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52405327: สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

คาํสาํคญั :  ตูรี้เฟอร์คอนเทนเนอร์/ขนส่งสินคา้ทางเรือ/อาหารแช่เยอืกแขง็ 

  สุชิน  กาศธญัการ  : ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการตูรี้เฟอร์คอนเทนเนอร์ของตวัแทน

ขนส่งสินคา้ทางเรือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.

ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร.  110 หนา้. 

 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการตูรี้เฟอร์คอนเทนเนอร์ของตวัแทนขนส่งสินคา้ทาง

เรือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแขง็ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยทุกดา้นมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก และ ปัญหาท่ีพบจากการใชบ้ริการตูรี้

เฟอร์คอนเทนเนอร์ของตวัแทนขนส่งสินคา้ทางเรือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแขง็ โดย

ปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

  ปัจจัยบริษัทของผูใ้ช้บริการตู ้รีเฟอร์คอนเทนเนอร์ของตัวแทนขนส่งสินคา้ทางเรือใน

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ประกอบดว้ย   ลกัษณะของธุรกิจ  , ทุนจดทะเบียนของ

บริษทั, ระยะเวลาท่ีเปิดดาํเนินการ, จาํนวนพนกังานในบริษทั, การดาํเนินของบริษทั แตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อเลือกใชบ้ริการตูรี้เฟอร์คอน

เทนเนอร์ของตวัแทนขนส่งสินคา้ทางเรือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งแตกต่างกนัท่ี

ระดบันัยสําคญั 0.05   และ ปัจจยับริษทัของผูใ้ชบ้ริการตูรี้เฟอร์คอนเทนเนอร์ของตวัแทนขนส่ง

สินคา้ทางเรือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ ประกอบดว้ย   ลกัษณะของธุรกิจ  , ทุนจด

ทะเบียนของบริษทั, ระยะเวลาท่ีเปิดดาํเนินการ, จาํนวนพนกังานในบริษทั, การดาํเนินของบริษทั 

แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นปัญหาท่ีพบจากการใชบ้ริการ ท่ีมีผลต่อเลือกใชบ้ริการตูรี้

เฟอร์คอนเทนเนอร์ของตัวแทนขนส่งสินคา้ทางเรือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 The objective of research entitle “Selective function of reefer container of 
transportation sea freight agent in frozen food industries” were 1) to study the selective 
function of reefer container of transportation sea freight agent in frozen food industries 2) to 
study the problem of reefer container service usage of transportation sea freight agent in 
frozen food industries 3) to study the differences between company factors of reefer container 
service user and factors of service marketing mix (7Ps) on the service selection of reefer 
container of transportation sea freight agent in frozen food industries and 4) to study the 
differences between company factors of reefer container service user and the problem of 
service usage on the service selection of transportation sea freight agent in frozen food 
industries. A descriptive research was conducted by the survey study using the questionnaire 
for data collection from 150 samples.  Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test and F-test were adopted for statistical analysis. The result found that: 1) Seven aspects 
of selective function of reefer container of transportation sea freight agent in frozen food 
industries were evaluated mean value at a high level i.e. products and services, pricing, 
distribution channels, marketing campaign, service processing, personnel and physical 
characteristics. 2). All of the following aspects of the problem of reefer container service 
usage of transportation sea freight agent in frozen food industries were indicated mean value 
at a moderate level: products and services, pricing, distribution channels, marketing 
campaign, service processing, personnel and physical characteristics. 3) Company factors of 
reefer container service user of transportation sea freight agent in frozen food industries 
including business nature, registered capital, operation time, company employee number and 
the company’s operations were difference. The opinions on the marketing mix factors (7Ps) 
that effect selective of reefer container of transportation sea freight agent in frozen food 
industries was significantly difference at 0.05 levels. 4) Company factors of reefer container 
service user of transportation sea freight agent in frozen food industries including business 
nature, registered capital, operation time, company employee number and the company’s 
operations were difference.  The opinions on the service usage problems that effect selective 
of reefer container of transportation sea freight agent in frozen food industries was 
significantly difference at 0.05 levels. 
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