนคําถามแบบปลายปด (Close End 
Question) และ แบบปลายเปดซึ่งมีทั้งหมด 8 ขอไดแก 
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  1.1 ฝายงาน / แผนก / หนวยงานของผูตอบแบบสํารวจ (Nominal scale) 
  1.2 ตําแหนงของทานในองคกร (Nominal scale) 
   1.3 รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท (Nominal scale) 
  1.4 ประเภทบริษัทของทานเปน (Nominal scale) 
  1.5 ทุนจดทะเบียนของบริษัททาน (Nominal scale) 
  1.6 บริษัทมีระยะเวลาในการดําเนินการธุรกิจ (Ordinal scale) 
  1.7 ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง (Nominal Scale) 
 สวนที่ 2 เปนสวนของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการของ
ผูบริโภคซึ่งมีลักษณะเปนลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) เปนคําถามแบบปลายปด (Close 
End Question) ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ขอได 
  2.1 ทานรูจักบริษัทจากแหลงใด (Nominal scale) 
  2.2 การใชบริการขนสงกี่คร้ังตอเดือน (Ordinal scale) 
  2.3 ปริมาณขนสงโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง (Ordinal scale) 
  2.4 ระยะเวลาที่ใชในการขนสงโดยเฉลี่ยในแตละครั้ง (Ordinal scale) 
  2.5 เสนทางในการการขนสงที่ใชมากที่สุด (Nominal scale) 
  2.6 ประเภทสินคาหลักที่ใชบริการบรรทุกและขนถายสินคา (Nominal scale) 
 สวนท่ี 3 เปนสวนของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับสวนความพึงพอใจใชบริการ
ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบแบบประเมินคา (Interval Scale) ซ่ึงมีลักษณะเปนลักษณะแบบ        
ปลายปด (Close ended question) แบบ Likert Scale ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ขอไดแก 
 3.1 ความพึงพอใจในการคาใชจายเมื่อใชบริการ (output -off-pocket cost) จํานวน 5 ขอ 
  3.1.1 อัตราคาขนสงพิเศษสําหรับการบริการจัดสงเรงดวน   
  3.1.2 อัตราคาระวางขนสงในลักษณะการตอรองเปนรายกรณี 
  3.1.3 อัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะราย 
  3.1.4 อัตราคาขนสงทางเรือต่ํากวาคาขนสงทางบก  
  3.1.5 ราคาคาขนสงโดยรวม 
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 3.2 ความพึงพอใจในการใหบริการดานคุณภาพของบริการ (quality of care) จํานวน 5 ขอ 
   3.2.1 มีการประกันภัยสินคาและเรือสินคา    
   3.2.2 สภาพของเรือลําเลียงที่ดีในการใหบริการขนสงสินคา   
   3.2.3 ความยืดหยุนในการจัดสงเที่ยวเรือ (Shipment) เรงดวนในการใชเรือ        
ลําเลียง     
   3.2.4 ชนิดของเรือที่เหมาะสมซึ่งนํามาใชบริการในเสนทางที่ตองการ            
   3.2.5 สงมอบสินคาใหลูกคาปลายทางตรงตอเวลา                                                                   
 3.3 ความพึงพอใจในการใหบริการดานการประสานงาน (Co-ordination) จํานวน 5 ขอ 
   3.3.1 พนักงานบริษัทใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาของลูกคา 
   3.3.2 กระบวนการติดตอส่ือสาร ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ท อีเมล 
   3.3.3 การติดตามสถานการณของการขนสงทุกขั้นตอน (Follow up) 
   3.3.4 ระยะเวลาการคํานวณราคาและบริการรวดเร็วและถูกตอง    
   3.3.5 ความกระตือรือรนของพนักงานบริษัทในการตอบสนองความตองการ
ของลูกคา   
 3.4 ความพึงพอใจในการใหบริการความสะดวกไดรับจากบริการ (convenience)  
จํานวน 5 ขอ 
   3.4.1 เสนทางการเดินเรือไปยังทาเรือตางๆมีความหลากหลาย     
   3.4.2 ความพรอมอุปกรณเครื่องทุนแรงและเพียงพอการขนถายสินคาที่ทาเรือ 
   3.4.3 ประเภทการใหบริการของการขนสงครบวงจร         
   3.4.4 ความยืดหยุนในการจัดสงเที่ยวเรือ (Shipment) เรงดวนในการใชเรือโปะ         
   3.4.5 ระยะเวลาในการรอคอยในการเริ่มงานขนสง          
 3.5 ความพึงพอใจในการใหบริการดานขอมูล (Information) จํานวน 5 ขอ 
   3.5.1 สัญญาวาจางในการขนสงชัดเจน    
   3.5.2 ใหขอมูลเสนทางที่จะขนสง    
   3.5.3 ใหขอมูลสภาพอากาศ รองน้ํากอนการขนสงสินคา      
   3.5.4 อุปสรรคในการขนสงแตละครั้งชัดเจน        
   3.5.5 สามารถตอบปญหาใหกบลูกคาไดอยางทันทีและถูกตอง   
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 3.6 ความพึงพอใจตออัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ (Courtesy) จํานวน 5 ขอ 
   3.6.1 ความสนใจหวงใยตอลูกคา       
   3.6.2 การแสดงอัธยาศัยเปนกันเอง                                                                                                 
   3.6.3 การแสดงออกดานอารมณเมื่ออยูในสถานการณขับขัน                                          
   3.6.4 การเอาใจใสในการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา                                                  
   3.6.5 การพูดจา กิริยามารยาท                                                                              
 แบบสอบถามในสวนนี้จะใชวัดระดับความคิดเห็นตามมาตราสวนประเมินค า           
(Rating scale) แบบลิเคอรท (Likert) โดยไดสรางแบบสอบถามประเภทบวก (Positive) และมีลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนการวัดระดับมาตรฐานอันตรภาค (Interval scale) ดังนั้นจึงกําหนดระดับ
คะแนนเปน 5 ระดับตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ระดับความพึงพอใจ                                            คาน้ําหนักคะแนนนของตัวเลือกคําตอบ 
       นอยที่สุด         ให    1    คะแนน  
       นอย                        ให    2    คะแนน  
       ปานกลาง                                                       ให    3    คะแนน  
       มาก                        ให    4    คะแนน  
       มากที่สุด                    ให    5    คะแนน  
3.2.2 การแปลผล (Interpretation) 

 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้น (Rating Scale) ใชเทคนิคในการคํานวณ
ชวงกวางของชั้นของขอมูลที่มีคาไมตอเนื่อง (Continuous variable) โดยที่กําหนดความสําคัญของ
คะแนนของวิธีของลิเคิรท (Likert) (ธานินท ศิลปจารุ, 2553) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 แตไมถึง 5.00 แสดงวา   ความพึงพอใจมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 แตไมถึง 4.49 แสดงวา   ความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 แตไมถึง 3.49 แสดงวา   ความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 แตไมถึง 2.49 แสดงวา   ความพึงพอใจนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 แตไมถึง 1.49 แสดงวา   ความพึงพอใจนอยที่สุด  
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 การประเมินผลความพึงพอใจการบริการใชบริการเรือโปะ โดยการเกณฑคาเฉลี่ยวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ในการคํานวณ ดังนี้ 
  

สูตรการกําหนดชวงคะแนน =     คาคะแนนสูงสุด   -   คาคะแนนต่ําสุด 
                                                                       ระดับการแบง 

                              =        5.0  -  0.5 
                      5 
    =             1 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.ในการทําวิจัยคร้ังนี้  ไดดํา เนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนโดยการแจก
แบบสอบถามจํานวน 100 ชุดไปกลุมลูกคาที่ตองใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
 2.ขอมูลปฐมภูมิ เปนการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลดานการสอบถามและสัมภาษณ
(Field Research) โดยการใชแบบสอบถามและสัมภาษณใชในการเก็บขอมูลกลุมประชากรที่กําหนด 
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนที่สุดในการทําวิจัยคร้ัง 
 3.ขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาจากเอกสารโดยการคนควาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย 
บทความทางวิชาการ หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนํามาใชในการอางอิงในที่เกี่ยวของการ
พฤติกรรมผูใชบริการการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะทําใหเกิดความพอใจในการใชบริการการศึกษา
และวิจัยในครั้งนี้  
 4.นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 5.นําแบบสอบถามไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดย
สวนมากแลวทําการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมลูกคาที่ใชบริการการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ         
ใชระยะเวลา  2 เดือนในการเก็บแบบสอบถามจนครบ  112 ตัวอยางตามกรอบระยะเวลาที่                  
ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 กันยายน 2554 
 
3.4.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและแปรการประมวลผลขอมูลจะนําแบสอบถามที่ไดมาดําเนินการดังนี้  
 1.ตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยตรวจความสมบรูณของแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดจาก
การสุมตัวอยาง 
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 2.ทําการลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่สมบรูณมาลงรหัสไว 
 3.การประมวลผล  (Data Processing) เปนการนําขอมูลที่ลงรหัสแลวนํามาบันทึกและ
ประมวลผล จํานวน 100 ชุด โดยวิธีการทางสถิติดวยท่ีใชดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานวิจัย 
 1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก การหาคาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แบงออกเปน 3 สวน 
  1.1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร บริการดานขนสงทางน้ําโดย เรือโปะ 
  1.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ดานผูใชบริการดานขนสงทางน้ําโดย เรือโปะ  
  1.3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจดานการใชบริการขอมูลการใหบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะ 
 2. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) สถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยโดยใชสถิติ F-test ในการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance/ ANOVA) 
ใชในการทดสอบคาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมในกรณีที่
พบความแตกตางระหวางกลุมไดทดสอบความแตกตางโดยใชการทดสอบ LSD (Least Significant 
Difference) เพื่อหาวาคูใดแตกตางกัน ดังนี้            
  สมมติฐานที่ 1.1 หนวยงานของผูตอบแบบสํารวจ ที่แตกตางกันมีผลตอความ         
พึงพอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตาง  
  สมมติฐานที่ 1.2 ตําแหนงของทานในองคกร ที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตาง   
  สมมติฐานที่ 1.3 รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัทที่แตกตางกันมีผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.4 ประเภทบริษัทของทานเปนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.5 ทุนจดทะเบียนของบริษัททานที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.6 บริษัทมีระยะเวลาในการดําเนินการธุรกิจใหบริการที่แตกตางกันมี
ผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.7 ลักษณะประเภทที่ใหบริการขนสงที่แตกตางกันมีผลตอความ        
พึงพอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
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  สมมติฐานที่ 2.1 การรับรูจักบริษัทจากแหลงใดที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 2.2 การใชบริการขนสงกี่ครั้งตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 2.3 ปริมาณน้ําหนักการขนสงโดยเฉลี่ยในแตละครั้งที่แตกตางกันมีผล
ตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 2.4 ระยะเวลาที่ใชในการขนสงโดยเฉลี่ยในแตละครั้งที่แตกตางกันมีผล
ตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 2.5 เสนทางในการการขนสงที่ใชมากที่สุดระยะเวลาที่ใชในการขนสง
โดยเฉลี่ยในแตละครั้งที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตาง 
  สมมติฐานที่ 2.6 ประเภทสินคาหลักที่ใชบริการบรรทุกและขนถายสินคาที่แตกตาง
กันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะแตกตางกัน 
   

 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะกรณีศึกษา          
บริษัท เอ็มแอนดทีโลจิสติกส” มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาดานประชากรศาสตรใชบริการ
ขนสงสินคาทางน้ําโดยเรือโปะมีผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการและเพื่อศึกษาผลกระทบดาน
พฤติกรรมของผูใชบริการขนสงมีผลตอระดับความพึงพอใจการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการอานผลการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการ
แปลคะแนนดังนี้ 
 N  แทน ขนาดของประชากร 
 n  แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 X       แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F  แทน คาสถิติที่ใชในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 
 df  แทน องศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 LSD  แทน Least Significant Difference 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก 
 H1  แทน สมมติฐานรอง 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบที่โปรแกรมคํานวณเพื่อ      

ใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถประสงคของการวิจัย โดยการแบงการนําเสนอ                  
เปน 4 สวนดังตอไปนี ้
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคกรของผูใชบริการ  
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการ  
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย
เรือโปะ  
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
4.2  ผลการวิเคราะห 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกรของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวน
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน 

ฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานของผูตอบแบบสํารวจ จํานวน (คน) รอยละ 
เปนผูดูแลการจัดซื้อ/จัดจาง/ส่ังซ้ือ 30 30.0 
ฝายการตลาด - 0.0 
เปนผูใชบริการหรือสินคาโดยตรง  61 61.0 
เปนผูมีสวนกําหนด/ตรวจสอบคุณสมบัติ 9 9.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานพบวา
ผูตอบแบบสอบถามเปนแผนกผูใชบริการหรือสินคาโดยตรงรอยละ 61.0 รองลงมาเปนผูดูแลการ
จัดซื้อ/ จัดจาง/ส่ังซ้ือรอยละ 30.0 และเปนผูมีสวนกําหนด/ตรวจสอบคุณสมบัติ รอยละ 9.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ใชบริการโดยตรง รองลงมาเปนผูดูแลการ
จัดซื้อ/จัดจาง/ส่ังซ้ือและเปนผูมีสวนกําหนด/ตรวจสอบคุณสมบัติตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามตําแหนงในองคกร 
ตําแหนงในองคกร จํานวน (คน) รอยละ 

ผูบริหาร 17 17.0 
หัวหนางาน 10 10.0 
พนักงานบริษัท  65 65.0 
กรรมการบริษัท 8 8.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามตําแหนงในองคกรพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีตําแหนงพนักงานบริษัทรอยละ 65.0 รองลงมามีตําแหนงผูบริหารรอยละ 17.0 และ
ตําแหนงหัวหนางาน รอยละ 10.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงพนักงานบริษัท รองลงมามีตําแหนง
ผูบริหาร และตําแหนงหัวหนางานตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามรูปแบบการบริหารบริษัท 

รูปแบบการบริหารบริษัท จํานวน (คน) รอยละ 
เจาของคนเดียว/ครอบครัว 3 3.0 
หางหุนสวนจํากัด 8 8.0 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 11 11.0 
บริษัทจํากัด  73 73.0 
บริษัทมหาชน 3 3.0 
หางหุนสวนสามัญ 2 2.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามรูปแบบการบริหารบริษัทพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการบริหารบริษัทเปนแบบบริษัทจํากัดรอยละ 73.0 รองลงมามีรูปแบบ
การบริหารบริษัทเปนแบบหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลรอยละ 11.0 และรูปแบบการบริหารบริษัทเปน
แบบหางหุนสวนจํากัดรอยละ 8.0 
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 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรูปแบบการบริหารบริษัทเปนแบบบริษัทจํากัด 
รองลงมามีรูปแบบการบริหารบริษัทเปนแบบหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และรูปแบบการบริหาร
บริษัทเปนแบบหางหุนสวนจํากัด ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.4  แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามประเภทบริษัท 

ประเภทบริษทั จํานวน (คน) รอยละ 
ผูสงออกสินคาโดยตรง 25 25.0 
ผูรับจัดการขนสงสินคา 52 52.0 
ผูสงออกและผูนําเขา 18 18.0 
สายการเดินเรือ 5 5.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามประเภทบริษัทพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีประเภทบริษัทเปนผูรับจัดการขนสงสินคารอยละ 52.0 รองลงมามีประเภทบริษัทเปน
ผูสงออกสินคาโดยตรงรอยละ 25.0 และประเภทบริษัทเปนผูสงออกและผูนําเขารอยละ 18.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประเภทบริษัทเปนผูรับจัดการขนสงสินคา 
รองลงมามีประเภทบริษัทเปนผูสงออกสินคาโดยตรงและประเภทบริษัทเปนผูสงออกและผูนําเขา 
ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน จํานวน (คน) รอยละ 
1-15 ลานบาท  63 63.0 
16-31 ลานบาท 16 16.0 
32-47 ลานบาท 3 3.0 
48-62 ลานบาท 12 12.0 
63-77 ลานบาท 6 6.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามทุนจดทะเบียนพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีทุนจดทะเบียน 1-15 ลานบาท รอยละ 63.0 รองลงมามีทุนจดทะเบียน 16-31 ลานบาท
รอยละ 16.0 และทุนจดทะเบียน 48-62 ลานบาท รอยละ 12.0 
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 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทุนจดทะเบียน 1-15 ลานบาท รองลงมามีทุนจด
ทะเบียน 16-31 ลานบาทและทุนจดทะเบียน 48-62 ลานบาทตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ จํานวน (คน) รอยละ 
 1-13 ป 28 28.0 
      14-27 ป 40 40.0 
      28-41 ป 16 16.0 
      42-55 ป 13 13.0 
 56-69 ป 3 3.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 14-27 ปรอยละ 40.0 รองลงมามีระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ 1-13 ป รอยละ 28.0 และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 28-41 ป รอยละ 16.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 14-27 ป รองลงมา
มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 1-13 ป และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 28-41 ป ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง 

ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง จํานวน (คน) รอยละ 
เรือโปะอยางเดียวตามทะเลชายฝง 14 14.0 
เรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ 33 33.0 
รถบรรทุก และ เรือโปะตามชายฝงทะเล 5 5.0 
รถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ 20 20.0 
รถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือโปะตาม 10 10.0 
รถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

18 18.0 

รวม 100 100.0 
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 จากตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ 
รอยละ 33.0 รองลงมามีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ 
รอยละ 20.0 และลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและเรือโปะ
ตามลุมน้ํา  ตาง ๆ รอยละ 18.0 
  สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนเรือโปะ
อยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ รองลงมามีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรถบรรทุกและเรือโปะ
ตามลุมน้ําตาง ๆ และลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง ๆ ตามลําดับ  
  สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการ 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัท 

แหลงที่มาที่ทาํใหรูจักบรษิัท จํานวน (คน) รอยละ 

      ลูกคาเดิมแนะนํา 57 57.0 

      ปายโฆษณาบริษัท 12 12.0 

      ช่ือเสียงของบริษัท 31 31.0 

รวม 100 100.0 

 จากตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทจากลูกคาเดิมแนะนํารอยละ 57.0 รองลงมามี
แหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทจากชื่อเสียงของบริษัทรอยละ 31.0 และแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทจาก
ปายโฆษณาบริษัทรอยละ 12.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทจากลูกคาเดิม
แนะนํา รองลงมามีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทจากชื่อเสียงของบริษัทและแหลงที่มาที่ทําใหรูจัก
บริษัทจากปายโฆษณาบริษัทตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือน 
การใชบริการขนสง/ เดือน จํานวน (คน) รอยละ 

       1-2 คร้ัง 49 49.0 
       3-4 คร้ัง 31 31.0 
        5-6 คร้ัง 8 8.0 
       7-10 ครั้ง 10 10.0 
       10 คร้ังขึ้นไป 2 2.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีการใชบริการขนสง/ เดือน 1-2 ครั้งรอยละ 49.0 รองลงมามีการใชบริการขนสง/ 
เดือน 3-4 ครั้งรอยละ 31.0 และการใชบริการขนสง/ เดือน 7-10 ครั้ง รอยละ 10.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการใชบริการขนสง/ เดือน 1-2 ครั้ง รองลงมามี
การใชบริการขนสง/ เดือน 3-4 ครั้งและการใชบริการขนสง/ เดือน 7-10 ครั้ง ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 

ปริมาณน้ําหนกัขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง จํานวน (คน) รอยละ 
 นอยกวา 10,000 ตัน 13 13.0 
     10,001-20,000 ตัน 29 29.0 
      20,001-30,000 ตัน 14 14.0 
      30,001-40,000 ตัน 42 42.0 
 40,001-50,000 ตัน 2 2.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ 
ครั้งพบวาผูตอบแบบสอบถามมีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 30,001-40,000 ตัน รอยละ 42.0 
รองลงมามีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 10,001-20,000 ตัน รอยละ 29.0 และปริมาณน้ําหนัก
ขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 20,001-30,000 ตัน รอยละ 14.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 30,001-
40,000 ตัน รองลงมามีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 10,001-20,000 ตัน และปริมาณน้ําหนัก
ขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 20,001-30,000 ตัน ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 
ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย จํานวน (คน) รอยละ 

    7 วัน 6 6.0 
        10 วัน 47 47.0 
        15 วัน 26 26.0 
        20 วัน 17 17.0 
   มากกวา 20 วัน 4 4.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 10 วันรอยละ 47.0 รองลงมามีระยะเวลา
ในการขนสงโดยเฉลี่ย 15 วันรอยละ 26.0 และระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 20 วันรอยละ 17.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 10 วัน 
รองลงมามีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 15 วันและระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 20 วัน
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสง 

เสนทางที่ใชในการขนสง จํานวน (คน) รอยละ 
    อยุธยา-สุราษฎร 17 17.0 
        สุราษฎร-ทาเรือศรีราชา 11 11.0 
        สุราษฎร-ทาเรือบางปะกง 4 4.0 
        ชะอํา-ทาเรือสุราษฎร 7 7.0 
   ศรีราชา-ทาเรือนครหลวง 61 61.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีเสนทางที่ใชในการขนสงโดยใชเสนทางศรีราชา-ทาเรือนครหลวงรอยละ 61.0 
รองลงมามีเสนทางที่ใชในการขนสงโดยใชเสนทางอยุธยา-สุราษฎรรอยละ 17.0 และเสนทางที่ใชใน
การขนสงโดยใชเสนทางสุราษฎร-ทาเรือศรีราชารอยละ 11.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเสนทางที่ใชในการขนสงโดยใชเสนทางศรี
ราชา-ทาเรือนครหลวง รองลงมามีเสนทางที่ใชในการขนสงโดยใชเสนทางอยุธยา-สุราษฎร และ
เสนทางที่ใชในการขนสงโดยใชเสนทางสุราษฎร-ทาเรือศรีราชาตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการ 
สินคาหลักที่ใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

   สินคาเกษตร 15 15.0 
        อุปกรณกอสราง 19 19.0 
        เคมีภัณฑ 29 29.0 
        แรชนิดตาง ๆ 37 37.0 

รวม 100 100.0 
 จากตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและคารอยละจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีสินคาหลักที่ใชบริการเปนแรชนิดตาง ๆ รอยละ 37.0 รองลงมามีสินคาหลักที่ใช
บริการเปนเคมีภัณฑรอยละ 29.0 และสินคาหลักที่ใชบริการเปนอุปกรณกอสรางรอยละ 19.0 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสินคาหลักที่ใชบริการเปนแรชนิดตางๆ 
รองลงมามีสินคาหลักที่ใชบริการเปนเคมีภัณฑ และสินคาหลักที่ใชบริการเปนอุปกรณกอสราง
ตามลําดับ 
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย
เรือโปะ 
 
ตารางที่ 4.14 สรุปผลรวมขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการ              
 ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรอืโปะ 

ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้าํโดยเรือโปะ 

ระดับความ 
พึงพอใจ   
(n=100)      แปลผล อันดับ 

X S.D. 
1.  ดานคาใชจายเมื่อใชบริการ 3.83 0.80 มาก 1 
2.  ดานคุณภาพของบริการ 3.43 0.81 ปานกลาง 3 
3.  ดานการประสานงาน 3.42 0.72 ปานกลาง 4 
4.  ดานความสะดวก 3.42 0.76 ปานกลาง 5 
5.  ดานการใหบริการดานขอมูล 3.34 0.72 ปานกลาง 6 
6.  ดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ 3.44 0.81 ปานกลาง 2 

ภาพรวม 3.48 0.77 ปานกลาง  
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 จากตารางที่ 4.14 สรุปผลรวมขอมูลคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง  ( X   = 3.48) โดยดานคาใชจายเมื่อใชบริการเปนดานที่มีระดับความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X   = 3.83) 
รองลงมาคือดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง      
( X    = 3.44) สวนดานการใหบริการดานขอมูลและดานความสะดวกเปนดานที่มีระดับความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง    
( X   = 3.42) ตามลําดับ       
 
ตารางที่ 4.15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา        

โดยเรือโปะจําแนกตามคาใชจายเมื่อใชบริการ 

คาใชจายเม่ือใช
บริการ 

ระดับความ 
พอใจ(รอยละ) 

ระดับความ 
พึงพอใจ   
(n=100)          แปล

ผล อันดับ 
พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ
นอยที่สุด X S.D. 

1.  อัตราคาขนสง
พิเศษสําหรับการ
บริการจัดสงเรงดวน 

6 78 16 - - 3.90 0.46 มาก 2 

2.  อัตราคาระวาง
ขนสงในลักษณะ
การตอรองเปนราย
กรณี 

5 68 24 2 1 3.74 0.62 มาก 4 

3.  อัตราคาระวางที่
อนุมัติใหกับลูกคา
เฉพาะราย 

25 28 40 6 1 3.70 0.94 มาก 5 
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)  

คาใชจายเม่ือใช
บริการ 

ระดับความ 
พอใจ(รอยละ) 

ระดับความ 
พึงพอใจ   
(n=100)          แปล

ผล อันดับ 
พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ
นอยที่สุด X S.D. 

4.  อัตราคาขนสง
ทางเรือตํ่ากวาคา
ขนสงทางบก 

45 10 41 4 - 3.96 1.01 มาก 1 

5.  ราคาคาขนสง
โดยรวม 

35 22 37 6 - 3.86 0.97 มาก 3 

ภาพรวม      3.83 0.80 มาก  

 จากตารางที่ 4.15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามคาใชจายเมื่อใชบริการพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจ               
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.83) โดยที่อัตราคาขนสงทางเรือต่ํากวาคาขนสงทางบกเปน            
ขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความ            
พึงพอใจอยูในระดับมาก (X=3.96) รองลงมาคืออัตราคาขนสงพิเศษสําหรับการบริการจัดสงเรงดวน
และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X=3.90) สวนอัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะราย
เปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและมีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก (X=3.70) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.16 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะจําแนกตามคุณภาพของบริการ 

คุณภาพของบริการ 

พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจนอย พอใจนอย
ท่ีสุด 

ระดับความ 
พึงพอใจ   
(n=100)          แปลผล อันดับ 

     X S.D. 
1.  มีการประกันภัยสินคา
และเรือสินคา      

14 48 38 - - 3.76 0.68 มาก 1 

2.  สภาพของเรือลําเลียงที่
ทีในการใหบริการขนสง
สินคา 

8 38 52 2 - 3.52 0.67 มาก 2 

3.  ความยืดหยุนในการ
จัดสงเที่ยวเรือเรงดวนใน
การใชเรือลําเลียง 

7 32 49 12 - 3.34 0.78 ปาน
กลาง 

3 

4.  ชนิดของเรือที่
เหมาะสมซึ่งนํามาใช
บริการในเสนทางที่
ตองการ 

11 25 41 23 - 3.24 0.93 ปาน
กลาง 

5 

5.  สงมอบสินคาใหลูกคา
ปลายทางตรงตอเวลา 

15 25 36 22 2 3.29 1.03 ปาน
กลาง 

4 

ภาพรวม      3.43 .81 ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 4.16 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามคุณภาพของบริการพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.43) โดยที่การประกันภัยสินคาและเรือสินคาเปนขอที่มีระดับ
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดบั
มาก (X= 3.76) รองลงมาคือสภาพของเรือลําเลียงที่ทีในการใหบริการขนสงสินคาและมีระดับความ 
พึงพอใจอยูในระดับมาก (X=3.52) สวนชนิดของเรือที่เหมาะสมซึ่งนํามาใชบริการในเสนทาง                   
ที่ตองการเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและ           
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.24)  ตามลําดับ       
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ตารางที่ 4.17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะจําแนกตามการประสานงาน 

การประสานงาน 

ระดับความ  
พอใจ(รอยละ) 

ระดับความ 
พึงพอใจ   
(n=100)           แปลผล อันดับ พอใจ

มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ
นอย
ท่ีสุด 

X S.D. 

1.  พนักงานบริษัท
ใหความชวยเหลือใน
การแกไขปญหาของ
ลูกคา      

11 36 46 7 - 3.51 0.78 มาก 2 

2. กระบวนการ
ติดตอสื่อสารใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อินเตอรเน็ท อีเมล 

7 46 41 6 - 3.54 0.71 มาก 1 

3.  มีการติดตาม
สถานการณของการ
ขนสงทุกขั้นตอน 

2 45 45 8 - 3.41 0.66 ปาน
กลาง 

3 
 
 

4. ระยะเวลาการ
คํานวณราคาและ
บริการรวดเร็วและ
ถูกตอง 

6 34 48 12 - 3.34 0.76 ปาน
กลาง 

4 

5.ความกระตือรือรน
ของพนักงานบริษัท
ในการตอบสนอง
ความตองการของ
ลูกคา 

5 32 53 10 - 3.32 0.72 ปาน
กลาง 

5 

ภาพรวม      3.42 0.72 ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 4.17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามการประสานงานพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง (X = 3.42) โดยที่กระบวนการติดตอส่ือสารใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอรเน็ท อีเมลเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุด
และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.54) รองลงมาคือพนักงานบริษัทใหความชวยเหลือ
ในการแกไขปญหาของลูกคาและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X= 3.51) สวนความ
กระตือรือรนของพนักงานบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคาเปนขอที่มีระดับความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.32) ตามลําดับ       
 
ตารางที่ 4.18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะจําแนกตามความสะดวก 

ความสะดวก 

ระดับความ 
พึงพอใจ(รอยละ)   

 

ระดับความ 
พึงพอใจ   
(n=100)           แปลผล อันดับ 

พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ     
นอย
ท่ีสุด 

X S.D. 

1.  เสนทางการเดินเรือไป
ยังทาเรือตาง ๆ 

13 39 46 2 - 3.63 0.73 มาก 1 

2.  ความพรอมอุปกรณ
เคร่ืองทุนแรงและ
เพียงพอตอการขนถาย
สินคาที่ทาเรือ 

12 35 47 6 - 3.53 0.78 มาก 2 

3.  ประเภทการใหบริการ
ของการขนสงครบวงจร 

7 35 48 10 - 3.39 0.76 ปาน
กลาง 

3 

4.  ความยืดหยุนในการ
จัดสงเที่ยวเรือเรงดวนใน
การใชเรือโปะ 

6 31 50 13 - 3.30 0.77 ปาน
กลาง 

4 

5.  ระยะเวลาในการรอ
คอยในการเริ่มงานขนสง 

5 33 46 16 - 3.27 0.78 ปาน
กลาง 

5 

ภาพรวม      3.42 0.76 ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 4.18 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามความสะดวกพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (X =3.42) โดยที่เสนทางการเดินเรือไปยังทาเรือตาง ๆ เปนขอท่ีมีระดับความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก              
(X =3.63) รองลงมาคือความพรอมอุปกรณเครื่องทุนแรงและเพียงพอตอการขนถายสินคาที่ทาเรือและ
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X =3.53) สวนระยะเวลาในการรอคอยในการเริ่มงานขนสง
เปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและมีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( X =3.27) ตามลําดับ   
     
ตารางที่ 4.19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะจําแนกตามการใหบริการดานขอมูล 

การใหบริการดาน
ขอมูล 

ระดับความ 

พึงพอใจ(รอยละ)   

 

ระดับความ 

พึงพอใจ   

(n=100)        แปลผล อันดับ 

พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ  
นอย
ท่ีสุด 

X S.D. 

1.  สัญญาวาจางใน
การขนสง 

8 60 30 2 - 3.74 0.62 มาก 1 

2.  การใหขอมูล
เสนทางที่จะขนสง 

3 43 40 14 - 3.35 0.75 ปานกลาง 2 

3.  การใหขอมูล
สภาพอากาศรองน้ํา
กอนการขนสง 

3 32 48 15 2 3.19 0.80 ปานกลาง 4 
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ตารางที่ 4.19 (ตอ) 

การใหบริการดาน
ขอมูล 

ระดับความ 

พึงพอใจ(รอยละ)   

 

ระดับความ 

พึงพอใจ   

(n=100)        แปลผล อันดับ 

พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ  
นอย
ท่ีสุด 

X S.D. 

4. การใหขอมูล
อุปสรรคในการ
ขนสงแตละครั้ง 

3 28 53 16 - 3.18 0.73 ปานกลาง 5 

5.  สามารถตอบ
ปญหาใหกับลูกคา
ไดอยางทันทีและ
ถูกตอง 

4 28 57 11 - 3.25 0.70 ปานกลาง 3 

ภาพรวม      3.34 0.72 ปานกลาง  

 จากตารางที่ 4.19 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามการใหบริการดานขอมูลพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 3.34) โดยที่สัญญาวาจางในการขนสงเปนขอท่ีมีระดับความ 
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก           
(X =3.74) รองลงมาคือการใหขอมูลเสนทางที่จะขนสงและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ        
ปานกลาง ( X =3.35) สวนการใหขอมูลอุปสรรคในการขนสงแตละครั้งเปนขอที่มีระดับความ          
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง (X =3.18) ตามลําดับ       
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ตารางที่ 4.20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะจําแนกตามอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ 

ดานอัธยาศัย
ความสนใจของ
ผูใหบริการ 

ระดับความ  
พอใจ(รอยละ) 

ระดับความ 
พึงพอใจ   
(n=100)        แปลผล อันดับ พอใจ

มาก
ท่ีสุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ  
นอย
ท่ีสุด 

X S.D. 

1.ความสนใจ
หวงใยตอลูกคา 

16 39 43 2 - 3.69 0.76 มาก 1 

2. การแสดง
อัธยาศัยเปน
กันเอง 

8 38 44 10 - 3.44 0.78 ปานกลาง 2 

3.การแสดงออก
ดานอารมณเมื่อ
อยูในสถาน 
การณคับขัน 

9 37 42 10 2 3.41 0.86 ปานกลาง 3 

4.การเอาใจใส
ในการรับฟง 

9 32 44 15 - 3.35 0.84 ปานกลาง 4 

5.ความคิดเห็น
ของลูกคาการ
พูดจา 
กิริยามารยาท 

8 30 50 11 1 3.33 0.81 ปานกลาง 5 

ภาพรวม      3.44 0.81 ปานกลาง  

จากตารางที่ 4.20 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการพบวาผูใชบริการมีระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.44) โดยที่ความสนใจหวงใยตอลูกคาเปนขอที่
มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก (X=3.69) รองลงมาคือการแสดงอัธยาศัยเปนกันเองและมีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับ ปานกลาง (X = 3.44) สวนความคิดเห็นของลูกคาการพูดจากิริยามารยาทเปนขอท่ีมีระดับความ

x
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พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง (X =3.33) ตามลําดับ       

สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานระหวางขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคกรและพฤติกรรมในการ
ใชบริการขนสงของผูใชบริการกับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) กําหนดเกณฑในการยอมรับสมมติฐานที่ระดับ 
0.05 ในกรณีที่พบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย                 
วิธีของ  LSD (Least Significant Difference) 
 สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการท่ีมีขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกรแตกตางกันสงผลตอความ        
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 ผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน   
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
โดยจําแนกตามฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน 

ความพึงพอใจ แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 0.804 2 0.402 10.051 0.354 
  ภายในกลุม 37.094 97 0.382   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 

0.271 2 0.136 0.309 0.735 

  ภายในกลุม 42.559 97 0.439   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 1.026 2 0.513 1.562 0.215 
  ภายในกลุม 31.876 97 0.329   
  รวม 32.902 99    

4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม         3.360 2 1.680 4.858 0.010* 
  ภายในกลุม 33.542 97 0.346   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม       0.054 2 0.027 0.082 0.921 
  ภายในกลุม 31.570 97 0.325   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม .200 2 0.100 0.236 0.790 
  ภายในกลุม 41.126 97 0.424   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 0.769 2 0.385 1.049 0.354 
  ภายในกลุม 35.587 97 0.367   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.354 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกมีคา Sig. เทากับ 
0.010 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ (LSD)  เพื่อหาความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน 
รายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 

 
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานเปนรายคู 

ฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน 
 เปนผูดูแลการ

จัดซื้อ/จัดจาง/
ส่ังซ้ือ 

เปนผูใชบริการ
หรือสินคา
โดยตรง  

เปนผูมีสวน
กําหนด/ตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
3.20 3.57 3.17 

เปนผูดูแลการจัด ซ้ือ /จัด
จาง/ส่ังซ้ือ 

3.20 - -0.370 
(0.006*) 

0.022 
(0.921) 

เปนผูใชบริการหรือสินคา
โดยตรง  

3.57 - - 0.392 
(0.064) 

เปนผูมีสวนกําหนด/ตรวจ 
สอบคุณสมบัติ 

3.17 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานเปนรายคู
พบวาผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานเปนผูดูแลการจัดซื้อ/จัดจาง/ส่ังซื้อมีความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกนอยกวาผูใชบริการที่มีฝายงาน/แผนก/ 
หนวยงานเปนผูใชบริการหรือสินคาโดยตรง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.370 และมีคา Sig. เทากับ 
0.006 

x
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 สมมติฐานที่ 1.2 ผูใชบริการที่มีตําแหนงในองคกรแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีตําแหนงในองคกรแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน 
 H1: ผูใชบริการที่มีตําแหนงในองคกรแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน   

 
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ

โดยจําแนกตามตําแหนงในองคกร 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 0.275 3 0.092 0.234 0.873 
  ภายในกลุม 37.623 96 0.392   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 1.111 3 0.370 0.852 0.469 

  ภายในกลุม 41.719 96 0.435   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 10.052 3 0.351 10.056 0.371 
  ภายในกลุม 31.851 96 0.332   
  รวม 32.902 99    

4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม         1.598 3 0.533 1.449 0.233 
  ภายในกลุม 35.304 96 0.368   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม       1.095 3 0.365 1.148 0.334 
  ภายในกลุม 30.529 96 0.318   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 2.266 3 0.755 1.856 .142 
  ภายในกลุม 39.060 96 0.407   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 1.417 3 0.472 1.298 0.280 
  ภายในกลุม 34.939 96 0.364   
  รวม 36.357 99    
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 จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง   
ทางน้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามตําแหนงในองคกรพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.280 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวาผูใชบริการที่มี
ตําแหนงในองคกรแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ      
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานที่ 1.3 ผูใชบริการที่มีรูปแบบการบริหารบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีรูปแบบการบริหารบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีรูปแบบการบริหารบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน   
 
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ

โดยจําแนกตามรูปแบบการบริหารบริษัท 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 60.058 5 1.212 3.577 0.005* 
  ภายในกลุม 31.840 94 0.339   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 1.917 5 0.383 0.881 0.497 
  ภายในกลุม 40.913 94 0.435   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 2.193 5 0.439 1.343 0.253 
  ภายในกลุม 30.709 94 0.327   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม  0.909 5 0.182 0.475 0.794 
  ภายในกลุม 35.994 94 0.383   
  รวม 36.902 99    
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ตารางที่ 4.24 (ตอ)       

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม  2.252 5 0.450 1.442 0.217 
  ภายในกลุม 29.371 94 0.312   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 1.465 5 0.293 0.691 0.631 
  ภายในกลุม 39.861 94 0.424   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 1.865 5 0.373 1.016 0.412 
  ภายในกลุม 34.492 94 0.367   
  รวม 36.357 99    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง   
ทางน้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามรูปแบบการบริหารบริษัทพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.412 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีรูปแบบการบริหารบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
ทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง 

 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการมีคา 
Sig. เทากับ 0.005 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ (LSD)  เพื่อหาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 
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ตารางที่ 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดย
จําแนกตามรูปแบบการบริหารบริษัทเปนรายคู 

รูปแบบการบริหารบริษัท 
 

เจาของคนเดยีว/
ครอบครวั 

หางหุน 
สวนจํากดั 

หางหุนสวน 
สามัญนิติบุคคล 

บริษัท
จํากัด 

บริษัท
มหาชน 

หางหุน 
สวนสามัญ 

2.66 3.65 3.81 3.86 4.33 4.50 
เจาของคนเดียว/ครอบครัว 2.66 - -0.983 

(0.014*) 
-1.151 

(0.003*) 
-1.196 

(0.001*) 
-1.666 

(0.001*) 
-1.833 

(0.001*) 
หางหุนสวนจํากัด 3.65 - - -0.168 

(0.536) 
-0.213 
(0.328) 

-0.683 
(0.086) 

-0.850 
(0.068) 

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 3.81 - - - -0.044 
(0.812) 

-0.515 
(0.177) 

-0.681 
(0.131) 

บริษัทจํากัด 3.86 - - - - -0.470 
(0.173) 

-0.637 
(0.130) 

บริษัทมหาชน 4.33 - - - - - -0.166 
(.754) 

หางหุนสวนสามัญ 4.50 - - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามรูปแบบการบริหารบริษัท
เปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีรูปแบบการบริหารบริษัทเจาของคนเดียว/ครอบครัวมีความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีรูปแบบการ
บริหารบริษัทหางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนและหางหุน 
สวนสามัญโดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ -0.983 ,-1.151, -1.196, -1.666 และ -1.833 และมีคา Sig. 
เทากับ 0.014, 0.003, 0.001, 0.001 และ 0.001 ตามลําดับ 
 สมมติฐานที่ 1.4 ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ           
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน   

 
ตารางที่ 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ

โดยจําแนกตามประเภทบริษัท 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 6.635 3 2.212 6.792 0.000* 
  ภายในกลุม 31.262 96 0.326   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 3.458 3 1.153 2.811 0.044* 
  ภายในกลุม 39.372 96 0.410   
  รวม 42.830 99    
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ตารางที่ 4.26 (ตอ) 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 4.253 3  1.418 4.751 0.004* 
  ภายในกลุม 28.649 96 0.298   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม  3.035 3 1.012 2.868 0.041* 
  ภายในกลุม 33.867 96 0.353   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม  3.021 3 1.007 3.380 0.021* 
  ภายในกลุม 28.603 96 0.298   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 2.727 3 0.909 2.261 0.086 
  ภายในกลุม 38.599 96 0.402   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 1.865 5 0.373 1.016 0.004* 
  ภายในกลุม 34.492 94 0.367   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะโดยจําแนกตามประเภทบริษัทพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย
เรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.004 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ H1 แสดงวาผูใชบริการที่มีประเภท
บริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดาน
คุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดานความสะดวกและดานบริการดานขอมูล มีคา Sig. 
เทากับ 0.000, 0.044, 0.004, 0.041 และ 0.021 ตามลําดับซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบ
แบบ  (LSD) เพื่อหาความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 
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ตารางที่ 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคู 

ประเภทบริษัท 
 

ผูสงออก
สินคาโดยตรง 

ผูรับจัดการ
ขนสงสินคา 

ผูสงออกและ
ผูนําเขา สายการเดินเรือ 

3.52 3.79 4.22 4.36 
ผูสงออกสินคาโดยตรง 3.52 - -0.276 

(0.050*) 
-0.702 

(0.000*) 
-0.840 

(0.003*) 
ผูรับจัดการขนสงสินคา 3.79 - - -0.426 

(0.008*) 
-0.563 

(0.037*) 
ผูสงออกและผูนําเขา 4.22 - - - -0.137 

(0.634) 
สายการเดินเรือ 4.36 - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคู
พบวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกสินคาโดยตรงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูรับจัดการขนสง
สินคาผูสงออกและผูนําเขาและสายการเดินเรือโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.276,-0.702 และ-0.840 
และมีคา Sig. เทากับ 0.050, 0.000 และ 0.003 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีประเภท
บริษัทผูรับจัดการขนสงสินคามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจาย
เมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกและผูนําเขาและสายการเดินเรือโดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.426 และ -0.563 และมีคา Sig. เทากับ 0.008 และ 0.037 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคู 

ประเภทบริษัท 
 

ผูสงออก
สินคาโดยตรง 

ผูรับจัดการ
ขนสงสินคา 

ผูสงออกและ
ผูนําเขา สายการเดินเรือ 

3.33 3.32 3.80 3.64 
ผูสงออกสินคาโดยตรง 3.33 - 0.009 

(0.954) 
-0.464 

(0.021*) 
-0.304 
(0.335) 

ผูรับจัดการขนสงสินคา 3.32 - - -0.473 
(0.008*) 

-0.313 
(0.299) 

ผูสงออกและผูนําเขา 3.80 - - - 0.160 
(0.622) 

สายการเดินเรือ 3.64 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกสินคาโดยตรงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา  
โดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกและผูนําเขาโดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.464 และมีคา Sig. เทากับ 0.021 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีประเภท
บริษัทผูรับจัดการขนสงสินคามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพ
ของบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกและผูนําเขาโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ         
-0.473 และมีคา Sig. เทากับ 0.008 
 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคู 

ประเภทบริษัท 
 

ผูสงออก
สินคาโดยตรง 

ผูรับจัดการ
ขนสงสินคา 

ผูสงออกและ
ผูนําเขา สายการเดินเรือ 

3.21 3.37 3.67 4.04 
ผูสงออกสินคาโดยตรง 3.21 - -0.160 

(0.229) 
-0.461 

(0.007*) 
-0.824 

(0.003*) 
ผูรับจัดการขนสงสินคา 3.37 - - -0.300 

(0.047*) 
-0.663 

(0.011*) 
ผูสงออกและผูนําเขา 3.67 - - - -0.362 

(0.193) 
สายการเดินเรือ 4.04 - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกสินคาโดยตรงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกและผูนําเขาและสาย
การเดินเรือโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.461 และ -0.824 และมีคา Sig. เทากับ 0.007 และ 0.003 
ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัท
ผู รับจัดการขนสงสินคามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการ
ประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกและผูนําเขาและสายการเดินเรือโดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.300 และ -0.663 และมีคา Sig. เทากับ 0.047 และ 0.011 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคู 

ประเภทบริษัท 
 

ผูสงออก
สินคาโดยตรง 

ผูรับจัดการ
ขนสงสินคา 

ผูสงออกและ
ผูนําเขา สายการเดินเรือ 

3.34 3.33 3.67 3.92 
ผูสงออกสินคาโดยตรง 3.34 - 0.005 

(0.971) 
-0.341 
(0.066) 

-0.584 
(0.048*) 

ผูรับจัดการขนสงสินคา 3.33 - - -0.347 
(0.035*) 

-0.589 
(0.037*) 

ผูสงออกและผูนําเขา 3.67 - - - -0.242 
(0.422) 

สายการเดินเรือ 3.92 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกสินคาโดยตรงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานความสะดวกนอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทสายการเดินเรือโดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ -0.584 และมีคา Sig. เทากับ 0.048  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูรับ
จัดการขนสงสินคามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวก           
นอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกและผูนําเขาและสายการเดินเรือโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ -0.347 และ -0.589 และมีคา Sig. เทากับ 0.035 และ 0.037 ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคู 

ประเภทบริษัท 
 

ผูสงออก
สินคาโดยตรง 

ผูรับจัดการ
ขนสงสินคา 

ผูสงออก
และผูนําเขา สายการเดินเรือ 

3.35 3.21 3.54 3.88 
ผูสงออกสินคาโดยตรง 3.35 - 0.136 

(0.306) 
-0.192 
(0.257) 

-0.528 
(0.051) 

ผูรับจัดการขนสงสินคา 3.21 - - -0.329 
(0.030*) 

-0.664 
(0.011*) 

ผูสงออกและผูนําเขา 3.54 - - - -0.335 
(0.227) 

สายการเดินเรือ 3.88 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามประเภทบริษัทเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูรับจัดการขนสงสินคามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลนอยกวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทผูสงออกและผูนําเขาและสาย
การเดินเรือโดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ -0.329 และ -0.664 และมีคา Sig. เทากับ 0.030 และ 0.011 
ตามลําดับ  
 สมมติฐานที่ 1.5 ผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน   
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
โดยจําแนกตามทุนจดทะเบียน 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม .891 4 0.223 0.572 0.684 
  ภายในกลุม 37.007 95 0.390   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 2.397 4 0.599 1.408 0.237 

  ภายในกลุม 40.433 95 0.426   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 5.696 4 1.424 4.972 0.001* 
  ภายในกลุม 27.206 95 0.286   
  รวม 32.902 99    

4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม         1.875 4 0.469 1.271 0.287 
  ภายในกลุม 35.028 95 0.369   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม       1.300 4 0.325 1.018 0.402 
  ภายในกลุม 30.324 95 0.319   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 2.066 4 0.517 1.250 0.295 
  ภายในกลุม 39.260 95 0.413   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 2.352 4 0.588 1.643 0.170 
  ภายในกลุม 34.005 95 0.358   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามทุนจดทะเบียนพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.170 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวาผูใชบริการที่มีทุนจด
ทะเบียนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงาน มีคา Sig. 
เทากับ 0.001 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ  (LSD) เพื่อหาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 
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ตารางที่ 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคู 

ทุนจดทะเบียน 
 

1-15  
ลานบาท 

16-31  
ลานบาท 

32-47  
ลานบาท 

48-62  
ลานบาท 

63-77 ลาน
บาท 

3.35 3.88 3.60 3.40 2.86 
1-15 ลานบาท 3.35 - -0.531 

(0.001*) 
-0.244 
(0.441) 

-0.044 
(0.793) 

0.488 
(0.035*) 

16-31 ลานบาท 3.88 - - 0.287 
(0.395) 

0.487 
(0.019*) 

1.020 
(0.000*) 

32-47 ลานบาท 3.60 - - - 0.200 
(0.564) 

0.733 
(0.056) 

48-62 ลานบาท 3.40 - - - - 0.533 
(0.049*) 

63-77 ลานบาท 2.86 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียน 1-15 ลานบาทมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
ดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียน 16-31 ลานบาทโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ -0.531 และมีคา Sig. เทากับ 0.001 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียน            
1-15 ลานบาทมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานมากกวา
ผู ใชบ ริการที่ มีทุนจดทะเบี ยน  63 -77  ล านบาทโดยมีผลต างค า เฉลี่ ย เท ากับ  0 .488  และ                           
มีคา Sig. เทากับ 0.035 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียน          
16-31 ลานบาทมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงาน
มากกวาผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียน 48-62 ลานบาทและ 63-77 ลานบาทโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.487 และ 1.020 และมีคา Sig. เทากับ 0.019 และ 0.000 ตามลําดับ 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียน            
48-62 ลานบาทมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงาน
มากกวาผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียน 63-77 ลานบาทโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.533 และมีคา   
Sig. เทากับ 0.049 
 สมมติฐานที่ 1.6 ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน   
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ตารางที่ 4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
โดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 2.066 4 0.516 1.369 0.250 
  ภายในกลุม 35.832 95 0.377   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 0.654 4 0.163 0.368 0.831 
  ภายในกลุม 42.176 95 0.444   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 2.298 4 0.575 1.784 0.138 
  ภายในกลุม 30.604 95 0.322   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม  1.012 4 0.253 0.670 0.615 
  ภายในกลุม 35.890 95 0.378   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม  2.685 4 0.671 2.204 0.074 
  ภายในกลุม 28.938 95 0.305   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 4.690 4 1.172 3.040 0.021* 
  ภายในกลุม 36.637 95 0.386   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 2.241 4 0.560 1.560 0.191 
  ภายในกลุม 34.116 95 0.359   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการ
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ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.191 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจมีคา Sig. 
เทากับ 0.021 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ (LSD) เพื่อหาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจเปน
รายคู 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ  

1-13 ป 14-27 ป 28-41 ป 42-55 ป 56-69 ป 
3.37 3.42 3.17 3.83 4.13 

1-13 ป 3.37 - -0.053 
0.727 

0.196 
(0.315) 

-0.459 
(0.030*) 

-0.761 
(0.046*) 

14-27 ป 3.42 - - 0.250 
(0.177) 

-0.405 
(0.043*) 

-0.708 
(0.060) 

28-41 ป 3.17 - - - -0.655 
(0.006*) 

0.958 
(0.016*) 

42-55 ป 3.83 - - - - -0.302 
(0.449) 

56-69 ป 4.13 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
เปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 1-13 ปมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ          
42-55 ปและ 56-69 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.459 และ -0.761 และมีคา Sig. เทากับ 0.030 และ 
0.046 ตามลําดับ 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่
มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 14-27 ปมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดาน
อัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 42-55 ป โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ -0.405 และมีคา Sig. เทากับ 0.043 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่
มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 28-41 ปมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดาน
อัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 42-55 ป โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ -0.655 และมีคา Sig. เทากับ 0.006 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่
มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 28-41 ปมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดาน
อัธยาศัยความสนใจมากกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 56-69 ปโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.958 และมีคา Sig. เทากับ 0.016 
  สมมติฐานที่ 1.7 ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
  H0: ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
  H1: ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน   
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ตารางที่ 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
โดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 9.951 5 1.990 6.694 0.000* 
  ภายในกลุม 27.947 94 0.297   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 4.095 5 0.819 1.988 0.088 
  ภายในกลุม 38.735 94 0.412   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 4.991 5 0.998 3.362 0.008* 
  ภายในกลุม 27.911 94 0.297   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม  4.493 5 0.899 2.606 0.030* 
  ภายในกลุม 32.409 94 0.345   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม  2.928 5 0.586 1.918 0.099 
  ภายในกลุม 28.696 94 0.305   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 5.796 5 1.159 3.067 0.013* 
  ภายในกลุม 35.531 94 0.378   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 5.839 5 1.168 3.597 0.005* 
  ภายในกลุม 30.518 94 0.325   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงพบวาความพึงพอใจรวมในการใช
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บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.005 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ H1 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการดาน
การประสานงาน ดานความสะดวกและดานอัธยาศัยความสนใจมีคา Sig. เทากับ 0.000, 0.008,  0.030 
และ 0.013 ตามลําดับซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ (LSD)  เพื่อหาความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 
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ตารางที่ 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตาม 
  ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคู 

ลักษณะประเภทที่ 
ใชบริการขนสง 

 

เรือโปะอยาง
เดียวตาม

ทะเลชายฝง 

เรือโปะอยาง
เดียวตามลุม
น้ําตาง ๆ 

รถบรรทุกและ
เรือโปะตาม
ชายฝงทะเล 

รถบรรทุกและ
เรือโปะตามลุม

น้ําตาง ๆ 

รถบรรทุกพรอม
อุปกรณและเรือโปะ
ตามลุมน้ําตาง ๆ 

รถบรรทุกพรอม
อุปกรณขนถายและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

4.15 3.66 3.84 3.40 4.34 4.08 
เรือโปะอย าง เดียวตามทะเล
ชายฝง 

4.15 - 0.495 
(0.005*) 

0.317 
(0.267) 

0.757 
(0.000*) 

-0.182 
(0.420) 

0.068 
(0.726) 

เรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ํ า  
ตาง ๆ 

3.66 - - -0.179 
(0.495) 

0.260 
(0.495) 

-0.679 
(0.001*) 

-0.428 
(0.009*) 

รถบรรทุกและ เรื อโป ะตาม
ชายฝงทะเล 

3.84 -   - - 0.440 
(0.110) 

-0.500 
(0.097) 

-0.248 
(0.369) 

รถบรรทุกและเรือโปะตามลุม
น้ําตาง ๆ 

3.40 - - - - -0.940 
(0.000*) 

-0.688 
(0.000*) 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

4.34 - - - - - 0.251 
(0.246) 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถาย
และเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

4.08 - - - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

x
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 จากตารางที่ 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใช
บริการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตาม
ทะเลชายฝงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ
มากกวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ และรถ 
บรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.495 และ 0.757 และมีคา Sig. เทากับ 
0.005 และ 0.000 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ มีความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีลักษณะ
ประเภท ที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ และรถบรรทุก พรอม
อุปกรณขนถายและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.679 และ-0.428 และมีคา Sig. 
เทากับ 0.001 และ 0.009 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
ดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ มีความพึงพอใจ 
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีลักษณะ
ประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ และรถบรรทุกพรอม
อุปกรณขนถายและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.940 และ -0.688 และมีคา
Sig. เทากับ 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.38 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามลักษณะ
ประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคู 

ลักษณะประเภทที่ 
ใชบริการขนสง 

 

เรือโปะอยาง
เดียวตามทะเล

ชายฝง 

เรือโปะอยาง
เดียวตามลุมน้ํา

ตาง ๆ 

รถบรรทุกและเรือ
โปะตามชายฝง

ทะเล 

รถบรรทุกและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง 

ๆ 

รถบรรทุกพรอม
อุปกรณและเรือโปะ
ตามลุมน้ําตาง ๆ 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณ
ขนถายและเรือโปะตามลุม

น้ําตาง ๆ 
3.44 3.17 3.48 3.36 3.72 3.75 

เรือโปะอยางเดียวตามทะเลชายฝง 3.44 - 0.267 
(0.128) 

-0.037 
(0.896) 

0.082 
(0.664) 

-0.277 
(0.222) 

-0.312 
(0.111) 

เรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ํา  ตาง ๆ 3.17 - - -0.304 
(0.248) 

-0.184 
(0.236) 

-0.544 
(0.007*) 

-0.579 
(0.000*) 

รถบรรทุกและเรือโปะตามชายฝง
ทะเล 

3.48 - - - 0.120 
(0.661) 

-0.240 
(0.423) 

-0.275 
(0.320) 

รถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง 
ๆ 

3.36 - - - - -0.360 
(0.091) 

-0.395 
(0.028*) 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

3.72 - - - - - -0.035 
(0.869) 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและ
เรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

3.75 - - - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

x
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 จากตารางที่ 4.38 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการ
ขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ํา
ตาง ๆ มีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ
และรถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.544  
และ -0.579 และมีคา Sig. เทากับ 0.007 และ 0.000 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ มีความ      
พึงพอใจในการ ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มี
ลักษณะประเภท ที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.395 และมีคา Sig. เทากับ 0.028 
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ตารางที่ 4.39  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามลักษณะ 
 ประเภททีใ่ชบริการขนสงเปนรายคู 

ลักษณะประเภทที่ 
ใชบริการขนสง 

 

เรือโปะอยาง
เดียวตามทะเล

ชายฝง 

เรือโปะอยาง
เดียวตามลุมน้ํา

ตาง ๆ 

รถบรรทุกและเรือ
โปะตามชายฝง

ทะเล 

รถบรรทุกและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง 

ๆ 

รถบรรทุกพรอม
อุปกรณและเรือโปะ
ตามลุมน้ําตาง ๆ 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณ
ขนถายและเรือโปะตามลุม

น้ําตาง ๆ 
3.57 3.47 3.84 3.06 3.66 3.37 

เรือโปะอยางเดียวตามทะเลชายฝง 3.57 - 0.098 
(0.599) 

-0.268 
(0.382) 

0.511 
(0.014*) 

-0.088 
(0.716) 

0.193 
(0.357) 

เรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ํา  ตาง ๆ 3.47 - - -0.367 
(0.196) 

0.412 
(0.015*) 

-0.187 
(0.379) 

0.094 
(0.582) 

รถบรรทุกและเรือโปะตามชายฝง
ทะเล 

3.84 - - - 0.780 
(0.009*) 

0.180 
(0.577) 

0.462 
(0.123) 

รถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง 
ๆ 

3.06 - - - - -0.600 
(0.010*) 

-0.317 
(0.099) 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

3.66 - - - - - 0.282 
(0.226) 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและ
เรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

3.37 - - - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

x
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 จากตารางที่ 4.39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง
เปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตามทะเลชายฝงมี
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกมากกวาผูใชบริการที่มี
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.511 และมีคา Sig. เทากับ 0.014  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ มีความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกมากกวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง
รถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.412 และมีคา Sig. เทากับ 0.015 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามชายฝงทะเลมีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกมากกวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการ
ขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.780 และมีคา Sig. เทากับ 
0.009 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ มีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกนอยกวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการ
ขนสงรถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.600 และมี
คา Sig. เทากับ 0.010 
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ตารางที่ 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดย 
จําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคู 

ลักษณะประเภทที่ 
ใชบริการขนสง 

 

เรือโปะอยาง
เดียวตามทะเล

ชายฝง 

เรือโปะอยาง
เดียวตามลุมน้ํา

ตาง ๆ 

รถบรรทุกและเรือ
โปะตามชายฝง

ทะเล 

รถบรรทุกและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง 

ๆ 

รถบรรทุกพรอม
อุปกรณและเรือโปะ
ตามลุมน้ําตาง ๆ 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณ
ขนถายและเรือโปะตามลุม

น้ําตาง ๆ 
3.62 3.45 3.64 3.00 3.76 3.54 

เรือโปะอยางเดียวตามทะเลชายฝง 3.62 - 0.174 
(0.377) 

-0.011 
(0.972) 

0.628 
(0.004*) 

-0.131 
(0.607) 

0.084 
(0.702) 

เรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ํา  ตาง ๆ 3.45 - - -0.185 
(0.531) 

0.454 
(0.011*) 

-0.305 
(0.172) 

-0.089 
(0.619) 

รถบรรทุกและเรือโปะตามชายฝง
ทะเล 

3.64 - - - 0.640 
(0.040*) 

-0.120 
(0.722) 

0.095 
(0.759) 

รถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง 
ๆ 

3.00 - - - - -0.760 
(0.002*) 

-0.544 
(0.008*) 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือ
โปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

3.76 - - - - - 0.215 
(0.376) 

รถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและ
เรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ 

3.54 - - - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

x
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 จากตารางที่ 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการ
ขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตามทะเล
ชายฝงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจมากกวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.628 และมีคา Sig. เทากับ 0.004 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ มีความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจมากกวาผูใชบริการที่มีลักษณะ
ประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.454 
และมีคา Sig. เทากับ 0.011 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามชายฝงทะเลมีความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจมากกวาผูใชบริการที่มี
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.640 และมีคา Sig. เทากับ 0.040 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ มีความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีลักษณะ
ประเภทที่ใชบริการขนสงรถบรรทุกพรอมอุปกรณและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ และรถบรรทุกพรอม
อุปกรณขนถายและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.760 และ -0.544 และมีคา 
Sig. เทากับ 0.002 และ 0.008 ตามลําดับ 
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 สมมติฐานที่ 2 ผูใชบริการที่มีพฤติกรรมในการใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 2.1 ผูใชบริการที่มีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ

โดยจําแนกตามแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัท 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 0.398 2 0.199 0.514 0.599 
  ภายในกลุม 37.500 97 0.387   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 1.286 2 0.643 1.501 0.228 
  ภายในกลุม 41.544 97 0.428   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 0.180 2 0.090 0.267 0.766 
  ภายในกลุม 32.722 97 0.337   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม  0.046 2 0.023 0.060 0.941 
  ภายในกลุม 36.857 97 0.380   
  รวม 36.902 99    
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม  0.217 2 0.109 0.335 0.716 
  ภายในกลุม 31.406 97 0.324   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 1.868 2 0.934 2.296 0.106 
  ภายในกลุม 39.459 97 0.407   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 2.352 4 0.588 1.643 0.507 
  ภายในกลุม 34.005 95 0.358   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.507 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานที่ 2.2 ผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
โดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือน 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 3.476 4 0.869 2.398 0.055 
  ภายในกลุม 34.421 95 0.362   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 3.633 4 0.908 2.201 0.075 
  ภายในกลุม 39.197 95 0.413   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 4.151 4 1.038 3.429 0.012* 
  ภายในกลุม 28.751 95 0.303   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม   4.400 4 1.100 3.216 0.016* 
  ภายในกลุม 32.502 95 0.342   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม   8.757 4 2.189 9.095 0.000* 
  ภายในกลุม 22.867 95 0.241   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 5.525 4 1.381 3.665 0.008* 
  ภายในกลุม 35.802 95 0.377   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 0.506 2 0.253 0.685 0.002* 
  ภายในกลุม 35.851 97 0.370   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ H1 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงาน ดานความ
สะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัยความสนใจมีคา Sig. เทากับ 0.012, 0.016, 0.000 และ 
0.008 ตามลําดับซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ (LSD) เพื่อหาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคู 
การใชบริการ 
ขนสง/ เดือน  

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-10 คร้ัง 10 ครั้งขึ้นไป 
3.26 3.53 3.45 3.66 4.40 

1-2 ครั้ง 3.26 - -0.274 
(0.032*) 

-0.188 
(0.370) 

-0.398 
(0.039*) 

-1.138 
(0.005*) 

3-4 ครั้ง 3.53 - - 0.085 
(0.696) 

-0.124 
(0.535) 

-0.864 
(0.034*) 

5-6 ครั้ง 3.45 -   - - -0.210 
(0.423) 

-0.950 
(0.031*) 

7-10 คร้ัง 3.66 - - - - -0.740 
(0.086) 

10 ครั้งขึ้นไป 4.40 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 1-2 ครั้งมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 3-4 คร้ัง                  

x
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7-10 ครั้งและ 10 คร้ังขึ้นไปโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.274, -0.398 และ -1.138 และมีคา Sig. 
เทากับ 0.032, 0.039และ 0.005 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีการ
ใชบริการขนสง/ เดือน 3-4 ครั้งมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการ
ประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 10 คร้ังขึ้นไปโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ -0.864 และมีคา Sig. เทากับ 0.034  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีการ
ใชบริการขนสง/ เดือน 5-6 ครั้งมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการ
ประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 10 คร้ังขึ้นไปโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ -0.950 และมีคา Sig. เทากับ 0.031  
 
ตารางที่ 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคู 
การใชบริการ 
ขนสง/ เดือน  

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-10 คร้ัง 10 ครั้งขึ้นไป 
3.24 3.49 3.92 3.68 3.40 

1-2 ครั้ง 3.24 - -0.251 
(0.064) 

-0.680 
(0.003*) 

-0.435 
(0.035*) 

-0.155 
(0.714) 

3-4 ครั้ง 3.49 - - -0.428 
(0.068) 

-0.183 
(0.391) 

0.096 
(0.821) 

5-6 ครั้ง 3.92 -   - - 0.245 
(0.379) 

0.525 
(0.259) 

7-10 คร้ัง 3.68 - - - - 0.280 
(0.538) 

10 ครั้งขึ้นไป 3.40 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

x
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 จากตารางที่ 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคู
พบวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 1-2 ครั้งมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 5-6 คร้ัง และ            
7-10 ครั้งโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.680 และ -0.435 และมีคา Sig. เทากับ 0.003 และ 0.035 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.45 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคู 
การใชบริการ 
ขนสง/ เดือน  

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-10 คร้ัง 10 ครั้งขึ้นไป 
3.09 3.40 3.70 3.90 4.20 

1-2 ครั้ง 3.09 - -0.312 
(0.007*) 

-0.606 
(0.002*) 

-0.806 
(0.000*) 

-1.106 
(0.002*) 

3-4 ครั้ง 3.40 - - -0.293 
(0.135) 

-0.493 
(0.007*) 

-0.793 
(0.029*) 

5-6 ครั้ง 3.70 -   - - -0.200 
(0.392) 

-0.500 
(0.200) 

7-10 คร้ัง 3.90 - - - - -0.300 
(0.432) 

10 ครั้งขึ้นไป 4.20 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.45 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 1-2 ครั้งมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 3-4 ครั้ง 5-
6 คร้ัง 7-10 ครั้งและ 10 ครั้งขึ้นไปโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.312, -0.606, -0.806 และ -1.106 และ
มีคา Sig. เทากับ 0.007, 0.002, 0.000 และ 0.002 ตามลําดับ 
  
 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
การใชบริการขนสง/ เดือน 3-4 ครั้งมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ            
ดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 7-10 คร้ังและ 10 คร้ังขึ้นไป
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.493 และ -0.793 และมีคา Sig. เทากับ 0.007 และ 0.029 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือนเปนรายคู 
การใชบริการ 
ขนสง/ เดือน  

1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-10 คร้ัง 10 ครั้งขึ้นไป 
3.26 3.43 3.85 3.84 4.20 

1-2 ครั้ง 3.26 - -0.169 
(0.232) 

-0.580 
(0.015*) 

-0.570 
(0.009*) 

-0.930 
(0.038*) 

3-4 ครั้ง 3.43 - - -0.411 
(0.094) 

-0.401 
(0.075) 

-0.761 
(0.092) 

5-6 ครั้ง 3.85 -   - - 0.010 
(0.973) 

-0.350 
(0.473) 

7-10 คร้ัง 3.84 - - - - -0.360 
(0.451) 

10 ครั้งขึ้นไป 4.20 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามการใชบริการขนสง/ เดือน
เปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 1-2 คร้ังมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือน 5-6 
คร้ัง 7-10 ครั้งและ 10 คร้ังขึ้นไปโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.580, -0.570 และ -0.930 และมีคา             
Sig. เทากับ 0.015, 0.009 และ 0.038 ตามลําดับ 
  
 

x
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 สมมติฐานที่ 2.3 ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังแตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้งแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้งแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ

โดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS Df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 5.467 4 1.367 4.003 0.005* 
  ภายในกลุม 32.431 95 0.341   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 8.941 4 2.235 6.266 0.000* 
  ภายในกลุม 33.889 95 0.357   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 6.784 4 1.696 6.169 0.000* 
  ภายในกลุม 26.119 95 0.275   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม  4.868 4 1.217 3.609 0.009* 
  ภายในกลุม 32.035 95 0.337   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม  9.003 4 2.251 9.452 0.000* 
  ภายในกลุม 22.621 95 0.238   
  รวม 31.624 99    
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ตารางที่ 4.47 (ตอ) 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS Df MS F Sig. 

6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 9.206 4 2.301 6.807 0.000* 
  ภายในกลุม 32.121 95 0.338   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 9.436 4 2.359 8.325 0.000* 
  ภายในกลุม 26.921 95 0.283   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้งพบวาความพึงพอใจรวมในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ H1 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการดาน
คุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัย
ความสนใจมีคา Sig. เทากับ 0.005, 0.000, 0.000, 0.009, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับซ่ึงมีคานอยกวา 
0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ  (LSD)  เพื่อหาความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูที่นัยสําคัญที่ 0.05 
ตอไป 
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ตารางที่ 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา  
โดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ 
คร้ังเปนรายคู 

ปริมาณน้าํหนกั 
ขนสงโดยเฉลีย่/ คร้ัง 

 

นอยกวา 
10,000 
ตัน 

10,001-
20,000 
ตัน 

20,001-
30,000 
ตัน 

30,001-
40,000 
ตัน 

40,001-
50,000 
ตัน 

3.63 3.59 3.70 4.08 4.30 
นอยกวา 10,000 ตัน 3.63 - 0.037 

(0.847) 
-0.069 
(0.759) 

-0.450 
(0.017*) 

-0.669 
(0.135) 

10,001-20,000 ตัน 3.59 - - -0.106 
(0.575) 

-0.487 
(0.001*) 

-0.706 
(0.101) 

20,001-30,000 ตัน 3.70 -   - - -0.381 
(0.037*) 

-0.600 
(0.178) 

30,001-40,000 ตัน 4.08 - - - - -0.219 
(0.606) 

40,001-50,000 ตัน 4.30 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดย
เฉล่ีย/ คร้ังเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังนอยกวา 10,000 ตันมี
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวา
ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 30,001-40,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ย                
เทากับ -0.450 และมีคา Sig. เทากับ 0.017 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 10,001-20,000 ตันมีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนัก
ขนส งโดย เฉลี่ ย / ค ร้ัง  30 ,001-40 ,000  ตันโดยมีผลต างค า เฉ ล่ีย เท ากับ  -0.487  และมีค า                           
Sig. เทากับ 0.001 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 20,001-30,000 ตันมีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนัก
ขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 30,001-40,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.381 และมีคา Sig. เทากับ 
0.037 
 
ตารางที่ 4.49  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง

น้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ 
คร้ังเปนรายคู 

ปริมาณน้าํหนกั 
ขนสงโดยเฉลีย่/ คร้ัง 

 

นอยกวา 
10,000 
ตัน 

10,001-
20,000 
ตัน 

20,001-
30,000 
ตัน 

30,001-
40,000 
ตัน 

40,001-
50,000 
ตัน 

2.90 3.20 3.55 3.67 4.20 
นอยกวา 10,000 ตัน 2.90 - -0.292 

(0.146) 
-0.649 

(0.006*) 
-0.763 

(0.000*) 
-1.292 

(0.005*) 
10,001-20,000 ตัน 3.20 - - -0.357 

(0.069) 
-0.471 

(0.002*) 
-1.000 

(0.024*) 
20,001-30,000 ตัน 3.55 -   - - -0.114 

(0.537) 
-0.642 
(0.158) 

30,001-40,000 ตัน 3.67 - - - - -0.528 
(0.224) 

40,001-50,000 ตัน 4.20 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดย
เฉล่ีย/ คร้ังเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังนอยกวา 10,000 ตันมี
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการนอยกวาผูใชบริการที่
มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 20,001-30,000 ตัน 30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตัน

x
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โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.649, -0.763 และ -1.292 และมีคา Sig. เทากับ 0.006, 0.000 และ                
0.005 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 10,001-20,000 ตันมีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสง
โดยเฉลี่ย/ คร้ัง 30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.471             
และ -1.000 และมีคา Sig. เทากับ 0.002 และ0.024 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 
เปนรายคู 

ปริมาณน้ําหนัก 
ขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 

 

นอยกวา 
10,000 ตัน 

10,001-
20,000 ตัน 

20,001-
30,000 ตัน 

30,001-
40,000 ตัน 

40,001-
50,000 ตัน 

3.38 3.12 3.21 3.68 4.00 
นอยกวา 10,000 ตัน 3.38 - 0.260 

(0.140) 
0.170 

(0.401) 
-0.301 
(0.074) 

-0.615 
(0.126) 

10,001-20,000 ตัน 3.12 - - -0.090 
(0.599) 

-0.561 
(0.000*) 

-0.875 
(0.025*) 

 3.21 -   - - -0.471 
(0.004*) 

-0.785 
(0.050) 

30,001-40,000 ตัน 3.68 - - - - -0.314 
(0.410) 

40,001-50,000 ตัน 4.00 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง
เปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 10,001-20,000 ตันมีความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนัก
ขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.561 
และ -0.875 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.025 ตามลําดับ 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 20,001-30,000 ตันมีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสง
โดยเฉลี่ย/ คร้ัง 30,001-40,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.471 และมีคา Sig. เทากับ 0.004 
 
ตารางที่ 4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังเปน
รายคู 

ปริมาณน้าํหนกั 
ขนสงโดยเฉลีย่/ คร้ัง 

 

นอยกวา 
10,000 
ตัน 

10,001-
20,000 
ตัน 

20,001-
30,000 
ตัน 

30,001-
40,000 
ตัน 

40,001-
50,000 
ตัน 

3.21 3.22 3.32 3.61 4.30 
นอยกวา 10,000 ตัน 3.21 - -0.012 

(0.950) 
-0.113 
(0.614) 

-0.398 
(0.033*) 

-1.084 
(0.016*) 

10,001-20,000 ตัน 3.22 - - -0.101 
(0.594) 

-0.386 
(0.007*) 

-1.072 
(0.013*) 

20,001-30,000 ตัน 3.32 -   - - -0.285 
(0.114) 

-0.971 
(0.029*) 

30,001-40,000 ตัน 3.61 - - - - -0.685 
(0.106) 

40,001-50,000 ตัน 4.30 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง
เปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้งนอยกวา 10,000 ตันมีความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณ
น้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -
0.398 และ -1.084 และมีคา Sig. เทากับ 0.033 และ 0.016 ตามลําดับ 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้งเปนรายคูพบวาผูใชบริการ
ที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 10,001-20,000 ตันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 
30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.386 และ -1.072 และมีคา 
Sig. เทากับ 0.007 และ 0.013 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้งเปนรายคูพบวาผูใชบริการ
ที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 20,001-30,000 ตันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง                    
40,001-50,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.971 และมีคา Sig. เทากับ 0.029 
 
ตารางที่ 4.52 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง
เปนรายคู 

ปริมาณน้าํหนกั 
ขนสงโดยเฉลีย่/ คร้ัง 

 

นอยกวา 
10,000 
ตัน 

10,001-
20,000 
ตัน 

20,001-
30,000 
ตัน 

30,001-
40,000 
ตัน 

40,001-
50,000 
ตัน 

2.92 3.02 3.57 3.58 3.90 
นอยกวา 10,000 ตัน 2.92 - -0.104 

(0.523) 
-0.648 

(0.001*) 
-0.662 

(0.000*) 
-0.976 

(0.010*) 
10,001-20,000 ตัน 3.02 - - -0.543 

(0.001*) 
-0.558 

(0.000*) 
-0.872 

(0.016*) 
20,001-30,000 ตัน 3.57 -   - - -0.014 

(0.925) 
-0.328 
(0.375) 

30,001-40,000 ตัน 3.58 - - - - -0.314 
(0.376) 

40,001-50,000 ตัน 3.90 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

x
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 จากตารางที่ 4.52 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ 
ครั้งเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังนอยกวา 10,000 ตันมีความ         
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลนอยกวาผูใชบริการที่มี
ปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 20,001-30,000 ตัน 30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตัน
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.648 -0.662 และ -0.976 และมีคา Sig. เทากับ 0.001, 0.000 และ 0.010 
ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 10,001-20,000 ตันมีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสง
โดยเฉล่ีย/ ครั้ง 20,001-30,000 ตัน 30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ -0.543 -0.558 และ -0.872 และมีคา Sig. เทากับ 0.001 0.000 และ 0.016 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ 
คร้ังเปนรายคู 

ปริมาณน้ําหนัก 
ขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 

 

นอยกวา 
10,000 ตัน 

10,001-
20,000 ตัน 

20,001-
30,000 ตัน 

30,001-
40,000 ตัน 

40,001-
50,000 ตัน 

3.10 3.09 3.52 3.73 4.00 
นอยกวา 10,000 ตัน 3.10 - 0.011 

(0.954) 
-0.420 
(0.063) 

-0.625 
(0.001*) 

-0.892 
(0.046*) 

10,001-20,000 ตัน 3.09 - - -0.432 
(0.025*) 

-0.636 
(0.000*) 

-0.903 
(0.036*) 

20,001-30,000 ตัน 3.52 -   - - -0.204 
(0.257) 

-0.471 
(0.286) 

30,001-40,000 ตัน 3.73 - - - - -0.266 
(0.528) 

40,001-50,000 ตัน 4.00 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

x
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 จากตารางที่ 4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดย
เฉล่ีย/ คร้ังเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังนอยกวา 10,000 ตันมี
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่
มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตันโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ -0.625 และ -0.892 และมีคา Sig. เทากับ 0.001 และ 0.046 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังเปนรายคูพบวา
ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 10,001-20,000 ตันมีความพึงพอใจในการ            
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนัก
ขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 20,001-30,000 ตัน 30,001-40,000 ตันและ 40,001-50,000 ตันโดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ -0.432, -0.636 และ -0.903 และมีคา Sig. เทากับ 0.025 -0.000 และ 0.036 ตามลําดับ 
 สมมติฐานที่ 2.4 ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยแตกตางกันสงผลตอความ 
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน  
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ       
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.54 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ

โดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 6.755 4 1.689 5.151 0.001* 
  ภายในกลุม 31.143 95 0.328   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 6.500 4 1.625 4.250 0.003* 
  ภายในกลุม 36.330 95 0.382   
  รวม 42.830 99    
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ตารางที่ 4.54 (ตอ) 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 7.549 4 1.887 7.071 0.000* 
  ภายในกลุม 25.354 95 0.267   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม  3.931 4 0.983 2.832 0.029* 
  ภายในกลุม 32.971 95 0.347   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม  4.344 4 1.086 3.782 0.007* 
  ภายในกลุม 27.280 95 0.287   
  รวม 31.624 99    
6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 6.768 4 1.692 4.651 0.002* 
  ภายในกลุม 34.558 95 0.364   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 7.315 4 1.829 5.983 0.000* 
  ภายในกลุม 29.041 95 0.306   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.54 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยพบวาความพึงพอใจรวมในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ H1 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ               
ดานคุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและ            
ดานอัธยาศัยความสนใจมีคา Sig. เทากับ 0.001,  0.003, 0.000, 0.029, 0.007 และ 0.002 ตามลําดับซ่ึงมี          
คานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ (LSD) เพื่อหาความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู             
ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 
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ตารางที่ 4.55 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู 

ระยะเวลาในการขนสง 
 

7 วัน 10 วัน 15 วัน 20 วัน มากกวา 20 วนั 
3.46 3.77 4.13 3.87 2.90 

7 วัน 3.46 - -0.312 
(0.212) 

-0.664 
(0.012*) 

-0.403 
(0.141) 

0.566 
(0.129) 

10 วัน 3.77 - - -0.352 
(0.014*) 

-0.091 
(0.572) 

0.878 
(0.004*) 

15 วัน 4.13 -   - - 0.260 
(0.148) 

1.230 
(0.000*) 

20 วัน 3.87 - - - - 0.970 
(0.003*) 

มากกวา 20 วัน 2.90 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.55 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 7 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันโดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.664 และมีคา Sig. เทากับ 0.012 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 10 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจาย
เมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.352 
และมีคา Sig. เทากับ 0.014 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 10 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจาย
เมื่อใชบริการมากกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงมากกวา 20 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.878 และมีคา Sig. เทากับ 0.004 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 15 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจาย
เมื่อใชบริการมากกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงมากกวา 20 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
1.230 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 20 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจาย
เมื่อใชบริการมากกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงมากกวา 20 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.970 และมีคา Sig. เทากับ 0.003 
 
ตารางที่ 4.56 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู 

ระยะเวลาในการขนสง 
 

7 วัน 10 วัน 15 วัน 20 วัน มากกวา 20 วนั 
2.90 3.32 3.77 3.49 2.90 

7 วัน 2.90 - -0.427 
(0.114) 

-0.876 
(0.002*) 

-0.594 
(0.046*) 

0.000 
(1.000) 

10 วัน 3.32 - - -0.449 
(0.004*) 

-0.166 
(0.344) 

0.427 
(0.187) 

15 วัน 3.77 -   - - 0.282 
(0.146) 

0.876 
(0.010*) 

20 วัน 3.49 - - - - 0.594 
(0.087) 

มากกวา 20 วัน 2.90 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.56 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 7 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

x
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โดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันและ 20 วัน
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.876 และ -0.594 และมีคา Sig. เทากับ 0.002 และ 0.046 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 10 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพ
ของบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.449 
และมีคา Sig. เทากับ 0.004 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 15 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพ
ของบริการมากกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงมากกวา 20 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.876 และมีคา Sig. เทากับ 0.010 
 
ตารางที่ 4.57 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู 

ระยะเวลาในการขนสง 
 

7 วัน 10 วัน 15 วัน 20 วัน มากกวา 20 วนั 
3.46 3.17 3.83 3.49 2.90 

7 วัน 3.46 - 0.292 
(0.195) 

-0.371 
(0.115) 

-0.027 
(0.911) 

0.166 
(0.618) 

10 วัน 3.17 - - -0.664 
(0.000*) 

-0.319 
(0.031*) 

-0.125 
(0.642) 

15 วัน 3.83 -   - - 0.344 
(0.035*) 

0.538 
(0.055) 

20 วัน 3.49 - - - - 0.194 
(0.501) 

มากกวา 20 วัน 2.90 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

x
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 จากตารางที่ 4.57 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู
พบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 10 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย
เรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันและ 20 วันโดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.664 และ -0.319 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.031 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 15 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการ
ประสานงานมากกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 20 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.344 
และมีคา Sig. เทากับ 0.035 
 
ตารางที่ 4.58 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู 

ระยะเวลาในการขนสง 
 

7 วัน 10 วัน 15 วัน 20 วัน มากกวา 20 วนั 
3.03 3.29 3.70 3.50 3.30 

7 วัน 3.03 - -0.264 
(0.303) 

-0.674 
(0.013*) 

-0.472 
(0.094) 

-0.266 
(0.485) 

10 วัน 3.29 - - -0.409 
(0.005*) 

-0.208 
(0.215) 

-0.002 
(0.994) 

15 วัน 3.70 -   - - 0.201 
(0.275) 

0.407 
(0.201) 

20 วัน 3.50 - - - - 0.205 
(0.531) 

มากกวา 20 วัน 3.30 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.58 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู
พบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 7 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย

x



106 
 

เรือโปะดานความสะดวกนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ -0.674 และมีคา Sig. เทากับ 0.013 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลา
ในการขนสง 10 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกนอย
กวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.409 และมีคา Sig. 
เทากับ 0.005 
 
ตารางที่ 4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู 

ระยะเวลาในการขนสง 
 

7 วัน 10 วัน 15 วัน 20 วัน มากกวา 20 วนั 
3.03 3.18 3.63 3.48 3.20 

7 วัน 3.03 - -0.149 
(0.521) 

-0.594 
(0.016*) 

-0.449 
(0.081) 

-0.166 
(0.631) 

10 วัน 3.18 - - -0.447 
(0.001*) 

-0.299 
(0.051) 

-0.017 
(0.951) 

15 วัน 3.63 -   - - 0.148 
(0.377) 

0.430 
(0.138) 

20 วัน 3.48 - - - - 0.282 
(0.345) 

มากกวา 20 วัน 3.20 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนราย
คูพบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 7 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย
เรือโปะดานบริการดานขอมูลนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันโดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ -0.594 และมีคา Sig. เทากับ 0.016 
  
 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 10 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการ
ดานขอมูลนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.447 
และมีคา Sig. เทากับ 0.001 
 
ตารางที่ 4.60 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา

โดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคู 

ระยะเวลาในการขนสง 
 

7 วัน 10 วัน 15 วัน 20 วัน มากกวา 20 วนั 
2.80 3.35 3.75 3.56 2.90 

7 วัน 2.80 - -0.557 
(0.036*) 

-0.953 
(0.001*) 

-0.764 
(0.009*) 

-0.100 
(0.798) 

10 วัน 3.35 - - -0.396 
(0.008*) 

-0.207 
(0.228) 

จ.457 
(0.149) 

15 วัน 3.75 -   - - 0.189 
(0.317) 

0.853 
(0.010*) 

20 วัน 3.56 - - - - 0.664 
(0.050) 

มากกวา 20 วัน 2.90 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.60 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 7 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 10 วัน 15 วันและ 
20 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.557, -0.953 และ -0.764 และมีคา Sig. เทากับ 0.036, 0.001 และ 
0.009 ตามลําดับ 
  
 
 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 10 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัย
ความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสง 15 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.396 
และมีคา Sig. เทากับ 0.008 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามระยะเวลาในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
ระยะเวลาในการขนสง 15 วันมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัย
ความสนใจมากกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงมากกวา 20 วันโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.853 และมีคา Sig. เทากับ 0.010 
 สมมติฐานที่ 2.5 ผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.61 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
โดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสง 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 6.047 4 1.512 4.509 0.002* 
  ภายในกลุม 31.851 95 0.335   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 14.095 4 3.524 11.650 0.000* 
  ภายในกลุม 28.735 95 0.302   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 4.565 4 1.141 3.826 0.006* 
  ภายในกลุม 28.337 95 0.298   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม         9.404 4 2.351 8.122 0.000* 
  ภายในกลุม 27.498 95 0.289   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม       3.529 4 0.882 2.983 0.023* 
  ภายในกลุม 28.095 95 0.296   
  รวม 31.624 99    

6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 7.627 4 1.907 5.375 0.001* 
  ภายในกลุม 33.699 95 0.355   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 9.945 4 2.486 8.943 0.000* 
  ภายในกลุม 26.412 95 0.278   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.61 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ H1 แสดงวา
ผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดาน
คุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัย
ความสนใจมีคา Sig. เทากับ 0.002, 0.000, 0.006, 0.000, 0.023 และ 0.001 ตามลําดับซ่ึงมีคานอยกวา 
0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ (LSD) เพื่อหาความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 
0.05 ตอไป 
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ตารางที่ 4.62  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตาม 
เสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคู 

เสนทางที่ใชในการขนสง 

 

อยุธยา 
-สุราษฎร 

สุราษฎร 
-ทาเรือศรีราชา 

สุราษฎร-ทาเรือ
บางปะกง 

ชะอํา-ทาเรือ 
สุราษฎร 

ศรีราชา-ทาเรือ 
นครหลวง 

3.82 4.29 4.20 4.30 3.67 
อยุธยา-สุราษฎร 3.82 - -0.467 

(0.040*) 
-0.376 
(0.245) 

-0.490 
(0.062) 

0.151 
(0.343) 

สุราษฎร-ทาเรือศรีราชา 4.29 - - 0.090 
(0.789) 

-0.023 
(0.934) 

0.618 
(0.002*) 

สุราษฎร-ทาเรือบางปะกง 4.20 - - - -0.114 
(0.754) 

0.527 
(0.081) 

ชะอํา-ทาเรือสุราษฎร 4.30 - - - - 0.642 
(0.007*) 

ศรีราชา-ทาเรือนครหลวง 3.67 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

x
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 จากตารางที่ 4.62 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสง
เปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงอยุธยา-สุราษฎรมีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการ
ขนสง สุราษฎร-ทาเรือศรีราชาโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.467 และมีคา Sig. เทากับ 0.040 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่
มีเสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือศรีราชามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย
เรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือ
นครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.618 และมีคา Sig. เทากับ 0.002 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่
มีเสนทางที่ใชในการขนสงชะอํา-ทาเรือสุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือนคร
หลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.642 และมีคา Sig. เทากับ 0.007 
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ตารางที่ 4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามเสนทาง
ที่ใชในการขนสงเปนรายคู 

เสนทางที่ใชในการขนสง 

 

อยุธยา 
-สุราษฎร 

สุราษฎร 
-ทาเรือศรีราชา 

สุราษฎร-ทาเรือ
บางปะกง 

ชะอํา-ทาเรือ 
สุราษฎร 

ศรีราชา-ทาเรือ 
นครหลวง 

3.44 4.21 4.35 3.68 3.19 
อยุธยา-สุราษฎร 3.44 - -0.771 

(0.000*) 
-0.902 

(0.004*) 
-0.238 
(0.336) 

0.253 
(0.096) 

สุราษฎร-ทาเรือศรีราชา 4.21 - - -0.131 
(0.682) 

0.532 
(0.048*) 

1.024 
(0.000*) 

สุราษฎร-ทาเรือบางปะกง 4.35 - - - 0.664 
(0.057) 

1.156 
(0.000*) 

ชะอํา-ทาเรือสุราษฎร 3.68 - - - - 0.492 
(0.027*) 

ศรีราชา-ทาเรือนครหลวง 3.19 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

x
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 จากตารางที่ 4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงอยุธยา-สุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงสุ
ราษฎร-ทาเรือศรีราชาและสุราษฎร-ทาเรือบางปะกงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.771 และ -0.902 
และมีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.004 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
เสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือศรีราชามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย
เรือโปะดานคุณภาพของบริการมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงชะอํา-ทาเรือสุราษฎร
และศรีราชา-ทาเรือนครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.532 และ 1.024 และมีคา Sig. เทากับ 
0.048 และ 0.000 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย           
เรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่
มีเสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือบางปะกงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือ
นครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.156 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
เสนทางที่ใชในการขนสงชะอํา-ทาเรือสุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคุณภาพของบริการมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือนครหลวง
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.492 และมีคา Sig. เทากับ 0.027 
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ตารางที่ 4.64 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานการประสานงาน โดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคู 

เสนทางที่ใชในการขนสง 

 

อยุธยา 
-สุราษฎร 

สุราษฎร 
-ทาเรือศรีราชา 

สุราษฎร-
ทาเรือบาง
ปะกง 

ชะอํา-ทาเรือ 
สุราษฎร 

ศรีราชา-
ทาเรือ 

นครหลวง 
3.35 3.87 3.95 3.62 3.30 

อยุธยา-สุราษฎร 3.35 - -0.519 
(0.016*) 

-0.597 
(0.052) 

-0.275 
(0.264) 

0.048 
(0.749) 

สุราษฎร-ทาเรือศรีราชา 3.87 - - -0.077 
(0.809) 

0.244 
(0.358) 

0.567 
(0.002*) 

สุราษฎร-ทาเรือบางปะกง 3.95 - - - 0.321 
(0.350) 

0.645 
(0.024*) 

ชะอํา-ทาเรือสุราษฎร 3.62 - - - - 0.323 
(0.141) 

ศรีราชา-ทาเรือนครหลวง 3.30 - - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.64 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงาน โดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงอยุธยา-สุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสง         
สุราษฎร-ทาเรือศรีราชาโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.591 และมีคา Sig. เทากับ 0.016 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
เสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือศรีราชามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา           
โดยเรือโปะดานการประสานงานมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือ             
นครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.567 และมีคา Sig. เทากับ 0.002 

x
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
เสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือบางปะกงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา            
โดยเรือโปะดานการประสานงานมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือ           
นครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.645 และมีคา Sig. เทากับ 0.024 
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ตารางที่ 4.65 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามเสนทางที่ใช
ในการขนสงเปนรายคู 

เสนทางที่ใชในการขนสง 

 

อยุธยา 
-สุราษฎร 

สุราษฎร 
-ทาเรือศรีราชา 

สุราษฎร-ทาเรือ
บางปะกง 

ชะอํา-ทาเรือ 
สุราษฎร 

ศรีราชา-ทาเรือ 
นครหลวง 

3.55 4.00 4.15 3.68 3.20 
อยุธยา-สุราษฎร 3.55 - -0.447 

(0.034*) 
-0.591 

(0.049*) 
-0.132 
(0.584) 

0.346 
(.021*) 

สุราษฎร-ทาเรือศรีราชา 4.00 - - -0.150 
(0.634) 

0.314 
(0.230) 

0.793 
(0.000*) 

สุราษฎร-ทาเรือบางปะกง 4.15 - - - 0.464 
(0.172) 

0.943 
(0.001*) 

ชะอํา-ทาเรือสุราษฎร 3.68 - - - - 0.479 
(0.028*) 

ศรีราชา-ทาเรือนครหลวง 3.20 - - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

x
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 จากตารางที่ 4.65 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคู
พบวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงอยุธยา-สุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกนอยกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือ
ศรีราชาและสุราษฎร-ทาเรือบางปะกงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.447 และ -0.591 และมีคา Sig. 
เทากับ 0.034 และ 0.049 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทาง
ที่ใชในการขนสงอยุธยา-สุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความ
สะดวกมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือนครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.346 และมีคา Sig. เทากับ 0.021 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทาง
ที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือศรีราชามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
ดานความสะดวกมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือนครหลวงโดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.793 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทาง
ที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือบางปะกงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
ดานความสะดวกมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือนครหลวงโดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.943 และมีคา Sig. เทากับ 0.001 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานความสะดวกโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทาง
ที่ใชในการขนสงชะอํา-ทาเรือสุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดาน
ความสะดวกมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือนครหลวงโดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.479 และมีคา Sig. เทากับ 0.028 
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ตารางที่ 4.66  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบรกิารดานขอมูลโดยจาํแนกตามเสนทาง 
 ที่ใชในการขนสงเปนรายคู 

เสนทางที่ใชในการขนสง 

 

อยุธยา 
-สุราษฎร 

สุราษฎร 
-ทาเรือศรีราชา 

สุราษฎร-ทาเรือ
บางปะกง 

ชะอํา-ทาเรือ 
สุราษฎร 

ศรีราชา-ทาเรือ 
นครหลวง 

3.34 3.74 3.75 3.51 3.22 
อยุธยา-สุราษฎร 3.34 - -0.404 

(0.058) 
-0.408 
(0.179) 

-0.173 
(0.480) 

0.118 
(0.430) 

สุราษฎร-ทาเรือศรีราชา 3.74 - - -0.004 
(0.989) 

0.231 
(0.382) 

0.522 
(0.004*) 

สุราษฎร-ทาเรือบางปะกง 3.75 - - - 0.235 
(0.491) 

0.527 
(0.063) 

ชะอํา-ทาเรือสุราษฎร 3.51 - - - - 0.291 
(0.183) 

ศรีราชา-ทาเรือนครหลวง 3.22 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

x
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 จากตารางที่ 4.66 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือศรีราชามีความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการ
ขนสงศรีราชา-ทาเรือนครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.522 และมีคา Sig. เทากับ 0.004  
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ตารางที่ 4.67  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตาม 
 เสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคู 

เสนทางที่ใชในการขนสง 

 

อยุธยา 
-สุราษฎร 

สุราษฎร 
-ทาเรือศรีราชา 

สุราษฎร-ทาเรือ
บางปะกง 

ชะอํา-ทาเรือ 
สุราษฎร 

ศรีราชา-ทาเรือ 
นครหลวง 

3.30 4.00 4.10 3.80 3.29 
อยุธยา-สุราษฎร 3.30 - -0.694 

(0.003*) 
-0.794 

(0.018*) 
-0.494 
(.068) 

0.007 
(0.963) 

สุราษฎร-ทาเรือศรีราชา 4.00 - - -0.100 
(0.774) 

0.200 
(0.489) 

0.701 
(0.001*) 

สุราษฎร-ทาเรือบางปะกง 4.10 - - - 0.300 
(0.424) 

0.801 
(0.011*) 

ชะอํา-ทาเรือสุราษฎร 3.80 - - - - 0.501 
(0.037*) 

ศรีราชา-ทาเรือนครหลวง 3.29 - - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

x

121 
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 จากตารางที่ 4.67 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปน
รายคูพบวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงอยุธยา-สุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสง     
สุราษฎร-ทาเรือศรีราชาและสุราษฎร-ทาเรือบางปะกงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.694 และ -0.794 
และมีคา Sig. เทากับ 0.003 และ 0.018 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
เสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือศรีราชามีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย
เรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือนคร
หลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.701 และมีคา Sig. เทากับ 0.001 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย           
เรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่
มีเสนทางที่ใชในการขนสงสุราษฎร-ทาเรือบางปะกงมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือ          
นครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.801 และมีคา Sig. เทากับ 0.011 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามเสนทางที่ใชในการขนสงเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มี
เสนทางที่ใชในการขนสงชะอํา-ทาเรือสุราษฎรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานอัธยาศัยความสนใจมากกวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงศรีราชา-ทาเรือ            
นครหลวงโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.501 และมีคา Sig. เทากับ 0.037 
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 สมมติฐานที่ 2.6 ผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 H0: ผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกัน    
 H1: ผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.68 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ

โดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการ 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.  คาใชจายเมื่อใชบริการ  ระหวางกลุม 1.935 3 0.645 1.722 0.168 
  ภายในกลุม 35.962 96 0.375   
  รวม 37.898 99    
2.  คุณภาพของบริการ  ระหวางกลุม 5.425 3 1.808 4.641 0.004* 
  ภายในกลุม 37.405 96 0.390   
  รวม 42.830 99    
3.  การประสานงาน  ระหวางกลุม 5.026 3 1.675 5.769 0.001* 
  ภายในกลุม 27.877 96 0.290   
  รวม 32.902 99    
4.  ความสะดวก  ระหวางกลุม  2.677 3 0.892 2.503 0.064 
  ภายในกลุม 34.225 96 0.357   
  รวม 36.902 99    
5.  บริการดานขอมูล ระหวางกลุม  3.210 3 1.070 3.615 0.016* 
  ภายในกลุม 28.414 96 0.296   
  รวม 31.624 99    
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ตารางที่ 4.68 (ตอ) 

ความพึงพอใจ แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

6.  อัธยาศัยความสนใจ ระหวางกลุม 3.277 3 1.092 2.756 0.047* 
  ภายในกลุม 380.050 96 0.396   
  รวม 41.326 99    
7.  ความพึงพอใจรวม ระหวางกลุม 4.060 3 1.353 4.023 0.010* 
  ภายในกลุม 32.297 96 0.336   
  รวม 36.357 99    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.68 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการพบวาความพึงพอใจรวมในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะมีคา Sig. เทากับ 0.010 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ H1 แสดงวาผูใชบริการที่มี
สินคาหลักที่ใชบริการแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการ ดานการ
ประสานงาน ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัยความสนใจมีคา Sig. เทากับ 0.004 0.001 0.016 
และ 0.047 ตามลําดับซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงใชวิธีทดสอบแบบ (LSD)  เพื่อหาความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ตอไป 
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ตารางที่ 4.69 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคู 

สินคาหลักท่ีใชบริการ 
 

สินคาเกษตร อุปกรณกอสราง เคมีภัณฑ แรชนิดตาง ๆ 
2.97 3.32 3.69 3.45 

สินคาเกษตร 2.97 - -0.353 
(0.105) 

-0.723 
(0.000*) 

-0.486 
(0.013*) 

อุปกรณกอสราง 3.32 - - -0.370 
(0.047*) 

-0.133 
(0.452) 

เคมีภัณฑ 3.69 - - - 0.237 
(0.129) 

แรชนิดตาง ๆ 3.45 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.69 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนราย
คูพบวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการสินคาเกษตรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการเคมีภัณฑและแร
ชนิดตาง ๆโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.723 และ -0.486 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 0.013 
ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานคุณภาพของบริการโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีสินคา
หลักที่ใชบริการอุปกรณกอสรางมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดาน
คุณภาพของบริการนอยกวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการเคมีภัณฑโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
-0.370 และมีคา Sig. เทากับ 0.047 
 
 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคู 

สินคาหลักท่ีใชบริการ 
 

สินคาเกษตร อุปกรณกอสราง เคมีภัณฑ แรชนิดตาง ๆ 
3.12 3.10 3.57 3.58 

สินคาเกษตร 3.12 - 0.014 
(0.937) 

-0.459 
(0.009*) 

-0.469 
(0.005*) 

อุปกรณกอสราง 3.10 - - -0.474 
(0.004*) 

-0.483 
(0.002*) 

เคมีภัณฑ 3.57 - - - -0.009 
(0.941) 

แรชนิดตาง ๆ 3.58 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคู
พบวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการสินคาเกษตรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานการประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการเคมีภัณฑและแรชนิด
ตาง ๆ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.459 และ -0.469 และมีคา Sig. เทากับ 0.009 และ 0.005 ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานการประสานงานโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีสินคา
หลักที่ใชบริการอุปกรณกอสรางมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการ
ประสานงานนอยกวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการเคมีภัณฑและแรชนิดตาง ๆ โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ -0.474 และ -0.483 และมีคา Sig. เทากับ 0.004 และ 0.002 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.71 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคู 

สินคาหลักท่ีใชบริการ 
 

สินคาเกษตร อุปกรณกอสราง เคมีภัณฑ แรชนิดตาง ๆ 
30.05 3.12 3.46 3.47 

สินคาเกษตร 30.05 - -0.073 
(0.699) 

-0.415 
(0.018*) 

-0.416 
(0.014*) 

อุปกรณกอสราง 3.12 - - -0.342 
(0.035*) 

-0.344 
(0.027*) 

เคมีภัณฑ 3.46 - - - -0.001 
(0.992) 

แรชนิดตาง ๆ 3.47 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.71 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคู
พบวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการสินคาเกษตรมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลนอยกวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการเคมีภัณฑและแรชนิด
ตาง ๆ  โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.415 และ -0.416 และมีคา Sig. เทากับ 0.018 และ 0.014 
ตามลําดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะดานบริการดานขอมูลโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคูพบวาผูใชบริการที่มีสินคา
หลักที่ใชบริการอุปกรณกอสรางมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการ
ดานขอมูลนอยกวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการเคมีภัณฑและแรชนิดตาง ๆโดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ -0.342 และ -0.344 และมีคา Sig. เทากับ 0.035 และ 0.027 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.72 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนรายคู 

สินคาหลักท่ีใชบริการ 
 

สินคาเกษตร อุปกรณกอสราง เคมีภัณฑ แรชนิดตาง ๆ 
3.29 3.16 3.66 3.47 

สินคาเกษตร 3.29 - 0.124 
(0.567) 

-0.375 
(0.064) 

-0.176 
(0.361) 

อุปกรณกอสราง 3.16 - - -0.500 
(0.008*) 

-0.301 
(0.093) 

เคมีภัณฑ 3.66 - - - 0.198 
(0.206) 

แรชนิดตาง ๆ 3.47 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 
 จากตารางที่ 4.72 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจโดยจําแนกตามสินคาหลักที่ใชบริการเปนราย
คูพบวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการอุปกรณกอสรางมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจนอยกวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการเคมีภัณฑ
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.500 และมีคา Sig. เทากับ 0.008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x
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ตารางที่ 4.73 ตารางสรุปสมมติฐานดานองคกรของผูใชบริการ 
 

ขอมูลดานองคกรของผูใชบริการ 

คาใ
ชจ

าย 

คุณ
ภา
พข

องบ
ริก
าร 

การ
ปร

ะส
าน
งาน

 

คว
าม
สะ

ดว
ก 

บร
ิการ

ดาน
ขอ

มูล
 

อัธ
ยาศ

ัยค
วาม

สน
ใจ 

1.  ฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน - - -  - - 
2.  ตําแหนงในองคกร - - - - - - 
3.  รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท  - - - - - 
4.  ประเภทบริษัท      - 
5.  ทุนจดทะเบียน - -  - - - 
6.  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ - - - - -  
7.  ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง  -   -  

  หมายถึง แตกตางกันที่นัยสําคัญสถิติที่ 0.05 
-     หมายถึง ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญสถิติที่ 0.05 
 จากตารางที่ 4.73 ตารางสรุปสมมติฐานดานองคกรของผูใชบริการพบวาปจจัยดานองคกร
ของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดาน
คาใชจายเมื่อใชบริการที่แตกตางกันคือรูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท ประเภทบริษัทและ
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง  
 ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพบริการที่แตกตางกันคือประเภทบริษัท  
  ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานที่แตกตางกันคือประเภทบริษัท ทุนจดทะเบียนและลักษณะ
ประเภทที่ใชบริการขนสง  
 ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกที่แตกตางกันคือฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน ประเภทบริษัทและ
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง  
 ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลที่แตกตางกันคือประเภทบริษัท  
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 และปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจที่แตกตางกันคือระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจและ
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง 
 ผลสรุปสมมติฐานดานองคกรของผูใชบริการพบวาปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มี
ผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการที่ไม
แตกตางกันคือฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน ตําแหนงในองคกร ทุนจดทะเบียนและระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการที่ไมแตกตางกันคือฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน ตําแหนงใน
องคกร รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจและลักษณะ
ประเภทที่ใชบริการขนสง 
 ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานที่ไมแตกตางกันคือฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน ตําแหนงใน
องคกร รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัทและระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกที่ไมแตกตางกันคือตําแหนงในองคกร รูปแบบการบริหารธุรกิจของ
บริษัท ทุนจดทะเบียนและระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
 ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลที่ไมแตกตางกันคือฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน ตําแหนงใน
องคกร รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจและลักษณะ
ประเภทที่ใชบริการขนสง 
 ปจจัยดานองคกรของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะอัธยาศัยความสนใจที่ไมแตกตางกันคือฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน ตําแหนงในองคกร 
รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท ประเภทบริษัทและทุนจดทะเบียน  
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ตารางที่ 4.74 ตารางสรุปสมมติฐานดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสง 
 

ขอมูลดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสง 

คาใ
ชจ

าย 

คุณ
ภา
พข

องบ
ริก
าร 

การ
ปร

ะส
าน
งาน

 

คว
าม
สะ

ดว
ก 

บร
ิการ

ดาน
ขอ

มูล
 

อัธ
ยาศ

ัยค
วาม

สน
ใจ 

1.  แหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัท - - - - - - 
2.  การใชบริการขนสง/ เดือน - -     
3.  ปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย       
4.  ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย       
5.  เสนทางที่ใชในการขนสงโดยเฉลี่ย       
6.  ประเภทสินคาที่ใชบริการ -   -   

  หมายถึง แตกตางกันที่นัยสําคัญสถิติที่ 0.05 
-     หมายถึง ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญสถิติที่ 0.05 
 จากตารางที่ 4.74 ตารางสรุปสมมติฐานดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงพบวาปจจัย
ดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการที่แตกตางกันคือปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย 
ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยและเสนทางที่ใชในการขนสงโดยเฉลี่ย 
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการที่แตกตางกันคือปริมาณน้ําหนัก
ขนสงโดยเฉลี่ย ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยเสนทางที่ใชในการขนสงโดยเฉลี่ยและประเภท
สินคาที่ใชบริการ 
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานที่แตกตางกันคือการใชบริการขนสง/ 
เดือนปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย เสนทางที่ใชในการขนสงโดย
เฉล่ียและประเภทสินคาที่ใชบริการ 
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกที่แตกตางกันคือการใชบริการขนสง/ 
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เดือนปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยและเสนทางที่ใชในการขนสง
โดยเฉลี่ย 
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลท่ีแตกตางกันคือการใชบริการขนสง/ 
เดือนปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย เสนทางที่ใชในการขนสงโดย
เฉล่ียและประเภทสินคาที่ใชบริการ 
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความเขาใจที่แตกตางกันคือการใชบริการ
ขนสง/ เดือนปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย เสนทางที่ใชในการ
ขนสงโดยเฉลี่ยและประเภทสินคาที่ใชบริการ 
 ผลสรุปสมมติฐานดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการพบวาปจจัยดาน
พฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการที่ไมแตกตางกันคือแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัท 
การใชบริการขนสง/ เดือนและประเภทสินคาที่ใชบริการ 
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการที่ไมแตกตางกันคือแหลงที่มาที่ทํา
ใหรูจักบริษัทและการใชบริการขนสง/ เดือน 
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานที่ไมแตกตางกันคือแหลงที่มาที่ทําให
รูจักบริษัท  
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกที่ไมแตกตางกันคือแหลงที่มาที่ทําใหรูจัก
บริษัท  
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานบริการดานขอมูลท่ีไมแตกตางกันคือแหลงที่มาที่ทําให
รูจักบริษัท  
 ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจที่ไมแตกตางกันคือแหลงที่มาที่ทํา
ใหรูจักบริษัท  



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ (Lighter) 

กรณีศึกษา บริษัท เอ็มแอนดทีโลจิสติกส” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดานประชากรศาสตรใชบริการขนสง
สินคาทางน้ําโดยเรือโปะมีผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการและเพื่อศึกษาผลกระทบดาน
พฤติกรรมของผูใชบริการขนสงมีผลตอระดับความพึงพอใจการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ ซ่ึง
สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พิจารณาปรับปรุงพัฒนาการดานขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการและทําใหลูกคาไดรับความ พึงพอใจและเพื่อประโยชนแกผูที่สนใจหรือผูประกอบการราย
ใหมที่จะเขามาประกอบธุรกิจการ 
ขนสงสินคาทางน้ํา ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปน 4 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคกรของผูใชบริการ  
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการ 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใชบริการ  
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคกรของผูใชบริการ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ดานฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
แผนกผูใชบริการหรือสินคาโดยตรงรอยละ 61.0 รองลงมาเปนผูดูแลการจัดซื้อ/ จัดจาง/ส่ังซื้อรอยละ 
30.0 และเปนผูมีสวนกําหนด/ตรวจสอบคุณสมบัติ รอยละ 9.0 
 ดานตําแหนงในองคกร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงพนักงานบริษัทรอยละ 
65.0 รองลงมามีตําแหนงผูบริหารรอยละ 17.0 และตําแหนงหัวหนางาน รอยละ 10.0 
 ดานรูปแบบการบริหารบริษัท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรูปแบบการบริหารบริษัท
เปนแบบบริษัทจํากัดรอยละ 73.0 รองลงมามีรูปแบบการบริหารบริษัทเปนแบบหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคลรอยละ 11.0 และรูปแบบการบริหารบริษัทเปนแบบหางหุนสวนจํากัดรอยละ 8.0 
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 ดานประเภทบริษัท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประเภทบริษัทเปนผูรับจัดการขนสง
สินคารอยละ 52.0 รองลงมามีประเภทบริษัทเปนผูสงออกสินคาโดยตรงรอยละ 25.0 และประเภท
บริษัทเปนผูสงออกและผูนําเขารอยละ 18.0 
 ดานทุนจดทะเบียน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทุนจดทะเบียน 1-15 ลานบาท รอยละ 
63.0 รองลงมามีทุนจดทะเบียน 16-31 ลานบาทรอยละ 16.0 และทุนจดทะเบียน 48-62 ลานบาท           
รอยละ 12.0 
 ดานระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจ 14-27 ปรอยละ 40.0 รองลงมามีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 1-13 ป รอยละ 28.0 และ
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 28-41 ป รอยละ 16.0 
 ดานลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะประเภทที่
ใชบริการขนสงเปนเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ รอยละ 33.0 รองลงมามีลักษณะประเภทที่ใช
บริการขนสงเปนรถบรรทุกและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ รอยละ 20.0 และลักษณะประเภทที่ใชบริการ
ขนสงเปนรถบรรทุกพรอมอุปกรณขนถายและเรือโปะตามลุมน้ําตาง ๆ รอยละ 18.0 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการใชบริการขนสงของผูใชบริการ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ดานแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
แหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทจากลูกคาเดิมแนะนํารอยละ 57.0 รองลงมามีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัท
จากชื่อเสียงของบริษัทรอยละ 31.0 และแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทจากปายโฆษณาบริษัทรอยละ 
12.0 
 ดานการใชบริการขนสง/ เดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการใชบริการขนสง/ เดือน 
1-2 ครั้งรอยละ 49.0 รองลงมามีการใชบริการขนสง/ เดือน 3-4 ครั้งรอยละ 31.0 และการใชบริการ
ขนสง/ เดือน 7-10 ครั้ง รอยละ 10.0 
 ดานปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปริมาณน้ําหนัก
ขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง 30,001-40,000 ตัน รอยละ 42.0 รองลงมามีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 
10,001-20,000 ตัน รอยละ 29.0 และปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้ง 20,001-30,000 ตัน รอยละ 
14.0 
 ดานระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการ
ขนสงโดยเฉลี่ย 10 วันรอยละ 47.0 รองลงมามีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 15 วันรอยละ 26.0 
และระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย 20 วันรอยละ 17.0 
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 ดานเสนทางที่ใชในการขนสง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเสนทางที่ใชในการขนสง
โดยใชเสนทางศรีราชา-ทาเรือนครหลวงรอยละ 61.0 รองลงมามีเสนทางที่ใชในการขนสงโดยใช
เสนทางอยุธยา-สุราษฎรรอยละ 17.0 และเสนทางที่ใชในการขนสงโดยใชเสนทางสุราษฎร-ทาเรือศรี
ราชารอยละ 11.0 
 ดานสินคาหลักที่ใชบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสินคาหลักที่ใชบริการเปนแร
ชนิดตาง ๆ รอยละ 37.0 รองลงมามีสินคาหลักที่ใชบริการเปนเคมีภัณฑรอยละ 29.0 และสินคาหลักที่
ใชบริการเปนอุปกรณกอสรางรอยละ 19.0 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 
 ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานคาใชจายเมื่อ
ใชบริการ ดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ ดานคุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดาน
ความสะดวกและดานการใหบริการดานขอมูล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83, 3.44, 3.43, 3.42, 3.42 และ 
3.34 ตามลําดับ 
 ดานคาใชจายเมื่อใชบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก อัตราคาขนสงทางเรือต่ํา
กวาคาขนสงทางบก อัตราคาขนสงพิเศษสําหรับการบริการจัดสงเรงดวน ราคาคาขนสงโดยรวม อัตรา           
คาระวางขนสงในลักษณะการตอรองเปนรายกรณีและอัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะราย 
โดย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96, 3.90, 3.86, 3.74 และ 3.70 ตามลําดับ 
 ดานคุณภาพของบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก มีการ
ประกันภัยสินคาและเรือสินคาและสภาพของเรือลําเลียงที่ทีในการใหบริการขนสงสินคา โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และ 3.52 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง ไดแก ความ
ยืดหยุนในการจัดสงเที่ยวเรือเรงดวนในการใชเรือลําเลียง สงมอบสินคาใหลูกคาปลายทางตรงตอเวลา
และชนิดของเรือที่เหมาะสมซึ่งนํามาใชบริการในเสนทางที่ตองการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34, 3.29 
และ 3.24 ตามลําดับ 
 ดานการประสานงาน 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก กระบวนการ
ติดตอส่ือสารใชเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอรเน็ท อีเมลและพนักงานบริษัทใหความชวยเหลือใน
การแกไขปญหาของลูกคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และ 3.51 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีการ
ติดตามสถานการณของการขนสงทุกขั้นตอน ระยะเวลาการคํานวณราคาและบริการรวดเร็วและ
ถูกตองและ ความกระตือรือรนของพนักงานบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.41, 3.34 และ 3.32 ตามลําดับ 
 ดานความสะดวก 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก เสนทางการ
เดินเรือไปยังทาเรือตาง ๆ และความพรอมอุปกรณเครื่องทุนแรงและเพียงพอตอการขนถายสินคาที่
ทาเรือโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และ 3.53 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง ไดแก ประเภท
การใหบริการของการขนสงครบวงจร ความยืดหยุนในการจัดสงเที่ยวเรือเรงดวนในการใชเรือโปะ
และระยะเวลาในการรอคอยในการเริ่มงานขนสงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39, 3.30 และ 3.27 ตามลําดับ 
 ดานการใหบริการดานขอมูล 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก สัญญาวาจาง
ในการขนสง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74  
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง ไดแก การให
ขอมูลเสนทางที่จะขนสง สามารถตอบปญหาใหกับลูกคาไดอยางทันทีและถูกตอง การใหขอมูลสภาพ
อากาศรองน้ํากอนการขนสงและการใหขอมูลอุปสรรคในการขนสงแตละคร้ัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.35, 3.25, 3.19 และ 3.18 ตามลําดับ 
 ดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก ความสนใจ
หวงใยตอลูกคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69  
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง ไดแก การ
แสดงอัธยาศัยเปนกันเอง การแสดงออกดานอารมณเมื่ออยูในสถานการณคับขัน การเอาใจใสในการ
รับฟงและความคิดเห็นของลูกคา การพูดจา กิริยามารยาท โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44, 3.41 3.35 และ 
3.33 ตามลําดับ 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการที่มีขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับองคกรแตกตางกันสงผลตอความ         
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 



137 

 

 สมมติฐานที่ 1.1 ผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานแตกตางกันสงผลตอความ        
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว       
(One Way ANOVA) พบวา ผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.2 ผูใชบริการที่มีตําแหนงในองคกรแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบตําแหนงในองคกรแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ        
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว                          
(One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีตําแหนงในองคกรแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ        
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.3 ผูใชบริการที่มีรูปแบบการบริหารบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว       
(One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีรูปแบบการบริหารบริษัทแตกตางกันสงผลตอความ            
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.4 ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ        
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประเภทบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียว                           
(One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน       
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานคุณภาพของบริการ ดานการ
ประสานงาน ดานความสะดวกและดานบริการดานขอมูลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.5 ผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ       
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทุนจดทะเบียนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียว                           
(One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ       
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.6 ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันสงผลตอความ           
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว   (One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันสงผลตอ
ความ พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.7 ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงแตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานการ
ประสานงาน      ดานความสะดวกและดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 ผูใชบริการที่มีพฤติกรรมในการใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 2.1 ผูใชบริการที่มีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทแตกตางกันสงผลตอความ    
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทแตกตางกันสงผลตอความ    
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พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่                
ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.2 ผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือนแตกตางกันสงผลตอความ              
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชบริการขนสง/ เดือนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว        
(One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือนแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการ
ดานขอมูลและดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.3 ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังแตกตางกันสงผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ังแตกตางกันสงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้งแตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดาน
คุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัย
ความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.4 ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยแตกตางกันสงผลตอความ
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยแตกตางกันสงผลตอความ   
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยแตกตางกันสงผล
ตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานคุณภาพ          
ของบริการ ดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัยความ
สนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.5 ผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเสนทางที่ใชในการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว            
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(One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานคุณภาพของบริการ 
ดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัยความสนใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.6 ผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ      
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสินคาหลักที่ใชบริการแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน       
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว                  
(One Way ANOVA) พบวาผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ 
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดานบริการ       
ดานขอมูลและดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปสมมติฐานดานองคกรของผูใชบริการ 
 

ขอมูลดานองคกรของผูใชบริการ 

คาใ
ชจ

าย 

คุณ
ภา
พข

องบ
ริก
าร 

การ
ปร

ะส
าน
งาน

 

คว
าม
สะ

ดว
ก 

บร
ิการ

ดาน
ขอ

มูล
 

อัธ
ยาศ

ัยค
วาม

สน
ใจ 

1.  ฝายงาน/ แผนก/ หนวยงาน - - -  - - 
2.  ตําแหนงในองคกร - - - - - - 
3.  รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท  - - - - - 
4.  ประเภทบริษัท      - 
5.  ทุนจดทะเบียน - -  - - - 
6.  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ - - - - -  
7.  ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง  -   -  

  หมายถึง แตกตางกันทีน่ัยสําคัญสถิติที่ 0.05 
-     หมายถึง ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 5.2 ตารางสรุปสมมติฐานดานพฤติกรรมในการใชบริการขนสง 
 

ขอมูลดานพฤติกรรมในการใช
บริการขนสง คาใ

ชจ
าย 

คุณ
ภา
พข

อง
บร

ิการ
 

การ
ปร

ะส
าน
งาน

 

คว
าม
สะ

ดว
ก 

บร
ิการ

ดาน
ขอ

มูล
 

อัธ
ยาศ

ัยค
วาม

สน
ใจ 

1.  แหลงที่มาที่ทําใหรูจัก - - ‐  - - - 
2.  การใชบริการขนสง/ เดือน - -     
3.  ปริมาณน้ําหนักขนสงโดย       
4.  ระยะเวลาในการขนสงโดย       
5.  เสนทางที่ใชในการขนสง       
6.  ประเภทสนิคาที่ใชบริการ -   -   

  หมายถึง แตกตางกันทีน่ัยสําคัญสถิติที่ 0.05 
-     หมายถึง ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญสถิติที่ 0.05 
 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ กรณีศึกษา 
บริษัท เอ็มแอนดทีโลจิสติกส” มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี ้

1. การวิเคราะหขอมูลผูใชบริการที่มีขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกร 
 ผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกซ่ึงฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานของผูใชบริการหรือสิคาโดยตรง
รอยละ61 เปนแผนกที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานขนสงของบริษัทอยูแลวในการปฏิบัติงานจึง
สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการดานความสะดวกสอดคลองกับ ขวัญใจ  ภูพวง (2550) 
ศึกษาความ พึงพอใจการใชบริการขนสงศึกษากรณีบริษัท ทวีคอนเทนเนอร ทรานสปอรต จํากัด 
พบวา สถานภาพแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการบริษัทขนสงบริษัททวีคอนเทน
เนอร ทรานสปอรต จํากัดโดยแตละสถานภาพจะใหความสําคัญดานตาง ๆ ตางกันออกไปขึ้นอยูกับ
สถานภาพของผูใชบริการรวมทั้งรูปแบบการบริหารบริษัทสวนมากเปนบริษัทจํากัดรอยละ73 และมี
ทุนจดทะเบียน รอยละ 63 ซ่ึงมีเงินทุน 1-15 ลานบาทสอดคลองกับอัญชนา บุญสุข (2550)  ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกผูใหบริการขนสงสินคาของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส พบวา 
ผูประกอบการในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องของการเงิน
มากที่สุดโดยราคาคาขนสงตองมีความเหมาะสมเปนสําคัญผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนิน
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ธุรกิจ จากการศึกษาพบวาระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของผูตอบแบบสอบถามสวนมากอยูระหวาง 
14-27 ป บริษัทผูใหบริการเนื่องจาก มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่ยาวนานพบวาระยะเวลาในการ
ดําเนินสรางความเชี่ยวชาญและเขาใจและสามารถตอบสนองความความพอใจในการใชบริการ
สอดคลองกับมัณฑนา เล็กสมบูรณ (2547)  ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงสินคาในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ พบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจตางกันมีความแตกตางกัน
จํานวน 2 ดานคือดานการบริการ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ 
 2. การวิเคราะหขอมูลผูใชบริการที่มีพฤติกรรมในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้นจะใหความสําคัญความพึงพอใจ ดานคาใชจายเมื่อใช
บริการอันดับที่ 1 มีการติดตอประสานงานเปนอยางดีกับลูกคาที่มาใชบริการผูใชบริการที่มีการใช
บริการขนสง/ เดือน การใชบริการขนสง/ เดือน 3-4 ครั้ง ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดย
เฉลี่ย/ คร้ัง ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ย ผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสง 
ผูใชบริการ ที่มีสินคาหลักที่ใชบริการไมสอดคลอง ขวัญใจ ภูพวง (2552) ศึกษาเพื่อการศึกษาความ 
พึงพอใจการใชบริการขนสงกรณีศึกษาบริษัททวีคอนเทนเนอร ทรานสปอรต จํากัดโดยการวิเคราะห
ความพึงพอใจปญหาอุปสรรคและปจจัยสําคัญในการเลือกบริษัทขนสงสินคาของลูกคาผูวิจัยพบวา
สถานภาพแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการบริษัทขนสงบริษัททวีคอนเทนเนอร 
ทราน สปอรต จํากัด ที่แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยแตละสถานภาพจะใหความสําคัญ
ดานตาง ๆ กันออกไปขึ้นอยูกับสถานภาพของผูใชบริการปริมาณของสินคาที่ขนสงแตกละครั้งมูลคา
ของสินคาที่ขนสงสถานภาพปริมาณของสินคาที่ขนสงแตละครั้งมูลคาของสินคาที่จัดสงคาใชจายใน
การขนสงความถี่ในการขนสงจุดหมายปลายทางความตองการในการขนสงที่แตกตางกันมีผลตอ
ปจจัยในการเลือกใชบริการรถขนสงสินคาบริษัท ทวีคอนเทนเนอร ทรานสปอรต จํากัด ไมแตกตางกัน 
 3. การวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ  
 ดานคาใชจายเมื่อใชบริการ  
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก อัตราคาขนสง
ทางเรือต่ํากวาคาขนสงทางบก อัตราคาขนสงพิเศษสําหรับการบริการจัดสงเรงดวน ราคาคาขนสง
โดยรวม อัตราคาระวางขนสงในลักษณะการตอรองเปนรายกรณีและอัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับ
ลูกคาเฉพาะรายโดยมีคาเฉลี่ย 3.96, 3.90, 3.86 ตามลําดับผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการ
ใชบริการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.74, 3.70 ตามลําดับสอดคลองอัญชนา บุญสุข (2550) 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกผูใหบริการขนสงสินคาของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกสเปน
การศึกษาปจจัยในการคัดเลือกผูใหบริการขนสงสินคาของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส  โดยกลุม



143 

 

ตัวอยางผูประกอบการอุตสาหกรรม อิเล็คโทรนิกส ที่เปนผูผลิตและตัวแทนจําหนายจากทั้งสิน            
247 บริษัทผลการวิจัยพบวา สวนใหญใหความสําคัญเรื่องการเงินมากที่สุดโดยในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกใหความสําคัญราคาคาขนสงจะตองมีความเหมาะสมเปนสําคัญและสอดคลองวาสนา 
แพทยานนท (2545) ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมผูใชบริการสวนใหญมีระดับความ พึงพอใจตอการ
ใหบริการทั้ง 6 ดาน ในระดับปานกลางเกือบทุกดานยกเวนดานความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสถานที่ที่ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมากสวนประเภทธุรกิจของผูใชบริการที่
แตกตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกันในดานการรักษาความปลอดภัยของผูใชบริการอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติเพียงดานเดียวกลาวคือผูใชบริการดานเรือจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ
การเทียบทาและออกจากทาสวนผูใชบริการดานสินคาจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษา
สินคาทั่วไปสินคาอันตรายการปองกันการสูญหายและเสียหายของสินคา/ตูสินคา 
 ดานคณุภาพของบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตาม
คุณภาพของบริการพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยที่การ
ประกันภัยสินคาและเรือสินคาเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดย            
เรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากรองลงมาคือสภาพของเรือลําเลียงที่ทีในการ
ใหบริการขนสงสินคาและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากสวนชนิดของเรือที่เหมาะสมซึ่งนํามา    
ใชบริการในเสนทางที่ตองการเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะนอยที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางตามลําดับสอดคลองนฤมล บุญกิตติ 
(2545) การศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบริการขนสง สินคาในประเทศศึกษา
กรณีบริษัท รีเจนท ฟอรเวิดดิ้งเอ็กเพรสจํากัดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการใช
บริการขนสงสินคาในประเทศ การศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือก
บริษัทขนสงสินคาของลูกคาความรวดเร็วคาใชจายในการขนสงสินคาและความปลอดภัยของสินคา
เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทขนสงสินคาของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05  
 ดานการประสานงาน  
 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
จําแนกตามการประสานงานพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
โดย ที่กระบวนการติดตอส่ือสารใชเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอรเน็ท อีเมลเปนขอที่มีระดับความ 
พึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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รองลงมาคือพนักงานบริษัทใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาของลูกคาและมีระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับมากสวนความกระตือรือรนของพนักงานบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคา
เปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและมีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลางตามลําดับสอดคลองขวัญใจ ภูพวง (2552) ศึกษาความพึงพอใจการใช
บริการขนสงกรณีศึกษาบริษัททวีคอน เทนเนอร ทรานสปอรต จํากัดโดยการวิเคราะหความพึงพอใจ 
ปญหาอุปสรรคและปจจัย สําคัญในการเลือกบริษัทขนสงสินคาของลูกคา ผลการวิจัยจะเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญนั้นจะใหความสําคัญ ความพึงพอใจ ดานการใหริการอันดับที่ 1 มีการติดตอ
ประสานงาน เปนอยางดี ลูกคามาใชบริการอันดับที่ 2 การใหบริการมีความถูกตองไมผิดพลาด อันดับ
ที่ 3 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการดานขอมูลขาวสาร 
 ดานความสะดวก 
 ระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามความสะดวก
พบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่เสนทางการเดินเรือ 
ไปยังทาเรือตาง ๆ เปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุด
และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือความพรอมอุปกรณเครื่องทุนแรงและเพียงพอ
ตอการขนถายสินคาที่ทาเรือและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากสวนระยะเวลาในการรอคอย
ในการเริ่มงานขนสงเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอย
ที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ  สอดคลอง  เสรี สืบสงวน และคณะ 
(2531) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใหบริการของเรือไทยอุปสรรคและแนวทางแกไขที่เหมาะสม
ความเชื่อถือไวใจไดเมื่อผูใชบริการมีความมั่นใจไดวาสินคาไปถึงจุดหมายปลายทางทันตามเวลาตาม
เงื่อนไขที่กําหนด สินคาไมมีความเสียหาย หากมีการเสียหายจะตองเรียกรองคาเสียหายไดอยาง
รวดเร็ว มีการจัดการเดินเรือใหเปนไปตามตารางเวลาตลอดจนการขนยายสินคาจะตองทําอยางถูกตอง
เหมาะสมกับสภาพสินคาในเรื่องความถี่ของเที่ยวเรือที่ใหบริการควรจัดใหมีความถี่ของการเดินเรือ 
แตละเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อมิใหสินคาตกคางและทันเวลาที่ตองการ ความคลองตัวในการใหบริการ 
เชน มีจํานวนเรือ ขนาดของเรือ และประเภทเรือที่พอเพียงตอความตองการ มีการพิจารณาและ
เลือกใชเรือที่มีความทันสมัยในดานเทคโนโลยี มีการใชอุปกรณการขนถายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ความลาชาในการขนถาย 
 ดานการใหบริการดานขอมูล   
 ระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามการใหบริการ
ดานขอมูลพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่สัญญา
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วาจางในการขนสงเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุด
และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือการใหขอมูลเสนทางที่จะขนสงและมีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สวนการใหขอมูลอุปสรรคในการขนสงแตละครั้งเปนขอที่มี
ระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับปานกลางตามลําดับสอดคลอง ดร.รุธิร พนมยงค (2545)ไดศึกษาเรื่องการเพิ่มระดับการ
ใหบริการทางดานโลจิสติกส สําหรับ ผูใหบริการจัดการขนสง มุงเนนการศึกษาปจจัยที่อิทธิตอการ
เลือกบริษัทจัดการขนสง และความพึงพอใจในการบริการที่ผูสงออกไดรับ พบวาปจจัยที่อิทธิพล
สูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทรับจัดการขนสงคือความถูกตองของ
เอกสารและการใหขอมูลเร่ืองราคา ที่ทันสมัย แตในทางปฏิบัติพบวาผูประกอบการขนสงสวนใหญ
ไมไดสวนลดแกผูใชบริการสงผลใหปจจัยเร่ืองของสวนลดมีคาเฉลี่ยทีมีผลตางมากที่สุดปจจัย
รองลงมาไดแกเร่ืองความรวดเร็วของ การสงสินคา ความถูกตองของเอกสาร สามารถจัดสงสินคาได
ในกรณีเรงดวนได สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได และการดูแลสินคา ตามลําดับ แตก็มี
ปจจัยบางปจจัยที่กลุมตัวอยางรูสึกพอใจหลังจากที่ไดรับบริการโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ตั้งสะดวก
เขาถึงงาย 
 ดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนก     
ตามอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยที่ความสนใจหวงใยตอลูกคาเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือการแสดง
อัธยาศัยเปนกันเองและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางสวนความคิดเห็นของลูกคา การ
พูดจา กิริยามารยาท เปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอย
ที่สุดและมีระดับความ พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับสอดคลองวาสน แพทยานนท (2545) 
ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมผูใชบริการสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการทั้ง 6 ดาน 
ในระดับปานกลางผลการศึกษาเพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานความถูกตอง
รวดเร็วในการใหบริการความสะดวกในการติดตอ ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สถานที่การรักษาความปลอดภัยของผูใชบริการความเอาใจใสในการใหบริการของพนักงานและ
สภาพความพรอมของพนักงานสถานที่และเครื่องมือ 
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 4. การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 1. ผูใชบริการที่มีฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ           
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานความสะดวกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
เปนเพราะวาฝายงาน/ แผนก/ หนวยงานของผูใชบริการคือฝายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานขนสง 
ของบริษัทอยูแลวทําใหเกิดความรูและทราบและเขาใจในการปฏิบัติงานจึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจ    
ในการใชบริการดานความสะดวก  
 2.  ผูใชบริการที่มีตําแหนงในองคกรแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนเพราะวาตําแหนง
ในองคกรของผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนพนักงานบริษัทซ่ึงไมมีอํานาจในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานดานการขนสงของบริษัท จึงทําใหไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการเนื่องจาก
อํานาจในการตัดสินใจเปนของผูบริหารระดับสูง  
 3. ผูใชบริการที่มีรูปแบบการบริหารบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงอาจเปนเพราะวารูปแบบการบริหารบริษัทของผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนบริษัท
จํากัดซ่ึงมีเงินทุนในการดําเนินงานในขนาดปานกลางดังนั้นคาใชจายในการใชบริการที่เหมาะสมจึง
สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการและสามารถจัดการดานตางๆโดยจะตองมีแผนงานและ
เงินทุนเพื่อสนับสนุนและสรางความแตกตางในการใหบริการ 
 4. ผูใชบริการที่มีประเภทบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง     
ทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานคุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน               
ดานความสะดวกและดานบริการดานขอมูลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปน
เพราะ วาประเภทบริษัทของผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูรับจัดการขนสงสินคาซึ่งเปนองคกรที่
มีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญในการใหบริการจัดการขนสงสินคาซึ่งองคกรนั้นสามารถควบคุม
คาใชจายจากการใชบริการ การควบคุมคุณภาพของบริการใหเปนไปตามที่ตองการ ความเชี่ยวชาญ                           
ใน การประสานงานเพื่อใหเกิดความสะดวกและเพื่อใหไดรับขอมูลที่ตองการทําใหปจจัยในดาน
คาใชจาย เมื่อใชบริการ ดานคุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดานความสะดวกและดาน
บริการดานขอมูลสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ 
 5. ผูใชบริการที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปน
เพราะวาทุนจดทะเบียนของผูตอบแบบสอบถามสวนมากอยูระหวาง 1 - 15 ลานบาท เนื่องจาก              
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มีจํานวนเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอทําใหเกิดความคลองตัวในการประสานงาน จึงทําใหเกิดความพึง
พอใจดานการประสานงาน สามารถตอบสนองความตองการผูใชบริการขนสงโดยเปนปจจัยในการ
เลือกใชขนาดของทุนจดทะเบียนใหเหมาะสมในการตองสนองดานอื่นโดยทางออม 
 6. ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ         
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงพบวาระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของผูตอบแบบสอบถามสวนมากอยูระหวาง        
14 - 27 ป ทําใหหนวยงานของผูใชบริการเกิดเขาใจและการทําธุรกิจเปนเวลาทําใหเขาใจในระบบ  
การทํางาน ประเภทลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเปนเรือโปะใหบริการในดานตาง ๆ กับบริษัท  
ผูใหบริการเนื่องจากมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่ยาวนานเขาใจความตองการของลูกคาและ การ
ใชบริการจึงสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสง 
 7. ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานการประสานงาน ดานความ
สะดวกและดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนเพราะวา
ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงของผูตอบแบบสอบถามสวนมากคือเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ํา
ตาง ๆ ซ่ึงเปนลักษณะการบริการที่ราคาไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงที่
มีอุปกรณอ่ืน ๆ รวมดวย เชน อุปกรณขนถาย รถบรรทุก ซ่ึงเมื่อมีอุปกรณเสริมมากทําใหราคาคาใช
บริการเพิ่มสูงตามไปดวย ผูใชบริการที่มีลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสงเรือโปะอยางเดียวตามลุม
น้ําตาง ๆ จึงสามารถประหยัดคาใชจายไดมากกวา และการติดตอประสานงานสะดวกกวาเนื่องจากใช
อุปกรณ ที่จําเปนไมมากนัก  ดานลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง สวนใหญมีลักษณะประเภทที่ใช
บริการขนสงเปนเรือโปะอยางเดียวตามลุมน้ําตาง ๆ มากที่สุด 
 8. ผูใชบริการที่มีแหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนเพราะวา
แหลงที่มาที่ทําใหรูจักบริษัทของผูตอบแบบสอบถามสวนมากคือมาจากลูกคาเดิมแนะนําทําใหลูกคา
ใหมทราบลักษณะการใหบริการของบริษัทเนื่องจากลูกคาเดิมมีประสบการณแลวสามารถสื่อสารการ
ใหบริการไดอยางชัดเจนเนื่องการไดมีการใชบริการจริงมากกอนแลวจึงไดทราบวาจะไดรับการ
บริการในลักษณะอยางไร จึงสงผลใหความพึงพอใจในการใชบริการไมแตกตางกัน 
 9. ผูใชบริการที่มีการใชบริการขนสง/ เดือนแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและ
ดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนเพราะวาการใชบริการ
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ขนสง/ เดือน 3 - 4 คร้ังเปนอัตราการใชบริการที่เหมาะสมในเรื่องระยะเวลาในการขนสงและ
เหมาะสมกับน้ําหนัก ของสินคาของผูใชบริการซึ่งสามารถสรางความสะดวกในการประสานงานเพื่อ
ขอขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมจึงสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัยความ
สนใจ 
 10. ผูใชบริการที่มีปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ ครั้งแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ      
ในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานคุณภาพของบริการ               
ดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัยความสนใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนเพราะวาปริมาณน้ําหนักขนสงโดยเฉลี่ย/ คร้ัง                          
ของผูตอบแบบสอบถามสวนมากประมาณ 30,001 - 40,000 ตัน ซ่ึงจะเปนปริมาณน้ําหนักในการ
ขนสงที่เหมาะสมในการควบคุมคาใชจาย และระยะเวลาในการขนสงการควบคุมการขนสง ขั้นตอน
ไมยุงยาก ของบริษัท และทําใหเกิดความสะดวกในการติดตอประสานงาน ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจ 
 11. ผูใชบริการที่มีระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน
การ ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานคุณภาพของบริการ                           
ดานการประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัยความสนใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนเพราะวาระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยของผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากคือประมาณ 10 วัน ซ่ึงจะเปนระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยที่เหมาะสม           
ในการควบคุมคาใชจายของบริษัท และทําใหเกิดความสะดวกในการติดตอประสานงาน ซ่ึงสงผล         
ตอความพึงพอใจ 
 12. ผูใชบริการที่มีเสนทางที่ใชในการขนสงแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการ           
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคาใชจายเมื่อใชบริการ ดานคุณภาพของบริการ ดานการ
ประสานงาน ดานความสะดวก ดานบริการดานขอมูลและดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยาง   
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปไดวาเสนทางที่ใชในการขนสงของผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากคือเสนทางศรีราชา-ทาเรือนครหลวง ซ่ึงเกี่ยวของกับประเภทของสินคาและลักษณะธุรกิจ 
เพื่อการสงออกตางประเทศและการขนสงเพื่อเปนภายในประเทศจากผูผลิตถึงผูผลิตเพื่อการแปรรูป
ในขบวนการผลิตในขั้นตอนตอไปซึ่งจะเปนเสนทางที่ใชในการขนสงที่เหมาะสม ในการควบคุม
คาใชจายของบริษัท และทําใหเกิดความสะดวกในการติดตอประสานงาน ซ่ึงสงผลตอความพึงพอใจ 
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 13. ผูใชบริการที่มีสินคาหลักที่ใชบริการแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะดานคุณภาพของบริการ ดานการประสานงาน ดานบริการดานขอมูล                  
และดานอัธยาศัยความสนใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนเพราะวาสินคา
หลักที่ใชบริการของผูตอบแบบสอบถามสวนมากคือแรชนิดตาง ๆ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการ
ขนสงในประเภทสินคาที่แตกตางกันเพื่อทําใหสามารถควบคุมคุณภาพของบริการตามที่ตองการได 
โดยอาศัยการติดตอประสานงานกับบริษัทที่ทําการติดตอทางธุรกิจมาเปนระยะเวลานานเนื่องจากมี
ความชํานาญเฉพาะดานในการขนสงที่ประเภทสินคาที่แตกตางกันไป 
 
5.3  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเ ร่ือง “ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ 
กรณีศึกษา บริษัท เอ็มแอนดทีโลจิสติกส” มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยบงชี้วา ความพึงพอใจในการใชบริการในเรื่องอัตราคาขนสงทางน้ํา            
โดยเรือโปะโดยผูใชบริการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือคาขนสงทางเรือต่ํากวาทางบก ถือเปนจุดแข็ง                     
ในการดําเนินธุรกิจและโอกาสในการทําธุรกิจเปนทางเลือกการใชบริการดานการขนสงในประเภท   
ที่ตาง  ๆ จึงควรจะมีการกําหนดกลยุทธทางดานธุรกิจในดานบริการใหครอบคลุมเมื่อลูกคา                           
มีการเปรียบเทียบในเรื่องของคาใชจายตองความแตกตางมากขึ้นในดานตนทุนในการขนสง                       
เชนเพิ่มจํานวนอุปกรณในการขนถายมากขึ้นโดยราคาขนสงโดยรวมจะเปนทางเลือกในอันดับแรก          
ที่สรางความพอใจของผูใชบริการแตขณะเดียวกันเพื่อจําแนกตามคาใชจายเมื่อใชบริการในเรื่อง           
ของอัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะรายเปนรายการที่มีความพึงพอใจต่ําสุดจะตอง                      
เพิ่มการพิจารณาอัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะรายใหมใหมีความเหมาะสม จํานวนการ              
ขนสง ประเภทลักษณะของสินคาในการขนสง ระยะเวลาในการเปนลูกคาของบริษัท และการใช
บริการในอนาคต โดยการสรางมาตรฐานในการกําหนดราคาในแตละประเภทลูกคาและตนทุนในการ
ขนสงในประเภทตาง ๆ 
 2. จากผลการวิจัยบงชี้วาความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนก
ตามคุณภาพของบริการโดยที่การประกันภัยสินคาและเรือสินคาเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจใน                     
การใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดบริษัทจะตองพิจารณาดานอื่น ๆ เพื่อใหเหมาะสม                      
มีมาตรการปองกันบริการเนื่องจากผูมีความไมมั่นใจในดานขนสงทางน้ํามีปจจัยดานตางในการขนสง
ในดาน สินคา รูปแบบการขนสง วิธีการขนสงการใหบริการ อุปกรณตางที่นํามาใช ภัยธรรมชาติชนิด
ของเรือที่ เหมาะสม  น้ํ าหนักของสินคา  ดังนั้นการประกันสินคานั้นหมายความวาตนทุน                           
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ในการดําเนินการขนสงเพื่อใหลูกคามั่นใจในการใชบริการ จะพบวาชนิดของเรือท่ีเหมาะสมซึ่งนํามา      
ใชบริการในเสนทางที่ตองการเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะนอยที่สุดกับการเลือกใชเรือในการขนสงที่เหมาะสุดโดยการจัดสรรจํานวนเรือที่ใหบริการใหมี                    
ความเพียงพอตอการเลือกใชงาน รวมถึงสภาพของเรือเพื่อใหสามารถบริการลูกคาและสงมอบลูกคา     
ปลายทางตรงเวลา จะตองพิจารณาระยะเวลาในการซอมบํารุงตามเวลาที่กําหนดโดยสภาพของเรือ             
และมีการวางแผนการซอมบํารุงใหผูที่เปนเจาของเรือ และมีอูซอมเรือที่สามารถประกันคุณภาพใน           
การ ซอมเรือทําใหเรือที่น้ํามาใชไดและเหมาะสมกับประเภทของสินคาตางรวมทั้งความสามารถใน
การบรรทุกน้ําหนักเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เชน เรือ 1200 ตันจะทําการบรรทุกไดตามน้ําหนัก
บรรทุกของเรือนั้น ๆ 
 3. จากผลการวิจัยบงชี้วาความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนก
ตามการประสานงาน ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนกตามการ
ประสานงานพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจดานกระบวนการติดตอส่ือสารใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอินเตอรเน็ต อีเมลเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะสูงจะตองพัฒนาและเพิ่มชองทางในการประสานผูใชบริการไดติดตามขอมูลใหทันสมัย           
แตในขณะเดียวตองมีการพัฒนาพนักงานใหมีการตอบสนองความตองการของลูกคาเปนขอท่ีมีระดับ
ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุด โดยการพัฒนาดานทักษะและ สราง
จิตสํานึกในการสื่อสาร การพบลูกคา การฝกอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะเพื่อกําหนดระบบการ
ทํางานใหพนักงาน  ในระดับการตัดสินใจในการตอบลูกคาเพื่อใหเกิดความถูกตองในการตอบสนอง
ความตองการดาน ๆ  และเพิ่มการสรุปรายงานความสําเร็จของโครงการในแตละครั้งเพื่อการปรับปรุง
ในครั้งตอไป 
 4. จากผลการวิจัยบงชี้วา ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะจําแนก
ตามความสะดวกพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยที่
เสนทางการเดินเรือไปยังทาเรือตาง ๆ  เปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ํา
โดยเรือโปะในสูงสุดเปนกลยุทธที่สําคัญในการเลือกใชบริการตรงความตองการของลูกคาในประเภท
สินคาที่ตางกันสามารถตอบสนองความการใหบริการ  สวนระยะเวลาในการรอคอยในการเริ่มงาน
ขนสงเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะนอยที่สุด ผูใหบริการ
ปรับปรุงขบวนการเตรียมพรอมและกําหนดเวลาที่ชัดเจนใหกลับลูกคาเพื่อใหลูกคาทราบขอมูลและ
กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดการขนสงภาพรวมทั้งขบวนการขนสงทางน้ํา 
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 5. จากผลการวิจัยบงชี้วาระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
จําแนกตามการใหบริการดานขอมูลพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจดานสัญญาวาจางในการ
ขนสง เปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดโดยการเพิ่ม
ขอจํากัดในการขนสงตาง ๆ ในสัญญาเพื่อใหลูกคารับทราบขอมูลตาง ๆ กอนที่จะทําการขนสงเมื่อทํา
การขนสงจริง เชนภัยจากธรรมชาติที่ทําใหเกิดความลาชา ไมรวมอุปกรณที่ทางบริษัทจะตอง
เตรียมพรอมใหขอมูลในดานตางที่จะทําใหเกิดความลาชาไดกอนการขนสง 3 วัน สงใหลูกคาเพื่อให
ลูกคาทราบ 
  6. จากผลการวิจัยบงชี้วาระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
จําแนกตามอัธยาศัยความสนใจโดยที่ความสนใจหวงใยตอลูกคาเปนขอที่มีระดับความพึงพอใจในการ
ใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุด จะเห็นวาการติดตอส่ือสารกับลูกคาเปนเรื่องที่สรางความ
เขาใจกับพนักงานในการสื่อสารในดานตาง ๆ การพูด กิริยามารยาท โดยทําการสํารวจความพึงพอใจ
หลังการใชบริการในการประเมินการพนักงานที่ติดตอลูกคา ดานความสนใจหวงใยตอลูกคา                         
การแสดงอัธยาศัยเปนกันเอง การแสดงออกดานอารมณเมื่ออยูในสถานการณคับขัน ความคิดเห็น 
ของลูกคา การพูดจา กิริยามารยาท โดยการใหน้ําหนักของคะแนนตางกันเพื่อประเมินพนักงานในการ
พัฒนาดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ 
 
5.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 
 ในการศึกษาวิจัยเ ร่ือง  “ความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ  
กรณีศึกษา บริษัท เอ็มแอนดทีโลจิสติกส”    
 1. บริษัทควรมีการเก็บขอมูลและศึกษาขอมูลและศึกษาในเชิงคุณภาพและการการ
สัมภาษณโดยตรง เพื่อใหทราบการความเขาใจและตองการใชบริการกับลูกคาเพื่อใหเกิดความ          
พึงพอใจสูงสุด 
 2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะของลูกคาและใชบริการของบริษัทเทานั้นอาจจะไม
ครอบคลุมความตองการลูกคาในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปในการศึกษาครั้งตอไปควร        
จะทําการศึกษาโดยการกําหนดกลุมเปาหมายลูกคาในอนาคตและพื้นที่ของลูกคาที่จะตองการใช
บริการในอนาคตโดยการศึกษาดานความคาดหวังจากผูใชบริการขนสงทางน้ํา ดานคาใชจายตาง ๆ 
ดานประเภทของการบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะพรอมทั้งเสนทางการเดินเรือที่ใหบริการ            
เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาและปรับกลยุทธในการจัดการงานบริการใหกับผูบริการรายเดิมสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการในการแขงขันทางธุรกิจนี้ 
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 3. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจในการดานคุณภาพการใหบริการเชน
การสงมอบสินคาใหลูกคาปลายทางตรงเวลา ชนิดของเรือที่เหมาะสม ดานความสะดวก ดานการสง
มอบสินคาตรงเวลา ดานการประสานงาน ดานความรวดเร็ว พนักงานของบริษัทในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ดานขอมูลตางทั้งกอนการใชบริการและหลังการใชบริการ โดยการศึกษา
ตอไปควรจะทําการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการใหบริการของบริษัทที่สงผลตอ ภาพลักษณบริษัท 
ภาพลักษณพนักงาน ภาพลักษณการบริการดานตาง ๆ เชนความสะดวก การประสานงานดานอัธยาศัย
ความสนใจของพนักงาน 
 4.  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะอาจยังไม
ครอบคลุมความตองการของลูกคาและเนื่องการใหบริการเปนการใหบริการแบบบริษัทตอบริษัทยัง   
มีปจจัยดานความหวังและการรับรูดานคุณภาพดานการบริการขนสงทางน้ําเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาและบริการ และการตัดสินใจโดยพื้นฐานมากจากความพึงพอใจในใชบริการขนสงและ
พิจารณาคุณภาพดานอื่น ๆ เชน คุณภาพของการบริการ ชนิดของเรือ เสนทางการเดินเรือ การสงมอบ
ตรงเวลา สามารถนําขอมูลจากวิจัยคร้ังนี้ไปทําการวิจัยตอได 
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แบบสอบถามแบบสอบถาม  
แบบสอบถามแบบสอบถาม  สําหรับสําหรับผูใชบรกิารดานผูใชบรกิารดานขนสงทางน้ําโดยเรือโปะขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ  

 
 แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่ งของการสํารวจ  แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการ เรียนการสอน วิชา การวิจัยอิสระ ทางธุรกิจระดับปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมธุรกิจ โดย
มีจุดประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอในในการใชบริการขนสงสินคาทางน้ําโดยเรือโปะ (Lighter) 
ขอมูลที่ทานตอบใน แบบสอบถามนี้ผูวิจัยจะนําไปสรุปและนําเสนอภาพรวม และไมมีผลกระทบตอ
ทานใด ๆ ทั้งส้ิน แตจะเกิด ประโยชนในเชิงวิชาการ และเปนการเสริมสรางประสบการณใหแก
นักศึกษาตอไปอีกดวย หวังวาเปนอยาง ยิ่งวาจะไดรับความรวมมือตอบแบบสอบถามดังกลาวจาก
ทาน และขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
 

          สุวรีย   ภูจินดาตระกูล 
 
คําชี้แจง    
 1.  กรุณาเติมคาํลงในชองวางหรือทําเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบที่ทานตองการเลือก 
 2.  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้
  สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกรของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่  2 การสอบถามถึงพฤติกรรมในการใชบริการขนสง 
  สวนที่ 3 การสอบถามระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 
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สวนที่ 1 : ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับองคกรของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.1  ฝายงาน / แผนก / หนวยงานของผูตอบแบบสํารวจ 
  1.เปนผูดูแลการจัดซื้อ/จดัจาง/ส่ังซ้ือ               2. ฝายการตลาด 
   3.เปนแผนกผูใชบริการหรือสินคาโดยตรง        

  4. เปนผูมสีวนกําหนด/ ตรวจสอบคุณสมบัติ   
 

 1.2   ตําแหนงของทานในองคกร   (เลือกขอท่ีตรงกับทานมากที่สุดเพยีง 1 ขอ) 
                   1. ผูบริหาร                           2. หัวหนางาน   
     3. พนักงานทั่วไป                     4. กรรมการบริษัท 
 

 1.3  รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท 
 1. เจาของคนเดียว/ครอบครัว             2.หางหุนสวนจํากัด   
 3. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล             4.บริษัทจํากัด  
 5. บริษัทมหาชน                6. หางหุนสวนสามัญ 

 

 1.4    ประเภทบริษัทของทานเปน 
 ผูสงสินคาโดยตรง  (Shipper)           ผูรับจัดการขนสงสินคา (Freight 

Forwarder)   
    ผูสงออก (Export) ผูนําเขา (Import)       สายการเดนิเรือ (Ship Agent) 
 

 1.5  ทุนจดทะเบียนของบริษทัทาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 1.6  บริษัทมีระยะเวลาในการดําเนินการธรุกิจ 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 1.7 ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง   
   เรือโปะอยางเดยีว ตามทะเลชายฝง                 เรือโปะอยางเดยีว ตามลุมน้ําตางๆ 
   รถบรรทุก และ เรือโปะตามชายฝงทะเล    รถบรรทกุ และเรือโปะ ตามลุมน้ําตางๆ  
   รถบรรทุก พรอมอุปกรณขนถาย และ เรือโปะตามชายฝงทะเล  
   รถบรรทุก พรอมอุปกรณขนถาย และ เรือโปะตามลุมน้ําตางๆ 
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สวนที่ 2 : พฤติกรรมในการใชบริการขนสงสินคาทางน้ําโดยเรือโปะ 
 2.1  ทานรูจักบริษัทจากแหลงใด 
   1. ลูกคาเดมิแนะนํา       2. ปายโฆษณาของบริษทั  
    3. ช่ือเสียงของบริษัท       
 

 2.2 การใชบริการขนสงกี่คร้ังตอเดือน 
   1. 1-2 คร้ัง                                2.  3-4 คร้ัง    
    3. 5-6 คร้ัง                              4. 7-10 คร้ัง      
    5. 10 ครั้งขึ้นไป                          
  

 2.3 ปริมาณน้าํหนักการขนสงโดยเฉลีย่ในแตละคร้ัง 
   1.นอยกวา 10,000  ตัน                  2. 10,001 -20,000 ตัน     
    3. 20,001 - 30,000 ตัน                 4. 30,001-40000 ตัน   
    5.40,001 -50,000 ตันขึน้ไป   
 

 2.4 ระยะเวลาที่ใชในการขนสงโดยเฉลีย่ในแตละคร้ัง 
    1. 7 วัน            2. 10 วนั        
    3. 15 วัน            4.  20 วัน           5. มากกวา 20 วัน 
 

 2.5 เสนทางในการการขนสงท่ีใชมากที่สุด 
   1. อยุธยา  -  ทาเรือสุราษฎร            2. สุราษฎร - ทาเรือศรีราชา   
    3. สุราษฎร  - ทาเรือบางปะกง        4. ชะอํา  -  ทาเรือสุราษฎร 
    5. ศรีราชา  - ทาเรือนครหลวง        
 

 2.6 ประเภทสินคาหลักท่ีใชบริการบรรทุกและขนถายสนิคา  
   สินคาอุปโภคบริโภค    อุปกรณกอสราง  
   เคมีภณัฑ                         แรชนิดตางๆ     
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สวนที่ 3 ความพอใจในการใชบริการขนสงโดยเรือโปะเม่ือใชบริการ 
  ความพึงพอใจในการใชบริการ             ระดับความพึงพอใจ 
                                     5      4        3       2       1      
 
3.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาใชจายเมื่อใชบริการ (output –off-pocket cost)  

อัตราคาขนสงพิเศษสําหรับการบริการจัดสงเรงดวน                                                                
อัตราคาระวางขนสงในลักษณะการตอรองเปนรายกรณี                                                          
อัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะราย                                                                            
อัตราคาขนสงทางเรือตํ่ากวาคาขนสงทางบก                                                                             
ราคาคาขนสงโดยรวม                                                                                                                    

3.2 ความพึงพอใจดานคุณภาพของบริการ (quality of care) 
        มีการประกันภัยสินคา และเรือสินคา                                                                        
        สภาพของเรือลําเลียงที่ดีในการใหบริการขนสงสินคา                        
        ความยืดหยุนในการจัดสงเที่ยวเรือ (Shipment) เรงดวนในการใชเรือลําเลียง                            
        ชนิดของเรือที่เหมาะสมซึ่งนํามาใชบริการในเสนทางที่ตองการ                                          
        สงมอบสินคาใหลูกคาปลายทางตรงตอเวลา                                                               
3.3 ความพึงพอใจดานการประสานงาน (Co-ordination) 
       พนักงานบริษัทใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาของลูกคา                                 
       กระบวนการติดตอสื่อสาร ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ท อีเมล                                
       มีการติดตามสถานการณของการขนสงทุกขั้นตอน (Follow up)                                           
       ระยะเวลาการคํานวณราคาและบริการรวดเร็วและถูกตอง                       
        ความกระตือรือรนของพนักงานบริษัทในการตอบสนองความตองการ 
        ของลูกคา                                                                                                                                  
3.4 ความพึงพอใจดานความสะดวกไดรับจากบริการ (convenience) 
       เสนทางการเดินเรือไปยังทาเรือตางๆ  มีความหลากหลาย                                   
       ความพรอมอุปกรณเครื่องทุนแรงและเพียงพอการขนถายสินคาที่ทาเรือ                                 
       ประเภทการใหบริการของการขนสงครบวงจร                                                                 
       ความยืดหยุนในการจัดสงเที่ยวเรือ (Shipment) เรงดวนในการใชเรือโปะ                                 
       ระยะเวลาในการรอคอยในการเริ่มงานขนสง                                                                               
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  ความพึงพอใจในการใชบริการ             ระดับความพึงพอใจ 
                                     5        4        3      2      1      
     
3.5 ความพึงพอใจในการใหบริการดานขอมูล (Information) 
        สัญญาวาจางในการขนสง                                           
        การใหขอมูลเสนทางที่จะขนสง                           
        การใหขอมูลสภาพอากาศ รองน้ํากอนการขนสงสินคา                            
        การใหขอมูลอุปสรรคในการขนสงแตละครั้ง                                                    
        สามารถตอบปญหาใหกบลูกคาไดอยางทันทีและถูกตอง                                                  
3.6 ความพึงพอใจตออัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ (Courtesy) 
       ความสนใจหวงใยตอลูกคา                                                                                                         
       การแสดงอัธยาศัยเปนกันเอง                                                                                                      
       การแสดงออกดานอารมณเมื่ออยูในสถานการณขับขัน                                                             
       การเอาใจใสในการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา                                                                   
       การพูดจา กิริยามารยาท                                                                                                                                     
 
 

ระดับความพึงพอใจ : 5 คือ  มากที่สุด 4 คือ มาก  3 คือ ปานกลาง  2 คือ นอย 1 คือ นอยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะหขอมลูทางสถิติ 
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ดานความพึงพอใจดานรวม 
  
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
                  Scale          Scale      Corrected 
                    Mean         Variance       Item-            Alpha 
                   if Item        if Item       Total           if Item 
                   Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาใชจายเมื่อใชบริการ 18.8367         5.2701        .6396            .8855 
ความพึงพอใจดานคุณภาพของบริการ             19.3167         5.4069        .7143            .8725 
ความพึงพอใจดานการประสานงาน              19.2767         5.7381        .6624            .8788 
ความพึงพอใจดานความสะดวกไดรับจากบริการ     19.2767         6.0181        .5237            .8938 
ความพึงพอใจในการใหบริการดานขอมูล   19.3167         5.5558        .6533            .8801 
ความพึงพอใจตออัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ          19.2967         5.4297        .7391            .8694 
ความพึงพอใจรวม                19.2200         5.4548      1.0000       .8482 

 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 
Alpha =    .8915 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
ดานความพึงพอใจดานตางๆ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

                    Scale          Scale       Corrected 
                   Mean         Variance       Item-             Alpha 
                   if Item        if Item        Total            if Item 
                   Deleted       Deleted     Correlation       Deleted 
อัตราคาขนสงพิเศษสําหรับการบริการจัดสงเรงดวน                      92.2667       130.6161         .4511           .9217 

อัตราคาขนสงพิเศษสําหรับการบริการจัดสงเรงดวน                92.4333       131.0816        .3205           .9234 

อัตราคาระวางขนสงในลักษณะการตอรองเปนรายกรณ ี                               92.7333       129.5816        .3562            .9233 
อัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะราย                                                 92.5667       119.9092        .7278           .9173 
อัตราคาขนสงทางเรือตํ่ากวาคาขนสงทางบก   92.5667       119.8402         .7029           .9178 
มีการประกันภัยสินคา และเรือสินคา                                        92.5667       126.7368         .6524           .9192 
สภาพของเรือลําเลียงท่ีดีในการใหบริการขนสงสินคา  92.8667       131.7747         .3751           .9225 
ความยืดหยุนในการจัดสงเที่ยวเรือ (Shipment) เรงดวนในการใชเรือลําเลียง 93.0667      128.0644         .5192          .9208 
ชนิดของเรือท่ีเหมาะสมซึ่งนํามาใชบริการในเสนทางที่ตองการ          93.2667       125.9264         .5899           .9198 
สงมอบสินคาใหลูกคาปลายทางตรงตอเวลา    93.2000      122.7172         .6260         .9192 
พนักงานบริษัทใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาของลูกคา             92.9667       130.5851         .4179           .9221 
กระบวนการติดตอสื่อสาร ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ท อีเมล   92.8667       128.9471         .4944            .9212 
มีการติดตามสถานการณของการขนสงทุกขั้นตอน (Follow up)            92.8667       125.6368          .6749            .9187 
ระยะเวลาการคํานวณราคาและบริการรวดเร็วและถูกตอง                  93.0333       130.9299           .3135            .9236 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  (ตอ) 
ดานความพึงพอใจดานตางๆ 

Scale          Scale       Corrected 
                   Mean         Variance       Item-             Alpha 
                   if Item        if Item        Total            if Item 
                   Deleted       Deleted     Correlation       Deleted 
 

ความกระตือรือรนของพนักงานบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคา               93.0333       127.0678         .6166            .9196 
เสนทางการเดินเรือไปยังทาเรือตางๆ  มีความหลากหลาย              92.8333       129.5230         .5546           .9207 
ความพรอมอุปกรณเครื่องทุนแรงและเพียงพอการขนถายสินคาที่ทาเรือ        92.9000       130.9897         .3584           .9228 
ประเภทการใหบริการของการขนสงครบวงจร                   93.0000       128.6207         .4870           .9212 
ความยืดหยุนในการจัดสงเที่ยวเรือ (Shipment) เรงดวนในการใชเรือโปะ       93.0333       132.1023         .2383           .9246 
ระยะเวลาในการรอคอยในการเริ่มงานขน            93.0000       127.9310         .4924            .9212 
สัญญาวาจางในการขนสง                  92.6000       129.0069         .5410           .9207 
การใหขอมูลเสนทางที่จะขนสง             93.0667       127.0299         .5448            .9204 
การใหขอมูลสภาพอากาศ รองน้ํากอนการขนสงสินคา           93.1667       128.1437         .4282            .9223 
การใหขอมูลอุปสรรคในการขนสงแตละครั้ง                 93.1333       126.2575         .6431            .9192 
สามารถตอบปญหาใหกบลูกคาไดอยางทันทีและถูกตอง           93.0000       127.9310         .5344           .9206 
ความสนใจหวงใยตอลูกคา                                                                      92.7000       127.5276         .6024           .9198 
การแสดงอัธยาศัยเปนกันเอง                                                         93.0333       127.4816        .5869          .9200 
การแสดงออกดานอารมณเมื่ออยูในสถานการณขับขัน                   93.0667       127.0299        .5077            .9210 
การเอาใจใสในการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา                                  93.0667       128.1333        .4746          .9214 
การพูดจา กิริยามารยาท                                                                            93.0000       125.8621        .6260            .9193 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    .9233 
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ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกรของผูตอบแบบสอบถาม 
Frequencies 
 Statistics 
 

  

ฝายงาน/
แผนก/

หนวยงาน
ของผูตอบ
แบบสํารวจ 

ตําแหนง
ของทาน
ในองคกร 

รูปแบบการ
บริหารธุรกิจ
ของบริษัท 

ประเภท
บริษัท

ของทาน
เปน 

ทุนจด
ทะเบียน 

บริษัทมี
ระยะเวลา

ในการ
ดําเนิน
ธุรกิจ 

ลักษณะ
ประเภท

ท่ีใช
บริการ
ขนสง 

N Valid 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Mean 2.49 2.64 3.71 2.03 1.82 2.23 3.33

Median 3.00 3.00 4.00 2.00 1.00 2.00 3.00

Std. Deviation 1.020 .859 .856 .797 1.290 1.090 1.741

 

ฝายงาน/แผนก/หนวยงานของผูตอบแบบสํารวจ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เปนแผนกที่ดูแล
การจัดซ้ือ/จัด
จาง/สั่งซ้ือ 

30 30.0 30.0 30.0

เปนแผนก
ผูใชบริการหรือ
สินคาโดยตรง 

61 61.0 61.0 91.0

เปนแผนกมีสวน
กําหนด/ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

9 9.0 9.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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ตําแหนงของทานในองคกร 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ผูบริหาร 17 17.0 17.0 17.0
หัวหนางาน 10 10.0 10.0 27.0
พนักงานบริษัท 65 65.0 65.0 92.0
กรรมการบริษัท 8 8.0 8.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 

รูปแบบการบริหารธุรกิจของบริษัท 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เจาของคนเดียว/
ครอบครัว 3 3.0 3.0 3.0

หางหุนสวนจํากัด 8 8.0 8.0 11.0
หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล 11 11.0 11.0 22.0

บริษัทจํากัด 73 73.0 73.0 95.0
บริษัทมหาชน 3 3.0 3.0 98.0
หางหุนสวนสามัญ 2 2.0 2.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 

ทุนจดทะเบียน 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1-15 ลานบาท 63 63.0 63.0 63.0

16-31 ลานบาท 16 16.0 16.0 79.0

32-47 ลานบาท 3 3.0 3.0 82.0

48-62 ลานบาท 12 12.0 12.0 94.0

63-77 ลานบาท 6 6.0 6.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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บริษัทมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1-13 ป 28 28.0 28.0 28.0

14-27  ป 40 40.0 40.0 68.0

28-41 ป 16 16.0 16.0 84.0

42-55 ป 13 13.0 13.0 97.0

56-69  ป 3 3.0 3.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 

ลักษณะประเภทที่ใชบริการขนสง 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เรือโปะอยางเดียว
ตามทะเลชายฝง 14 14.0 14.0 14.0

เรือโปะอยางเดียว
ตามลุมนําตางๆ 33 33.0 33.0 47.0

รถบรรทุก และ เรือ
โปะตามชายฝงทะเล 5 5.0 5.0 52.0

รถบรรทุก และ เรือ
โปะตามลุมน้ําตางๆ 20 20.0 20.0 72.0

รถบรรทุกพรอม
อุปกรณและเรือโปะ
ตามชายฝงทะเล 

10 10.0 10.0 82.0

รถบรรทุกพรอม
อุปกรณขนถายและ
เรือโปะตามลุมน้ํา
ตางๆ 

18 18.0 18.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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ดานพฤติกรรมในการใชบรกิารขนสง 
Frequencies 
 Statistics 
 

  

ทานรูจัก
บริษัทจาก
แหลงใด 

การใชบริการ
ขนสงก่ีครั้ง

ตอเดือน 

ปริมาณ
น้ําหนักการ
ขนสงโดย
เฉลี่ยแตละ

ครั้ง 

ระยะเวลาใน
การขนสง

โดยเฉลี่ยใน
แตละครั้ง 

เสนทาง
ในการ
ขนสงท่ี
ใชมาก
ท่ีสุด 

ประเภท
สินคาหลัก
ท่ีใชบริการ
บรรทุกและ

ขนถาย
สินคา 

N Valid 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0

Mean 1.74 1.85 2.91 2.66 3.84 2.88

Median 1.00 2.00 3.00 2.00 5.00 3.00

Std. Deviation .906 1.067 1.147 .966 1.619 1.076

 
ทานรูจักบริษัทจากแหลงใด 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ลูกคาเดิมแนะนํา 57 57.0 57.0 57.0
ปายโฆษณา
บริษัท 12 12.0 12.0 69.0

ชื่อเสียงของ
บริษัท 31 31.0 31.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

การใชบริการขนสงกี่คร้ังตอเดือน 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1-2 ครั้ง 49 49.0 49.0 49.0

3-4 ครั้ง 31 31.0 31.0 80.0

5-6 ครั้ง 8 8.0 8.0 88.0

7-10 ครั้ง 10 10.0 10.0 98.0

10 ครั้งข้ึนไป 2 2.0 2.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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ปริมาณน้าํหนกัการขนสงโดยเฉลี่ยแตละครั้ง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid นอยกวา 10000 
ตัน 13 13.0 13.0 13.0

10001-20000 ตัน 29 29.0 29.0 42.0

20001-30000 ตัน 14 14.0 14.0 56.0

30001-40000 ตัน 42 42.0 42.0 98.0

40001-50000 ตัน
ขึ้นไป 2 2.0 2.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
ระยะเวลาในการขนสงโดยเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 7วัน 6 6.0 6.0 6.0

10 วัน 47 47.0 47.0 53.0

15 วัน 26 26.0 26.0 79.0

20 วัน 17 17.0 17.0 96.0

มากกวา 20 วัน 4 4.0 4.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 

เสนทางในการขนสงท่ีใชมากที่สุด 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid อยุธยา-สุราษฎร 17 17.0 17.0 17.0

สุราษฎร-ทาเรือศรี
ราชา 11 11.0 11.0 28.0

สุราษฎร-ทาเรือ
บางปะกง 4 4.0 4.0 32.0

ชะอํา-ทาเรือสุ
ราษฎร 7 7.0 7.0 39.0

ศรีราชา-ทาเรือ
นครหลวง 61 61.0 61.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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ประเภทสินคาหลักท่ีใชบริการบรรทุกและขนถายสินคา 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid สินคาเกษตร 15 15.0 15.0 15.0
อุปกรณ
กอสราง 19 19.0 19.0 34.0

เคมีภัณฑ 29 29.0 29.0 63.0
แรชนิดตางๆ 37 37.0 37.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 
 

Frequencies 
ความพึงพอใจดานคาใชจายเมื่อใชบริการ 

  

อัตราคา
ขนสงพิเศษ
สําหรับการ
บริการจัดสง

เรงดวน 

อัตราคา
ระวางขนสง
ในลักษณะ
การตอรอง

เปนรายกรณี 

อัตราคาระวาง
ท่ีอนุมัติใหกับ
ลูกคาเฉพาะ

ราย 

อัตราคาขนสง
ทางเรือต่ํากวา

คาขนสงทางบก 

ราคาคา
ขนสง

โดยรวม 

N Valid 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0

Mean 3.90 3.74 3.70 3.96 3.86

Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Std. Deviation .461 .630 .948 1.014 .975

 

อัตราคาขนสงพิเศษสําหรับการบริการจัดสงเรงดวน 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจปานกลาง 16 16.0 16.0 16.0
พอใจมาก 78 78.0 78.0 94.0
พอใจมากที่สุด 6 6.0 6.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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อัตราคาระวางขนสงในลักษณะการตอรองเปนรายกรณ ี

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด 1 1.0 1.0 1.0

พอใจนอย 2 2.0 2.0 3.0
พอใจปานกลาง 24 24.0 24.0 27.0
พอใจมาก 68 68.0 68.0 95.0
พอใจมากที่สุด 5 5.0 5.0 100.0
Total 100 100.0 100.0  

 
 
  

อัตราคาระวางที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะราย 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด 1 1.0 1.0 1.0

พอใจนอย 6 6.0 6.0 7.0
พอใจปานกลาง 40 40.0 40.0 47.0
พอใจมาก 28 28.0 28.0 75.0
พอใจมากที่สุด 25 25.0 25.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
อัตราคาขนสงทางเรือต่ํากวาคาขนสงทางบก 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 4 4.0 4.0 4.0
พอใจปานกลาง 41 41.0 41.0 45.0
พอใจมาก 10 10.0 10.0 55.0
พอใจมากที่สุด 45 45.0 45.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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ราคาคาขนสงโดยรวม 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 6 6.0 6.0 6.0
พอใจปานกลาง 37 37.0 37.0 43.0
พอใจมาก 22 22.0 22.0 65.0
พอใจมากที่สุด 35 35.0 35.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 
ความพึงพอใจดานคุณภาพของการบริการ 

  

มีการ
ประกันภัย
สินคา และ
เรือสินคา 

สภาพของ
เรือลําเลียงท่ี

ดีในการ
ใหบริการ

ขนสงสินคา 

ความยืดหยุน
ในการจัดสง

เท่ียวเรือ 
(Shipment) 
เรงดวนใน
การใชเรือ

ลําเลียง 

ชนิดของเรือท่ี
เหมาะสมซึ่ง

นํามาใชบริการ
ในเสนทางท่ี

ตองการ 

สงมอบสินคา
ใหลูกคาปลาย

ทางตรงตอ
เวลา 

N Valid 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0

Mean 3.76 3.52 3.34 3.24 3.29

Median 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Std. Deviation .683 .674 .781 .933 1.038

 

มีการประกันภัยสินคา และเรือสินคา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจ
ปานกลาง 38 38.0 38.0 38.0

พอใจ
มาก 48 48.0 48.0 86.0

พอใจ
มากท่ีสุด 14 14.0 14.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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สภาพของเรือลําเลียงท่ีดีในการใหบริการขนสงสนิคา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 2 2.0 2.0 2.0
พอใจปานกลาง 52 52.0 52.0 54.0
พอใจมาก 38 38.0 38.0 92.0
พอใจมากที่สุด 8 8.0 8.0 100.0
Total 100 100.0 100.0  

 

 
 
ความยืดหยุนในการจัดสงเท่ียวเรือ (Shipment) เรงดวนในการใชเรือลําเลียง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 12 12.0 12.0 12.0
พอใจปานกลาง 49 49.0 49.0 61.0
พอใจมาก 32 32.0 32.0 93.0
พอใจมากที่สุด 7 7.0 7.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 

ชนิดของเรือท่ีเหมาะสมซึ่งนํามาใชบริการในเสนทางที่ตองการ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 23 23.0 23.0 23.0
พอใจปานกลาง 41 41.0 41.0 64.0
พอใจมาก 25 25.0 25.0 89.0
พอใจมากที่สุด 11 11.0 11.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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สงมอบสินคาใหลูกคาปลายทางตรงตอเวลา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด 2 2.0 2.0 2.0

พอใจนอย 22 22.0 22.0 24.0
พอใจปานกลาง 36 36.0 36.0 60.0
พอใจมาก 25 25.0 25.0 85.0
พอใจมากที่สุด 15 15.0 15.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 

ความพีงพอใจดานการประสานงาน  

  

พนักงานบริษัท
ใหความ

ชวยเหลือใน
การแกไข
ปญหาของ

ลูกคา 

กระบวนการ
ติดตอสื่อสาร 

ใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อินเตอรเน็ท 

อีเมล 

มีการติดตาม
สถานการณ

ของการ
ขนสงทุก
ขั้นตอน 

(Follow up) 

ระยะเวลาการ
คํานวณราคา
และบริการ
รวดเร็วและ

ถูกตอง 

ความ
กระตือรือรน
ของพนักงาน
บริษัทในการ

ตอบสนอง
ความตองการ

ของลูกคา 

N Valid 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0

Mean 3.51 3.54 3.41 3.34 3.32

Median 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00

Std. Deviation .785 .717 .668 .768 .723

 

พนักงานบริษทัใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาของลูกคา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 7 7.0 7.0 7.0
พอใจปานกลาง 46 46.0 46.0 53.0
พอใจมาก 36 36.0 36.0 89.0
พอใจมากที่สุด 11 11.0 11.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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กระบวนการติดตอส่ือสาร ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ท อีเมล 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 6 6.0 6.0 6.0
พอใจปานกลาง 41 41.0 41.0 47.0
พอใจมาก 46 46.0 46.0 93.0
พอใจมากที่สุด 7 7.0 7.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 

 
 
มีการติดตามสถานการณของการขนสงทุกขั้นตอน (Follow up) 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 8 8.0 8.0 8.0
พอใจปานกลาง 45 45.0 45.0 53.0
พอใจมาก 45 45.0 45.0 98.0
พอใจมากที่สุด 2 2.0 2.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 

ระยะเวลาการคํานวณราคาและบริการรวดเร็วและถูกตอง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 12 12.0 12.0 12.0
พอใจปานกลาง 48 48.0 48.0 60.0
พอใจมาก 34 34.0 34.0 94.0
พอใจมากที่สุด 6 6.0 6.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 
 
 



178 
 

ความกระตือรือรนของพนักงานบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 10 10.0 10.0 10.0
พอใจปานกลาง 53 53.0 53.0 63.0
พอใจมาก 32 32.0 32.0 95.0
พอใจมากที่สุด 5 5.0 5.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
ความพึงพอใจดานความสะดวก 

  

เสนทางการ
เดินเรือไป
ยังทาเรือ

ตางๆ 

ความพรอม
อุปกรณเครื่อง

ทุนแรงและ
เพียงพอการ
ขนถายสินคา

ท่ีทาเรือ 

ประเภทการ
ใหบริการของ
การขนสงครบ

วงจร 

ความยืดหยุน
ในการจัดสง

เท่ียวเรือ 
(Shipment) 
เรงดวนใน
การใชเรือ

โปะ 

ระยะเวลาใน
การรอคอยใน
การเริ่มงาน

ขนสง 

N Valid 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0

Mean 3.63 3.53 3.39 3.30 3.27

Median 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Std. Deviation .734 .784 .764 .772 .790

 

เสนทางการเดนิเรือไปยงัทาเรือตางๆ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 2 2.0 2.0 2.0
พอใจปานกลาง 46 46.0 46.0 48.0
พอใจมาก 39 39.0 39.0 87.0
พอใจมากที่สุด 13 13.0 13.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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ความพรอมอุปกรณเคร่ืองทุนแรงและเพียงพอการขนถายสินคาท่ีทาเรอื 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 6 6.0 6.0 6.0
พอใจปานกลาง 47 47.0 47.0 53.0
พอใจมาก 35 35.0 35.0 88.0
พอใจมากที่สุด 12 12.0 12.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 

 
ประเภทการใหบริการของการขนสงครบวงจร 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 10 10.0 10.0 10.0
พอใจปานกลาง 48 48.0 48.0 58.0
พอใจมาก 35 35.0 35.0 93.0
พอใจมากที่สุด 7 7.0 7.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 

ความยืดหยุนในการจัดสงเท่ียวเรือ (Shipment) เรงดวนในการใชเรือโปะ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 13 13.0 13.0 13.0
พอใจปานกลาง 50 50.0 50.0 63.0
พอใจมาก 31 31.0 31.0 94.0
พอใจมากที่สุด 6 6.0 6.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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ระยะเวลาในการรอคอยในการเริ่มงานขนสง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 16 16.0 16.0 16.0
พอใจปานกลาง 46 46.0 46.0 62.0
พอใจมาก 33 33.0 33.0 95.0
พอใจมากที่สุด 5 5.0 5.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 
ความพึงพอใจการใหบริการดานขอมูล 

  
สัญญาวาจาง
ในการขนสง 

การใหขอมูล
เสนทางท่ีจะ

ขนสง 

การใหขอมูล
สภาพอากาศ 
รองน้ํากอน
การขนสง

สินคา 

การใหขอมูล
อุปสรรคใน

การขนสงแต
ละครั้ง 

สามารถตอบ
ปญหาใหกบ

ลูกคาได
อยางทันที
และถูกตอง 

N Valid 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0

Mean 3.74 3.35 3.19 3.18 3.25

Median 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Std. Deviation .630 .757 .800 .730 .702

 
 

สัญญาวาจางในการขนสง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 2 2.0 2.0 2.0
พอใจปานกลาง 30 30.0 30.0 32.0
พอใจมาก 60 60.0 60.0 92.0
พอใจมากที่สุด 8 8.0 8.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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การใหขอมูลเสนทางที่จะขนสง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 14 14.0 14.0 14.0
พอใจปานกลาง 40 40.0 40.0 54.0
พอใจมาก 43 43.0 43.0 97.0
พอใจมากที่สุด 3 3.0 3.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 

การใหขอมูลสภาพอากาศ รองน้ํากอนการขนสงสนิคา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด 2 2.0 2.0 2.0

พอใจนอย 15 15.0 15.0 17.0
พอใจปานกลาง 48 48.0 48.0 65.0
พอใจมาก 32 32.0 32.0 97.0
พอใจมากที่สุด 3 3.0 3.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 
การใหขอมูลอุปสรรคในการขนสงแตละครั้ง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 16 16.0 16.0 16.0
พอใจปานกลาง 53 53.0 53.0 69.0
พอใจมาก 28 28.0 28.0 97.0
พอใจมากที่สุด 3 3.0 3.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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สามารถตอบปญหาใหกบลูกคาไดอยางทนัทีและถูกตอง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 11 11.0 11.0 11.0
พอใจปานกลาง 57 57.0 57.0 68.0
พอใจมาก 28 28.0 28.0 96.0
พอใจมากที่สุด 4 4.0 4.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 

 
ความพึงพอใจดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ  

  

ความสนใจ
หวงใยตอ

ลูกคา 

การแสดง
อัธยาศัยเปน

กันเอง 

การ
แสดงออก

ดานอารมณ
เม่ืออยูใน

สถานการณ
ขับขัน 

การเอาใจใส?
ในการรับฟง
ความคิดเห็น
ของลูกคา 

การพูดจา 
กิริยามารยาท

N Valid 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0

Mean 3.69 3.44 3.41 3.35 3.33

Median 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Std. Deviation .761 .783 .866 .845 .817

 
ความสนใจหวงใยตอลูกคา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 2 2.0 2.0 2.0
พอใจปานกลาง 43 43.0 43.0 45.0
พอใจมาก 39 39.0 39.0 84.0
พอใจมากที่สุด 16 16.0 16.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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การแสดงอัธยาศัยเปนกันเอง 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 10 10.0 10.0 10.0
พอใจปานกลาง 44 44.0 44.0 54.0
พอใจมาก 38 38.0 38.0 92.0
พอใจมากที่สุด 8 8.0 8.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
  

การแสดงออกดานอารมณเม่ืออยูในสถานการณขับขนั 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด 2 2.0 2.0 2.0

พอใจนอย 10 10.0 10.0 12.0
พอใจปานกลาง 42 42.0 42.0 54.0
พอใจมาก 37 37.0 37.0 91.0
พอใจมากที่สุด 9 9.0 9.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
การเอาใจใสในการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พอใจนอย 15 15.0 15.0 15.0
พอใจปานกลาง 44 44.0 44.0 59.0
พอใจมาก 32 32.0 32.0 91.0
พอใจมากที่สุด 9 9.0 9.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  
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การพูดจา กิริยามารยาท 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด 1 1.0 1.0 1.0

พอใจนอย 11 11.0 11.0 12.0
พอใจปานกลาง 50 50.0 50.0 62.0
พอใจมาก 30 30.0 30.0 92.0
พอใจมากที่สุด 8 8.0 8.0 100.0

Total 100 100.0 100.0  

 
 
 



ภาคผนวก ค. 
ขอมูลการขนสงทางน้ําและการการขนถายสินคาโดยเรือโปะ 
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ขอมูลการขนสงทางน้ําและการการขนถายสินคาโดยเรอืโปะ 

 
 

 

ขนถายสินคาที่ทาเรือ
ปลายทาง 

 

รับสินคา 

เริ่มขนสงจาก
โรงงาน 

ทาเรือ ตนทาง 

เรือโปะ รับสินคา 

เดินทางไปยัง
ปลายทาง 

บริษัทบรกิาร 

ขนสงทางน้ํา 

เจาของสินคา 
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เรือโปะมี 3 ขนาด ท่ีนิยมใชงานในปจจุบนั  

1. ขนาดใหญ  เรือระวาง 3000 ตันขึ้นไป    

2. ขนาดกลาง เรือระวาง  2,000 ตันขึ้นไป  

3. ขนาดเล็ก   เรือระวาง  1,000 ตัน ขึ้นไป 
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เรือลากจูง หรือ เรือโยง ที่จะตองลากจูงเรือโปะในการบรรทุกสินคาจากทาเรือไปยังจดุหมาย
ปลายทาง 
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เรือโปะเทียบเรือใหเพื่อถายสินคา 

 

เรือใหญที่รอขนถายสินคา
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ขนถายสินคาชายฝงทะเล 

 

อุปกรณที่ใชในการขนถายสินคาจากทาเรือ 
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การขนถายสินคาตามลุมน้ํา 

 
ทาเรือขนถายสินคา
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สภาพการขนสินคาลงเรือโปะ   ประเภทสินคาปุย 

 

ประเภทสินคาเกษตร
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุวรีย  ภูจินดาตระกลู 
วัน เดือน ปเกิด :   วันอาทิตย ที่ 17 ตุลาคม 2507 
ท่ีอยู :  72/75 หมุที่ 3 ถ. รังสิตนครนายก  ต. บึงยีโ่ถ อ.ธัญบุรี 
  จ.ปทุมธานี    
ปะวัติการศึกษา  :  ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด  
  ป 2534 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ประวัติการทํางาน :   ป พ.ศ. 2544 บริษัท ทีมพีซีซ่ัน มหาชน จาํกัด  
   ตําแหนงผูจดัการฝายจัดหาอาวุโส 
เบอรโทรศัพท : 02-5770676 
อีเมล :  suvareepu@gmail.coom 


	01_cov
	02_tit
	03_apv
	04_abs
	05_ack
	06_tbc
	07_ch1
	07_ch2
	07_ch3
	07_ch4
	07_ch5
	08_bib
	09_app
	09_app1
	09_app2
	09_app3
	10_bio



