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บทคัดยอ 

การศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกลุมลูกคาของบริษัทโลจิสติกสที่ใหบริการขนสงตูคอนเทนเนอรทาง

ทะเลระหวางประเทศโดยใชทําการเปรียบเทียบเทคนิคการจัดกลุม 4 วิธี ไดแก การจัดกลุมดวยวิธีการเช่ือมโยง

เฉล่ีย (average linkage) วิธีการรวมศูนย (centroid linkage) วิธีเคมีน (K-means algorithm) และวิธีแบบกอตัว

ดวยตนเองของโคโฮเนน (Kohonen’s self-organizing maps neural networks: SOM) ตัวแปรในการจัดกลุมมี 

6 ตัว คือ ภูมิภาค ประเภทธุรกิจลูกคา จํานวนทาเรือที่ใชบริการ จํานวนตูคอนเทนเนอร จํานวนใบกํากับภาษี และ

ยอดเงินการใชบริการ การจัดกลุมที่เหมาะสมพิจารณาจากเกณฑคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะหางระหวางขอมูล

ภายในกลุม รวมกับเกณฑคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะหางระหวางกลุมซ่ึงถาคาดัชนีการเปรียบเทียบต่ํา แสดงวา

การจัดกลุมของลูกคามีความเหมาะสม 

การจัดกลุมพบวา วิธีแบบกอตัวดวยตนเองของโคโฮเนนแบบ 2×2 มิติ มีคาดัชนีการเปรียบเทียบต่ําที่สุด 

ซ่ึงแบงลูกคาของบริษัทโลจิสติกสที่ใชบริการขนสงตูคอนเทนเนอรทางทะเลระหวางประเทศ ออกเปน 4 กลุม 

ตามที่อยูและลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกคา กลาวคือ กลุมที่ 1 ลูกคาอยูในกลุมประเทศตะวันออกกลาง 

และเอเซียตะวันออก จํานวน 9,367 ราย คิดเปนรอยละ 30.88 สวนใหญประกอบธุรกิจสินคาอุปโภคและบริโภค 

คิดเปนรอยละ 43.72 ของลูกคาทั้งหมด กลุมที่ 2 มีลูกคาจํานวน 7,232 ราย หรือรอยละ 23.84 อยูในภูมิภาค

เอเซียใต สวนใหญประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 36.38 ของลูกคาทั้งหมด กลุมที่ 3 มีลูกคา

จํานวน 7,391 ราย หรือรอยละ 24.37 เปนลูกคาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต สวนใหญประกอบธุรกิจ

ประเภทโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 31.90 กลุมที่ 4 มีลูกคาจํานวน 6,340 ราย หรือรอยละ 20.90 อยูในภูมิภาคเอเชีย- 
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เหนือ ประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลี จํานวน 4,062 ราย และประเทศฮองกงและไตหวัน จํานวน 2,278 ราย สวนใหญ

ประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 46.37 ของจํานวนลูกคาภายในกลุม 

 

ABSTRACT 

This study has been made to find out a proper selection of customer clustering 

technique to be used in international logistics container service liner enterprise. Four methods 

were employed in this study: (1) the Hierarchical clustering by Average Linkage (2) Centroid 

Linkage (3) K-means algorithm and (4) Neural network by Kohonen’s self-organizing maps (SOM). 

Six variables, namely region, business type, container quantity, port quantity, invoice quantity, 

and service amount were employed in the study in order to figure out which type of business 

was the maximum user of services by sea freighter. Appropriate clustering is judged by one that 

produces the minimum index value. Rating index is defined as the ratio of the weighted 

separation range within a cluster to the weighted separation range between clusters. 

Results of this study show that the SOM 2×2 gives the least index value. The SOM 

algorithm included 4 customer–clusters according to region and type of business.  Cluster1 

involved 9,367 customers in East Asia region, which made up to 30.88 percent of total 

customers; 43.72 percent of their business dealt with consumer product. Cluster 2 involved 

7,232 customers in South Asia, which made up to 23.84 percent of total customers; 36.38 

percent of their business was logistics services. Cluster 3 involved 7,391 customers in South East 

Asia, which made up to 24.37 percent of total customers; 31.90 percent of their business were 

logistic services. Cluster 4 included customers in North Asia and Central Asia, involved 6,340 

customers, which made up to 20.90 percent of total customers; 4,062 customers of these 

customers are in North Asia–China, Korea, and Japan, and 2,278 customers are in Central Asia–

Hong Kong and Taiwan. Of the total customers, 46.37 percent were in logistics services. 

คําสําคัญ: การจัดกลุม  คาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะหางระหวางขอมูลภายในกลุม  คาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของ

ระยะหางระหวางกลุม  คาดัชนีการเปรียบเทียบ 

Keywords: Clustering, Weighted average within cluster, Weighted average between clusters, 

Index value 
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บทนํา 

ธุรกิจบริการโลจิสติกสมีความสําคัญตอการ

ขับเคล่ือนธุรกิจทุกภาคสวนของอุตสาหกรรม การ

ขนสงทางทะเล ถือเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหน่ึง

ของระบบการคาระหวางประเทศ ทั้งในอดีต ปจจุบัน 

และในอนาคต เพราะเปนเพียงการขนสงชนิดเดียวที่

ขนสง สินคาไดคราวละมาก ๆ และคาระวางหรือ

คาบริการมีราคาถูกกวาการขนสงในรูปแบบอ่ืน ๆ การ

ขนสงสินคาทั้งขาเขาและขาออกของประเทศไทยเปน

การขนสงทางทะเลเปนสวนใหญ ดังน้ันการขนสงสินคา

ทางทะเลจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถใน

การแขงขันทางการคาในตลาดโลก 

เน่ืองดวยการขนสงทางนํ้านับวาเปนการ

ขนสงที่มีตนทุนต่ําที่สุด โดยสามารถขนสงในปริมาณที่

มากในคราวเดียวกัน ดังน้ัน การขนสงสินคาระหวาง

ประเทศของไทยจึงเปนการขนสงทางนํ้าหรือทางทะเล

เปนหลัก โดยมีสัดสวนกวารอยละ 88.8 ของการขนสง

ระหวางประเทศทั้งหมด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557) 

การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ของประเทศสมาชิกอาเซียนในป 2558 จะสงผล

ใหมีการเปดเสรีทางดานการคาการลงทุนทั้งภายใน

อาเซียนและระหวางอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลกที่

ขยายตัวสูงขึ้น ซ่ึงหากเราพิจารณากันตามความเปน

จริงแลวการคาทั่วโลกพึ่งพาการขนสงทางทะเลเปน

หลักราวรอยละ 90 ของปริมาณขนสงสินคาระหวาง

ประเทศทั้งหมด (ณกฤช, 2556) 

การเปดเสรีในธุรกิจภาคบริการที่เก่ียวของ

กับโลจิสติกสครอบคลุมถึงบริการขนสงทางทะเล ถนน 

ราง อากาศ การจัดสงพัสดุ บริการยกขนสินคาที่ขนสง

ทางทะเล บริการโกดังและคลังสินคา ตัวแทนรับจัดการ

ขนสงสินคา บริการบรรจุภัณฑ บริการรับจัดการพิธีการ

ศุลกากร จะอนุญาตใหนักลงทุนสัญชาติอาเซียน เขามา

ถือหุนในธุรกิจไทยไดอยางนอยรอยละ 70 ตั้งแตป 

2556 เปนตนไป ธุร กิจภาคบริการบางสาขาที่ ไม มี

กฎหมายกํากับดูแลเฉพาะจึงมีความเส่ียงที่จะไดรับ

ผลกระทบอยางรุนแรงในชวงแรกซ่ึงถือเปนความทา

ทายที่ LSPs (logistics service providers) สัญชาติ

ไทยจะตองเผชิญ (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 

2555:12) 

ปญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

ตั้งแตป 2551 จนถึงขณะน้ียังไมฟนตัว กลายเปน

เหตุผลสําคัญทําใหผูประกอบการในธุรกิจขนสงสินคา

ระหวางประเทศ หันมาใหความสนใจหรือความตองการ

ขนสงสินคาระหวางประเทศในฝ ง  " เอเชีย" และ 

"อาเซียน" ซ่ึงเปนเสมือน "นานนํ้าใหม" มากขึ้น ทําใหที่

ผานมา เกิดการ "รวมกลุม" ของสายการเดินเรือขนาด

ใหญเพื่อใช "กองเรือรวมกัน" ในการขนถายสินคา ลด

ตนทุนการขนสง จากการแขงขันที่รุนแรงในตลาด

สหรัฐฯและยุโรป เน่ืองจากความตองการบริการขนสง

สินคาที่ปรับตัวลดลง ผลพวงจากปญหาเศรษฐกิจ สวน

ทางกับแนวโนม "กองเรือใหม" ที่เขาสูนานนํ้า ตาม

ขอมูลจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7-8 ของผูใหบริการโล

จิสติกส ในขณะที่เศรษฐกิจโลกในอีก 1-2 ปขางหนา 

ขยายตัวอยางเช่ืองชาที่ 3-4% เทาน้ัน น่ันทําใหกองเรือ 

หรือผูใหบริการโลจิสติกส ตางหาทางลดตนทุนรับกับ

สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา พรอมกับขยายพื้นที่เสนทาง

ขนสงสินคาสูนานนํ้าเอเชีย รวมถึงอาเซียน จากสถิติ

เพิ่มของปริมาณตูสินคาในแตละตลาดชวง 12 เดือนที่

ผานมา (ส.ค. 2556 - ส.ค. 2557) พบวา การเติบโต

เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง มีปริมาณตูสินคาเพิ่มขึ้น 

308,000 TEU หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 ของปริมาณตู

สินคาทั้งหมด ขณะที่เอเชีย มีปริมาณระวางตูเพิ่มขึ้น 

205,000 TEU หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5 ของปริมาณตู

สินคาทั้งหมด ขณะที่ทางยุโรปและอเมริกา มีปริมาณตู

สินคาเพิ่มขึ้นเพียง 39,000 TEU หรือเพียงรอยละ 6.2 

ของปริมาณตูสินคาทั้งหมด (ประกายดาว, 2557) 
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จากสภาวะทางตลาดและภาวะการแขงขัน  

ผูที่ เ ก่ียวของกับการขนสงสินคาทางทะเลระหวาง

ประเทศในภูมิภาคอาเชียน ไมวาจะเปน ผูรับจัดการ

ขนสงสินคาระหวางประเทศ (freight forwarder)  

ผูใหบริการเรือขนสงสินคา (sea freight forwarder)  

ผูใหบริการเชาตูคอนเทนเนอร จะตองมีการปรับตัว

อยางตอเน่ือง ตองทําการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู ให

ทัดเทียมกับคูแขง เพื่อชิงความไดเปรียบในธุรกิจและ

ปรับตัวเพื่อความอยูรอด บริษัทโลจิสติกสขนาดเล็ก

จะ ต อ ง ป รั บ รู ป แ บบ ก าร ใ ห บ ริ ก า ร ให ต ร ง กั บ

กลุมเปาหมาย หรือกระทั่งการจับมือกับบริษัทคูคาดวย

กันเอง เพื่อเพิ่มชองทางการบริการใหครบวงจร ใน

ลั กษณ ะของ การ ขนส ง ต อ เ น่ื อ งห ลาย รู ป แบ บ 

(multimodal transport operation: MTO) กลาวคือ

มีบริการทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ อํานวยความ

สะดวกสบายใหกับลูกคามากที่สุด (จักรกฤษณ, 2543) 

การศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อการจัดกลุม

ลูกคาของบริษัทโลจิสติกสที่ใหบริการขนสงตูคอนเทน

เนอรทางทะเลระหวางประเทศตามลักษณะลูกคาและ

พฤติกรรมการเชาบริการตูคอนเทนเนอร วางแผนกล

ยุทธทางการตลาด จัดหาแคมเปญสงเสริมการขายที่

เหมาะสมกับกลุมลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (data mining) การ

วิเคราะหการจัดกลุม (clustering analysis) เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพใหไดเปรียบหรือทัด เทียมกับคูแข ง โดย

การศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของลูกคาที่ใชบริการ 

 

ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

การวิเคราะหกลุม เปนวิธีการวิเคราะหขอมูล 

โดยจัดชุดขอมูล ออกเปนกลุม (cluster) นําขอมูลที่มี

คุณลักษณะเหมือนกัน หรือคลายกันจัดไวในกลุม

เดียวกัน เชน จัดกลุมผูปวยที่ เปนโรคเดียวกันตาม

ลักษณะอาการ เพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห

หาสาเหตุของโรค โดยพิจารณาจากผูปวยที่มีอาการ

คลายคลึงกัน ขั้นตอนวิธีที่ใชในการจัดกลุมจะอาศัย

ความเห มือน ( similarity) หรื อ  ความใกล ชิด 

(proximity) โดยคํานวณจากการวัดระยะระหวาง

เวกเตอรของขอมูลเขา โดยใชการวัดระยะแบบตาง ๆ 

เชน การวัดระยะแบบยูคลิด (Euclidean distance) 

การวัดระยะแบบแมนฮัตตัน (Manhattan distance) 

การวัดระยะแบบเชบิเชฟ (Chebychev distance) 

การวิเคราะหกลุมเปนเทคนิคที่ใชในการจัด

กลุมโดยไมทราบมากอนวาควรมีก่ีกลุม แตจะแบงตาม

คาของตัวแปรที่นํามาใชในการแบง โดยใหหนวยที่อยู

ในกลุมเดียวกัน มีความคลายกันในตัวแปรที่ศึกษา แต

หนวยที่อยูตางกลุมกันจะมีความตางกัน การวิเคราะห

ขอ มูลหลายตั วแปร สามารถนํามาใช ในการหา

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปพรอม 

ๆ กัน ซ่ึงเทคนิคที่ใช วิเคราะหขอมูลหลายตัวแปรมี

หลายเทคนิค เชน การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะห

จําแนกประเภท การวิเคราะหกลุม เปนตน (กัลยา, 

2550) 

1. เทคนิคการวิเคราะหกลุม ที่ทําการศึกษามี 3 วิธี คือ 

1 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ก ลุ ม แ บ บ ลํ า ดั บ ขั้ น 

(hierarchical cluster analysis) ทฤษฎีการแบงกลุม

แบบลําดับขั้น เปนทฤษฎีที่นิยมมากที่สุด สําหรับนําไป

ประยุกตใชในการจัดกลุมขอมูลที่มีคุณลักษณะซอน 

(nested) เชน ขอมูลประเภท microarray และ gene 

expression (Michael B. E. et al., 1998) และขอมูล

ที่มีลักษณะคอนขางซับซอน แบงออกเปน 2 ประเภท 

( 1 )  ก า ร เ ก า ะ ก ลุ ม  ( agglomerative: 

bottom-up) หลักการในการทํางาน คือ เริ่มจากการ

แบงกลุมของขอมูลออกเปนจํานวน n กลุมจากขอมูล

ทั้งหมด n ตัว ใหเปนบัพภายนอก (external node) 

แลวทําการรวมขอมูลที่มีคาความเหมือนใกลเคียงกัน
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มากที่สุดครั้งละ 2 ตัว ทําซํ้าจนกระทั่งไดขอมูลสุดทาย 

1 กลุมซ่ึงเปนบัพราก (root node) 

(2) การแตกกลุม (divisive: top-down) 

หลักการในการทํางาน เหมือนวิธีการเกาะกลุม ตางกัน

ที่การทํางานจาก root node ไปสู external node 

หรือจากบนลงลางน่ันเอง วิธีน้ีนิยมใชนอยกวาวิธีของ 

agglomerative เน่ืองจากใชเวลาในการคํานวณ

มากกวา 

หลักเกณฑการรวมกลุมแบบลําดับขั้นมีหลาย

วิธี แตจะกลาวถึงเฉพาะวิธีที่มีในโปรแกรม SAS 

Enterprise Miner 6.1 เทาน้ัน 

(1) average linkage between groups 

แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การรวมระหวางกลุม 

(average linkage between groups method) วิธีน้ี

จะคํานวณหาระยะหางเฉล่ียของทุกคูของ คาสังเกต 

โดยที่คาสังเกตหน่ึง อยูใน cluster ที่ i สวนอีกคา

สังเกตหน่ึงอยูใน cluster ที่ j, i   j ถา cluster ที่ i มี

ระยะหางเฉล่ียจาก cluster ที่ j ส้ันกวาระยะหางจาก 

cluster อ่ืนจะนํา cluster ที่ i และ j รวมกันเปน 

cluster เดียวกัน และการรวมภายในกลุม (average 

linkage within groups method) วิธีน้ีจะรวม 

cluster เขาดวยกันถาระยะหางเฉล่ียระหวางทุกคา

สังเกตใน cluster น้ัน ๆ มีคานอยที่สุด 

(2) การรวมกลุมแบบ centroid clustering 

วิธีน้ีรวม 2 cluster เขาดวยกันโดยพิจารณาจาก

ระยะหางของจุดกลางของกลุมทีละคู ในที่น้ีจะเรียก

คาเฉล่ีย หรือคากลางของแตละ cluster วา centroid 

ของ cluster เน่ืองจากการจัดกลุมของคาสังเกต จะ

พิจารณาจากตัวแปรหลาย ๆ ตัวพรอม ๆ กัน จึงเรียก

คากลางหรือคาเฉล่ียวา centroid ถาระยะหางระหวาง 

centroid ของ cluster คูใดต่ําจะรวม cluster คูน้ัน

เขาเปน cluster เดียวกัน 

2. การวิเคราะหกลุมแบบไมเปนลําดับขั้น 

(nonhierarchical cluster analysis) หรือบางครั้ง

เรียกวาเคมีน (Berry and Linoff, 2000) เปนวิธีการ

หาคาของขอมูลที่สนใจกับคาของขอมูลที่อยูใกลกันมาก

ที่ สุด หรือคลายกันมากที่ สุดของแตละกลุมน่ันเอง 

วิธีการของเคมีน เริ่มจากการกําหนดจุดที่ตองการแบง

ขอมูล กําหนดขอบเขตของการแบงขอมูล จากน้ันทํา

การเล่ือนจุด seed ใหไปอยูก่ึงกลางที่สุดของแตละ 

cluster เม่ือไดจุด seed ใหมแลวใหทําการลากเสน

กําหนดขอบเขตของ cluster ใหมซ่ึงจะไดขอบเขตของ 

cluster ที่ดีที่สุด 

3. การวิเคราะหกลุมแบบโครงขายประสาท

เที ยมแบบไม มี ผู ส อน (neural networks 

unsupervised learning) ดวยวิธีแบบกอตัวดวย

ตนเองของโคโฮเนน ระบบโครงขายประสาทเทียม เปน

เทคนิคที่ นิยมใชในสาขาปญญาประดิษฐ (artificial 

intelligent) ซ่ึงมีความสามารถ ในการเรียนรูที่

คลายคลึงกับระบบสมองของมนุษย เชน ในดานการ

พยากรณ ขั้นตอนของการนําโครงขายประสาทเทียมมา

ใชสําหรับการพยากรณก็มีลักษณะเชนเดียวกับวิธีการ

พยากรณอ่ืน ๆ น่ันคือ อาศัยขอมูลนําเขาเพื่อสราง

แบบจําลองในการพยากรณขอมูลในอนาคต โดย

โครงขายประสาทเทียมพยายามลดจํานวนของการ

ทํานายผิดพลาดใหต่ําที่สุด ซ่ึงเปนเหตุผลหลักที่มีการ

นํามาใชในการทํานายขอมูลทางธุรกิจ (Wilson, 1994) 

วิธีโครงขายประสาทเทียมที่นิยมใชในการ

แบงกลุม ไดแกวิธีแบบกอตัวดวยตนเองของโคโฮเนน 

(Jain and Dubes, 1988) ซ่ึงเปนวิธีโครงขายประสาท

เทียม ที่ไมมี hidden layer เพราะฉะน้ันจึงมีเพียงแค 

2 layer คือ input layer และ output layer 

2. การวัดประสิทธิภาพการจัดกลุมขอมูล 

การวัดประสิทธิภาพของการจัดกลุมขอมูล ใช

คาความแตกตางของขอมูลภายในกลุม (root mean 
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square standard deviation: Weighted RMSSTD) 

ถาคาความแตกตางภายในกลุมนอย หมายถึงการจัด

กลุมดี (Halkidi et al., 2002) 

คาความแตกตางภายในกลุมคํานวณไดดังน้ี 
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เม่ือ  k  คือ จํานวนกลุมที่แบงไดทั้งหมด 

 p  คือ จํานวนตัวแปรอิสระทั้งหมดภายในชุด

ขอมูล 

 ijx  คือ คาสังเกตในกลุมที่ i ตัวแปรอิสระที่ j 

 ijx  คือ คาเฉล่ียของขอมูลกลุมที่ i ตัวแปรอิสระ

ที่ j 

 ijn  คือ จํานวนขอมูลในกลุมที่ i ตัวแปรอิสระที่ j 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

งาน วิ จั ยที่ เ ก่ี ย วข อ ง  ซ่ึ ง ใ ช เ ทค นิคการ

วิเคราะหการจัดกลุมขอมูล และเปรียบเทียบผลการจัด

กลุมจากเทคนิคที่เก่ียวของ และขอสรุปในการพิจารณา

เลือกใชเทคนิควิธีที่เหมาะสม มีดังน้ี 

งานวิจัยของ Wiwattanacharoenchai and 

Srivihok (2003) นําเสนองานวิจัยการวิเคราะหขอมูล

เชิงธุรกิจ ทําการแบงกลุมลูกคา (clustering) ที่ใชงาน

อินเตอรเน็ตแบงคก้ิง โดยทําการเปรียบเทียบวิธีที่ใชใน

การแบงกลุมระหวางวิธีเคมีน (K-means) และวิธี

โคร งข ายป ระสาท เที ยม (neural networks 

algorithm) โดยใชขอมูลจากคลังขอมูลของลูกคาที่ใช

อินเตอรเน็ตแบงคก้ิงของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงใน

ประเทศไทย เชน การทํารายการการชําระคาบริการ 

การโอนเงิน หรือรายการตาง ๆ ผลที่ไดจากงานวิจัยทํา

ใหเกิดประโยชนทางดานการวางแผนในการรักษาฐาน

ลูกคาเดิมและการเพิ่มลูกคาใหมซ่ึงเปนการนําขอมูล

ดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชน และไมทําใหเกิดการ

สูญเสียโอกาสในการทําธุร กิจ และพบวาวิธีเคมีน 

แบงกลุมไดดีกวาเม่ือขอมูลมีจํานวนมาก ในทางกลับกัน

วิธีโครงขายประสาทเทียม แบงกลุมไดดีกวาเม่ือขอมูลมี

จํานวนนอย และใชกับจํานวนกลุมที่แบงประมาณ 7–

10 กลุม 

อรนุช (2548) ศึกษาเปรียบเทียบการ

แบงกลุมลูกคาสินคาหัตถกรรมไทย โดยใชชุดขอมูล

ทดลอง 4 ชุด จาก 7 ปจจัยคือ เขตที่อยูของลูกคา ชวง

วันในการส่ังซ้ือ ประเภทการส่ังซ้ือ ประเภทสินคาที่

ส่ังซ้ือ ประเภทธุรกิจของลูกคา ประเภทการชําระเงิน 

และยอดการส่ังซ้ือ พบวาวิธี SOM กับวิธีเคมีน ทําการ

จัดกลุมไดดีกวา และพบวา เม่ือชุดขอมูลมีขนาดใหญ

ขึ้นและมีการจัดกลุมไดจํานวนที่มากขึ้น จะทําใหคา

สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานและเวลาในการประมวลผล

เพิ่มมากขึ้น ลักษณะของลูกคาที่จัดกลุมได คือ ลูกคาที่

ส่ังซ้ือสินคาหัตถกรรมไทยมากที่สุด คือ ลูกคาในเขต

อเมริกาเหนือ และลูกคาที่มียอดการส่ังซ้ือในแตละครั้ง

มากที่สุด คือ ลูกคาในเขตยุโรป โดยสินคาที่ส่ังซ้ือสวน

ใหญเปนสินคาประเภทตกแตงภายในบาน และเปน

ลูกคาที่ชําระเงินดวยเช็ค ที่มียอดการส่ังซ้ือสวนใหญ

ประมาณ 5 แสนถึง 1 ลานบาท 

ปย ธิดา  (2552) ทําการ เปรี ยบเที ยบ

ความสามารถในการจัดกลุมของเทคนิคการจัดกลุม 5 

วิธี คือ วิธีการจัดกลุมแบบลําดับขั้น วิธีเคมีน วิธี

จัดระบบดวยตัวเองของโคโฮเนน วิธีเคเมดอยด และ

การใชวิธีเคเมดอยดรวมกับวิธีวัดระยะหางแบบไดนามิก

ไทมวอรปปง โดยใชขอมูลจริงและขอมูลจําลอง ที่มีการ

แจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร ในการจําลองขอมูลใช

เทคนิคมอนติคาร โลสรางขอมูลจํานวน 1,000 ซํ้า 

สําหรับแตละชุดขอมูลซ่ึงมีขนาด 25, 100 และ 300 

หนวยตัวอยาง และกําหนดจํานวนกลุมขอมูลขนาด 2-

5, 2-8 และ 2-15 กลุมตามลําดับ กําหนดจํานวน ตัว

แปรที่ศึกษาเปน 3, 5 และ 7 ตัวแปร โดยพิจารณาจาก
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เ กณฑ ค า ความแต กต า งของข อ มูลภายในก ลุ ม 

(RMSSTD) และเกณฑคาความแตกตางของขอมูล

ระหวางกลุม (RS) พบวา วิธีจัดกลุมแบบเคมีนใหคา 

RMSSTD ต่ําที่สุดและคา RS สูงที่สุดในเกือบทุกกรณี 

สรุปไดวาวิธีจัดกลุมแบบเคมีนใหผลการวิเคราะหกลุมดี

ที่สุด ยกเวนกรณีที่แบงกลุมขอมูลขนาด 25 หนวย

ตัวอยางเปน 4 หรือ 5 กลุม ซ่ึงวิธีการจัดกลุมแบบ

ลําดับขั้นดวยวิธี Ward linkage ใหผลการวิเคราะห

กลุมดีที่สุด เม่ือจํานวนกลุมเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการ

แบงกลุมทั้ง 5 วิธี มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตจํานวนตัวแปร

แ ล ะ ข น า ด ข อ ง ชุ ด ข อ มู ล ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ไ ม มี ผ ล ต อ

ประสิทธิภาพในการจัดกลุม 

 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ ใช ในการศึ กษาเปนข อมูลลูกค า

ทั้งหมดจํานวน 30,330 ราย ในภูมิภาคเอเซียและ

ออสเตรเลีย ที่ใชบริการขนสงสินคาทางทะเลระหวาง

ประเทศกับบริษัทโลจิสติกสแหงหน่ึงในชวงระยะเวลา 

2 ป และเปนลูกคาที่ยังไมไดรับแจงวาปดกิจการหรือ

แจงยกเลิกการติดตอกับบริษัท ณ ชวงเวลาที่เริ่มตน

ทํ า ก า ร ศึ กษา  ตั ว แ ป ร อิส ร ะที่ ใ ช ใ นกา ร ศึ กษ า

ประกอบดวยตัวแปร 6 ตัว ดังน้ี 

(1) ภูมิภาค (region area) 

( 2 )  ป ร ะ เ ภ ท ธุ ร กิ จ ลู ก ค า  ( customer 

business type) 

( 3 )  จํ า นว น ท า เ รื อที่ ใ ช บ ริ ก า ร  ( port 

quantity) ที่ ลูกคาแตละรายใชขึ้นลงสินคาในชวง

ระยะเวลา 2 ป 

(4 )  จํานวนตู คอนเทนเนอร  ( container 

quantity) ที่ ลูกคาแตละรายใชขึ้นลงสินคาในชวง

ระยะเวลา 2 ป 

(5) จํานวนใบกํากับภาษี (invoice quantity) 

ที่ลูกคาแตละรายใชขึ้นลงสินคาในชวงระยะเวลา 2 ป 

( 6 )  ย อ ด เ งิ น ก า ร ใ ช บ ริ ก า ร  ( service 

amount) ที่ลูกคาแตละรายใชขึ้นลงสินคาในชวง

ระยะเวลา 2 ป 

การเลือกศึกษาตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร

ดังกลาว ผูศึกษาตองการที่จะศึกษาพฤติกรรมและ

รูปแบบการใชบริการของลูกคาที่ใชบริการขนสงสินคา

ดวยตูคอนเทนเนอรทางทะเลกับบริษัท โดยทั้ง 6 ตัว

แปรน้ี เปนตัวบงช้ีถึงขอมูล พฤติกรรมของลูกคา

โดยตรง ในการดําเนินกิจกรรมกับบริษัท บริษัทจึง

สามารถนําขอมูลที่ ได จากผลของการศึกษาน้ีไป

วิเคราะห ตอยอดและสรางกลยุทธ กระตุนยอดขาย 

เพื่อสรางรายไดใหกับบริษัท 

ทําการรวบรวมขอมูล คัดกรองขอมูลที่ ไม

สอดคลอง ขอมูลที่มีความซํ้าซอนและตัดขอมูลที่ไม

ถูกตองออก และทําการแปลงรูปขอมูล เพื่อนําขอมูลไป

วิเคราะหดวยวิธีการกลุม โดยใชโปรแกรม SAS 

Enterprise Miner Client 6.1 ทําการประมวลผล

ขอมูลโดยใช วิธีการเช่ือมโยงเฉล่ีย วิธีการรวมศูนย 

(centroid linkage) วิธีแบบกอตัวดวยตนเองของโค

โฮเนน แบบ 2×2 วิธีแบบกอตัวดวยตนเองของโค

โฮเนน แบบ 2×4 จากน้ันนําจํานวนกลุมที่ไดจาก 4 วิธี

แรก มากําหนดจํานวนกลุมที่ใชในการจัดกลุมดวยวิธี

แบบเคมีน ซ่ึงเปนวิธีที่จะตองระบุจํานวนกลุมขอมูลที่

ตองการจัดกลุมที่แนนอน 

เม่ือการประมวลผลขอมูลดวยวิธีทั้ง 6 วิธี จะ

พิจารณาคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะทางระหวาง

ขอมูลภายในกลุมของแตละวิธี (weighted RMSSTD) 

โดยคาเฉล่ียที่นอยที่สุด แสดงวาวิธีดังกลาวสามารถทํา

การจัดกลุมขอมูลลูกคาที่ ไดในแตละกลุม มีความ

คลายคลึงกัน มีลักษณะใกลเคียงกันมากที่ สุด และ

คา เฉ ล่ียถ วง นํ้ าห นักของระยะทางระหว างก ลุ ม 

(weighted separation) โดยคาเฉล่ียที่มากที่สุด แสดง

วา วิธีดังกลาวสามารถทําการจัดกลุมขอมูลลูกคาที่ไดมี
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ความแตกตางกันอยางชัดเจน นําคาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก

ทั้ง 2 คามาพิจารณาและหาคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของ

ระยะทางระหวางขอมูลในกลุมกับระยะหางระหวาง

กลุม ทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดังกลาว (indicator 

comparison) ของวิธีการจัดกลุมทั้ง 6 วิธี ของลูกคา

ของบริษัทโลจิสติกสที่ใหบริการขนสงตูคอนเทนเนอร

ทางทะเลระหวางประเทศ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหไดดังน้ี 

1. วิธีการจัดกลุมดวยวิธีการเช่ือมโยงเฉล่ีย 

จัดกลุมลูกคาได 7 กลุม มีคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของ

ระยะทางระหวางขอมูลภายในกลุม เทากับ 0.2051 

และคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะทางระหวางกลุม 

เทากับ 1.0939 และมีคาดัชนีการเปรียบเทียบจาก

เกณฑคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักทั้ง 2 คา เทากับ 0.1875 

2. วิธีการรวมศูนย สามารถจัดกลุมลูกคาได 

7 กลุม คาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะทางระหวางขอมูล

ภายในกลุม คาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะทางระหวาง

กลุม และคาดัชนีการเปรียบเทียบจากเกณฑคาเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักทั้ง 2 คา มีคาเทากับการจัดกลุมดวยวิธีการ

เช่ือมโยงเฉล่ีย 

3. วิธีกอตัวดวยตนเองของโคโฮเนน แบบ 

2×2 สามารถจัดกลุมลูกคาได 4 กลุม มีคาเฉล่ียถวง

นํ้าหนักของระยะทางระหวางขอมูลภายในกลุม เทากับ 

0.2247 และคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะทางระหวาง

กลุม เทากับ 1.2780 และมีคาดัชนีการเปรียบเทียบ

จากเกณฑคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักทั้ง 2 คา เทากับ 0.1758 

4. วิธีแบบกอตัวดวยตนเองของโคโฮเนน 

แบบ 2×4 สามารถจัดกลุมลูกคาได 8 กลุม มีคาเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักของระยะทางระหวางขอมูลภายในกลุม 

เทากับ 0.2064 และคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะทาง

ระหว างก ลุ ม เทา กับ 1.1068 และมีค าดั ช นีการ

เปรียบเทียบจากเกณฑคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักทั้ง 2 คา 

เทากับ 0.1865 

5. วิธีเคมีนแบบ 4 กลุม สามารถจัดกลุม

ออกเปน 4 กลุม มีคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะทาง

ระหวางขอมูลภายในกลุม เทากับ 0.2101และคาเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักของระยะทางระหวางกลุม เทากับ 1.0456 

และมีคาดัชนีการเปรียบเทียบจากเกณฑคาเฉล่ียถวง

นํ้าหนักทั้ง 2 คา เทากับ 0.2010 

6. วิธีเคมีนแบบ 7 กลุม จัดกลุมลูกคา

ออกเปน 7 กลุม มีคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะทาง

ระหวางขอมูลภายในกลุม เทากับ 0.2051 และคาเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักของระยะทางระหวางกลุม 1.0939 และมี

คาดัชนีการเปรียบเทียบจากเกณฑคาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก

ทั้ง 2 คา เทากับ 0.1875 

ผลการศึกษาไดสรุปไวในตารางที่ 1 ซ่ึงพบวา

เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะหางระหวาง

ขอมูลในกลุม วิ ธีจัดกลุมที่ ใหระยะหางที่นอยที่ สุด 

จัดเปนวิธีการจัดกลุมที่ดีที่สุด คือวิธีการเช่ือมโยงเฉล่ีย 

(average linkage) วิธีการรวมศูนย และวิธีเคมีนแบบ 

7 กลุม สําหรับคาเฉล่ียของระยะหางระหวางกลุม 

วิธีการจัดกลุมที่มีระยะหางที่มากที่สุด จัดเปนวิธีที่ดี

ที่สุด คือวิธีแบบกอตัวดวยตนเองของโคโฮเนน แบบ 

2×2 เม่ือพิจารณาดัชนีการเปรียบเทียบคาเฉล่ียถวง

นํ้าหนักทั้ง 2 พบวาวิธีการจัดกลุมดวยวิธีแบบกอตัว

ดวยตนเองของโค โฮ เนน แบบ 2×2 มีดัช นีการ

เปรียบเทียบของคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักต่ําที่สุด จึงเปนวิธี

ที่เหมาะสมและดีที่สุด สําหรับการจัดกลุมลูกคาของ

บริษัทโลจิสติกสที่ใหบริการขนสงตูคอนเทนเนอรทาง

ทะเลระหวางประเทศ 
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ตารางท่ี 1 คาดัชนีการเปรียบเทียบ คาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของระยะหางระหวางขอมูลภายในกลุมและระหวางกลุม

จําแนกตามวิธีการจัดกลุม 

วิธี 
จาํนวนกลุม 

(Cluster) 

คาเฉลี่ยถวงน้าํหนกัของ 

ระยะหางระหวางขอมลูภายในกลุม 

(Weighted RMSSTD) 

คาเฉลี่ยถวงน้าํหนกัของ 

ระยะหางระหวางกลุม 

(Weighted Separation) 

การเปรียบเทียบ 

คาเฉลี่ยถวงน้าํหนกั 

(Indicator Comparison) 

Average 7 0.2051 1.0939 0.1875 

Centroid 7 0.2051 1.0939 0.1875 

SOM [2×2] 4 0.2247 1.2781 0.1758 

SOM [2×4] 8 0.2064 1.1068 0.1865 

K-Means (4) 4 0.2101 1.0456 0.2010 

K-Means (7) 7 0.2051 1.0939 0.1875 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. สรุปและอภิปรายผล 

จัดกลุมดวยวิธีแบบกอตัวดวยตนเองของโค-

โฮเนน แบบ 2x2 เปนวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับ

การจัดกลุมลูกคาของบริษัทโลจิสติกสที่ใหบริการขนสง

ตูคอนเทนเนอรทางทะเลระหวางประเทศ โดยทําการ

จัดกลุมได 4 กลุม มีรายละเอียดดังน้ี 

กลุมท่ี 1 มีจํานวนลูกคา 9,367 ราย คิดเปน

รอยละ 30.88 ของลูกคาทั้งหมด 30,330 ราย และเปน

ลูกคากลุมใหญที่สุดที่ใชบริการขนสงสินคาดวยตูคอน

เทนเนอรทางทะเลระหวางประเทศ มีลักษณะดังน้ี คือ 

เปนลูกคาที่อยูในภูมิภาคเอเซียตะวันออก และกลุม

ประเทศตะวันออกกลาง ลูกคาที่ใชบริการขนสงสวน

ใหญประกอบธุรกิจนําเขา-สงออก สินคาอุปโภคและ

บริโภค คิดเปนรอยละ 43.72 ของลูกคาทั้งหมด 

รองลงมาเปนสินคาที่ไดมาจากลูกคาที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 15.57 ลูกคาสวน

ใหญจะใชบริการทาเรือ 1 ทาเรือเทาน้ัน คิดเปนรอยละ 

61.43 ของจํานวนลูกคาในกลุม โดยสวนใหญมีจํานวน

การใชบริการตูคอนเทนเนอรอยูที่ 6 ตู คิดเปนรอยละ 

8.30 และลูกคาสวนใหญมีการใชบริการขนสงสินคา

เพียง 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.80 ของลูกคาในกลุม 

โดยลูกคากลุมน้ีมีจํานวนใบกํากับภาษีเฉล่ียเทากับ 

15.45 ใบ และลูกคาสวนใหญในกลุมมียอดการใช

บริการในชวงเวลา 2 ป คือ 221.22 เหรียญสหรัฐ คิด

เปนรอยละ 0.83 โดยมียอดคาใชบริการเฉล่ียของลูกคา

กลุมน้ีอยูที่ 9,964.98 เหรียญสหรัฐ 

จะเห็นไดวากลุมที่ 1 มีจํานวนลูกคาสูงที่สุด 

ในขณะที่มียอดคาใชบริการเฉล่ียเปนอันดับที่ 4 จาก

ทั้งหมด 4 กลุม ลูกคาสวนใหญในกลุมประกอบธุรกิจ

นําเขา-สงออก สินคาอุปโภคและบริโภคและลูกคาสวน

ใหญมีจํานวนการใชบริการตูคอนเทนเนอรอยูที่ 6 ตู ซ่ึง

ถือไดวาลูกคากลุมน้ีใชบริการขนสงตูคอนเทนเนอรดวย

จํานวนที่สูงเปนอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 4 กลุม ดังน้ัน

การจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขาย สามารถพิจารณา

จัดทําโปรโมช่ันเพื่อสงเสริมใหลูกคาใชบริการขนสง

สินคาดวยจํานวนตูที่มากขึ้น อาจจะจัดโปรโมช่ันในแต

ละครั้งที่ขนสงสินคา หรือจัดโปรโมช่ันสะสมเปนรายป 

กลุมท่ี 2 จํานวนลูกคาทั้งหมด 7,232 ราย 

คิดเปนรอยละ 23.84 ของลูกคาทั้งหมด และเปนลูกคา

กลุมใหญที่สุดที่ใชบริการขนสงสินคาดวยตูคอนเทน

เนอรทางทะเลระหวางประเทศ มีลักษณะดังน้ี คือ เปน

ลูกคาที่อยูในภูมิภาคเอเซียใต กลุมประเทศออสเตรเลีย 

บังคลาเทศ อินโดนิเซีย มาเลเซียและสิงคโปร ลูกคาที่

ใชบริการขนสงสวนใหญประกอบธุรกิจประเภทโลจิ

สติกส คิดเปนรอยละ 36.38 ของลูกคาทั้งหมด 
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รองลงมาเปนลูกคาประเภทธุรกิจนําเขา-สงออก สินคา

อุปโภคและบริโภค คิดเปนรอยละ 22.73 ลูกคาสวน

ใหญจะใชบริการทาเรือ 1 ทาเรือเทาน้ัน คิดเปนรอยละ 

54.37 ของจํานวนลูกคาในกลุม โดยสวนใหญมีจํานวน

การใชบริการตูคอนเทนเนอรอยูที่ 2 ตู คิดเปนรอยละ 

7.33 และลูกคาสวนใหญมีการใชบริการขนสงสินคา

เพียง 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 18.93 ของลูกคาในกลุม 

โดยมีคาเฉล่ียจํานวนใบกํากับภาษีของลูกคากลุมน้ีคือ 

31 ใบ ลูกคาสวนใหญจะมียอดใชบริการในชวงเวลา 2 

ป คือ 18.54 เหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 0.18 โดยมี

ยอดคาใชบริการเฉล่ียของลูกคากลุมน้ีอยูที่ 46,155.24 

เหรียญสหรัฐ 

จะเห็นไดวากลุมที่ 2 มีจํานวนลูกคาสูงเปน

อันดับที่ 2 ของกลุมทั้งหมด ในขณะที่มียอดคาใช

บริการเฉล่ียสูงที่สุด จากทั้งหมด 4 กลุม ลูกคาสวน

ใหญในกลุมประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกสและลูกคา

สวนใหญมีคาเฉล่ียจํานวนใบกํากับภาษีของลูกคากลุมน้ี

คือ 31 ใบ แตลูกคาสวนใหญมีจํานวนการใชบริการตู

คอนเทนเนอรนอยกวา เม่ือเทียบกับสัดสวนจํานวน

ใบกํากับภาษีของลูกคาในกลุม แสดงใหเห็นวาสินคาที่

ขนสงมีมูลคา คาธรรมเนียมขนสงสูง ดังน้ันจึงควร

พิจารณาประเภทสินคาที่ลูกคาขนสงรวมดวย ในการ

จัดทําโปรโมช่ันสงเสริมใหลูกคาใชจํานวนตูในการขนสง

ตอครั้งเพิ่มขึ้น 

กลุมท่ี 3 จํานวนลูกคาทั้งหมด 7,391 ราย 

คิดเปนรอยละ 24.37 ของลูกคาทั้งหมด และเปนลูกคา

กลุมใหญที่สุดที่ใชบริการขนสงสินคาดวยตูคอนเทน

เนอรทางทะเลระหวางประเทศ มีลักษณะดังน้ี คือ เปน

ลูกคาที่อยูในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ลูกคาที่ใช

บริการขนสงสวนใหญประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกส 

คิดเปนรอยละ 31.90 ของลูกคาทั้งหมด รองลงมาเปน

ลูกคาประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คิดเปนรอยละ 

19.98 โดยที่สินคาเปนประเภทสินคาเกษตรและสินคา

เครื่องจักรกลการเกษตร รองลงมาเปนลูกคาในกลุม

ธุรกิจนําเขา-สงออก สินคาอุปโภคและบริโภค คิดเปน

รอยละ 17.51 ลูกคาสวนใหญจะใชบริการทาเรือ 1 

ทาเรือเทาน้ัน คิดเปนรอยละ 46.53 ของจํานวนลูกคา

ในกลุม โดยสวนใหญมีจํานวนการใชบริการตูคอนเทน

เนอรอยูที่ 3 ตู คิดเปนรอยละ 4.71 และลูกคาสวนใหญ

มีการใชบริการขนสงสินคาเพียง 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

11.30 ของลูกคาในกลุม โดยมีคาเฉล่ียจํานวนใบกํากับ

ภาษีของลูกคากลุมน้ีคือ 37 ใบ ลูกคาสวนใหญจะมี

ยอดใชบริการในชวงเวลา 2 ป คือ 133.95 เหรียญ

สหรัฐ คิดเปนรอยละ 0.19 โดยมียอดคาใชบริการเฉล่ีย

ของลูกคากลุมน้ีอยูที่ 18,066.04 เหรียญสหรัฐ 

จะเห็นไดวากลุมที่ 3 มีจํานวนลูกคาสูงเปน

อันดับที่ 3 ของกลุมทั้งหมด และมียอดคาใชบริการ

เฉล่ียเปนอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 4 กลุม ลูกคาสวน

ใหญในกลุมประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกสและลูกคา

สวนใหญมีคาเฉล่ียจํานวนใบกํากับภาษีของลูกคาคือ 

37 ใบ ซ่ึงเปนปริมาณมากที่สุด จากทั้งหมด 4 กลุม 

และลูกคาสวนใหญมีจํานวนการใชบริการตูคอนเทน

เนอรอยูที่ 3 ตู หากสามารถเพิ่มปริมาณจํานวนตูคอน

เทนเนอรตอจํานวนใบกํากับภาษีของลูกคาในกลุมได ก็

สามารถเพิ่มรายไดใหกับบริษัทได 

กลุมท่ี 4 จํานวนลูกคาทั้งหมด 6,340 ราย 

คิดเปนรอยละ 20.90 ของลูกคาทั้งหมด และเปนลูกคา

กลุมใหญที่สุดที่ใชบริการขนสงสินคาดวยตูคอนเทน

เนอรทางทะเลระหวางประเทศ มีลักษณะดังน้ี คือ เปน

ลูกคาที่อยูในภูมิภาคเอเซียเหนือ ประเทศจีน ญ่ีปุน 

เกาหลี จํานวน 4,062 ราย คิดเปนรอยละ 64.07 ของ

ลูกคาในกลุม และเปนลูกคาที่อยูในกลุมประเทศฮองกง

และไตหวัน จํานวน 2,278 ราย คิดเปนรอยละ 35.93 

ของลูกคาในกลุมน้ี ลูกคาที่ใชบริการขนสงสวนใหญ

ประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 46.37 

ของลูกคาทั้งหมด รองลงมาเปนลูกคาประเภทธุรกิจ
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อุตสาหกรรมเกษตร คิดเปนรอยละ 19.56 ลูกคาสวน

ใหญจะใชบริการทาเรือ 1 ทาเรือเทาน้ัน คิดเปนรอยละ 

66.17 ของจํานวนลูกคาในกลุม โดยสวนใหญมีจํานวน

การใชบริการตูคอนเทนเนอรอยูที่ 2 ตู คิดเปนรอยละ 

8.34 และลูกคาสวนใหญมีการใชบริการขนสงสินคา

เพียง 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 17.27 ของลูกคาในกลุม 

โดยมีคาเฉล่ียจํานวนใบกํากับภาษีของลูกคากลุมน้ีคือ 

31 ใบ ลูกคาสวนใหญจะมียอดใชบริการในชวงเวลา 2 

ป คือ 303.20 เหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 0.50 โดยมี

ยอดคาใชบริการเฉล่ียของลูกคากลุมน้ีอยูที่ 36,198.07 

เหรียญสหรัฐ 

จะเห็นไดวาลูกคาสวนใหญในกลุม เปนลูกคา

ที่ประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกส มีการใชบริการ

ขนสงสินคาเพียง 2 ครั้ง ในขณะเดียวกับมียอดการใช

บริการ 303.20 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงถือไดวาเปนยอดการ

ใชบริการอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 4 กลุม บริษัทควรจะ

พิจารณากลยุทธในการเพิ่มจํานวนครั้งของการใช

บริการของลูกคาในกลุมใหมากขึ้น เพื่อรายไดที่สูงขึ้น 

เชน การจัดโปรโมช่ันลดคาธรรมเนียมการขนสงหาก

ลูกคาใชบริการตอครั้งเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ครั้ง 

2.ขอเสนอแนะ 

การศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการ

วิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย การศึกษาลักษณะและ

พฤติกรรมของลูกคาในแตละกลุม เพื่อพิจารณาจัดทํา

แคมเปญสงเสริมการขายใหเหมาะสมกับลูกคา เปนการ

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ในสภาวะการ

แขงขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นในปจจุบัน อีกทั้งเปนการเพิ่ม

รายได ให กับบริ ษัทโลจิสติกส ในประเทศที่ มีการ

ใหบริการขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอรทางทะเล

ระหวางประเทศที่ มีลูกคาและเสนทางเดินเรือใน

ภูมิภาคเอเซียและออสเตรเลีย อยางไรก็ดีการเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขัน นอกจากการนําเสนอแคมเปญ

ที่ตรงและเขาถึงลูกคาในแตละกลุมแลว การบูรณาการ

การบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรก็เปนการเพิ่ม

ศักยภาพอยางหน่ึงใหกับบริษัทโลจิสติกสเอง กลาวคือ 

สามารถศึกษาความตองการของลูกคาไดจากลักษณะ

ธุรกิจของลูกคาแลวนําเสนอบริการที่ครบถวน เชน

ลูกคาในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากการ

ขนสงสินคาทางทะเลแลว บริษัทโลจิสติกสสามารถที่จะ

นําเสนอการขนสงในรูปแบบทางบก ตั้งแตการขนสง

สินคาจากแหลงผลิต จนถึงทาเรือ และการขนสงสินคา

ทางเรือ จนกระทั่งการขนสงสินคาออกจากทาเรือ

ปลายทาง ไปถึงโกดังหรือโรงงานปลายทางของลูกคา 

ซ่ึงบริษัทโลจิสติกสที่ใหบริการขนสงทางทะเล สามารถ

ที่จะรวมมือบริษัทโลจิสตที่ใหบริการขนสงสินคาทางบก 

เพื่อการบริการขนสงสินคาที่ครอบคลุมและอํานวย

ความสะดวกใหกับลูกคาของตนเองใหมากที่สุด 
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