
  

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ  

  
การศึกษาเ ร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ

ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม  มีแนวคิด  ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

แนวคิดและทฤษฎ ี
ทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) ประกอบดวย  

7 Ps ดังนี้ 
 กลยุทธสวนผสมการตลาดบริการ  (The Service Marketing Mix หรือ 7 P’s)             
(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546: 434) ไดกลาวถึงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตลาดใหตรง
เปาหมายกับผูบริโภคและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเหนือคูแขงขัน ธุรกิจบริการจึง
ใชสวนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7 P’s ไดแก   

1. ผลิตภัณฑ (Products) หรือบริการ (Service) คือสินคาหรือบริการท่ีเสนอออกสู
ตลาด สินคาหรือบริการนี้ตองตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย รวมไปถึงการสราง
มูลคาในตัวสินคาและบริการเพื่อตองสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดย
ปกติแลวผลิตภัณฑแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑท่ีจับตองได และผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได  

สวนผลิตภัณฑ(Product) หรือบริการ (Service) ในธุรกิจบริการขนสงสินคา หมายถึง
การสงสินคาทางรถบรรทุก ทางอากาศ และทางเรือ จากประเทศตนทาง หรือจากโรงงานผูผลิตไป
ยังสถานท่ีรับปลายทางท่ีถูกระบุไว และผูรับบริการยังสามารถเลือกใชประเภทการใหบริการการ
ขนสงสินคาได เชน หากตองการใหสินคาถึงปลายทางในตางประเทศเร็วก็จะเลือกใชการขนสงทาง
อากาศ หากสินคานั้นไมเรงดวนก็จะเลือกใชการขนสงทางเรือ แตถาหากปลายทางเปนทาเรือใน
ประเทศผูผลิตก็จะใชการขนสงทางรถบรรทุก 

2.  ราคา (Price) คือ ตนทุนของสินคาหรือบริการที่ลูกคาตองจายเพื่อแลกกับสินคา
หรือบริการ การกําหนดราคาในสินคาหรือบริการนี้จะตองเปนราคาท่ีไดรับการยอมรับจากลูกคา
หรือตลาด การตั้งราคาตองมีความเหมาะสม กับคุณภาพของสินคาและบริการ 

 ดานราคา(Price) ในท่ีนี้จะแบงเปนตามลักษณะการใหบริการ เปนตนวา การ
ใหบริการขนสงสินคาทางรถบรรทุก ราคาก็จะแบงเปนการคิดแบบเหมาคัน และคิดตามปริมาตร
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ของสินคา ราคาการใหบริการทางอากาศจะคิดราคาจากน้ําหนักจริงของสินคา หรือน้ําหนักท่ีคิดจาก
ปริมาตรของสินคา และราคาการใหบริการทางเรือก็จะคิดจากปริมาตรของสินคาเชนกัน  

3. ชองทางการใหบริการ (Place) เปนกระบวนการท่ีทําใหสินคาและบริการออกไปสู
ลูกคา หรือกิจกรรมเพ่ือการเคล่ือนยายสินคาจากผูผลิตหรือผูสงออกในประเทศไปยังผูรับหรือตลาด
เปาหมายในตางประเทศ  

สําหรับชองทางการใหบริการนอกจากจะหมายถึงการใหการกระจายสินคาทาง
อากาศ ทางบก หรือทางทะเลแลว ยังหมายถึงสํานักงานขายของแตละสายการบิน       (Air lines) 
หรือแตละสายเรือ (Shipping line) หรือแมแตหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมการสงออก 
จังหวัดเชียงใหม กรมการคาตางประเทศจังหวัดเชียงใหม หรือแมแตกรมศุลกากรทาอากาศยาน
เชียงใหม เปนตน 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนองคประกอบหนึ่งของสวนประสมทาง
การตลาด ซ่ึงใหขอมูลจูงใจและเตือนความทรงจําเกี่ยวกับบริการที่ไดเสนอใหกับลูกคา โดยมุงหวัง
ใหมีอิทธิพลตอความรูสึกท่ีดี (Feeling) ความเช่ือ (Beliefs) หรือพฤติกรรมของผูซ้ือ (Behavior)   

การสงเสริมการตลาด (Promotion) ในท่ีนี้หมายถึง การประชาสัมพันธผานส่ิง
ตีพิมพ ขอมูลระบบออนไลน การใชพนักงานขาย (Personal Selling) การใหขาวสารและ
ประชาสัมพันธโดยตรงกับผูสงออกหรือผูผลิต (Publicity and Public Relation) เปนตน 

5. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ท่ีใหบริการ ซ่ึงบุคลากรท่ีให บริการ
ตองไดรับการคัดสรร (Selection) การฝกอบรม (Training) การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การสราง
แรงจูงใจ (Motivation) รวมถึงพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีของพนักงานเพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือกวาคูแขง  

ในสวนของตัวแทนขนสงสินคานี้จะหมายถึงพนักงานทุกระดับ ไมวาจะเปนฝาย
ขายและการตลาด (Sales and Marketing) ท่ีจะตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี พรอมแกไขปญหาใหกับ
ลูกคาได สวนฝายปฏิบัติการ (Operation) ผูท่ีทํางานในดานนี้จะตองมีความขยัน อดทน และ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทไดอยางเครงครัด ซ่ึงบุคลากรทั้งสองฝายนี้จะตองไดรับ
การฝกอบรมและการทดลองงาน เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัทท่ีไดวางไว   

6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation) 
เนนการสรางคุณภาพโดยรวม (TQM-Total Quality Management) รวมไปถึงเคร่ืองมืออุปกรณ
อํานวยความสะดวกในการทํางานไมวาจะเปน รถท่ีใหบริการรับ-สงสินคา การแตงกายของ
พนักงาน การตรงตอเวลา การรักษากฎระเบียบอยางเครงครัด เปนตน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการ



 6 

การลดปญหาและความเสียหายระหวางการทํางาน เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการ 

7. กระบวนการ (Process) เพื่อเปนการสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพใหกับ
ลูกคาไดรวดเร็วและทันใจ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  

กระบวนการ (Process) ของบริษัทตัวแทนขนสงสินคาจะเร่ิมตนจากภายในองคกร 
กลาวคือ การประสานงานระหวางฝายขายและฝายปฏิบัติการจะตองถูกตอง ท้ังนี้เพื่อท่ีจะนําเสนอ
บริการไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง  
 

1. แนวคิดปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาธุรกิจ (Major Influences 
on Industrial Behavior) 

 (คิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 234-235)  ไดอธิบายแนวคิดปจจัยสําคัญท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาธุรกิจวา ประกอบดวยปจจัย 4 ประการ ดังแสดงในภาพท่ี 1 ดังนี้ 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของธุรกิจ 
 

 
 
 
 

สภาพแวดลอม 
 

- ระดับอุปสงค 
- แนวโนมทางเศรษฐกิจ 
- ตนทุนของเงิน 
- อัตราการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยี 
- การเมืองและกฎหมาย 
- สภาพการแขงขัน 

องคการ 

- วัตถุประสงค 
- นโยบาย 
- กระบวนการ

ปฏิบัติ 
- โครงสรางของ

องคการ 
- ระบบการ

ทํางาน 

ปจจัยระหวางบุคคล 

- อํานาจ 
- สถานภาพ 
- ความเห็นใจ 
- การเห็น

คลอยตาม 

ปจจัยเฉพาะบุคคล 

- อาย ุ
- รายได 
- การศึกษา 
- ตําแหนง

งาน 
- บุคลิกภาพ 
- ความกลา

เสี่ยง  

ผูซื้อ 
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1. ปจจัยดานส่ิงแวดลอม มีผลทางการขายสินคามาก ซ่ึงจะตองพิจาณาขอจาํกัดและ 
ขอไดเปรียบอันเนื่องมาจากเปนปจจยัภายนอกท่ีเกีย่วกับโอกาสทางการตลาด 

2. ปจจัยภายในองคการ มีอิทธิผลตอกระบวนการซ้ือซ่ึงแตละท่ียอมมีวตัถุประสงค 
นโยบายกระบวนการปฏิบัติ โครงสรางและระบบงานท่ีจะเปนตัวกําหนดแนวทางในการซ้ือเอาไว 

3. ปจจัยระหวางบุคคลในองคกร ซ่ึงเปนการซ้ือท่ีเกี่ยวของกับคนหลายฝายหรือหลาย 
คน มติของกลุมอาจเกิดในรูปแบบใดกไ็ด แลวแตวากลุมคนเหลานั้นจะเปนกลุมท่ีแข็งกราวหรือ
ชักชวนใหเหน็คลอยตามได คนท่ีมีอํานาจและสถานภาพสูงในกลุมอาจครอบงําความคิดของผูอ่ืน 

4. ปจจัยเฉพาะบุคคลในองคการ ซ่ึงเปนผูซ้ือท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจแตละคน มี 
นิสัยความนกึคิด ความชอบเฉพาะตนแตกตางกันออกไป ท้ังนี้อาจข้ึนกับอายุ การศึกษา รายได 
ตําแหนงงาน บุคลิกภาพ และทัศนคติหรือความนึกคิดท่ีเกี่ยวกับการเส่ียงของตัวบุคคลแตละคนนั้น 
 
 ตลาดตัดสินใจซ้ืออยางไร (How does  market buy?)  
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือขององคการมีกระบวนการซ้ือท้ังหมด 8 ข้ันตอน ไดแก 

1) การรับรูปญหา (Problem recognition)  
2) การกําหนดรายละเอียดความตองการผลิตภัณฑ (General need 

description) 
3) การกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product specification) 
4) การคนหาผูขาย (Supplier search) 
5) การพิจารณาขอเสนอของผูขาย (Proposal solicitation) 
6) การคัดเลือกผูขาย (Supplier selection) 
7) การกําหนดลักษณะเฉพาะของคําส่ังซ้ือ (Order roution specification)  
8) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Performance review) 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 สวาง มูลอินตะ (2548)  ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดของคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานเชียงใหมผล
การศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทั้ง7 ดาน
พบวา ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีอยูระดับปานกลางเรียงลําดับ คือ ดานราคา ดานการ
สรางและการนําเสนอทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด สวนดานบุคคลหรือพนักงาน มีความพึงพอใจในระดับตํ่า โดยปจจัยยอยที่มี
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คาเฉล่ียสูงสุดในแตละดานดังนี้ ดานราคาคือ อัตราคาระวางขนสงสินคาพิเศษ ดานการสรางและ
การนําเสนอทางกายภาพ คือ การเปนสายการบินท่ีมีภาพลักษณดี ดานกระบวนการคือ จํานวน
เท่ียวบินในแตละวันตอสัปดาห ดานการจัดจําหนายคือ ท่ีต้ังอาคารคลังสินคาฯ สะดวกตอการ
เดินทางมาติดตอ ดานการสงเสริมการตลาด คือ การใหเครดิตการชําระเงินแกบริษัทฯ ตัวแทน สวน
ดานบุคคลหรือพนักงานคือ ความเขาใจของพนักงานในกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสากลของ
ระบบขนสงทางอากาศ 
 ประภาส  ปนศิริ  (2548)  ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนผสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
เลือกตัวแทนขนสงสินคาออกของผูประกอบการสินคาหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย      อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม ปจจัยสวนผสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกตัวแทนขนสงสินคาออกของ
ผูประกอบการสินคาหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเรียงลําดับ
ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานราคา ยกเวนปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกมีบริการรับ จัดสงถึง
สถานท่ีประกอบการ ตูบรรจุสินคาท่ีปลอดภัยและทันสมัย มาตรฐานของบรรจุภัณฑ 
 ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกการกําหนดราคาคาบริการ
ขนสง บริการชําระเงินดวยการโอนเงิน และการแจงคาขนสงอยางชัดเจนเปนเอกสาร 
 ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกความ
สะดวกในการคมนาคม ตัวแทนใหบริการในพ้ืนท่ี และสถานท่ีเก็บสินคาสะดวกตอการเขาออก 
 ปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกการจัดทํา
เอกสาร วารสาร แผนพับ ประชาสัมพันธ ประเภทของการใหบริการดานตางๆ ท่ีใหบริการ และ
โฆษณาโดยการประกาศทางวิทยุ หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต 
 ปจจัยยอยดานบุคลากรที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก พนักงานมีความ
นาเช่ือถือ และซ่ือสัตย พนักงานขายและพนักงานปฏิบัติงานเต็มใจใหบริการชวยเหลือแกไขปญหา 
และพนักงานใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว 
 ปจจัยยอยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก ไดแกการสงสินคาถึงปลายทางไดอยางถูกตองและไมเสียหาย ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสินคา ใหบริการดวยความรวดเร็ว 
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 ปจจัยยอยดานกระบวนการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกมีพนักงานบริการที่
เพียงพอ ไมมีสินคาสูญหายระหวางการขนสง ข้ันตอนและเง่ือนไขในการทําสัญญาไมยุงยาก 
ชัดเจน และตรงไปตรงมา  
 จิรศักดิ์  จันทรทัต (2547) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคาใน
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน ไดกลาวไววาอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณสินคาจากนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ สินคาหัตถกรรม และพืชผลทางการเกษตร ท่ีสงออกไปยังตางประเทศใน
สวนใหญท่ียังไมไดใชบริการขนสงทางอากาศกับบริษัท การบินไทยฯ จังหวัดเชียงใหม ยังมีอีกรอย
ละ 40 ของปริมาณสินคาท่ีสงออกไปยงตางประเทศ โดยบริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคา
ระหวางประเทศในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูนอาจนําสินคาเหลานั้นขนสงโดยทางรถยนต 
หรือขนสงทางอากาศกับเท่ียวบินภายในประเทศของสายการบินตางๆ เพื่อสงออกอีกคร้ังหนึ่งโดย
สายการบินนานาชาติอ่ืน ท่ีทาอากาศยานกรุงเทพแทนการสงออกจากทาอากาศยานเชียงใหม
โดยตรง ซ่ึงพื้นท่ีระวางบรรทุกสินคาขาออกระหวางประเทศในเท่ียวบินของบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม จากทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหมยังสามารถรองรับความตองการ
ของบริษัทตัวแทนฯ เหลานั้นไดอีกรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีโดยรวมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงการขนสงโดย
ทางรถยนต หรือกาขนสงทางอากาศภายในประเทศกับสายการบินอ่ืนๆของบริษัทตัวแทนฯ ทําให
บริษัทการบินไทยฯ จังหวัดเชียงใหมสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมรายไดจากการขายพื้นท่ีระวาง
บรรทุกสินคาทางอากาศไปยังเมืองปลายทางในตางประเทศผานทาอากาศยานกรุงเทพ นอกจากน้ี
การปรับเปล่ียนรูปแบบของการขนสงในลักษณะดังกลาวไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของรัฐบาล
ในการสงเสริม และพัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศของภูมิภาคนี้  
 
 


