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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูประกอบการขนสงตูสินคา (Liner) ประจําเสนทาง
ระหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ Conjoint Analysis และขอมูล
ภาคสนามท่ีใชในการวิเคราะหเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใชบริการการขนสงตูสินคา ประจํา
เสนทางระหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยสรางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลเปนลักษณะ
คําถามแบบ Discrete choice เพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจไปวิเคราะหหาอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการจากผูประกอบการขนสงตูสินคา โดยการพัฒนาแบบจําลองในรูปแบบของ Binary 
Logit Model 
 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปจจัยอ่ืน ๆ คือ การจัดการ
สงสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากผูประกอบการขนสง
ตูสินคามีความสามารถในการจัดสงสินคาไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดมากขึ้นเทาใด ก็จะสรางความพึงพอใจ
ใหกบัผูใชบริการไดมากขึ้นตามไปดวย โดยมีปจจัยทางดานตารางเวลาท่ีเหมาะสม และอัตราคาระวางสินคา
เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลรองลงมา โดยในสวนของปจจัยตารางเวลาที่เหมาะสม มีลักษณะของความสัมพันธ
เหมือนปจจัยดานการจัดดานการจัดสงสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ หากมีตารางเวลาการเดินเรือท่ี
เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการก็จะทําใหผูใชบริการมีความพอใจมากยิ่งขึ้น แตรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยทางดานอัตราคาระวางสินคานั้น รูปแบบความสัมพันธมีลักษณะในทิศทางตรงกันขาม 
กลาวคือ ถาหากราคาคาระวางสินคาต่ําลงจะทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น สวนปจจัยทางดาน
โอกาสที่สินคาจะเสียหาย หรือ สูญหายระหวางการขนสง เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ผูประกอบการขนสงตูสินคาประจําเสนทางระหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนามนอยท่ีสุด โดยมีทิศทาง
ความสัมพันธในลักษณะตรงกันขาม คือ ถาหากผูประกอบการขนสงตูสินคามีความสามารถในการทําให
โอกาสที่สินคาจะเสียหายหรือสูญหายระหวางการขนสงลดลง จะสงผลใหผูใชบริการมีความพอใจมากยิ่งขึ้น 
โดยแบบจําลองท่ีไดพัฒนาจากการศึกษาครั้งน้ีพบวามีคาความสอดคลองของแบบจําลองอยูในระดับท่ีสูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่ยอมรับได 

 

1.  บทนํา 
1.1. ความสําคัญของปญหา 
เวียดนามเปนประเทศคูคาหรือประเทศคูแขงของไทย ?  จากคําถามขางตนดังกลาวถือเปนคําถามท่ีมี

ผูคนสนใจในคําตอบจํานวนมาก ท้ังนี้เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เปนประเทศคูคาของ
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ไทยที่มีรูปแบบการคาท้ังแบบปกติและการคาผานแดน การคาปกติคือผูนําเขาและผูสงออกเปนบริษัทการคา
ของรัฐ โดยผูนําเขาและผูสงออกตองดําเนินการผานบริษัทการคาของรัฐบาล และการคาผานแดนซึ่งผูสงออก
ของไทยจะจําหนายสินคาใหกับผูนําเขารายใหญของลาวและกัมพูชาท่ีอยูตามชายแดนลาวและกัมพูชา เพ่ือ
สงตอไปยังผูคาสงและผูคาปลีกของเวียดนาม เพ่ือกระจายสินคาไปยังผูบริโภคในเมืองตางๆ ของเวียดนาม 
แมวาเวียดนามจะบอบช้ําจากสภาวะสงครามในประเทศมายาวนาน แตก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว จากการเปนประเทศดอยพัฒนาที่ตองเผชิญกับความอดอยาก ภาวะการณวางงาน 
การผลิตภายในประเทศไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ เน่ืองจากขาดแคลน ท้ังระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปน และเคร่ืองจักร อุปกรณการผลิตในอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม เวียดนามก็ยังมี
ปจจัยเอื้อท่ีสรางความไดเปรียบในการปรับปรุง และ ผลิตจากประเทศดอยพัฒนาเปนประเทศที่พัฒนาอยาง
รวดเร็วจนสามารถกลายเปนประเทศคูแขงของไทย  เวียดนามเปนประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับ 3 ประเทศ 
ไดแก  จีน ลาว และกัมพูชา ซึ่งเปนประเทศคูคา โดยมีลาวและกัมพูชาเปนประตูการคาสูไทย และ เน่ืองจาก
เวียดนามมีชายฝงทะเลยาวติดกับทะเลจีนใตและอาวไทยจึงอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติทางน้ํา นอกจาก 
นั้น เวียดนามยังมีแหลงเกษตรกรรมในพื้นที่ราบลุม บริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ําแดง และแมน้ําโขง จึงมี
ผลิตผลทางการเกษตรคลายคลึงกับประเทศไทยซึ่งกลายเปนสินคาสงออกท่ีทํารายไดเขาประเทศเวียดนามได
เปนจํานวนมากสําหรับผูประกอบการขนสงเองในปจจุบันซึ่งมีประมาณ 20 ราย ก็ตองตกอยูในสภาวะการ
แขงขันทางดานราคา คุณภาพ และ การใหบริการ รวมไปถึง การถูกแบงสวนแบงทางการตลาดจาก
ผูประกอบการขนสงรายใหม ดังนั้น ผูประกอบการขนสงจึงตองมีการพัฒนาขดีความสามารถและการใหบริการ
ของตนเอง เพ่ือใหสามารถรักษาสวนแบงตลาดและลูกคา อีกท้ังเพ่ือขยายตลาดใหมในอนาคต ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนอยางย่ิงที่ผูประกอบการขนสงจะตองเขาใจถึงพฤติกรรมหรือความตองการของลูกคาอยางแทจริง ส่ิงหนึ่ง
ท่ีผูประกอบการขนสงเองจะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงบริการคือ การทราบถึงปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกผูประกอบการขนสงของลูกคาก็เปนแนวทางที่จะทําใหทราบถึงพฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคาได 

1.2. วิธีดําเนินการศึกษา 
1.2.1. ขอบเขตการวิจัย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ผูประกอบการขนสงทางทะเล(Liner)เสนทางไทย-เวียดนาม  ซึ่งแบงการศึกษาออกเปนดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
ปจจัยดานราคา(Price) ปจจัยดานคุณภาพ(Quality) ปจจัยดานเวลา(Time) ปจจัยดานความสัมพันธลูกคา
(Customer Relationship) ปจจัยดานภาพลักษณ(Image) ปจจัยดานการดําเนินงาน(Operation) ปจจัยดาน
อื่นๆ(Others) 

1.2.2.  กลุมประชากรและตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการการขนสงสินคาทาง
ทะเล เสนทาง ไทย-เวียดนาม โดยใชวิธีการตอบแบบสอบถามโดยผูตอบแบบสอบถามดังกลาวจะตองมีหนาท่ี
และ อํานาจโดยตรงที่จะตัดสินใจในการเลือกผูประกอบการขนสงทางทะเล (Liner) เสนทาง ไทย-เวียดนาม 
และ กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมบริษัทของผูใชบริการการขนสงสินคาทางทะเล เสนทาง ไทย-เวียดนาม ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ดวยการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 100 ชุด  

1.2.3.  ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล มีการใชขอมูลดังตอไปนี้ในการศึกษาครั้งนี้มีการใช
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการกรอกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง
ผูใชบริการการขนสงสินคาทางทะเล เสนทาง ไทย-เวียดนาม  และ ใชขอมูลทุติยภูมิ(Second data) จาก
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การศึกษาคนควาและรวบรวม ขอมูล สถิติ และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ จากแหลงขอมูลท่ีมีการจัดเก็บขอมูล
ไวเรียบรอยแลว 

1.2.4.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปน
แบบสอบถาม โดยวิธีการสอบถามโดยตรง และสอบถามทางโทรศัพท  แลวจึงนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการ
นําแบบสอบถามที่สมบูรณถูกตอง มาประมวลผลขอมูล ตามวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป HIELOW 

 

2. กรอบแนวคิด และทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
2.1. แนวคิดและทฤษฏี 

 การขนสง (Transportation) หมายถึง กระบวนการเคล่ือนยายบุคคล หรือส่ิงของดวยอุปกรณการ
ขนสงจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง และกระบวนการนั้นกอใหเกิดอรรถประโยชน แมวาการขนสงจะเปนบริการท่ี
ไมสามารถจับตองได แตก็ไดเกิดผลประโยชนแกภาคอุตสาหกรรมและสนองความตองการของมนุษยเปน
อยางมาก (ไชยยศ ไชยมั่นคง, 2531) ซึ่งในธุรกิจการขนสงระหวางประเทศเปนธุรกิจท่ีมีขอบเขตกวางขวาง 
ครอบคลุมถึงรูปแบบของการขนสงทุกรูปแบบ ท้ังการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา และทางทอ อยางไรก็
ตามสามารถกลาวไดวาการขนสงทางน้ําเปนรูปแบบการขนสงระหวางประเทศที่มีบทบาทมากที่สุดต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เนื่องจากไมมีขอจํากัดท้ังทางดานสภาพภูมิศาสตรและน้ําหนักบรรทุก (กมลชนก สุทธิวาทนฤ
พุฒิ, 2547) การขนสงทางทะเลถือไดวามีบทบาทสําคัญอยางมากตอการคาระหวางประเทศ เพราะการขนสง
สินคาในโลกกวารอยละ 90 จะเปนการขนสงทางทะเลเปนหลัก เพราะการขนสงสินคาทางเรือสามารถทําการ
ขนสงไดครั้งละจํานวนมาก และเสียคาใชจายตอหนวยท่ีต่ํากวาการขนสงในรูปแบบอื่น (ดารารัตน ตระกูลพัว, 
2542) ซึ่งการบริการขนสงสินคาทางทะเลนั้นสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การเดินเรือ
ประจําเสนทาง(Liner) ท่ีมีการกําหนดเสนทาง ตารางการเดินเรือไวลวงหนาเปนประจํา และการเดินเรือจร ท่ี
ใหบริการเปนรายเที่ยว หรือตามสัญญาท่ีผูเชาและผูใหเชาไดตกลงกันไว ไมมีการกําหนดตารางเดินเรือ และ
จุดหมายปลายทางไวแนนอน การขนสงสินคาในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะขนสงโดยใชตูสินคา(Container) 
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เน่ืองจากตูสินคาทําใหการขนสงมีประสิทธิภาพสูง สินคาเสียหายนอย ระยะเวลาขนสง
สินคาลดลง สงผลใหเวลาการขนสงสินคาจากตนทางถึงปลายทางรวดเร็วขึ้น  
 2.2. Conjoint Analysis 
 วิธีการ Conjoint Analysis เปนเทคนิคท่ีใชในการสํารวจการตลาด (Marketing Research) ถึงความ
ตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค ในกรณีท่ีตองการจะเสนอสินคาหรือบริการใหมหรือปรับปรุงสินคาและบริการ
เดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองตามความตองการของผูบริโภคเพ่ือใหทราบวาสินคาหรือ
บริการนั้นๆ เมื่อนําออกสูตลาดแลวจะเปนที่พอใจของผูบริโภคหรือไม นอกจากนั้น Conjoint Analysis  
เปนเทคนิคสําคัญอีกเทคนิคหน่ึงท่ีถูกใชในการทําวิจัยการตลาดเพ่ือคนหาวาคุณลักษณะสําคัญใด และระดับ
เทาใดที่เปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจตองการซื้อสินคาและบริการน้ัน ขอมูลจากผูบริโภคที่
เกี่ยวของกับ Attributes ท่ีสําคัญจะไดรับการวิเคราะหโดยใช Conjoint Analysis  เพ่ือชวยใหผูบริหาร
การตลาดไดรับทราบขอมูลท่ีสําคัญและสามารถนํามาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ (Product design) และ
ชวยในการวางกลยุทธการตลาดไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการวิเคราะห Conjoint Analysis  จึงขึ้นอยูกับขอมูล
ท่ีไดรับจากผูบริโภคในแงท่ีผูบริโภคจะประเมินคุณลักษณะที่จูงใจของสินคาหรือบริการนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามจะตองประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับความชอบของตนที่มีตอคุณลักษณะหรือปจจัยตางๆ กัน
ของสินคาหรือบริการ เปาหมายสําคัญคือนักวิจัยตองการทราบวาผูตอบแบบสอบถามชอบคุณลักษณะอะไร

403



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

มากท่ีสุดและชอบในระดับเทาใด (ฐิติมา วงศอินตา, 2545) จากการทบทวนทฤษฎีท่ีเกี่ยวของพบวาไดมีผูให
คํานิยามของวิธีการสํารวจและวิเคราะหพฤติกรรมในการตัดสินใจดวยเทคนิค Conjoint Analysis  ดังนี้ คือ 
 Aaher, Kumar and Day (2001) กลาววาเทคนิค Conjoint Analysis  เปนเทคนิคในการคาดคะเน
ความตองการของตลาด หรือคาดคะเนความพึงพอใจเมื่อมีการเสนอสินคาหรือบริการใหมๆ ออกสูตลาด อีกท้ัง
ยังชวยในการกําหนดราคาสินคาและชวยในการหาความตองการที่แทจริงของผูบริโภค  
 วิธีการเก็บขอมูล (Data collection method) 
 1. Full profile procedure คุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑจะไดรับการประเมินพรอมกันใน
สวนผสมของปจจัยแตละชุด 
 2. Trade – off  การประเมินปจจัย (Attributes) ของผลิตภัณฑ 2 คุณลักษณะในเวลาเดียวกัน จนกระทั่ง
ปจจัยทุกคูไดรับการประเมินท้ังหมด วิธีการวัดความสําคัญของขอมูลท่ีนิยมกันมากสําหรับการสํารวจดวยเทคนิค 
Conjoint Analysis คือ Rating scale, Rank order, and Discrete choice ท้ังสามวิธีมีขอดีและขอดอยแตกตางกัน เมื่อ
เปรียบเทียบวิธีการวัดความคิดเห็นท้ังสามวิธีพบวา ขอมูลท่ีไดจากวิธีการท่ีใหผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียง
ทางเลือกเดียว(Discrete choice) จะใหรายละเอียดนอยท่ีสุด แตสามารถดําเนินการไดงายท่ีสุด (สมพงษ ศิริโสภณ
ศิลป, 2541) และเปนวิธีท่ีสอดคลองกับการคัดเลือกผูประกอบการขนสงท่ีจะพิจารณาเลือกผูประกอบการขนสงท่ีจะ
พิจารณาเลือกผูประกอบการขนสงในรายที่มีความพอใจที่สุด แตวิธีการใหคะแนน (Rating scale) จะใหรายละเอียด
มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับอีกสองวิธี เพราะนอกจากจะใหขอมูลการเปรียบเทียบระหวางผูประกอบการขนสงแตละรายที่
สมมติขึ้น ยังไดขอมูลเกี่ยวกับระดับความชอบที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอผูประกอบการขนสง 
 2.3. ทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility Theory) 

ทฤษฎีท่ีนิยมใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาการตัดสินใจเลือกใชรูปแบบของบริการท่ีจัดไวใหไดแก  
ทฤษฎีอรรถประโยชนท่ีคํานึงถึงความไมแนนอน (Random Utility Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีท่ีดัดแปลงมาจาก
ทฤษฎีท่ีใชศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการตลาด  ทฤษฎีดังกลาวสมมติวา
ผูใชบริการจะไดรับความพึงพอใจจากการบริการไมวาจะใชรปูแบบการบริการแบบใด  ผูใชบริการจะเลือกใช
บริการท่ีจะกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการใชบริการนั้นสามารถวัดไดในเชิงปริมาณดวยฟงกชั่นความพึงพอใจ 
(Utility Function) แตผูท่ีตองการศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการไมสามารถวัดความพึงพอใจไดดวยความ
แนนอนเสมอไป  ฟงกชั่นความพึงพอใจจึงสามารถแบงออกเปน  2  สวนยอย  คือ  สวนท่ีสามารถวัด และ
รับรูไดแนนนอน(Systematic Component)  และสวนที่รวมความไมแนนอน  (Random Components)  
ดังนั้น  
 U in        =      V in

   +    ε in
     

  
                  โดย  U in

 คือ  ความพึงพอใจท่ีผูใชบริการคนที่  n  จะไดรับการบริการดวยรูปแบบ การ

บริการท่ี  i  
                         V in

 คือ  สวนของความพึงพอใจท่ีวัดไดแนนอน 

                          ε in         คือ  สวนท่ีรวมความไมแนนอน 

                 ความพึงพอใจท่ีผูใชบริการไดรับจากการแปรเปล่ียนไปตามลักษณะของบริการที่ไดรับจากการ
ใชบริการ  มักจะถูกกําหนดใหเปนความสัมพันธเชิงเสนตรงดังนี้ 
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 V in
       =      xinkkβ∑     

 
 โดยท่ี   X in    คือ  ตัวแปรตัวท่ี k  ซึ่งจะมีอิทธิพลตอความพึงพอใจท่ีผุใชบริการคนที่ n   

จะไดรับจากรูปแบบของการใหบริการ i  โดยท่ัวไปจะรวมไปถึงตัวแปรที่สะทอน
ลักษณะและคุณภาพของบริการท่ีผูใชบริการคนที่  n จะไดจากการใชบริการดวย
รูปแบบการใหบริการ i เชนเวลาในการเดินทาง เปน  ตน 

                 β k
     คือ  สัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรตัวท่ี k  ท่ีมีตอระดับความ 

 พึงพอใจ ในท่ีนี้ไดสมมติวาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร จะไมแปรเปล่ียน ไป
ตามทางเลือกหรือผูใชบริการ  ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการนําเสนอแตในทาง
ปฏิบัติสัมประสิทธิ์ในแตละทางเลือกหรือผูใชบริการแตละคนอาจจะแตกตางกันได
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเลือกใชบริการซ่ึงในกรณีนี้

สัญลักษณท่ีใชแทนสัมประสิทธิ์จะตองเขียนเปน β ink
 นั่นเอง 

 สวนความไมแนนอนที่เกิดขึ้นกับการวัดความพึงพอใจนั้น  มีสาเหตุมาจากความผันแปรในคานิยมของ
ผูใชบริการและความผิดพลาดในการวัด  รวมถึงความไมสมบูรณของขอมูลท่ีผูทําการสํารวจไดรับเนื่องจาก
ผูใชบริการจะเลือกรูปแบบการใหบริการท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ดังนั้นผูใชบริการคนที่  n เลือกใช
บริการผูประกอบการ  i   แทนท่ีจะเลือกผูประกอบการ j  ท่ีอยูในกลุมทาง Cn  ท่ีผูใชบริการพิจารณา ก็ตอเมื่อ 
 
  UU jnin ,

>               Cnj ∈∀   

  
 โดยท่ี  Cn   คือ  กลุมทางเลือกท่ีผูใชบริการผุประกอบการขนสง 

 จากสมการความสัมพันธดังกลาวจะไดวา ทางเลือก i  จะไดรับเลือกเหนือทางเลือก j  เมื่อ 
   
  εε inijijin VV −

≥−   Cnj ∈∀     

 เน่ืองจาก    ε in
   และ   ε jn         เปนตัวแปรท่ีมีคาไมแนนอน  (Random Variable)  จึงไมอาจ

ท่ีจะชี้ชัดไดวาเหตุการณ จะเกิดขึ้นอยางแนนอนเมื่อใด  ดวยเหตุนี้  จึงตองวิเคราะหพฤติกรรมของผูใชบริการ
ดวยคาความนาจะเปน  (Probability)  แทน  กลาวคือความนาจะเปนที่ผูใชบริการ  n  จะเลือกใชบริการ
ผูประกอบการ i  จากกลุมทางเลือก  Cn

n   สามารถวัดคาไดดังนี้ 

  ε inijinn VVP obi ≥−= )(Pr)(  Cnj ∈∀                   

  )(Pr Cnjinjn
ob ∈≤−= ∀∈ε  

    
 โดยท่ี    )(iPn  คือ  ความนาจะเปนที่ผูใชบริการ  n   เลือกผูประกอบ   i 

  
 รูปแบบฟงกชั่นของความนาจะเปนดังกลาวจะขึ้นอยูกับสมมติฐานเกี่ยวกับการกระจายของตัวแปร   

ε in
 และ ε jn

    เหลานี้  โดยท่ัวไปมักจะสมมติใหตัวแปรที่แทนความไมแนนอนแตละตัวนี้มีอิสระตอกัน 
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และมีการกระจายแบบกัมเบล  (Gumbel Distribution)  ซึ่งมีฟงกชั่นการแจกแจงความนาจะเปน  (Probability 
Function)  ดังนี้ 

  )exp()( )()( eef − −−−−= ηεμηεμμε    

 
 โดยท่ี  ημ, เปนคาคงท่ี (Parameters) ท่ีกําหนดรูปราง (Shape) ของการกระจาย 
 
 สมมติฐานดังกลาวขางตนเปนผลใหสามารถวิเคราะหความนาจะเปนที่ผูใชบริการคนที่  n จะเลือกใช
บริการผูประกอบการ   i    ไดดังนี้ 
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 แบบจําลองวิเคราะหความนาจะเปนที่ผูใชบริการจะตัดสินใจเลือกใชบริการดังสมการขางตน เปน
แบบจําลองท่ีอยูในรูป  Logit Model  ในกรณีท่ีกลุมทางเลือกประกอบดวยทางเลือกเพียง  2 ทางเลือก  จะ
เรียกวา  Binary Logit Model  (BNL)   
 ในการพัฒนาแบบจําลองวิเคราะหความนาจะเปนในการเลือกใชบริการตามสมการ  เราจะตองนํา

วิธีการทางสถิติมาประยุกตใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์  β k
  ท่ีสะทอนถึงอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ  ท่ี

มีตอระดับความพึงพอใจท่ีผูใชบริการจะไดรับซึ่งการศึกษาการเลือกใชบริการในครั้งนี้ใชวิธีการทางสถิติท่ี
เรียกวา  Maximum Likelihood  (ML) 
 คาสัมประสิทธิ์ท่ีไดจากการวิเคราะห จะแสดงถึงตัวแปรแตละตัวท่ีมีตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
ท่ีจะไดรับจากการใชบริการ  เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์จะแสดงถึงทิศทางท่ีตัวแปรจะมีผลถึงความพึงพอใจ  
ถาเคร่ืองหมายเปนบวก  (+)  แสดงวาความพึงพอใจจะสูงขึ้น  ถาตัวแปรมีคามากขึ้น  ในทางกลับกัน  ถา
เครื่องหมายเปนลบ  ( - )  แสดงวาความพึงพอใจจะลดลง  ถาตัวแปรมีคามากขึ้น  เนื่องจากความพึงพอใจ
นั้นไมสามารถวัดไดดวยหนวยวัดใดเลย  คาของสัมประสิทธิ์จึงไมส่ือความหมายในตัวเอง แตเมื่อนําคา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรมาเปรียบเทียบกัน  ก็จะสามารถสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูใชบริการได (ฐิติมา 
วงศอินตา, 2545)  
 
4. ผลการศึกษา 

 การศึกษาและวิจัยครั้งนี้มุงเนน การศึกษาถึงอิทธิพลของแตละปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูประกอบการ
ขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนาม ซึ่งผลลัพธดังกลาวไดมาจากการสรางแบบจําลองและนํา
แบบจําลองที่ไดมาหาอิทธิพลของแตละปจจัย โดยเริ่มตนจากขั้นตอนการกําหนดโครงสรางของแบบจําลอง ที่เกิด
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จากการผสมผสานหลากหลายปจจัย เพ่ืออธิบายลักษณะทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูใชบริการ
ขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนาม จากน้ันจะทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือของแบบจําลอง และ
นําแบบจําลองที่ไดมาใชในการหาอิทธิพลของแตละปจจัยที่มีผลตอการคัดเลือกผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอร
เสนทางไทยและเวียดนาม จากคาความยืดหยุน พรอมทั้งสรุปผลที่ไดรับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.1.  ผลการศึกษาแบบจําลอง 
 การวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  HieLow เพ่ือทําการประมาณหาคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธี  Maximum  
Likelihood  ตารางที่  4.1   แสดงผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ของการทดสอบแบบจําลองการเลือกผูประกอบการขนสงตู
คอนเทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนาม สวนของรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบแบบจําลอง จะได
นําเสนอดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 การประเมิณคาสัมประสิทธในการทดสอบแบบจําลอง 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิ 

ST 
0.01445 
(0.4476) 

FR 
-0.01093 
(-2.936) 

DM 
-0.6962 
(-3.279) 

DT 
0.2288 
(4.461) 

Log  Likelihood (LL) -75.6102 

Likelihood  Ratio  Index  (ρ2) 0.39 

% Correct 81.1 
           หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ  คือ  คาสถิติ  t  

จากตารางที่  4.1  สามารถสรุปผลการตรวจสอบแบบจําลองไดดังนี้ 
1.  การตรวจสอบเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ จากการตรวจสอบเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์

ของแบบจําลองการเลือกผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนาม   พบวามีเครื่องหมาย
สอดคลองกับความเปนจริง  กลาวคือ  ตัวแปรเกี่ยวกับตารางเวลาการเดินเรือท่ีเหมาะสม  โอกาสที่จะจัดสง
สินคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  เครื่องหมายเปนบวกและปจจัยทางดานอัตราคาระวางการขนสงสินคา 
โอกาสที่สินคาจะเกิดความเสียหาย สูญหาย ระหวางการขนสงสินคา เครื่องหมายเปนลบ 

2.  การตรวจสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระแตละตัว จากการตรวจสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระแต
ละตัวพบวามีเพียงปจจัยในเรื่องของความเหมาะสมตารางเวลาเทานั้น ท่ีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนาม อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% สวน
ปจจัยอ่ืนคือโอกาสท่ีจะจัดสงสินคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  อัตราคาระวางการขนสงสินคา และโอกาสที่
สินคาจะเกิดความเสียหาย สูญหาย ระหวางการขนสงสินคา ลวนเปนปจจัยมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  (ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น  95%)  ตอฟงกชั่นอรรถประโยชน 
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3.  การตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง จากการตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง
จากตารางที่  4.1 พบวา คาความสอดคลองของแบบจําลองเทากับ 0.39  ซึ่งอยูในระดับท่ีสูงกวาเกณฑท่ี
ยอมรับได  
 จากนั้นไดมีการใชโปรแกรม HieLow เพ่ือทําการประมาณหาคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธี  Maximum  Likelihood  
อีกคร้ัง โดยตารางท่ี  4.2   แสดงผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ของการพัฒนาแบบจาํลองการเลือกผูประกอบการขนสง
ตูคอนเทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนาม  ในสวนของรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแบบจําลอง จะได
นําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 การประเมิณคาสัมประสิทธในการพัฒนาแบบจําลอง 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิ 

ST 
0.03487 
(3.515) 

FR 
-0.01097 
(-10.69) 

DM 
-0.6632 
(-12.20) 

DT 
0.1428 
(12.12) 

Log  Likelihood (LL) -949.212 

Likelihood  Ratio  Index  (ρ2) 0.24 

% Correct 74.5 
           หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ  คือ  คาสถิติ  t  

 
จากตารางที่  4.2 สามารถสรุปผลการพัฒนาแบบจําลองไดดังนี้ 
1.  การตรวจสอบเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ จากการตรวจสอบเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์

ของแบบจําลองการเลือกผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนาม พบวามีเครื่องหมาย
สอดคลองกับความเปนจริง  กลาวคือ ตัวแปรเกี่ยวกับตารางเวลาการเดินเรือท่ีเหมาะสม  โอกาสที่จะจัดสง
สินคาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  เครื่องหมายเปนบวกและปจจัยทางดานอัตราคาระวางการขนสงสินคา 
โอกาสที่สินคาจะเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ระหวางการขนสงสินคา เครื่องหมายเปนลบ 

2.  การตรวจสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระแตละตัว จากการตรวจสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระแต
ละตัวพบวาทุกปจจัยมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  (ท่ีระดับความเชื่อมั่น  95%)  ตอฟงกชั่นอรรถประโยชน 

 3.  การตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง  

ดัชนีวัดความสอดคลองของแบบจําลอง มีแนวคิดในการพิจารณาคลายกับคาสัมประสิทธิ์  (R2)  ที่นิยมใช
วัดความสามารถในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรของสมการความถดถอย  (Regression  
Equation)  โดยจะมีคาอยูระหวาง  0  กับ  1  ถาดัชนีวัดความสอดคลองของแบบจําลองมีคาเทากับ  1  แสดงวา
แบบจําลองสามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกการบริการ ไดถูกตองสมบูรณตรงตามที่สํารวจไดจริง  แตถามีคา
ระหวาง  0.2 และ 0.4  แสดงวา  เปนแบบจําลองที่สามารถนําไปใชประมาณคาไดดี จากการตรวจสอบความ
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สอดคลองของแบบจําลองจากตารางท่ี  4.2 พบวาคาความสอดคลองของแบบจําลองเทากับ 0.24 ซึ่งอยูในระดับที่
สูงกวาเกณฑที่ยอมรับได  

4.2. การตรวจสอบอิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูประกอบการ 
 ปจจัยของการใหบริการแตละปจจัยนั้นจะมีอิทธิพลหรือสงผลกระทบที่แตกตางกัน ตอพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการของกลุมตัวอยางท่ีใชบริการผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอร(LINER) เสนทาง ไทย-
เวียดนาม  สามารถตรวจสอบอิทธิพลของปจจัยเหลานี้ไดโดยพิจารณาจากคาความยืดหยุนของความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของผูประกอบการขนสงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงปจจัยการใหบริการซึ่งไดจากแบบจําลองการ
คัดเลือกผูประกอบการขนสงในหัวขอ  4.5 
 ในขั้นตอนการวิเคราะหเพ่ือหาคายืดหยุนจะนาํขอมูลแบบจําลองความพึงพอใจในการใชบริการ
ผูประกอบการขนสง เสนทาง ไทย-เวียดนาม  (V) และ คาของตัวแปรที่ใชอธิบายลักษณะของการใหบริการของ
ผูประกอบการขนสง  จากขอมูลการใชบริการผูประกอบการขนสงท่ีเกิดขึ้นมาใช  โดยขอมูลดังกลาวจะกระทํา
โดยการหาคาเฉล่ียของสถานการณในแตละปจจยั ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี คอื 

Vก  =  0.4104 + 0.03487STก – 0.01097FRก – 0.6632DMก + 0.1428DTก                      (4.1) 
 จากแบบจําลองดังกลาวขางตน  นํามาตรวจสอบคาความยืดหยุนของความพึงพอใจในการใชบริการ
ผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอร(LINER) เสนทาง ไทยและเวียดนาม ไดดังตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที่  4.3 คาความยืดหยุนสําหรับกลุมตัวอยางผูใชบริการผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทางไทย
และเวียดนาม 

ตัวแปรท่ีพิจารณา คาเฉลี่ยของตัวแปร 
คาสัมประสิทธ์ิใน

แบบจําลอง 
คาความยืดหยุน 

ST 96.4 0.03487 0.023 
FR 305.4 -0.01097 -0.023 
DM 1 -0.6632 -0.005 
DT 94.7 0.1428 0.094 

 จากผลการวิเคราะหพบวาคาความยืดหยุนของความพึงพอใจในบริการของผูประกอบการขนสงตูคอน
เทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนาม ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการจัดสงสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนด
(DT)มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปจจัยอ่ืน  กลาวคือ  ผูใชบริการของผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทาง
ไทยและเวียดนาม มีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงในการจัดสงตรงตามกําหนดเวลาของผูประกอบการ
ขนสง  ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาเสนทาง ไทย-เวียดนาม มีระยะเวลาในการเดินทางนอย คือใชระยะเวลา
ท้ังส้ิน 46-48  ชม.หรือ 2 วันนั่นเอง ดังนั้นหากมีการขนสงสินคาท่ีชักชาหรือหมายถึงความสามารถในการ
จัดสงสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนดลดลงนั่นเอง อาจจะทําใหผูรับสินคาปลายทางไดรับสินคาไมตรงตาม
กําหนดซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูรับสินคาปลายทางและผูรับสินคาปลายทางอาจจะขอใหผูเกี่ยวของ
ในเหตุแหงการสงสินคาชักชาไมตรงตามเวลาชําระคาเสียหายใหแกผูรับสินคาปลายทาง ดังนั้นผูประกอบการ
ขนสงรายใดมีความสามารถในการสงสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนดก็จะสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการไดมากกวาผูประกอบการรายอื่น สําหรับการเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีมีคาความยืดหยุนของความพึงพอใจ
ตอการใชบริการผูประกอบการ ขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทาง ไทยและเวียดนาม ในลําดับตอมาคือการ
เปล่ียนแปลงอัตราคาระวางสินคา (FR) ตารางเวลาท่ีเหมาะสม (ST) และโอกาสที่สินคาจะเสียหาย/สูญหาย
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ระหวางการขนสง (DM) ตามลําดับ โดยการที่โอกาสที่สินคาจะเสียหาย/สูญหายระหวางการขนสงเปนปจจัยท่ีมี
ความยืดหยุนนอย ท้ังนี้เน่ืองจากในการขนสงสินคายอมมีการทําประกันสินคาเสียหาย/สูญหายไวเปนการ
ท่ัวไป ดังนั้นเรื่องของโอกาสท่ีจะเกิดสินคาเสียหายหรือสูญหายระหวางการขนสง จึงอาจถูกนํามาพิจารณา
เปนลําดับสุดทาย 
 

5. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
5.1. สรุปผลการศึกษา 

 การทบทวนทฤษฎีและแนวความคิดในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูประกอบการขนสงตูคอนเทน
เนอร (LINER) เสนทางไทยเวียดนาม ทฤษฎีท่ีใชมีหลายวิธีขึ้นอยูกับความเหมาะสมและวัตถุประสงคของ
การศึกษา  สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกการวิเคราะหดวยเทคนิค  Conjoint  Analysis  ซึ่งเปน
เทคนิคท่ีใชในการศึกษาพฤติกรรมทางการตลาดของผูบริโภค  ท้ังนี้วิธีการสํารวจและวิเคราะหขอมูลดวย
เทคนิค  Conjoint  Analysis  มีดวยกันกลายวิธี  แตสําหรับในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกใชทฤษฎี
อรรถประโยชน  (Random  Utility  Theory)  ท่ีคํานึงถึงความผันแปรในพฤติกรรมการเลือกผูประกอบการ
ขนสงของกลุมตัวอยางและความไมสมบูรณของขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาใชเปนแนวทางในการวิเคราะห 
 แบบจําลองวิเคราะหความนาจะเปนที่กลุมตัวอยางเลือกผูประกอบการขนสงเปนแบบจําลองที่นิยม
ท่ัวไปวา  แบบจําลองประเภทโลจิต  (Logit  Model)  โดยแบงเปนแบบจําลอง  Binary  Logit  Model  (BNL)  
สําหรับแบบจําลองท่ีวิเคราะหสถานการณทางเลือกท่ีมีเพียง  2  ทางเลือก  และแบบจําลอง  Multinomial  
Logit  Model  (MNL)  ในกรณีทางเลือกมากกวา  2  ทางเลือก 

5.2. แบบจําลองวิเคราะหการเลือกใชบริการผูประกอบการขนสง 
 ขั้นตอนเริ่มแรกของการพัฒนาแบบจําลองคือการกําหนดรูปแบบของแบบจําลองโดยกําหนดวา
แบบจําลองจะประกอบดวยองคประกอบของตัวแปรใดบาง  สําหรับการศึกษาในครั้งน้ีตัวแปรที่เปน
องคประกอบของแบบจําลองไดมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เมื่อไดทําการกําหนด
รูปแบบของแบบจําลองแลว  ขั้นตอนตอมาเปนขั้นตอนของการวิเคราะหและตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบจําลอง  การศึกษาในครั้งนี้การพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลองทําการตรวจสอบเฉพาะในสวน
ของการตรวจสอบความนาเชื่อถือภายใน  (Internal Validity) ซึ่งเปนการตรวจสอบถึงความสมเหตุสมผลของ
แบบจําลองไมมีการตรวจสอบภายนอกเนื่องจากแบบจําลองท่ีพัฒนาขึ้นไมไดมีวัตถุประสงคในการทํานาย
พฤติกรรมการเลือกใชบริการผูประกอบการขนสงในอนาคต 

5.3  การหาอิทธิพลของปจจัยท่ีมีตอการคัดเลือกผูประกอบการขนสง 
 การหาอิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอร(LINER) เสนทาง ไทย-
เวียดนาม พิจารณาไดจากคาความยืดหยุนของความพึงพอใจตอการใหบริการของผูประกอบการขนสงเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงการบริการท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงปจจัยการใหบริการ 
 สรุปผลการหาอิทธิพลโดยพิจารณาคาความยืดหยุนเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้  คือ 

ตัวแปรท่ีพิจารณา คาความยืดหยุน 

1. ตารางเวลาท่ีเหมาะสม 0.023 
2. อัตราคาระวางสินคา(USD/TEU) -0.023 
3. โอกาสที่สินคาจะเสียหาย/สูญหายระหวางการขนสง -0.005 
4. การจัดสงสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนด 0.094 
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จากคายืดหยุนที่ไดทําใหทราบวากลุมตัวอยางจะใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ เรียงลําดับความสําคัญ
ดังตอไปนี้  คือ 

1. การจัดสงสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนดเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปจจัย
อื่นๆ  ผลกระทบที่เกิดจากการจัดสงสินคาไมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ทําใหผูรับสินคาปลายทางไมไดรับ
สินคาหรือไดรับสินคาลาชา  กอใหเกิดผลเสียหายเปนอยางมาก  ซึ่งจะมีผลอยางมากตอการไมไดรับคัดเลือก
ในการขนสงครั้งตอไป  

2. ตารางเวลาท่ีเหมาะสมถือเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลตอการเลือกผูประกอบการขนสงตูคอนเทน
เนอร เสนทางไทยและเวียดนาม  ดังนั้นตารางเวลาที่เหมาะสมก็ทําใหผูใชบริการเลือกผูประกอบการขนสงท่ีมี
ตารางเวลาการเดินเรือสอดคลองกับความตองการมากท่ีสุด  

3.  อัตราคาระวางสินคา(USD/TEU) ถือเปนตนทุนสําคัญและเปนตนทุนในสัดสวนที่สูง  ดังนั้นอัตรา
คาระวางสินคาท่ีอยูในอัตราท่ีเหมาะสมก็ทําใหตนทุนของสินคาไมสูงเกินไป  แตในบางครั้งการบริการท่ีดี
อาจจะตองแลกกับอัตราคาระวางสินคาท่ีสูงขึ้นตามไปดวย  ดังนั้นผูใชบริการจะตองเปรียบเทียบขอดีขอดอย
ตางๆ เพ่ือเลือกผูประกอบการขนสงท่ีสอดคลองกับความตองการมากท่ีสุด  

4. โอกาสที่สินคาจะเสียหายหรือสูญหายระหวางการขนสงความสําคัญปจจัยนี้นอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับ
ปจจัยอ่ืนๆ  ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาผูใชบริการสวนใหญมักทําการตรวจสอบการขนสงสินคาทุกขั้นตอนและมี
บรรจุภัณฑท่ีชวยปองกันความเสียหายหรือสูญหายอยูแลว  ดังนั้นโอกาสในการเกิดความเสียหายหรือสูญ
หายในระหวางการดําเนินการของผูประกอบการขนสงจึงเปนไปไดนอยมาก  หรือในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย
ทางผูสงสินคาและผูขนสง มีการทําประกันภัยในเรื่องสินคาเสียหาย สูญหาย เพ่ือจายคาชดเชยสําหรับ
คาเสียหายท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นปจจัยนี้จึงมีอิทธิพลตอความพึงพอใจนอยเมือเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ  แตอยางไรก็
ตามปจจัยนี้ก็ยังมีความสําคัญในแงท่ีวาหากมีสินคาเกิดความเสียหายหรือสูญหายไปก็อาจจะทําใหความพอใจ
ในการใชบริการการขนสงตูคอนเทนเนอรเสนทางไทยและเวียดนามลดลง และทําใหโอกาสในการไดรับการเลือกใน
การขนสงครั้งตอไปลดลง   
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