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การศึกษาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบ 
การสงออกในจังหวดัเชียงใหมมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาถึงปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดัเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังนี้คือผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหมจํานวนท้ังหมด 151 ราย การวิเคราะห
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉล่ีย 
  จากการศึกษาพบวาผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการของเปนบริษัท
จํากัด โดยมีระยะเวลาการเปดดําเนินกิจการมากกวา 10 ป ตําแหนงงานท่ีตอบแบบสอบถามเปน
หัวหนาแผนกจัดซ้ือ ลักษณะของสินคาสงออกสวนใหญจะเปนของประดับทําดวยไม และเส้ือผา
สําเร็จรูปและส่ิงทอ ประเทศปลายทางท่ีทําการสงสินคาออกจะอยูในประเทศแถบเอเชียเปนหลัก 
รูปแบบการขนสงจะเปนการสงออกทางเรือเปนลําดับแรก และรองลงมาเปนการสงออกทางอากาศ 
ความถ่ีในการสงออกคือ 10 คร้ังตอเดือน  

การศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ 
สงออกในจังหวัดเชียงใหมพบวามีคาเฉล่ียอยูในระดบัมากเรียงลําดับ ดังนี้ ปจจยัดานระหวางบุคคล 
พบวาผูประกอบการจะใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอยเร่ืองอํานาจในการตัดสินใจใน
ระดับสูงเปนลําดับแรกรองลงมาคือตําแหนงและอํานาจในการตัดสินใจเง่ือนไขคุณภาพการ
ใหบริการที่บริษัทตัวแทนสงออกสินคามีใหกับผูประกอบการ ตามลําดับ  



 จ 

 ดานสภาพแวดลอมภายนอก พบวาผูประกอบการจะใหความสําคัญระดับมากใน
ปจจัยยอยลําดบัแรก คืออัตราดอกเบ้ียของประเทศ และสภาวะเงินในปจจุบัน เชนอัตราเงินเฟอ 
อัตราแลกเปล่ียนรองลงมา คือแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน และสภาพการแขงขัน
ธุรกิจในปจจบัุน  ตามลําดบั  

ดานปจจยัสวนประสมการตลาดบริการ พบวาผูประกอบการจะใหความสําคัญ
ระดับมากในปจจัยยอยลําดบัแรกคือดานกระบวนการ  ดานบุคลากร/พนกังาน ดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ/บริการ   ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด  
และดานชองทางการใหบริการ  ตามลําดับ  

ดานสภาพแวดลอมภายในองคการพบวาผูประกอบการใหความสําคัญระดับมาก
ในปจจยัยอยลําดับแรกคือวัตถุประสงคและนโยบายขององคการเปนลําดับแรกรองลงมาคือ 
กระบวนการในการปฏิบัติงาน  และโครงสรางขององคการ ตามลําดับ   
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ABSTRACT 
 
 
  This independent study aimed to explore Factors Affecting Exporters in Chiang 
Mai Province Towards Selecting Shipping Companies. The study population was determined to 
151 Chiang Mai exporters. Then in order to analyze the data, the descriptive statistic, including 
frequencies, percentages, and mean was applied. 
  According to the studying result, most respondents were female in ages between 
31-40 years with Bachelor’s degree and worked in position of purchasing chief. Their business 
was registered in a type of company limited and had been operated for more than 10 years. The 
product which mostly export was found like wooden decorative and textiles. The destination 
which mostly export to Asia and export by sea more than by airplane. In average, the total amount 
of exporting was 10 times per month. 
  According to the study done on Factors Affecting Exporters in Chiang Mai 
Province Towards Selecting Shipping Companies, it found that the first influencing factor was 
mentioned to the inter-personal factor which its level of influence was ranked average at the 
highest. The sub-factors concern were paid to the top authority in making purchasing decision of 
influence people , authority in making decision of influence  and condition quality service. 
  According to the study done upon external environment factors influence 
Exporters in Chiang Mai Province Towards Selecting Shipping Companies, which level of 
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influence was ranked high. The sub-factors concern were paid to Interest and Currently money 
situation, Thailand trend economy   and Business competition. 
  According to the study done upon Marketing mix factor influence Exporters in 
Chiang Mai Province Towards Selecting Shipping Companies, it found that all following factors 
were ranked the high level; process, people,  price, product / service, physical evidence, 
promotion and distribution 
  According to the study done upon Internal environment factor influence 
Exporters in Chiang Mai Province Towards Selecting Shipping Companies, which its level of 
influence was ranked at low, the sub-factors concern were paid to the purchasing purpose and 
policies  operation  and organization structure  
 
      

  
  
  

  


