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สารบัญ 

 
 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ฎ 
บทท่ี 1 บทนํา  
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 2 
 นิยามศัพท 2 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  4 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 7 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 ขอบเขตการศึกษา 10 
 วิธีการศึกษา 11 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  11 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 12 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 13 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา  
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการสงออก 15 
 สวนท่ี 2  ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ 23 

 



 ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
 สวนท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษัท       

              ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม   25 
 สวนท่ี 4 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะในการเลือกบริษัทตัวแทนขนสง  

              สินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม  39 
 สวนท่ี 5 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ จําแนกตาม 

               ตําแหนงงาน  รูปแบบกิจการ และประเภทสินคาท่ีสงออก 51 
 สวนท่ี 6  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษัท 

         ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม   
         จําแนกตามตําแหนงงาน   65 

 สวนท่ี 7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษทั 
         ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม  
         จําแนกตามรูปแบบของกิจการ 80 

 สวนท่ี 8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษทั 
          ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม  
          จําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก 94 

 สวนท่ี 9 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษทั 
          ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม  
          จําแนกตามประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออกสินคา 110 

 สวนท่ี 10 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษัท 
          ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม  
          จําแนกตามรูปแบบของการสงออก 126 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 140 
 อภิปรายผล 173 
 ขอคนพบ 181 
 ขอเสนอแนะ 194 
บรรณานุกรม 199 



 ญ 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 

ภาคผนวก  
 แบบสอบถาม 201 
ประวัติผูเขียน 217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฎ 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางประชากร 12 
2 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 15 
3 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ 15 
4 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ระดับการศึกษา 15 
5 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ตําแหนงงานปจจุบัน 16 
6 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

รูปแบบกิจการ 16 
7 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ 17 
8 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ประเภทของสินคาท่ีสงออก 17 
9 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ประเทศหรือทวีปหรือประเทศปลายทางท่ีสงออกสินคา 18 
10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

รูปแบบของการสงออก 18 
11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการ

ใชบริการบริษทัตัวแทนขนสงสินคาในจังหวัดเชียงใหม 19 
12 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ความถ่ีในการใชบริการตอเดือน 21 
13 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการ

ทราบขอมูลเกี่ยวกับบริษัทตัวแทนขนสงสินคาในจังหวดัเชียงใหม 21 
14 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

เหตุผลท่ีเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาในจังหวัดเชียงใหม 22 

 
 



 ฏ 

สารบัญตาราง  (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
15 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามและระดับ

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคกร ดานสภาพแวดลอมภายนอก 23 
16 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามและระดับ

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคกร ดานสภาพแวดลอมภายใน
องคกร 24 

17 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามและระดับ
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคกร ดานปจจยัระหวางบุคคล 25 

18 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัด
เชียงใหม ดานผลิตภัณฑ/บริการ 26 

19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวดัเชียงใหม ดานราคา 28 

20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวดัเชียงใหม ดานชองทางการใหบริการ 30 

21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประ กอบการ ดาน
สงเสริมการตลาด 31 

22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานบุคคล / 
พนักงาน 33 

23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 35 

 
 



 ฐ 

สารบัญตาราง  (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของสวนประสมการตลาดบริการที่มี

ตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดาน
กระบวนการ 36 

25 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียและระดบัปญหาท่ีพบในการเลือก
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดั
เชียงใหม  ดานผลิตภัณฑ/บริการ 38 

26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียและระดบัปญหาท่ีพบในการเลือก
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดั
เชียงใหม  ดานราคา 40 

27 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย และระดบัปญหาท่ีพบในการเลือก
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดั
เชียงใหม  ดานชองทางการใหบริการ 42 

28 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย และระดับปญหาท่ีพบในการเลือกบริษัทตัวแทน
ขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดัเชียงใหม  ดานการ
สงเสริมการตลาด 43 

29 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย และระดับปญหาท่ีพบในการเลือกบริษัทตัวแทน
ขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดัเชียงใหม  ดานบุคคล 
/ พนักงาน 45 

30 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียและระดบัปญหาท่ีพบในการเลือก
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดั
เชียงใหม  ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 47 

31 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียและระดบัปญหาท่ีพบในการเลือก
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดั
เชียงใหม  ดานกระบวนการ 48 

32 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ
องคการ ดานสภาพแวดลอมภายนอก จําแนกตามตาํแหนงงาน 50 

 



 ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
33 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ

องคการ ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ จําแนกตามตําแหนงงาน 52 
34 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ

องคการ ดานปจจัยระหวางบุคคล จําแนกตามตําแหนงงาน 53 
35 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ

องคการ ดานสภาพแวดลอมภายนอก จําแนกตามรูปแบบกิจการ 55 
36 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ

องคการ ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ จําแนกตามรูปแบบกิจการ 56 
37 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ

องคการ ดานปจจัยระหวางบุคคล จําแนกตามรูปแบบกจิการ 57 
38 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ

องคการ ดานสภาพแวดลอมภายนอกจําแนกตามประเภทสินคาท่ี
สงออก 59 

39 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย และระดบัปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือขององคการ ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ 
จําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก 61 

40 แสดงจํานวนคาเฉล่ีย ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ
องคการ ดานดานปจจยัระหวางบุคคล จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
สงออก 62 

41 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ/
บริการ จําแนกตามตําแหนงงาน 64 

42 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานราคา 
จําแนกตามตําแหนงงาน 67 

 
 



 ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
43 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ

การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานชองทาง
การใหบริการ จําแนกตามตําแหนงงาน 69 

44 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานสงเสริม
การตลาด จําแนกตามตําแหนงงาน 71 

45 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานบุคคล / 
พนักงาน จําแนกตามตําแหนงงาน 73 

46 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานการสราง
และการนําเสนอทางกายภาพ จําแนกตามตําแหนงงาน 76 

47 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดาน
กระบวนการ จําแนกตามตําแหนงงาน 78 

48 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ/
บริการ จําแนกตามรูปแบบกิจการ 80 

49 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานราคา 
จําแนกตามรูปแบบกิจการ 82 

50 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานชองทาง
การใหบริการ จําแนกตามรูปแบบกิจการ 84 

 
 
 



 ณ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
51 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ

การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานสงเสริม
การตลาด จําแนกตามรูปแบบกิจการ 

86 

52 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานบุคคล / 
พนักงาน จําแนกตามรูปแบบกิจการ 

88 

53 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานการสราง
และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรูปแบบกิจการ 

90 

54 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดาน
กระบวนการ จําแนกตามรูปแบบกิจการ 

92 

55 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ/
บริการ จําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก 94 

56 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานราคา 
จําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก 97 

57 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานชองทาง
การใหบริการ จําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก 99 

58 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานสงเสริม
การตลาด จําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก 101 

59 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานบุคคล / 
พนักงาน จําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก 104 

 



 ด 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
60 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ

การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานการสราง
และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
สงออก 106 

61 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดาน
กระบวนการ จําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก 108 

62 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ/
บริการ จําแนกตามประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออกสินคา 110 

63 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานราคา  
จําแนกตามประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออกสินคา 113 

64 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานชองทาง
การใหบริการ จําแนกตามประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออกสินคา 115 

65 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานสงเสริม
การตลาด จําแนกตามประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออกสินคา 117 

66 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานบุคคล / 
พนักงาน จําแนกตามประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออกสินคา 119 

67 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานการสราง
และการนําเสนอลักษณะทางจําแนกตามประเทศหรือทวปีปลายทางท่ี
สงออกสินคา 122 

 



 ต 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
68 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ

การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดาน
กระบวนการ จําแนกตามประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออกสินคา 124 

69 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ/
บริการ จําแนกตามรูปแบบการสงออก 126 

70 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานราคา 
บริการ จําแนกตามรูปแบบการสงออก 128 

71 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานชองทาง
การใหบริการ จําแนกตามรูปแบบการสงออก 130 

72 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานสงเสริม
การตลาด จําแนกตามรูปแบบการสงออก 132 

73 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานบุคคล / 
พนักงาน จําแนกตามรูปแบบการสงออก 134 

74 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดานการสราง
และการนําเสนอลักษณะทางจําแนกตามประเทศหรือทวปีปลายทางท่ี
สงออกสินคา 136 

75 แสดงคาเฉล่ีย ระดับอิทธิพลของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอ
การเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ ดาน
กระบวนการ จําแนกตามประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออกสินคา 138 

76 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ 
ลําดับแรก จําแนกตามตําแหนงงาน 145 

 



 ถ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
77 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ

ลําดับแรก จําแนกตามรูปแบบกิจการ 147 
78 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ

ลําดับแรก  จําแนกตามประเภทสินคาสงออก 149 
79 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ

เลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวดัเชียงใหม ลําดับแรก จําแนกตามตําแหนงงาน 152 

80 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ
เลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหม ลําดับแรก จําแนกตามรูปแบบกิจการ 156 

81 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดั
เชียงใหม ลําดับแรก จําแนกตามประเภทของสินคาท่ีสงออก 160 

82 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใช
บริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดั
เชียงใหม ลําดับแรก จําแนกตามประเทศหรือทวีปท่ีสงออก 166 

83 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
เลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวดัเชียงใหม ลําดับแรก จําแนกตามรูปแบบการสงออกสินคา 172 

 


