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บทนา
ภาคการส่ งออกเป็ นตัวขับเคลื่ อนหลักที่สาคัญในการขับเคลื่ อนธุ รกิ จของไทย โดยปลายทาง
หลัก ของการส่ ง ออกสิ น ค้า จากเมื อ งไทย อยู่ใ นกลุ่ ม อาเซี ย นมากกว่า ทางประเทศตะวัน ตกอย่า ง
สหรัฐอเมริ กา หรื อ ญี่ปุ่น โดยคิดเป็ นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) อีกทั้งนโยบายการกระตุน้ จากรัฐบาลที่มีการส่ งเสริ มการส่ งออก ส่ งผลต่ออัตราการ
เจริ ญเติบโต มี แนวโน้มที่สูงขึ้ นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา แต่เมื่อเกิ ดวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่มีตน้ กาเนิดมาจากสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2551นั้น ส่ งผลกระทบ
ต่อภาคการส่ งออกอย่างรุ นแรง รวมไปถึงวิกฤตการณ์น้ าท่วมและปั ญหาการเมืองภายในประเทศของ
ไทยเองในปี พ.ศ. 2554 และ 2556 ส่ งผลให้ตวั เลขการส่ งออกลดลงอย่างมากในช่ วงเวลาดังกล่าว
มาตรการต่างๆ ได้ถูกนามาใช้เพื่อกระตุน้ เนื่ องจากแนวโน้มการเติมโตที่ชา้ มากหรื อไม่เพิ่มขึ้นเลย เมื่อ
เทียบกับเศรษฐกิจของไทย รวมไปถึงการชะลอตัวของภาคการขนส่ งซึ่ งถือว่าเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ
ของการส่ งออก โดยเฉพาะการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล เป็ นการขนส่ งที่มีสัดส่ วนมากที่สุด เนื่ องจากการ
ขนส่ งสิ นค้าทางทะเลนั้น มีตน้ ทุนที่ต่า และ สามารถทาการขนส่ งสิ นค้าได้เป็ นจานวนมากในแต่ละครั้ง
อีกทั้งเส้นทางคมนาคมทางน้ าเป็ นเส้นทางธรรมชาติที่ไม่ตอ้ งก่อสร้าง
กระแสโลกาภิ ว ฒ
ั น์ อ ัน เกิ ด จากความก้า วหน้ า ด้า นวิ ท ยาการสื่ อ สาร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ่ งเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการผลัก ดัน ท าให้ โ ลกอยู่ ใ นภาวะไร้ พ รมแดน ใน
ขณะเดี ย วกัน การที่ ระบบเศรษฐกิ จ ของโลกได้มี ค วามเชื่ อ มโยงกันมากขึ้ น โดยทุ ก ๆ ประเทศให้
ความส าคัญ กับ นโยบายการค้า เสรี ซึ่ งจะท าให้ เกิ ด การแข่ ง ขัน ทางการค้า อย่า งรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น
กระบวนการขนส่ งถื อเป็ นกิ จกรรมหลักของที่มีผล ต่อกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของสิ นค้ารวมไปถึง
การคานวณรายได้และกาไรของบริ ษทั อีกด้วย บริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ยวเนื่ องกับการขนส่ งทางทะเลจึง
มีการนาระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่พฒั นาไปสู่ ระบบออนไลน์ต่างๆเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ให้บริ การและเป็ น องค์ประกอบหลักในการพัฒนาธุ รกิจให้เกิดการตอบสนองที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อ
เป็ นประโยชน์ แก่ผใู ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การอีกด้วย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั กลุ่มธุ รกิ จผูใ้ ห้บริ การขนส่ งทางทะเลได้มีการนาเทคโนโลยี
ต่างๆมาปรับใช้ในการทาธุ รกรรมต่างๆมากขึ้น จากการใช้โทรศัพท์และแฟกซ์เป็ นช่องทางการสื่ อสารหลักใน
การทาธุ รกรรมในอดีตกาล ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาให้บริ การทางเว็บไซต์ เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ผิดพลาดเนื่องจากการสื่ อสาร และช่องทางการสื่ อสารนั้นทาให้เกิดการล่าช้า และ มีข้ นั ตอนการทางานที่ซ้ าซ้อน
จึงเป็ นเหตุให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลมากเกินความจาเป็ น ทั้งยังเป็ นเหตุให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ลูกค้าได้ การให้บริ การทางอินเตอร์ เน็ตที่ผ่านมามีการให้บริ การเพิ่มมากขึ้นและเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวติ ประนาวันของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งมีการพัฒนา ปรับปรุ ง และ เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยของข้อมูล
และสะดวกต่อการใช้งาน จึงทาให้ผใู ้ ห้บริ การขนส่ งทางทะเลหรื อสายเรื อต่างๆเล็งเห็ นโอกาสและประโยชน์
ของการท าธุ รกรรมผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต โดยเริ่ มให้บริ การมาเป็ นระยะเวลาห้า ปี ที่ ผ่า นมา และพัฒนามาจนถึ ง
ปัจจุบนั
โดยในปั จจุบนั สายเรื อใหญ่ๆเป็ นจานวนมากได้หันมาให้ความสาคัญกับช่ องทางการให้บริ การนี้ เพิ่ม
มากขึ้น เห็ นได้จากการพัฒนาการให้บริ การทางเว็บอย่างต่อเนื่ อง และทาการประชาสัมพันธ์ เพื่อนาไปสู่ การ
จัดการและการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน มีการรับส่ งข้อมูลที่แม่นยา ลดความผิดพลาดจากการทางาน ลดกระบวนการ
ทางานให้ส้ นั ลง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยา ทันท่วงที ถือเป็ นการเพิ่มความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันด้านการให้บริ การ และจะเข้ามาแทนที่การทาธุ รกรรมแบบเดิมในอนาคตอีกด้วย
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ online e-business ของสายเรื อ
CMA CGM
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การ online e-business ของสายเรื อ CMA CGM
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูใ้ ช้บริ การที่ มีลกั ษณะองค์กรที่ แตกต่างกันทางด้าน ลักษณะขององค์กร รู ปแบบการให้บริ การของ
องค์กร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ online e-business ของสายเรื อ CMA CGM แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ online e-business ของสายเรื อ CMA CGM
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ online e-business ของสายเรื อ CMA CGM ของประชากร
2. ทาให้ทราบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อปั จจัยการใช้งาน online e-business ของสายเรื อ
CMA CGM

3. นาข้อมูลที่ได้รับจากการวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้จดั ทาแผนกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งและ ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ความหมาย และ ความสาคัญของ E-Business )์ุรรกออกกลลรทรอนกรสธ (
ชริ นรัตน์ พิภพวัฒนา และ กานติมา พสุ รัตน์ (2547) ได้ให้ความหมายของ eBusiness ไว้ดงั นี้ สามารถ
บอกได้วา่ e-business คือกรอบของ e-commerce ซึ่ งจะรวมรายการหลักที่เกิดขึ้นในการทาธุ รกิ จ e-commerce
และ กระบวนการทางานในการดาเนิ นธรุ กิจแบบเดิ มๆ กลับมี ย อมรั บการเปลี่ ยนแปลงเป็ นการทางานแบบ
ออนไลน์เป็ นอย่างดี และ สามารถบอกได้ว่า e-business สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งของ กระบวนการภายในของ
ธุ รกิจ แบบ online ยกตัวอย่างกระบวนการทางาน เช่ น inventory management, risk management, finance,
human resources โดยธุ รกิจที่มี eCommerce และ eBusiness จาเป็ นต้องมี การขายสิ นค้าแบบ online และ มีการ
จัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร หรื อ อาจจะมีการขายที่เป็ นแบบ offline รวมด้วยก็ได้
ณัฐวัฒน์ ปิ่ นกอน และ อัมพวัน เลิศจรรยาวัฒน์ (2547) ได้อธิ บายถึงความหมายของ e-Business หรื อ
Electronic Business ว่า คือการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการ (Integrate) ใช้ในกระบวนการทางธุ รกิ จ
(Key Business Processes) ไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการทางภายใน (Intranet) เช่น ระบบทรัพยากรมนุ ษย์ขาดลามา
สาย จ่ายเงิ นเดื อน, ระบบ Customer Relation Management, ระบบขายสิ นค้า และ กระบวนการภายนอก
(Extranet) เช่น ระบบจัดซื้ อจัดจ้างที่ใช้กนั ระหว่าง Suppliers กับธุ รกิจ โดยการนากระบวนการทางธุ รกิจนั้นๆ
มาใช้ในโลกของอินเตอร์เน็ต เพื่อทาให้กระบวนการทางธุ รกิจนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของคู่คา้ (Buy side) และลูกค้า (Sell side) ได้ถูกต้องตรงความต้องการของธุ รกิจ รวมทั้งสร้ างความรวดเร็ ว
สามารถลดต้นทุน และสร้างโอกาสทางการค้า และหรื อบริ การ ด้วย Business Model ใหม่ๆ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจาก eBusiness
ประโยชน์ของการดาเนิ นการ eBusiness นั้นคือทาให้เกิดความสะดวกสบายแก่กระบวนการทางธุ รกิ จ
ต่างๆดังนี้
1. ติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วและทันท่วงที เพราะอินเตอร์ เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายใน
ปัจจุบนั
2. การตลาดมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลทางสถิติได้เพราะเก็บข้อมูลไว้ใน Knowledge base ของ
แต่ละช่องทางที่ทาการตลาดไป

3. สามารถดาเนินธุ รกิจได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
4. เข้าถึงข้อมูล ค้นคว้าได้อย่างกว้างขวาง
5. ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าธุ ร กิ จ โดย ลดต้น ทุ น ด้า นธุ ร กรรมต่ า งๆ และท าให้ ก ระบวนการธุ ร กิ จ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเช่น การชาระเงินออนไลน์, การทาธุ รกรรมการเงินผ่าน internet หรื อ iBanking
6. เพิ่มโอกาสการเกิด Business Model และมี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมตรงใจกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิจ
แนวคกดและทฤษฎีกรีย่ วรับพฤตกรรรมผู้บรกโภค (Consumer Behavior)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing
Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาของ บุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ งเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การจัด หาให้ ไ ด้ ม าแล้ ว ซึ่ งการใช้ สิ น ค้า และบริ ก าร ทั้ง นี้ หมายรวมถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า
รณกร เงินวิเชียร (2555) ได้อธิ บายปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค อ้างอิงจาก
อาจารย์ อดุ ลย์ จาตุรงคกุล ไว้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Determinants of
consumer behavior) ได้แก่ ประการแรก คือ ปั จจัยที่อยูภ่ ายในบุคคล (Internal variables) และประการที่สอง คือ
ปั จจัยที่อยูภ่ ายนอกของบุคคล (External variables)
แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
พิบูล ทีปะปาล (2545) ได้อา้ งถึง แลมป์ แฮร์ และแมคคาเนียล ซึ่ งได้ให้ความหมายของส่ วนประสมทาง
การตลาดไว้ว่า หมายถึง เป็ นการนากลยุทธ์เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ การจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และการ
กาหนดราคา มาประสมเป็ นหนึ่งเดียว จัดทาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้ าหมาย
และทาให้เกิดความพึงพอใจซึ่ งกันและกันสองฝ่ าย
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และ คณะ (2547) อธิ บายว่า กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัยด้านการจัด
จาหน่ าย (Place) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ (Process)
ปั จจัยด้านบุคคลากรผูใ้ ช้บริ การ (People) ปั จจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
and Presentation) โดยส่ วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพัน และ เท่าเทียมกันขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารจะวางกลยุทธ์โดย
เน้นน้ าหนักที่ปัจจัยใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย

งานวกอัยทีก่ รีย่ วข้ อง
รวิส รา สุ ท ธวัจน์ (2548) ท าการประเมิ นผลของระบบการแลกเปลี่ ย นข้อมูล ทางอิ เลคทรอนิ ก ส์
(Electronic Data Interchange: EDI) ในงานศุ ลกากรด้า นพิธีการส่ งออก โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษา
เปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของระบบ EDI กับระบบเดิม (Manual) และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเพื่อการนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อนา
ระบบ EDI เข้ามาใช้ ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าระบบเดิ ม และสามารถช่วยให้องค์กรลดการทางานด้าน
เอกสารลงและลดจานวนพนักงานศุลกากรลงได้ และยังพบว่ามีอุปสรรคในการนาระบบ EDI เข้ามาใช้งาน เช่น
พนักงานขาดความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ระบบหรื อเกิดปั ญหาทางด้านเทคนิ คต่างๆ จึงแก้ไขปั ญหาโดยการจัด
อบรมพนักงาน ผูป้ ระกอบการ รวมไปถึงผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทาความเข้าใจและสามารถใช้ระบบ
EDI นี้ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด รวมไปถึ งการสอบถามความพึงพอใจจากผูท้ ี่ใช้งานระบบนี้ พบว่าผลเป็ นที่น่า
พอใจ และมีขอ้ เสนอแนะในการนาระบบ EDI เข้ามาใช้ ว่าควรมีองค์กรที่ให้บริ การด้านการค้าระหว่างประเทศ
เข้ามาควบคุมระบบเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั หน่วยงานที่สาคัญต่างๆ ผ่านทางเครื อข่ายออนไลน์
ฐิติรัตน์ ติยะวิวฒั น์ (2549) ทาการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานปฏิบตั ิการบริ ษทั
ทัก จากัด โดยทาการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงาน และนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน เพื่อกาหนดกลยุทธ์ให้พนักงานมี การยอมรับในการพัฒนาความรู ้ ความ
เข้าใจในงานและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ รวมทั้งศึกษาผลกระทบต่อขวัญและแรงจูงใจในการทางาน
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของบริ ษทั การศึกษานี้ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ
กมลกานต์ คุม้ ญาติ (2549) ศึกษากลยุทธ์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งสิ นค้าโดยเรื อ กรณี ศึกษา
บริ ษทั เอเอ็นเอสไลน์ จากัด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล โดยทาการศึกษาในเรื่ องของ
สิ นค้าที่ทาการขนส่ งทางเรื อกับบริ ษทั เกิดความเสี ยหายในระหว่างการขนส่ ง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากสภาพของตูค้ อน
เทนเนอร์ และกระบวนการบรรจุสินค้า และจากการศึกษาปั ญหาผูว้ จิ ยั พบว่าการที่สินค้าเสี ยหาย ส่ งผลกระทบต่อ
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า บริ ษทั ต้องมีการบริ หารจัดการตูค้ อนเทนเนอร์
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับชนิดของสิ นค้าของลูกค้า และการบรรจุสินค้าควรมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
ชานนท์ ชาญเจริ ญลาภ (2553) ศึ กษากลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านโลจิสติ กส์ ในศูนย์
กระจายสิ นค้า เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของบุคลากร เช่ น ทักษะ ความรู ้ บุคลิ กภาพ ที่ช่วย
ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ และเพื่อให้ทราบว่าควรจะกาหนด กลยุทธ์
แบบใดในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานด้านโลจิสติกส์ และนาข้อมูลที่ได้มากาหนดแนวทางจัดหลักสู ตร
ฝึ กอบรมให้กบั พนักงานซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาโดยการทาแบบสอบถามและเก็บข้อมูลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

งานทางโลจิสติกส์จานวน 23 ตาแหน่ง โดยเครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลมี 46 ฉบับ แตกต่างกันไปตามตาแหน่ง
งาน
ประชารรและรลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษาผูใ้ ช้บริ การการขนส่ งด้วยตูค้ อนเทนเนอร์ ของสายการเดิ นเรื อ CMA CGM
โดยเลื อกสุ่ มจากบริ ษทั ที่ เป็ นคู่คา้ จานวน 15 บริ ษทั จากลู กค้าทั้งหมดของบริ ษทั จานวนทั้งสิ้ น 3,113 บริ ษทั
และมีบริ ษทั ที่ใช้บริ การระบบ Online line E-Business แล้วทั้งสิ้ น 52 บริ ษทั ทาการสุ่ มตัวอย่างขนาดกลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การจานวน 343 ราย (ผูว้ จิ ยั ได้ปรับจานวนการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเป็ น จานวน 350 คน)
กครื่องมือทีใ่ ช้ ในรารวกอัย
สอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปขององค์กร ได้แก่ ตาแหน่ งของผูต้ อบแบบสอบถาม แผนกของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ลั ก ษณะองค์ ก รของผู้ต อบแบบสอบถาม และรู ป แบบการให้ บ ริ การองค์ ก รของผู้ต อบ
แบบสอบถาม เป็ นต้น
สอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการเลื อกใช้บริ การ
Online E-Business ของการขนส่ งด้วยระบบตูค้ อนเทนเนอร์ สายเรื อ CMA CGM โดยลักษณะของคาถามเป็ น
แบบมีคาตอบให้เลือกหนึ่งตัวเลือก
สอบถามเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลื อกใช้บริ การ
Online E-Business ของการขนส่ งด้วยระบบตูค้ อนเทนเนอร์ สายเรื อ CMA CGM ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นแบบมีตวั เลือกให้หลายตัวเลือก (multiple choice) ในการตอบคาถาม โดยแบ่ง เกณฑ์การให้คะแนน เป็ น 5
ระดับ
รารรวบรวมข้ อมูล
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่เก็บข้อมูลเชิงสารวจโดยการใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มประชากร
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าข้อมูลที่รวบรวมจากตาราเอกสารนิ ตยสาร
บทความ และรายงานต่างๆ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษา
รารวกกคราะหธ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อคานวณหาสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) นาเสนอในรู ปของ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิ ยม
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้ในกรณี ทาการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมากจะใช้
ในการทดสอบสมมุติฐานที่นกั วิจยั ตั้งไว้ หรื อ การทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุ ปผลรารศึรษา อภกปรายผล และ ข้ อกสนอแนะ
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการคานวณหา ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) และ ใช้สถิติในการทดสอบ
สมมุติฐาน คือ Chi-square (2)
ผลจากการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้บริ การ Online E-Business ของการ
ขนส่ งด้วยระบบตูค้ อนเทนเนอร์ สายเรื อ CMA CGM สรุ ปผลได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ได้ใช้บริ การ online E-Business ของสายเรื อ CMA CGM ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 31 – 40 ปี จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 อยู่ในแผนก บริ การลูกค้า
(Customer Service) และ แผนกขาย (Sales Department) ในจานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 โดยมีตาแหน่งเป็ น
พนักงานระดับปฎิบตั ิการ จานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 69 ลักษณะองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน
183 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 รู ปแบบการให้บริ การขององค์กรผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ
48
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การ Online E-Business ของสายเรื อ CMA CGM
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้บริ การตูค้ อนเทนเนอร์ ประเภท Dry Container จานวน 166 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47 ใช้บริ การ Online E- Business ในด้าน Document Center จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 19 มี
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน Online E- Business เพื่อให้ได้รับการตอบรับที่เร็ วขึ้น จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ
38 มีความถี่ในการใช้งานระบบ Online E-Business 1-5 ครั้ง/เดือน จานวน 173 คิดเป็ นร้อยละ 49 มีแหล่งที่มา
ของข้อมูลระบบ Online E- Business จากพนักงานขายของสายเรื อ CMA CGM จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ
49 และมีความคาดหวังจากการใช้งาน Online E-Business คือ ช่วยลดขั้นตอนการทางาน จานวน 127 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้ Online E-Business ของสายเรื อ CMA CGM พบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญมากที่สุด 185 คน คิดเป็ น ร้อยละ 52.9
ด้านราคา มีความสาคัญมาก 156 คน คิดเป็ น ร้อยละ 44.6
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสาคัญมากที่สุด 206 คน คิดเป็ น ร้อยละ 58.9
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสาคัญมากที่สุด 108 คน คิดเป็ น ร้อยละ 51.4
ด้านบุคคลหรื อพนักงาน มีความสาคัญมากที่สุด 202 คน คิดเป็ น ร้อยละ 57.7

ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสาคัญมากที่สุด 183 คน คิดเป็ น ร้อยละ 52.3
ด้านกระบวนการ มีความสาคัญมาก 188 คน คิดเป็ น ร้อยละ 53.7
จากสมมติฐานการวิจยั ที่ผทู ้ าการวิจยั ได้สร้างขึ้น จะพบว่า
สมมตกฐานที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การที่มีลกั ษณะองค์กรที่แตกต่างกันทางด้าน ลักษณะขององค์กร รู ปแบบการให้บริ การ
ขององค์กร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ online e-business ของสายเรื อ CMA CGM แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับวัตถุประสงค์การใช้งานของ Online E-Business เท่ากับ 0.05 มีค่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับคาดหวังอะไรจากการใช้งาน ของ Online E-Business เท่ากับ 0 มีค่าน้อย
กว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุแตกต่างกัน กัน มีความคาดหวังในการใช้งานของ
Online E-Business ที่แตกต่างกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง รู ปแบบการให้บริ การธุ รกิจ กับความถี่ในการใช้งาน Online E-Business เท่ากับ
0.047 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การที่มีรูปแบบการให้บริ การธุ รกิจที่แตกต่าง
กัน มีความถี่ในการใช้งาน Online E-Business ที่แตกต่างกัน
สมมุตกฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ online e-business ของสายเรื อ CMA
CGM จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ กับ แหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ Online EBusiness เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
กัน มีแหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ Online E-Business ที่ไม่แตกต่างกัน
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ กับ ความคาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business
เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกัน ความ
คาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านราคา กับ แหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ Online E-Business
เท่ากับ 0 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านราคามีความแตกต่างกัน มีแหล่งที่มา
ของข้อมูลในการใช้งานของ Online E-Business ที่ไม่แตกต่างกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านราคา กับ ความคาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business เท่ากับ 0
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านราคาที่มีความแตกต่างกัน ความคาดหวังในการ

ใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
5. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กับ แหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ
Online E-Business เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายที่มีความแตกต่างกัน มีแหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
6. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กับ ความคาดหวังในการใช้งานของ Online EBusiness เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มี
ความแตกต่างกัน ความคาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
7. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านส่ งเสริ มทางการตลาด กับ แหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ
Online E-Business เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
ที่มีความแตกต่างกัน มีแหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
8. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านส่ งเสริ มทางการตลาด กับ ความคาดหวังในการใช้งานของ Online EBusiness เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มทางการตลาดที่มี
ความแตกต่างกัน ความคาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
9. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านบุคคลหรื อพนักงาน กับ แหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ
Online E-Business เท่ากับ 0 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านบุ คคลหรื อ
พนักงานที่มีความแตกต่างกัน มีแหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
10. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านบุคคลหรื อพนักงาน กับ ความคาดหวังในการใช้งานของ Online EBusiness เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านบุคคลหรื อพนักงานที่มี
ความแตกต่างกัน ความคาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
11. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ กับ ประเภท Online EBusiness เท่ากับ 0.036 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้งานประเภทของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
12. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ กับ แหล่งที่มาของข้อมูล
ในการใช้งานของ Online E-Business เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความแตกต่างกัน มีแหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ
Online E-Business ที่แตกต่างกัน
13. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ กับ ความคาดหวังในการ
ใช้งานของ Online E-Business เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านการ

สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความแตกต่างกัน ความคาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business
ที่แตกต่างกัน
14. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านกระบวนการ กับ แหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ Online EBusiness เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านการกระบวนการ ที่มีความ
แตกต่างกัน มีแหล่งที่มาของข้อมูลในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
15. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านกระบวนการ กับ ความคาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business
เท่ากับ 0 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านการกระบวนการที่มีความแตกต่างกัน
ความคาดหวังในการใช้งานของ Online E-Business ที่แตกต่างกัน
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