
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปราย ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาปจจั ย ท่ี มี อิทธิพลตอการ เ ลือกบริษัทตัวแทนขนสง สินค าของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
คือ กลุมผูประกอบการสงออกท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการสงออกจังหวัดเชียงใหม จํานวน
ตัวอยาง 151 ราย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย 
ในบทนี้จะกลาวถึงสรุปผล การศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ ขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการและกิจการของผูประกอบการ 
จากการศึกษาพบวาผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการของเปนบริษัท
จํากัด โดยมีระยะเวลาการเปดดําเนินกิจการมากกวา 10 ป ตําแหนงงานท่ีตอบแบบสอบถามเปน
หัวหนาแผนกจัดซ้ือ ลักษณะของสินคาสงออกสวนใหญจะเปนของประดับทําดวยไม และเส้ือผา
สําเร็จรูปและส่ิงทอประเทศปลายทางท่ีทําการสงสินคาออกจะอยูในประเทศแถบเอเชียเปนหลัก 
รูปแบบการขนสงจะเปนการสงออกทางเรือเปนลําดับแรก และรองลงมาเปนการสงออกทางอากาศ 
ความถ่ีในการสงออกคือ 10 คร้ังตอเดือน  
 

สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ 
จากการศึกษาพบวาผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยพฤติกรรมการซ้ือของ

องคการพบวา ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยระหวางบุคคลเปนลําดับแรก มีคาเฉล่ีย
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.29) รองลงมาเปนปจจยัดานสภาพแวดลอมภายนอกมี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.11) และปจจยัดานสภาพแวดลอมภายในองคการมี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.58) ตามลําดบั 
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ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ผูประกอบการใหความสําคัญดานปจจยั
สภาพแวดลอมภายนอกโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญสูงสุด 3 
ลําดับแรก คืออัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน รองลงมาคือ แนวโนมเศรษฐกิจของประเทศใน
ปจจุบัน  และสภาพการแขงขันของธุรกิจในปจจุบันตามลําดับ  

ปจจัยภายสภาพแวดลอมในองคกร ผูประกอบการใหความสําคัญโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยใหความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก วัตถุประสงค และนโยบาย
ขององคการ  รองลงมาคือกระบวนการในการปฏิบัติงาน และโครงสรางขององคการตามลําดับ 

ปจจัยระหวางบุคคล ผูประกอบการใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก  ในปจจัยยอยใหความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับ คือ อํานาจในการตัดสินใจในระดับสูง รองลงมา
คือ ตําแหนง และอํานาจในการตัดสินใจ และเง่ือนไขคุณภาพในการใหบริการตามลําดับ   
 สวนท่ี  3  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ สงออกในจังหวัดเชียงใหม 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหมพบวา ผูประกอบการให
ความสําคัญในปจจัยดานกระบวนการเปนลําดับแรกมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.20) รองลงมาคือปจจัยดานบุคคล / พนักงาน มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.19) 
ปจจัยดานราคามีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.12) ปจจัยดานผลิตภัณฑ / บริการมี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.08) ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอดานลักษณะ
ทางกายภาพมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.95) ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ีย
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.85) และปจจัยดานชองทางการใหบริการมีคาเฉล่ียโดยรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.82) ตามลําดับ 

ปจจัยผลิตภัณฑ/บริการ ผูประกอบการใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก   ปจจัยยอยใหความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การบริการดานงานเอกสาร  รองลงมา
คือ มาตรฐานของการบรรจุภัณฑ  และมาตรฐานของวัสดุบรรจุภัณฑ 

ปจจัยราคา  ผูประกอบการใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
ปจจัยยอยใหความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก  คือ กําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม  
รองลงมาคือ จัดทําใบเสนอทุกคร้ังรวมถึงการแจงเปล่ียนแปลงคาบริการลวงหนาทุกคร้ัง และอัตรา
คาบริการขนสงพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย (Special Account) 

ปจจัยชองทางการใหบริการ ผูประกอบการใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สามารถติดตอบริษัทตัวแทน
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ฯ ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล รองลงมาคือ ความเพียงพอของรถบริการรับ-สงสินคาและ
คลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการ
พิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons รองลงมาคือ หัวหนาแผนกจัดซ้ือฝายการตลาดออกพบปะ
ลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหา และการใช Web-site เสนอขอมูลขาวสารตางๆ ของ
บริษัทฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสงออก 

ปจจัยดานบุคคล ผูประกอบการใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
ปจจัยยอยใหความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ กับ 
ผูประกอบการสงออก รองลงมาคือ ความสามารถในการแกปญหาไขเฉพาะหนาของบุคลากร และ
บุคลากรมีความชํานาญในการทํางาน และมีนาเชื่อถือมีคาเฉล่ียเทากัน และบุคลากรติดตามและ
แกไขปญหาอยางทันทวงที 

ปจจัยการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการให
ความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก คือคือ 
ภาพพจนและช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา รองลงมามีตูบรรจุสินคา 
อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย  และมียาม(Guard) รักษาความปลอดภัย 

ปจจัยดานกระบวนการ  ผูประกอบการใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ปจจัยยอยใหความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก คือสินคาไมสูญหาย รองลงมาสินคาไม
เสียหายเม่ือถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา และเอกสารสงมอบสินคาใหกับผูรับ
อยางครบถวน 

สวนท่ี 4  ปญหาท่ีผูประกอบการพบในการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม  

ปจจัยผลิตภัณฑ/บริการ ผูประกอบการพบปญหาโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
นอยมาก ปจจัยยอยพบปญหาสูงสุด  3 ลําดับแรกคือ การบรรจุภัณฑ (Packaging) ไมไดมาตรฐาน 
รองลงมาคือ วัสดุทําบรรจุภัณฑไมไดมาตรฐาน และเสนทางการบิน/การเดินเรือมีจํากัด หรือไม
หลากหลาย  

ปจจัยราคา ผูประกอบการพบปญหาโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย ปจจัยยอย
พบปญหา  3 ลําดับแรก คืออัตราคา และคาบริการทําเอกสารสูง รองลงมาคือ ไมมีการจัดทําใบ
เสนอ และไมมีการแจงเปล่ียนแปลงคาบริการลวงหนา  และระยะเวลาในการชําระเงิน (Credit 
Term) ส้ัน 
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ปจจัยชองทางการใหบริการ ผูประกอบการพบปญหาโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับนอยมาก  ปจจัยยอยพบปญหา  3 ลําดับแรกคือ คลังสินคาไมสะอาดและไมเพียงพอตอการ
เก็บสินคา และทางเขาคลังสินคาไมสะดวก เทากัน รองลงมาทําเลที่ต้ังของบริษัทตัวแทนขนสง
สินคาไมสะดวกในการติดตอ  และไมมีปายบอกสถานท่ีอยางชัดเจน  และรถบริการรับ-สงสินคามี
ไมเพียงพอ เทากัน 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการพบปญหาโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับนอยมาก ปจจัยยอยพบปญหา  3 ลําดับแรกคือ ไมมีการจัดทํารายการพิเศษ (เชนการกําหนด
เปาหมายจํานวนการสงดวยอัตราราคาคาขนสงพิเศษ) รองลงมาคือ ไมมีการใหสวนลดคาบริการ 
หรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons และไมมีการนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ 
ของบริษัทฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสงออกผานทาง Web-Site   

ปจจัยดานบุคคล ผูประกอบการพบปญหาโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยมาก 
ปจจัยยอยพบปญหา  3 ลําดับแรกคือ บุคลากรไมมีติดตามและแกไขปญหาอยางทันทวงที  
รองลงมาคือ บุคลากรไมสามารถในแกไข ปญหาเฉพาะหนา และบุคลากรไมมีความสามารถในการ
ถายทอดขอมูลขาวสารไดดี และบุคลากรไมมีความกระตือรือรนมีคาเฉล่ียเทากัน 

ปจจัยการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการพบปญหา
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยมาก ปจจัยยอยพบปญหา  3 ลําดับแรก คือบริษัทฯใหบริการ
ไมไดตามมาตรฐาน ISO9001-2000 รองลงมาคือ ภาพพจนและช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคาไมดี และช่ือเสียงดานของบริษัทตัวแทนขนสงสินคาไมดี 

ปจจัยดานกระบวนการ   ผูประกอบการพบปญหาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
นอยมาก ปจจัยยอยพบปญหา  3 ลําดับแรก คือคือ สินคาเสียหายเม่ือถึงปลายทาง รองลงมาคือ ไมมี
ยืนยันวันและเวลารับ-สงสินคาเปนลายลักษณอักษร และการจัดทํา / สงเอกสารสงออกไมถูกตอง 
และไมทันเวลา 
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สวนท่ี 5 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ จําแนกตามตําแหนงงาน  
5.1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ จําแนกตาม

ตําแหนงงาน 
ดานสภาพแวดลอมภายนอก ผูประกอบการตําแหนงกรรมการผูจัดการ หัวหนา

แผนกจัดซ้ือ และเจาของกิจการใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากท่ีสุดลําดับ
แรกคืออัตราดอกเบ้ียของประเทศ และสภาวะการเงินในปจจุบัน เชนอัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน 
ยกเวนตําแหนงผูจัดการท่ัวไป และผูจัดการแผนกใหความสําคัญในระดับมาก 

ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ ผูประกอบการตําแหนงกรรมการผูจัดการให
ความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดบัแรกคือ วตัถุประสงค และนโยบายของ
องคการ กระบวนการปฏิบัติงาน และโครงสรางขององคการ  

ผูประกอบการตําแหนงผูจดัการท่ัวไป ผูจัดการแผนก และเจาของกิจการให
ความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดบัแรก คือวตัถุประสงค และนโยบายของ
องคการ 

ผูประกอบการตําแหนงหวัหนาแผนกจัดซ้ือใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก คือกระบวนการปฏิบัติงาน 

ดานระหวางบุคคล  ผูประกอบการทุกตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูจัดการท่ัวไป 
ผูจัดการแผนก หวัหนาแผนกจัดซ้ือ และเจาของกิจการใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคืออํานาจการตดัสินใจในระดบัสูง  
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ตารางท่ี 76 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการลําดับแรก จําแนกตาม
ตําแหนงงาน 

 

ตําแหนงงาน ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการ
ซื้อขององคการ 

กรรมการ
ผูจัดการ 

ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการแผนก หัวหนาแผนก
จัดซื้อ 

เจาของกิจการ 

สภาพแวดลอม
ภายนอก 

อัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศ และ
สภาวะการเงินใน
ปจจุบนั เชนอัตรา
เงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.62: มากที่สุด) 

อัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศ และ
สภาวะการเงินใน
ปจจุบนั เชนอัตรา
เงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.24: มาก) 

อัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศ และ
สภาวะการเงินใน
ปจจุบนั เชนอัตรา
เงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.33: มากที่สุด) 

อัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศ และ
สภาวะการเงินใน
ปจจุบนั เชนอัตรา
เงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.37: มากที่สุด) 

อัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศ และ
สภาวะการเงินใน
ปจจุบนั เชนอัตรา
เงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.41: มากที่สุด) 

สภาพแวดลอม
ภายในองคการ 

วัตถุประสงค และ
นโยบายของ
องคการ 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และ
โครงสรางของ
องคการ 

(2.57: มาก) 

วัตถุประสงค และ
นโยบายของ
องคการ 
 
 
 
 

(2.69: มาก) 

วัตถุประสงค และ
นโยบายของ
องคการ 
 
 
 
 

(2.76: มาก) 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

(2.57: มาก) 

วัตถุประสงค และ
นโยบายของ
องคการ 
 
 
 
 

(2.76: มาก) 

ระหวางบุคคล   อํานาจการ
ตัดสินใจใน
ระดับสูง 

(3.57: มากที่สุด) 

อํานาจการ
ตัดสินใจใน
ระดับสูง 
(3.45: มากที่สุด) 

อํานาจการ
ตัดสินใจใน
ระดับสูง 
(3.73: มากที่สุด) 

อํานาจการ
ตัดสินใจใน
ระดับสูง 

(3.00: มาก) 

อํานาจการ
ตัดสินใจใน
ระดับสูง 

(3.75: มากที่สุด) 

 
สรุปตารางท่ี 76 จากตารางพบวาทุกตําแหนงใหความความสําคัญในปจจัยยอยใน

ลําดับแรกทุกดานเหมือนกัน  ยกเวนกรรมการผูจัดการท่ีใหความสํา คัญปจจัยยอยดาน
สภาพแวดลอมภายในองคการ ดานกระบวนการในการปฏิบัติงาน และโครงสรางขององคการ เปน
ลําดับแรก 
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5.2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤตกิรรมการซ้ือขององคการ จําแนกตาม
รูปแบบกิจการ 

ดานสภาพแวดลอมภายนอก  ผูประกอบการทุกรูปแบบกิจการ เจาของคนเดียว 
หางหุนสวนจาํกัด และบริษัทจํากัดใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากท่ีสุด
ลําดับแรกคืออัตราดอกเบ้ียของประเทศ และสภาวะการเงินในปจจุบัน เชนอัตราเงินเฟอ อัตรา
แลกเปล่ียน  

ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ ผูประกอบการรูปแบบกิจการ เจาของคนเดียว 
ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียปจจัยยอยสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือวตัถุประสงคและนโยบายของ
องคการ 

ผูประกอบการรูปแบบกิจการหางหุนสวนจํากัดใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือวัตถุประสงค และนโยบายขององคการ และ
โครงสรางขององคการ 

ผูประกอบการรูปแบบกิจการบริษัทจํากัดใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียปจจัยยอย
สูงสุดในระดับมากลําดับแรก คือกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

ดานระหวางบุคคล  ผูประกอบการทกุรูปแบบกิจการ เจาของคนเดียว หาง
หุนสวนจํากดัและบริษัทจํากัดใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียปจจัยยอยสูงสุดในระดับมากท่ีสุดลําดับ
แรกคืออํานาจการตัดสินใจในระดับสูง  
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ตารางท่ี 77 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการลําดับแรกจําแนกตาม
รูปแบบกิจการ 

 
รูปแบบกิจการ ปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อของ
องคการ 

เจาของคนเดียว หางหุนสวนจํากัดจํากัด บริษัทจํากัด 

สภาพแวดลอม
ภายนอก 

อัตราดอกเบี้ยของประเทศ 
และสภาวะการเงินในปจจุบัน 
เชนอัตราเงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.42: มากที่สุด) 

อัตราดอกเบี้ยของประเทศ 
และสภาวะการเงินในปจจุบัน 
เชนอัตราเงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.52: มากที่สุด) 

อัตราดอกเบี้ยของประเทศ 
และสภาวะการเงินในปจจุบัน 
เชนอัตราเงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.31: มากที่สุด) 

สภาพแวดลอมภายใน
องคการ 

วัตถุประสงคและนโยบาย
ขององคการ 
 

(2.58: มาก) 

วัตถุประสงคและนโยบาย
ขององคการ และโครงสราง
ขององคการ 

(2.61: มาก) 

กระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
 

(2.66: มาก) 

ระหวางบุคคล 
อํ า น า จ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ระดับสูง 

(3.52: มากที่สุด) 

อํ า น า จ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ระดับสูง 

(3.67: มากที่สุด) 

อํ า น า จ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ระดับสูง 

(3.52: มากที่สุด) 

สรุปตารางท่ี 77 จากตารางพบวาทุกรูปแบบกิจการใหความความสําคัญในปจจัย
ยอยในทุกดานเหมือนกัน ยกเวนบริษัทจํากัดท่ีใหความสําคัญปจจัยยอยดานสภาพแวดลอมภายใน
องคการ ดานกระบวนการในการปฏิบัติงาน เปนลําดับแรก 
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5.3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ จําแนกตาม
ประเภทสินคาท่ีสงออก 

ดานสภาพแวดลอมภายนอก  ผูประกอบการสงออกของประดับทําดวยไม เส้ือผา
สําเร็จรูป และส่ิงทอ ใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคืออัตรา
ดอกเบ้ียของประเทศ และสภาวะการเงินในปจจุบัน เชนอัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน ยกเวนของ
ประดับทําจากเซรามิค / ศิลาดล ใหความสําคัญระดับมาก 

ผูประกอบการสงออกอาหารใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับ
มากท่ีสุดลําดับแรกคือความตองการการใชบริการของผูประกอบการสงออก ยกเวนของประดับทํา
ดวยกระดาษสาท่ีใหความสําคัญระดับมาก 

ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ  ผูประกอบการสงออกของประดบัทําดวยไม 
ของประดับทําดวยกระดาษสาใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับแรกคือ 
วัตถุประสงค และนโยบายขององคการ 

ผูประกอบการสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือวัตถุประสงค และนโยบายขององคการ และ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน 

ผูประกอบการสงออกของประดับทําจากเซรามิค/ศิลาดลและอาหารให
ความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดบัแรก คือกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

ดานระหวางบุคคล  ผูประกอบการสงออกของประดับทําดวยไม ของประดับทํา
ดวยกระดาษสา เส้ือผาสําเร็จรูป และส่ิงทอ และอาหารใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมากท่ีสุดคืออํานาจการตัดสินใจในระดับสูง  

ผูประกอบการสงออกของประดับทําจากเซรามิค/ศิลาดลใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียปจจัยยอยสูงสุดในระดับมากลําดบัแรก คืออํานาจการตัดสินใจในระดับสูง และความเขาใจ
ระหวางตัวแทนขนสงสินคา และผูประกอบการสงออก 
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ตารางท่ี  78 สรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ ลําดับแรก จําแนกตาม
ประเภทสินคาสงออก 
 

ประเภทสินคาท่ีสงออก ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ
ขององคการ 

ของประดับทําดวย
ไม 

ของประดับทําดวย
กระดาษสา 

เสื้อผาสําเร็จรูป 
และส่ิงทอ 

ของประดับทําจาก
เซรามิค / ศิลาดล 

อาหาร 

สภาพแวดลอม
ภายนอก 

อัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศ และ
สภาวะการเงินใน
ปจจุบนั เชนอัตรา
เงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.51: มากที่สุด) 

ความตองการการ
ใชบริการของ
ผูประกอบการ
สงออก 
 

 
(3.09: มาก) 

อัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศ และ
สภาวะการเงินใน
ปจจุบนั เชนอัตรา
เงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.42: มากที่สุด) 

อัตราดอกเบี้ยของ
ประเทศ และ
สภาวะการเงินใน
ปจจุบนั เชนอัตรา
เงินเฟอ อัตรา
แลกเปลี่ยน 

(3.17: มาก) 

ความตองการการ
ใชบริการของ
ผูประกอบการ
สงออก 
 

 
(3.50: มากที่สุด) 

สภาพแวดลอม
ภายในองคการ 

วัตถุประสงคและ
นโยบายของ
องคการ 

 
 

(2.66: มาก) 

วัตถุประสงคและ
นโยบายของ
องคการ 

 
 

(2.64: มาก) 

วัตถุประสงคและ
นโยบายของ
องคการ และ 
กระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 

(2.52: มาก) 

กระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

(2.67: มาก) 
 

กระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

(3.13: มาก) 
 

ระหวางบุคคล 

อํ า น า จ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ระดับสูง 
 
 
 
 
 

(2.64: มาก) 
 

อํ า น า จ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ระดับสูง 
 
 
 
 
 

(2.64: มาก) 
 

อํ า น า จ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ระดับสูง 
 
 
 
 
 

(2.64: มาก) 
 

อํ า น า จ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ระดับสูง และ
ค ว า ม เ ข า ใ จ
ระหว าง ตัวแทน
ขนสงสินคาและ
ผู ป ร ะ ก อบ ก า ร
สงออก 

(2.64: มาก) 

อํ า น า จ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ระดับสูง 
 
 
 
 
 

(2.64: มาก) 
 

 
สรุปตารางท่ี  78  จากตารางพบวาสินคาทุกประเภทใหความสําคัญในปจจยัยอย

ลําดับแรก ดานสภาพแวดลอมภายนอกเหมือนกนัยกเวนของประดบัทําดวยกระดาษสาและอาหาร
ใหความสําคัญปจจัยยอยดานความตองการการใชบริการของผูประกอบการสงออกเปนลําดับแรก  
ปจจัยยอยดานสภาพแวดลอมภายในองคการสินคาทุกประเภทใหความสําคัญในปจจัยยอยลําดับ
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แรกเหมือนกนัยกเวนของประดับทําจากเซรามิค/ศิลาดลและอาหารใหความสําคัญดานกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน เปนลําดบัแรกปจจยัดานระหวางบุคคลสินคาทุกปะเภทใหความสําคัญในปจจัย
ยอยดานอํานาจการตัดสินใจในระดับสูง ยกเวนของประดับทําจากเซรามิค/ศิลาดลใหความสําคัญ
ดาน คืออํานาจการตัดสินใจในระดับสูง และความเขาใจระหวางตัวแทนขนสงสินคา และ
ผูประกอบการสงออก 

 
สวนท่ี  6  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกบริการบริษัท

ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามตําแหนงงาน 
6.1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ

ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามตําแหนงงาน 
ปจจัยผลิตภัณฑ / บริการ ผูประกอบการทุกตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ

ท่ัวไป ผูจัดการแผนก และเจาของกิจการใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก
ท่ีสุด ลําดับแรกคือ การบริการดานเอกสาร  

ปจจัยราคา ผูประกอบการทุกตําแหนง กรรมการผูจัดการ ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการ
แผนก และหัวหนาแผนกจัดซ้ือใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากท่ีสุด ลําดับ
แรกคือ การกําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม  

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ  ผูประกอบการตําแหนงกรรมการผูจัดการ และ
เจาของกิจการใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ลําดับแรกคือ คือสามารถติดตอ
บริษัทฯไดท้ังทางโทรศัพทและทางอีเมล 

ผูประกอบการตําแหนงผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการแผนก ใหความสําคัญปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียในระดับมาก ลําดับแรกคือ คือคลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด  ผูประกอบการตําแหนง กรรมการผูจัดการ ให
ความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ท่ีสุด ลําดับแรกคือ ใหสวนลดคาบริการ หรือจัดทํา
รายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons และการใช Web-site เสนอขอมูลขาวสารตางๆ ของ
บริษัทฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสงออกเทากัน 

ผูประกอบการตําแหนงผูจัดการท่ัวไป และตําแหนงเจาของกิจการ ใหความสําคัญ
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียใในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ หัวหนาแผนกจัดซ้ือฝายการตลาดออกพบปะ
ลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอเสนอแนะ 
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ผูประกอบการตําแหนงผูจัดการแผนก ใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียใใน
ระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ ใหสวนลดคาบริการ หรือจัดทํารายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low 
Seasons 

ปจจัยดานบุคคล ผูประกอบการตําแหนง กรรมการผูจัดการ ใหความสําคัญปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากที่สุด ลําดับแรกคือ บุคลากรติดตามและแกไขปญหาอยาง
ทันทวงที 

ผูประกอบการตําแหนงผูจัดการท่ัวไป ตําแหนงผูจัดการแผนก และเจาของกิจการ 
ใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยใในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ ความสัมพันธท่ีดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับผูประกอบการสงออก 

ปจจัยการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการตําแหนง
กรรมการผูจัดการ และผูจัดการท่ัวไปใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียใในระดับมากท่ีสุดลําดับ
แรกคือ มียาม (Guard) รักษาความปลอดภัย 

ผูประกอบการตําแหนงผูจัดการแผนกใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียใใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ มียาม (Guard) รักษาความปลอดภัย และภาพพจนและช่ือเสียงดาน
การขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคามีคาเทากัน 

ผูประกอบการตําแหนงเจาของกิจการใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียใใน
ระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ ภาพพจน และช่ือเสียงดานการใหบริการ และมีตูบรรจุสินคา อุปกรณ
ท่ีทันสมัย และปลอดภัยมีคาเทากัน 

ปจจัยดานกระบวนการ  ผูประกอบการทุกตําแหนงกรรมการผูจัดการ และ
ผูจัดการท่ัวไปใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา  

ผูประกอบการตําแหนงผูจัดการแผนกใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียใใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ สินคาไมสูญหาย 

ผูประกอบการตําแหนงเจาของกิจการใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียใใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ สินคาไมสูญหาย และสินคาไมเสียหายเม่ือไปถึงปลายทางมีคาเทากัน 
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ตารางที่ 79 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออก
ในจังหวดัเชียงใหมลําดับแรก จําแนกตามตําแหนงงาน ตามลําดับแรก 
 

ตําแหนง  

กรรมการผูจัดการ ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการแผนก หัวหนาแผนกจัดซื้อ เจาของกิจการ 

ปจจัยผลิตภัณฑ/บริการ 
การบริการดานเอกสาร 

                   (3.43:มากที่สุด)   
การบริการดานเอกสาร 

                       (3.41:มากที่สุด) 
การบริการดานเอกสาร 
                  (3.43:มากที่สุด)   

การบริการดานเอกสาร 
                  (3.41: มากที่สุด) 

การบริการดานเอกสาร 
            (3.59: มากที่สุด) 

ปจจัยดานราคา 
กําหนดอัตรา และคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

(3.57: มากที่สุด) 

กําหนดอัตรา และคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

(3.38: มากที่สุด) 

กําหนดอัตรา และคาบริการ
ทําเอกสารอยางเหมาะสม 

(3.48: มากที่สุด) 

กําหนดอัตรา และคาบริการ
ทําเอกสารอยางเหมาะสม 

(3.38: มากที่สุด) 

กําหนดอัตรา และคาบริการ
ทําเอกสารอยางเหมาะสม 

(3.59: มากที่สุด) 

ปจจัยชองทางการใหบริการ 

สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ 
ไดทั้งทางโทรศัพท และอีเมล 

 
 
 

(2.95: มาก) 

คลังสินคาสะอาดและเพียงพอ
ตอการเก็บสินคา คลังสินคา
สะดวกตอการเขาออก 

 
 

(2.93: มาก) 

คลังสินคาสะอาดและ
เพียงพอตอการเก็บสินคา
สามารถติดตอบริษัท
ตัวแทนฯ ไดทั้งทาง
โทรศัพท และอีเมล 

(2.86: มาก) 

สามารถติดตอบริษัท
ตัวแทนฯ ไดทั้งทาง
โทรศัพท และอีเมล 

 
 

(3.05: มาก) 

สามารถติดตอบริษัท
ตัวแทนฯ ไดทั้งทาง
โทรศัพท และอีเมล 

 
 

(2.82: มาก) 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด 

พนักงานฝ ายการตลาดออก
พบปะลูกคาหรือทางโทรศัพท
เ พื่ อ รั บ ท ร า บ ป ญ ห า แ ล ะ
ขอคิดเห็น 

(3.05: มาก) 

พนักงานซื้อฝายการตลาดออก
พบปะลูกคาหรือทางโทรศัพท
เ พื่ อ รั บ ท ร า บ ป ญ ห า แ ล ะ
ขอคิดเห็น 

(2.93: มาก) 

ใหสวนลดคาบริการ หรือ
จัดรายการพิเศษใหกับลูกคา
ในชวง Low Seasons 

 
(2.95: มาก) 

ใหสวนลดคาบริการ หรือ
จัดรายการพิเศษใหกับลูกคา
ในชวง Low Seasons 

 
(3.10: มาก) 

พนักงานฝายการตลาดออก
พ บ ป ะ ลู ก ค า ห รื อ ท า ง
โท รศั พท เ พื่ อ รั บท ร า บ
ปญหาและขอคิดเห็น 

(3.12: มาก) 
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ตารางที่ 78 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออก
ในจังหวดัเชียงใหมลําดับแรก จําแนกตามตําแหนงงาน ตามลําดับแรก (ตอ) 
 

ตําแหนง  

กรรมการผูจัดการ ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการแผนก หัวหนาแผนกจัดซื้อ เจาของกิจการ 

ปจจัยดานบุคคล / พนักงาน 

ความสัมพันธที่ ดี ระหว า ง
บุ ค ล า ก ร ใ นบ ริ ษั ท ฯ  กั บ
ผูประกอบการสงออก 

 
 

(3.43:มากที่สุด) 

ความสัมพันธที่ ดี ระหว าง
บุ ค ล า ก ร ในบ ริ ษั ท ฯ  กั บ
ผูประกอบการสงออก 

 
 

(3.34:มากที่สุด) 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริ ษัทฯ  กับ
ผูประกอบการสงออก 

 
 

(3.48:มากที่สุด) 

ความสามารถในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาของบุคคล
กร  และบุคคลกรติดตาม
และแกไขปญหาอยาง
ทันทวงที 

(3.30:มากที่สุด) 
 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริ ษัทฯ  กับ
ผูประกอบการสงออก 

 
 

(3.59: มากที่สุด) 

ดานการสรางและการนํา 
เสนอลักษณะทางกายภาพ 

มียาม (Guard) รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 

(3.10: มาก) 

มียาม (Guard) รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 

(3.00: มาก) 

มียาม (Guard) รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 

(3.05: มาก) 

ภาพพจน และชื่อเสียงดาน
การขนสงของ บริษัท
ตัวแทนขนสงสินคา 

 
 

(3.08: มาก) 

ภาพพจน และชื่อเสียงดาน
การขนสงของ บริษัท
ตัวแทนขนสงสินคา 
และมีตูบรรจุสินคา อุปกรณ
ที่ทันสมัย และปลอดภัย 

(3.06: มาก) 

ดานกระบวนการ 
สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา 

 
(3.52: มากที่สุด) 

สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา 
 

(3.38: มากที่สุด) 

สินคาไมสูญหาย 
 

(3.48:มากที่สุด) 

สินคาไมสูญหาย และสินคา
ไมเสียหายเมื่อถึงปลายทาง 

(3.41:มากที่สุด) 

สินคาไมสูญหาย และสินคา
ไมเสียหายเมื่อถึงปลายทาง 

(3.71:มากที่สุด) 
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สรุปตารางท่ี 79 จากตารางพบวาทุกตําแหนงใหความสําคัญในปจจยัยอยของสวน
ประสมทางการตลาดลําดับแรกเหมือนกัน ยกเวนตําแหนงผูจัดการท่ัวไปใหความสําคัญปจจัยยอย
ดานชองทางการใหบริการ ดานคลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา เปนลําดับแรก 
ผูจัดการแผนก และหวัหนาแผนกจัดซ้ือ ใหความสําคัญปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดให
สวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons ลําดับแรก  หัวหนาแผนก
จัดซ้ือใหความสําคัญปจจัยยอยดานบุคคล/พนักงานดานความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาของบุคคลกร  และบุคคลกรติดตามและแกไขปญหาอยางทันทวงที ลําดับแรก  หัวหนาแผนก
จัดซ้ือ และเจาของกจิการใหความสําคัญในปจจยัยอยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพดานภาพพจน และช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา เปนลําดับแรก 

  
สวนท่ี 7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัท

ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามรูปแบบของกิจการ 
7.1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ

ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามรูปแบบของกิจการ 
ปจจัยผลิตภัณฑ/บริการ  กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของ

กิจการเปนกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนจํากดั บริษัทจํากดัใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ การบริการดานงานเอกสารมากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยราคา กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการเปน
กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด ใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับ
มากท่ีสุด ลําดับแรก คือ กําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสมมากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ  กิจการของผูประกอบการท่ีลักษณะการจด
ทะเบียนของกิจการเปนกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด ใหความสําคัญปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทางโทรศัพท 
และทางอีเมลมากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด  กิจการของผูประกอบการท่ีลักษณะการจดทะเบียน
ของกิจการเปนกิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวนจํากัดใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ พนักงานฝายการตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อ
รับทราบปญหาและขอคิดเห็นมากกวาดานอ่ืน 
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กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการเปนบริษัทจาํกดั ให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ การใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษใหกับ
ลูกคาในชวง Low Seasons มากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานบุคคล/พนักงาน กิจการของผูประกอบการท่ีลักษณะการจดทะเบียน
ของกิจการเปนกิจการเจาของคนเดียวใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับ
แรก คือ บุคลากรมีความชํานาญในการทํางานและนาเช่ือถือ และความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากร
ในบริษัทฯ  กับผูประกอบการสงออก มากกวาดานอ่ืน 

กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการเปนหางหุนสวน
จํากัดใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือความสัมพันธท่ีดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ  กับผูประกอบการสงออกมากกวาดานอ่ืน 

กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการเปนบริษัทจํากัดให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือความสามารถในการแกไขปญหา
เฉพาะหนาของบุคลากร และบุคลากรมีความชํานาญในการทํางานและนาเช่ือถือมากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กิจการของผูประกอบการท่ี
ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการเปนกิจการเจาของคนเดียว และบริษัทจํากัดใหความสําคัญปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ ภาพพจนและชื่อเสียงดานการขนสงของบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคา มากกวาดานอ่ืน 

กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการเปนหางหุนสวน
จํากัดใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ ภาพพจนและช่ือเสียง
ดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา และตูบรรจุสินคา อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย 
มากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานกระบวนการ กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของ
กิจการเปนกิจการเจาของคนเดียว ใหความสําคัญปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากที่สุด ลําดับแรก 
คือ สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา และเอกสารสงมอบใหกับผูรับอยางครบถวนมากกวาดานอ่ืน  

กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการเปนหางหุนสวน
จํากัดใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ สินคาไมสูญหาย สินคา
ไมเสียหายเม่ือไปถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลามากกวาดานอ่ืน 

กิจการของผูประกอบการที่ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการเปนบริษัทจํากัดให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก คือ สินคาไมสูญหายมากกวาดานอ่ืน 
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ตารางท่ี 80 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกบริการ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม ลําดับแรก จําแนกตาม
รูปแบบกิจการ 
 

ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการ  

เจาของคนเดียว หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

ปจจัยผลิตภัณฑ 
การบริการดานงานเอกสาร 

(3.55: มากท่ีสุด) 
การบริการดานงานเอกสาร 

(3.48:มากท่ีสุด) 
การบริการดานงานเอกสาร 

(3.38:มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานราคา 
กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

(3.45:มากท่ีสุด) 

กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

(3.36:มากท่ีสุด) 

กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

(3.47:มากท่ีสุด) 

ปจจัยชองทางการใหบริการ 

สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ 
ไดทั้งทางโทรศัพท และทาง
อีเมล 

 
(3.00: มาก) 

ความเพียงพอของรถรับ-สง
สินค า  และสามารถติดตอ
บริษัทตัวแทนฯ  ไดทั้ งทาง
โทรศัพท และทางอีเมล 

(2.97: มาก) 

สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ 
ไดทั้งทางโทรศัพท และทาง
อีเมล 

 
(2.92: มาก) 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด 

มีพนักงานฝายการตลาดออก
พ บ ป ะ ลู ก ค า  ห รื อ ท า ง
โทรศัพทเพื่อรับทราบปญหา
และขอคิดเห็น 

(3.06: มาก) 

มีพนักงานฝายการตลาดออก
พ บ ป ะ ลู ก ค า  ห รื อ ท า ง
โทรศัพทเพื่อรับทราบปญหา
และขอคิดเห็น 

(3.00: มาก) 

การใหสวนลดคาบริการ หรือ
จัดรายการพิเศษใหกับลูกคา
ในชวง Low Seasons 

 
(3.01: มาก) 

ปจจัยดานบุคคล / พนักงาน 

บุคลากรมีความชํานาญในการ
ทํางานและนา เ ช่ือถือ  และ
ความสัมพันธที่ ดี ระหว า ง
บุ ค ล า กร ในบ ริ ษั ทฯ   กั บ
ผูประกอบการสงออก 

(3.39:มากท่ีสุด) 

ความสัมพันธที่ ดี ระหว า ง
บุ ค ล า กร ในบ ริ ษั ทฯ   กั บ
ผูประกอบการสงออก 

 
 

(3.42:มากท่ีสุด) 

ความสามารถในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาของ
บุคลากร และบุคลากรมีความ
ชํานาญในการทํางานและ
นาเช่ือถือ 

(3.33:มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานการสรางและการ
นํา เสนอลักษณะทางกายภาพ 

ภาพพจนและช่ือเสียงดานการ
ขนส ง ขอ งบ ริ ษัท ตั ว แทน
ขนสงสินคา 

 
(3.09: มาก) 

ภาพพจนและช่ือเสียงดานการ
ใหบริการ และตูบรรจุสินคา 
อุ ป ก ร ณ ที่ ทั น ส มั ย  แ ล ะ
ปลอดภัย 

(3.09: มาก) 

ภาพพจนและช่ือเสยีงดานการ
ใหบริการ 
 
 

(3.01: มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 

สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา 
และเอกสารสงมอบใหกับผูรับ
อยางครบถวน 
 

(3.45:มากท่ีสุด) 

สินคาไมสูญหาย  สินคาไม
เสียหายเม่ือไปถึงปลายทาง 
และสินคาถึงมือผูรับตรงตาม
เวลา  

(3.45:มากท่ีสุด) 

สินคาไมสูญหาย 
 
 
 

(3.44:มากท่ีสุด) 
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สรุปตารางท่ี 80 จากตารางพบวาทุกรูปแบบกิจการใหความสําคัญในปจจยัยอย
ของสวนประสมทางการตลาดลําดับแรกเหมือนกนั ยกเวนหางหุนสวนจํากดัท่ีใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดดานใหสวนลดคาบริการหรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคา
ในชวง Low Seasons เปนลําดับแรก ปจจัยยอยดานบุคคล/พนักงานดานความสัมพนัธท่ีดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯกับผูประกอบการสงออก เปนลําดับแรก สวนบริษัทจํากัดใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยดานกระบวนการดานสินคาไมสูญหายเปนลําดบัแรก 

 
สวนท่ี 8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัท

ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประเภทของสินคาท่ี
สงออก 

8.1  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประเภทของสินคาท่ีสงออก 

ปจจัยผลิตภัณฑ ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําดวยไม ของประดับทํา
ดวยกระดาษสา และเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับ
แรกคือ การบริการดานงานเอกสาร มากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการท่ีสงออกของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุด ลําดับแรกคือ มาตรฐานของการบรรจุภัณฑ (Packaging) มากกวาดานอ่ืน   
           ผูประกอบการที่สงออกอาหารใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับ
แรกคือ มาตรฐานของวัสดุบรรจุภัณฑ (Material) มากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยราคา  ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําดวยไม ของประดับทําดวย
กระดาษสา และเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดลําดับแรก
คือ กําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสมมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการท่ีสงออกของประดับทําจากเซรามิค และอาหารใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ลําดับแรกคือ กําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม จัดทําใบ
เสนอราคาทุกคร้ัง และอัตราคาบริการขนสงพิเศษสําหรับสัญญาขายท่ัวไปมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการท่ีสงออกอาหารใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ลําดับแรกคือ 
กําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม และจัดทําใบเสนอราคาทุกคร้ังมากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ  ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําดวยไม
และ ของประดับทําจากเซรามิค ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือสามารถ
ติดตอบริษัทฯตัวแทนไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมลมากกวาดานอ่ืน 
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ผูประกอบการท่ีสงออกของประดับทําดวยกระดาษสาใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
ในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ คลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา คลังสินคาสะดวก
ตอการเขาออก และสามารถติดตอบริษัทฯตัวแทนไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมลมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ คือ คลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคามากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกอาหารใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับ
แรกคือ คลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา คลังสินคาสะดวกตอการเขาออก ความ
เพียงพอของรถบริการรับ-สงสินคา เวลาเปดทําการของบริษัท และสามารถติดตอบริษัทฯตัวแทน
ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมลมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือคลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคามากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด   ผูประกอบการท่ีสงออกของประดับทําดวยไมให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือหัวหนาแผนกจัดซ้ือฝายการตลาดออกพบปะลูกคา หรือ
ทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเห็น และการใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษ
ใหกับลูกคาในชวง Low Seasons มากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการท่ีสงออกของประดับทําดวยกระดาษสาใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
ในระดับมากที่สุด ลําดับแรกคือ การใช Web-site เสนอขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ัง
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสงออกมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ หัวหนาแผนกจัดซ้ือฝายการตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพท
เพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเห็นมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasonsมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกอาหารจากใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 
ลําดับแรกคือ หัวหนาแผนกจัดซ้ือฝายการตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบ
ปญหาและขอคิดเห็นมากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานบุคคล ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําดวยไม ของประดับทํา
ดวยกระดาษสา และเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดลําดับ
แรกคือความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ กับผูประกอบการสงออก มากกวาดานอ่ืน 
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ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือบุคคลากรติดตามแกไขปญหาอยางทันทวงทีมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกอาหารจากใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 
ลําดับแรก คือบุคลากรมีความชํานาญในการทํางาน และมีความนาเช่ือถือ บุคลิกของบุคลากรในทุก
ระดับ ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ กับผูประกอบการสงออก มีความเขาใจใน
กฎระเบียบสากลของสายการบิน/สายเรือไดเปนอยางดี และบุคคลากรติดตามแกไขปญหาอยาง
ทันทวงทีมากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการที่สงออกของ
ประดับทําดวยไม เส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรก
คือภาพพจนและช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคามากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําดวยกระดาษสา  และเซรามิคให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือภาพพจนและช่ือเสียงดานการขนสงของ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคา และมีตูบรรจุสินคา อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย มากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกอาหารใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับ
แรกคือ ช่ือเสียงการใหบริการของสายการบิน/สายเรือ ความเปนระเบียบในการจัดวางอุปกรณ 
เอกสาร ภาพพจนและช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคาและมีตูบรรจุสินคา 
อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย มากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานกระบวนการ ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําดวยไมให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ สินคาไมสูญหายมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการท่ีสงออกของประดับทําดวยกระดาษสาใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
ในระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรงตาม
เวลา มากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือ สินคาไมสูญหาย และสินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทางมากกวาดาน
อ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากที่สุด ลําดับแรกคือ สินคาไมสูญหาย สินคาไมเสียหายเมื่อถึงปลายทาง สินคาถึงมือผูรับ
ตรงตามเวลา และเอกสารสงมอบใหกับผูรับอยางครบถวนมากกวาดานอ่ืน 
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ผูประกอบการที่สงออกอาหารใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด ลําดับ
แรกคือ คือ สินคาไมสูญหาย สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา
มากกวาดานอ่ืน 
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ตารางที่ 81 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหม ลําดับแรก จําแนกตามประเภทของสินคาที่สงออก 

ประเภทของสินคาที่สงออก    

ของประดับทําดวยไม 
ของประดับทําดวย 

กระดาษสา 
เสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ 

ของประดับทําดวยเซรามิค 
ศิลาดล 

อาหาร 

ปจจัยผลิตภัณฑ/ บริการ 
การบริการดานงานเอกสาร 
 

 (3.45: มากที่สุด) 

การบริการดานงานเอกสาร 
 

 (3.45:มากที่สุด) 

การบริการดานงานเอกสาร 
 

(3.48:มากที่สุด) 

มาตรฐานของการบรรจุภัณฑ
(Packaging) 

(3.08:มากที่สุด) 

มาตรฐานของวัสดุบรรจุภัณฑ 
(Material) 

(3.50:มากที่สุด) 

ปจจัยดานราคา 

กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 
 

 
(3.51:มากที่สุด) 

กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 
 

 
(3.41:มากที่สุด) 

กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 
 

 
(3.39:มากที่สุด) 

อัตราคาบริการขนสงพิเศษ
สําหรับลูกคาเฉพาะราย 
(Special Account) 

 
(4.42:มากที่สุด) 

กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม และ
จัดทําใบเสนอราคาทุกครั้ง  

 
(3.25:มากที่สุด) 

ปจจัยดานชองทางการ
ใหบริการ 

สามารถติดตอบริษัทฯ
ตัวแทนไดทั้งโทรศัพทและ
ทางอีเมล 
 
 
 
 
 

(2.99: มาก) 

คลังสินคาสะอาดและ
เพียงพอตอการเก็บสินคา 
คลังสินคาสะดวกตอการเขา
ออก และสามารถติดตอ
บริษัทฯตัวแทนไดทั้งทาง
โทรศัพทและทางอีเมล 
 
 

(2.91: มาก) 

คลังสินคาสะอาดและเพียงพอ
ตอการเก็บสินคา 
 
 
 
 
 
 

(2.94: มาก) 

สามารถติดตอบริษัทฯตัวแทน
ไดทั้งทางโทรศัพทและทาง
อีเมล 
 
 
 
 
 

(2.92: มาก) 

คลังสินคาสะอาดและเพียงพอ
ตอการเก็บสินคา  คลังสินคา
สะดวกตอการเขาออก ความ
เพียงพอของรถบริการรับ-สง
สินค า  เ วลา เปด ทําการของ
บริษัท และสามารถติดตอบริษัท
ฯตัวแทนไดทั้งทางโทรศัพท 
และทางอีเมล 

(3.00: มาก) 
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ตารางที่ 81 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหมลําดับแรก จําแนกตามประเภทของสินคาที่สงออก (ตอ) 

ประเภทของสินคาที่สงออก    

ของประดับทําดวยไม 
ของประดับทําดวย 

กระดาษสา 
เสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ 

ของประดับทําดวยเซรามิค /
ศิลาดล 

อาหาร 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด 

พนักงานฝายการตลาดออก
พบปะลูกคา หรือทางโทรศัพท
เพื่อรับทราบปญหาและ
ขอคิดเห็น และการใหสวนลด
คาบริการ หรือจัดรายการพิเศษ
ใหกับลูกคาในชวง Low 
Seasons 

(3.03: มาก) 

การใช Web-site เสนอ
ขอมูลขาวสารตางๆ ของ
บริษัทฯ รวมทั้งขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับการ
สงออก 
 
 

(2.95: มาก) 

พนักงานฝายการตลาดออกพบปะ
ลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อ
รับทราบปญหาและขอคิดเห็น 
 
 
 

 
(3.03: มาก) 

การใหสวนลดคาบริการ หรือ
จัดรายการพิเศษใหกับลูกคา
ในชวง Low Seasons 
 
 
 
 

(3.08: มาก) 

พนักงานฝายการตลาดออก
พบปะลูกคา หรือทาง
โทรศัพทเพื่อรับทราบปญหา
และขอคิดเห็น 
 
 
 

(3.13: มาก) 

ปจจัยดานบุคคล / พนักงาน 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับ
ผูประกอบการสงออก  
 
 
 
 
 
 

(3.43:มากที่สุด) 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับ
ผูประกอบการสงออก  
 
 
 
 
 
 

(3.23:มากที่สุด) 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับ
ผูประกอบการสงออก  
 
 
 
 
 
 

 (3.45:มากที่สุด) 
 

บุคคลากรติดตามแกไขปญหา
อยางทันทวงที 
 
 
 
 
 
 
 

(3.50: มากที่สุด) 

บุคลากรมีความชํานาญในการ
ทํางาน  และมีความนา เ ชื่อถือ 
บุคลิกของบุคลากรในทุกระดับ 
ค ว า ม สั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะ ห ว า ง
บุ ค ล า ก ร ใ น บ ริ ษั ท ฯ กั บ
ผูประกอบการสงออก มีความ
เขาใจในกฎระเบียบสากลของ
สายการบิน/สายเรือไดเปนอยางดี 
และบุคคลากร ติดตามแก ไข
ปญหาอยางทันทวงที  

(3.38:มากที่สุด) 
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ตารางที่ 81 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหมลําดับแรก จําแนกตามประเภทของสินคาที่สงออก (ตอ) 

ประเภทของสินคาที่สงออก    

ของประดับทําดวยไม 
ของประดับทําดวย 

กระดาษสา 
เสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ 

ของประดับทําดวยเซรามิค/ศิลา
ดล 

อาหาร 

ปจจัยดานการสรางและการนํา 
เสนอลักษณะทางกายภาพ 

ภาพพจนและชื่อเสยีงดาน
การขนสงของบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคา 
 
 
 
 

 
(3.07: มาก) 

ภาพพจนและชื่อเสยีงดาน
การใหบริการ และมีตูบรรจุ
สินคา อุปกรณที่ทันสมัย 
และปลอดภัย  
 
 
 

 
(2.95: มาก) 

ภาพพจนและชื่อเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทนขนสง
สินคา 
 
 
 
 

 
(3.09: มาก) 

ภาพพจนและชื่อเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทนขนสง
สินคาและมีตูบรรจุสินคา 
อุปกรณที่ทันสมัย และปลอดภัย 
 
 
  

 
(3.00: มาก) 

ชื่อเสียงการใหบริการของสาย
การบิน/สายเรือ ความเปน
ระเบียบในการจัดวางอุปกรณ 
เอกสาร ภาพพจนและชื่อเสียง
ดานการขนสงของบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคา 
และมีตูบรรจุสินคา อุปกรณที่
ทันสมัย และปลอดภัย  

(3.00: มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 

สินคาไมสูญหาย 
 
 
 

(3.49:มากที่สุด) 

สินคาไมเสยีหายเมื่อถึง
ปลายทาง และสินคาถึงมือ
ผูรับตรงตามเวลา  
 

(3.41:มากที่สุด) 

สินคาไมสูญหาย และสินคาไม
เสียหายเมื่อถึงปลายทาง 
 
 

(3.36:มากที่สุด) 

สินคาไมเสยีหายเมื่อถึง
ปลายทาง สินคาถึงมือผูรับตรง
ตามเวลา และเอกสารสงมอบ
ใหกับผูรับอยางครบถวน 

(3.58: มากที่สดุ) 

สินคาไมสูญหาย สินคาไม
เสียหายเมื่อถึงปลายทาง และ
สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา 
 

(3.63: มากที่สุด) 
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สรุปตารางท่ี81จากตารางพบวาทุกรูปแบบกิจการใหความสําคัญในปจจัยยอยของ
สวนประสมทางการตลาดลําดับแรกเหมือนกัน ยกเวนดานชองทางการใหบริการ การสงเสริม
การตลาด และปจจัยดานบุคคล/พนักงาน ท่ีใหความสําคัญในปจจยัยอยลําดับแรกแตกตางกัน 

 
สวนท่ี 9 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัท

ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประเทศหรือทวีปท่ี
สงออก 

9.1  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามประเทศหรือทวีปท่ีสงออก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ผูประกอบการที่สงออกไปประเทศแถบเอเชีย แถบ
ยุโรป อเมริกา อเมริกาใต และประเทศอ่ืนๆใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในปจจยั
ยอยดานงานบริการดานงานเอกสาร มากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานราคา ผูประกอบการที่สงออกไปประเทศแถบเอเชีย แถบยโุรป อเมริกา 
และประเทศอ่ืนๆใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอยดานกําหนดอัตรา
คาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสมมากกวาดานอ่ืน  

ผูประกอบการที่สงออกไปประเทศแถบอเมริกาใตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุดอัตราคาขนสงพิเศษสําหรับสัญญาขายท่ัวไปอัตราคาบริการขนสงแบบพิเศษ 
(Premium Service) และปจจัยยอยดานอัตราคาขนสงแบบเรงดวน (Special Account) มากกวาดาน
อ่ืน 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ ผูประกอบการที่สงออกไปประเทศแถบเอเชีย 
แถบยุโรป อเมริกา ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดบัมากในปจจัยยอยดานสามารถติดตอบริษัทฯ
ตัวแทนไดท้ังทางโทรศัพทและอีเมลมากกวาดานอ่ืน  

ผูประกอบการที่สงออกไปอเมริกาใตใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอย
ดานทําเลที่ต้ังของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการที่สงออกไปประเทศแถบ
เอเชีย แถบยุโรป และอเมริกา ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากในปจจัยยอยดานพนักงานฝาย
การตลาดออกพบปะลูกคาหรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเห็นมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกไปอเมริกาใตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากใน
ปจจัยยอยดานใหสวนลดคาบริการ หรือจดัรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons มากกวา
ดานอ่ืน 
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ผูประกอบการที่สงออกไปประเทศอ่ืนๆ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมาก
ท่ีสุดในปจจัยยอยดานใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons
มากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานบุคคล / พนักงาน  ผูประกอบการที่สงออกไปยังประเทศแถบเอเชีย 
ยุโรป และอเมริกาใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากในปจจยัยอยดานความสัมพนัธท่ีดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯและผูประกอบการสงออก มากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกไปยงัประเทศอเมริกาใตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
มากในปจจัยยอยดานบุคลากรมีความชํานาญและมีความนาเช่ือถือ บุคลิกของบุคลากรทุกระดับ 
และความรูของบุคลากรท่ีมีตอธุรกิจขนสงสินคามากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกไปยงัประเทศอ่ืนๆใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมาก
ท่ีสุดในปจจัยยอยดานความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของบุคลากร บุคลากรมีความ
ชํานาญและมีความนาเช่ือถือและความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯและผูประกอบการ
สงออก มากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอดาน ผูประกอบการที่สงออกไปยังประเทศ
แถบเอเชีย ยโุรป และอเมริกาใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากในปจจัยยอยดานภาพพจนและ
ช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคามากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกไปยงัประเทศอเมริกาใตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
มากในปจจัยยอยดานความเปนระเบียบในการจัดวางอุปกรณเอกสารและภาพพจนและช่ือเสียงดาน
การขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคามากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกไปยงัประเทศอ่ืนๆใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมาก
ท่ีสุดในปจจัยยอยดานช่ือเสียงดานการใหบริการของสายการบิน/สายเรือ ภาพพจนและช่ือเสียงดาน
การขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคาและมีตูบรรจุสินคาอุปกรณท่ีทันสมัยและปลอดภัย
มากกวาดานอ่ืน 

ปจจัยดานกระบวนการ ผูประกอบการที่สงออกไปยงัประเทศแถบเอเชีย และ
อเมริกาใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอยดานสินคาไมสูญหาย มากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกไปยงัประเทศแถบยุโรปใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
มากท่ีสุดในปจจัยยอยดาน และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลาสินคาไมสูญหายมากกวาดานอ่ืน 

ผูประกอบการที่สงออกไปยงัประเทศแถบอเมริกาใตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
ระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอยดาน สินคาไมสูญหาย สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง และสินคาถึง
มือผูรับตรงตามเวลามากกวาดานอ่ืน 
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ผูประกอบการที่สงออกไปยงัประเทศแถบอ่ืน ๆ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
มากทีสุดในปจจัยยอยดาน การใหบริการจัดทํา/สงเอกสารสงออกไดอยางถูกตอง และทันเวลา 
สินคาไมสูญหาย สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา และเอกสาร
สงออกมอบใหกับผูรับอยางครบถวยมากกวาดานอ่ืน 
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ตารางที่ 82 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหมลําดับแรก จําแนกตามประเทศหรือทวีปที่สงออก 

ประเภทของสินคาที่สงออก    

ประเทศแถบเอเชีย ประเทศแถบยุโรป ประเทศแถบอเมริกา ประเทศแถบอเมริกาใต อื่นๆ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ / 
บริการ 

การบริการดานงานเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

(3.45:มากที่สุด) 

การบริการดานงานเอกสาร 
  
 
 
 
 
 

(3.48:มากที่สุด) 

การบริการดานงานเอกสาร 
  
 
 
 
 
 

(3.47:มากที่สุด) 

มีรถบริการรับ-สงสินคาจาก
ผูประกอบการมายังคลังสินคาของ

บริษัทตัวแทนขนสงสินคา 
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ 

(Packaging)มาตรฐานของวัสดุ
บรรจุภัณฑ(Material) 

งานบริการดานงานเอกสาร 
(3.50: มากที่สุด) 

การบริการดานงานเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

(3.60: มากที่สุด) 

ปจจัยดานราคา 

กําหนดอัตราคาบริการทําเอกสาร
อยางเหมาะสม 

 
 
 

(3.43:มากที่สุด) 

กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

 
 
 

(3.48:มากที่สุด) 

กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

 
 
 

(3.44:มากที่สุด) 

อัตราคาบริการขนสงพิเศษสําหรับ
สัญญาขายทั่วไป อัตราคาบริการ

ขนสงพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย 
(Special Account)  

 
 (3.67: มากที่สุด) 

อัตราคาบริการขนสงพิเศษ
สําหรับลูกคาเฉพาะราย 

(Special Account)  
 
 

(3.80: มากที่สุด) 
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ตารางที่ 82 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหมลําดับแรก จําแนกตามประเทศหรือทวีปที่สงออก (ตอ) 

ประเภทของสินคาที่สงออก    

ประเทศแถบเอเชีย ประเทศแถบยุโรป ประเทศแถบอเมริกา ประเทศแถบอเมริกาใต อื่นๆ 

ปจจัยดานชองทางการ
ใหบริการ 

สามารถติดตอบริษัทฯ ตัวแทน
ไดทั้งทางทาศัพท และทางอีเมล 

 
 
 
 

(2.92: มาก) 

สามารถติดตอบริษัทฯ ตัวแทน
ไดทั้งทางทาศัพท และทางอีเมล 

 
 
 
 

(2.96: มาก) 

สามารถติดตอบริษัทฯ ตัวแทน
ไดทั้งทางทาศัพท และทางอีเมล 

 
 
 
 

(2.96 มาก) 

ทําเลที่ตั้งของบริษัทตัวแทนขนสง
สินคา คลังสินคาสะอาดและ

เพยีงพอตอการเก็บสินคา 
คลังสินคาสะดวกตอการเขาออก 

และความเพยีงพอของรถบริการรับ-
สงสินคา 

(2.83: มาก) 

คลังสินคาสะอาดและเพียงพอ
ตอการเก็บสินคา ความเพียงพอ
ของรถบริการรับ-สงสินคา และ
สามารถติดตอบริษัทฯ ตัวแทน
ไดทั้งทางทาศัพท และทางอีเมล 

 
                 (2.80: มาก)  

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

มีพนักงานฝายการตลาดออก
พบปะลูกคา หรือทางโทรศัพท

เพื่อรับทราบปญหาและ

ขอคิดเห็น 
 
 

(2.99: มาก) 

มีพนักงานฝายการตลาดออก
พบปะลูกคา หรือทางโทรศัพท

เพื่อรับทราบปญหาและ

ขอคิดเห็น 
 
 

(2.98: มาก) 

มีพนักงานฝายการตลาดออก
พบปะลูกคา หรือทางโทรศัพท

เพื่อรับทราบปญหาและ

ขอคิดเห็น 
 
 

(3.03: มาก) 

ใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการ
พิเศษใหกับลูกคาในชวง Low 

Seasons และมีการจัดทํารายการ
พิเศษ (เชนการกําหนดเปาหมาย
จํานวนการสงดวยอัตราราคาคา

ขนสงพิเศษ) 
(2.83: มาก) 

ใหสวนลดคาบริการ หรือจัด
รายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง 

Low Seasons 
 
 
 

(3.60: มากที่สุด) 
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ตารางที่ 82 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหมลําดับแรก จําแนกตามประเทศหรือทวีปที่สงออก (ตอ) 

ประเภทของสินคาที่สงออก    

ประเทศแถบเอเชีย ประเทศแถบยุโรป ประเทศแถบอเมริกา ประเทศแถบอเมริกาใต อื่นๆ 

ปจจัยดานบุคคลการ      
/ พนักงาน  

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับผู

ประกอบ การสงออก 
 
 
 
 
 

(3.35: มาก) 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับผู

ประกอบ การสงออก 
 
 
 
 
 

(3.39: มาก) 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับผู

ประกอบ การสงออก 
 
 
 
 
 

(4.41: มาก) 

ความสามารถในการแกปญหาไข
เฉพาะหนาของบุคคลากร บุคลากร
มีความชํานาญในการทํางาน และ
นาเชื่อถือ บุคลิกของบุคคลากรใน
ทุกระดับ ความรูของบุคคลากรที่มี
ตอธุรกิจบริการขนสงสินคา และ
บุคคลากรติดตามและแกไขปญหา

อยางทันทวงที 
(3.17: มาก) 

ความสามารถในการแกปญหา
ไขเฉพาะหนาของบุคคลากร 

บุคลากรมีความชํานาญในการ
ทํางาน และนาเชื่อถือ และ
บุคคลากรติดตามและแกไข

ปญหาอยางทันทวงที 
 
 

(3.80: มากที่สุด) 

ปจจัยดานการสรางและ
การนํา เสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

ภาพพจนและชื่อเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทนขนสง
สินคา 

 
 

(3.03: มาก) 

ภาพพจนและชื่อเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทนขนสง
สินคา 

 
 

(3.08: มาก) 

ภาพพจนและชื่อเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทนขนสง
สินคา 

 
 

(3.03: มาก) 

ความเปนระเบียบในการจัดวาง
อุปกรณ เอกสาร และภาพพจนและ
ชื่อเสียงดานการขนสงของบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคา 

 
(3.00: มาก) 

ภาพพจนและชื่อเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทนขนสง
สินคาและ มีตูบรรจุสินคา 
อุปกรณที่ทันสมัย และปลอดภัย 

 
(3.20: มาก) 
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ตารางที่ 82 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหม ลําดับแรก จําแนกตามประเทศหรือทวีปที่สงออก (ตอ) 

ประเภทของสินคาที่สงออก    

ประเทศแถบเอเชีย ประเทศแถบยุโรป ประเทศแถบอเมริกา ประเทศแถบอเมริกาใต อื่นๆ 

ปจจัยดานกระบวนการ 

สินคาไมสูญหาย สินคาไม
เสียหายเมื่อถึงปลายทาง และ
สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา 

 
 

(3.44: มาก) 

สินคาไมสูญหาย สินคาไมเสีย
และสินคาถึงมือผูรับตรงตาม

เวลา 
 
 

(3.48: มาก) 

สินคาไมสูญหาย 
 
 
 
 

(3.44: มาก) 

สินคาไมสูญหาย สินคาไมเสียหาย
เมื่อถึงปลายทาง และสินคาถึงมือ

ผูรับตรงตามเวลา 
 
 

(3.33: มาก) 

สินคาไมสูญหาย สินคาไม
เสียหายเมื่อถึงปลายทาง สินคา
ถึงมือผูรับตรงตามเวลา และ

เอกสารสงมอบสินคาใหกับผูรับ
สินคาอยางครบถวน  

(3.80: มากที่สุด) 

 
สรุป ตารางที่ 82 จากตารางพบวาทุกประเภทสินคาสงออกใหความสําคัญในปจจยัยอยของสวนประสมทางการตลาดลําดับแรก เหมือนกัน 

ยกเวนประเทศแถบอเมริกาใตที่ใหความสาํคัญในปจจยัยอยแตละดานแตกตางจากประเทศอื่น
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สวนท่ี 10 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามรูปแบบการสงออก 

10.1  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคา
ของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามรูปแบบการสงออก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีสงออกทางอากาศให
ความสําคัญในระดับมากในปจจยัยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมาก คือการ
บริการดานงานเอกสาร  

ทางเรือใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมาก คือการบริการดานงานเอกสาร และมาตรฐานบรรจุภัณฑ (Packaging) และ
มาตรฐานของวัสดุบรรจุภณัฑ (Material)  

ทางรถยนตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดบัมากในปจจัยยอยลําดับแรกคือการ
บริการดานงานเอกสารและมาตรฐานของบรรจุภัณฑ(Packaging)ใหความสําคัญในระดับมาก
เทากัน 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีสงออกทางอากาศใหความสําคัญในระดับ
มากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญระดับมากคือกําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยาง
เหมาะสม  

ทางเรือใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมากคือกําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม  

ทางรถยนตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในปจจัยยอยดานอัตราคาขนสงพิเศษ
สําหรับสัญญาขายท่ัวไปอัตราคาบริการขนสงแบบเรงดวน(Premium Service)  

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามสงออกสินคาทางอากาศให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญระดับมาก คือสามารถ
ติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล  

ทางเรือใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียระดับมาก คือสามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล  

สวนทางรถยนต ใหความสาํคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ปจจัยยอยลําดบัแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมาก คือ คลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา  

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสงออกสินคาทางอากาศ
ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ในปจจยัยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญระดับมาก คือให
สวนลดคาบริการหรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons 
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ทางเรือใหความสําคัญในระดับมาก ในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญระดับ
มาก คือใหสวนลดคาบริการหรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons 

ทางรถยนตใหความสําคัญในระดับมากปจจัยยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญ
ระดับมากคือพนักงานฝายการตลาดออกพบปะลูกคาหรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและ
ขอคิดเห็นและใหสวนลดคาบริการหรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons เทากัน   

 ปจจัยดานบุคคล/พนักงานผูตอบแบบสอบถามสงออกสินคาทางอากาศให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญระดับมากคือ
ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษทัฯกับผูประกอบการสงออก 

ทางเรือใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมากคือความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯกบัผูประกอบการสงออก 

ทางรถยนตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมากคือ ความสามารถในการแกปญหาไขเฉพาะหนาของบุคลากร และบุคลากรมี
ความชํานาญในการทํางาน และมีความเช่ือถือเทากัน 

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอดานกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามสงออก
สินคาทางอากาศใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดบัมากในปจจยัยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญ
ระดับมากคือ ภาพพจนและชื่อเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา 

ทางเรือใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมากภาพพจนและช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา 

ทางรถยนตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมาก คือความเปนระเบียบในการจดัวางอุปกรณ เอกสาร  ภาพพจนและช่ือเสียง
ดานการขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคาเทากัน  

ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามสงออกสินคาทางอากาศให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีใหความสําคัญระดับมาก คือ สินคาไม
สูญหาย และสินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง เทากัน รองลงมาสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา และ
เอกสารสงมอบสินคาใหกับผูรับอยางครบถวน  

ทางเรือใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมากคือ สินคาไมสูญหาย รองลงมาสินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง และสินคาถึง
มือผูรับตรงตามเวลาเทากนั และเอกสารสงมอบสินคาใหกับผูรับอยางครบถวน   

ทางรถยนตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยลําดับแรกท่ีให
ความสําคัญระดับมาก คือสินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา



 173 

เทากัน รองลงมาสินคาไมสูญหายและการใหบริการจดัทํา / สงเอกสารสงออกไดอยางถูกตองและ
ทันเวลา ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 83 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกบริการ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดัเชียงใหมลําดับแรกจําแนกตาม
รูปแบบการสงออกสินคา 
 

รูปแบบการสงออกสินคา  

ทางอากาศ ทางเรือ ทางรถยนต 

ปจจัยผลิตภัณฑ 

การบริการดานงานเอกสาร 
 
 
 

(3.41: มากท่ีสุด) 

มาตรฐานของบรรจุภัณฑ 
(Packaging)มาตรฐานของ

วัสดุ และการบริการดานงาน 
เอกสาร 

(3.45:มากท่ีสุด) 

การบริการดานงานเอกสาร 
 
 
 

(3.22:มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานราคา 

กําหนดอัตราคาคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

 
 

(3.43:มากท่ีสุด) 

กําหนดอัตราคาคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

 
 

(3.44:มากท่ีสุด) 

อัตราคาบริการขนสงพิเศษ
สําหรับสัญญาขายท่ัวไป และ

อัตราคาบริการขนสงแบบ

เรงดวน (Premium Service) 

(3.22:มากท่ีสุด) 

ปจจัยชองทางการใหบริการ 

สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ 
ไดทั้งทางโทรศัพท และทาง

อีเมล 
(2.92: มาก) 

สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ 
ไดทั้งทางโทรศัพท และทาง

อีเมล 
(2.95: มาก) 

คลังสินคาสะดวกตอการเขา
ออก 

 
(2.94: มาก) 

ปจจัยการสงเสริมการตลาด 

ใหสวนลดคาบริการ หรือจัด
รายการพิเศษใหกับลูกคา

ในชวง Low Seasons 
 
 
 
 

(2.97: มาก) 

ใหสวนลดคาบริการ หรือจัด
รายการพิเศษใหกับลูกคา

ในชวง Low Seasons 
 
 
 
 

(3.01: มาก) 

มีพนักงานฝายการตลาดออก
พบปะลูกคา หรือทาง

โทรศัพทเพื่อรับทราบปญหา
และขอคิดเห็น และใหสวนลด

คาบริการ หรือจัดรายการ
พิเศษใหกับลูกคาในชวง Low 

Seasons 
(2.78: มาก) 

ปจจัยดานบุคคล / พนักงาน 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับผู

ประกอบ การสงออก 
 

(3.34:มากท่ีสุด) 

ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในบริษัทฯ กับผู

ประกอบ การสงออก 
 

(3.36:มากท่ีสุด) 

ความสามารถในการแกปญหา
ไขเฉพาะหนาของบุคคลากร 

และบุคลากรมีความชํานาญใน
การทํางาน และนาเช่ือถือ 

(3.28:มากท่ีสุด) 
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ตารางท่ี 83 แสดงสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกบริการ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหมลําดับแรก จําแนกตาม
รูปแบบการสงออกสินคา (ตอ) 
 

รูปแบบการสงออกสินคา  

ทางอากาศ ทางเรือ ทางรถยนต 

ปจจัยดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ภาพพจนและช่ือเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทน
ขนสงสินคา 

 (3.02: มาก) 

ภาพพจนและช่ือเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทน
ขนสงสินคา 

 (3.06: มาก) 

ภาพพจนและช่ือเสยีงดานการ
ขนสงของบริษัทตัวแทน
ขนสงสินคา 

 (3.06: มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 

สินคาไมสูญหาย และสินคา
ไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง 

 
(3.44:มากท่ีสุด) 

สินคาไมสูญหาย 
 
 

(3.45:มากท่ีสุด) 

สินคาไมเสยีหายเม่ือถึง
ปลายทาง และสินคาถึงมือ

ผูรับตรงตามเวลา 
(3.39:มากท่ีสุด) 

 

สรุปตารางท่ี83จากตารางพบวาการสงออกทุกรูปแบบใหความสําคัญในปจจยัยอย
ดานสวนประสมทางการตลาดบริการลําดับแรกเหมือนกัน ยกเวนทางรถยนตท่ีใหความสําคัญใน
ปจจัยยอยแตกตางจากการขนสงทางอากาศและทางเรือ 
 
5.2  อภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ
สงออกในจังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผล 
ซ่ึงสามารถอธิบายผลตามแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาด  
จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  รองลงมา คือดานบุคคล  ดานราคา ดานผลิตภัณฑ/บริการ ดาน
การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาดและดานชองทางการ
ใหบริการ ซ่ึงตางจากการศึกษาของ ม.ร.ว. จิรศักดิ์  จันทรทัต (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของบริษัท
ตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคาในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน พบวาปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสําคัญเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานบุคคลและปจจัย
ดานกระบวนการ ตามลําดับ และตางจากการศึกษาของ ประภาส ปนศิริ (2548) ไดศึกษาถึง ปจจัย
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ
สงออกสินคาหัตถกรรมไมแกะสลัก ศูนยหัตถกรรมบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญระดับมากเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานกระบวนการ 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและปจจัยดานการสรางและนําเสนอภาพลักษณะทางกายภาพ 
ตามลําดับ และตางจากการศึกษาของ สวาง  มูลอินตะ (2548) ไดศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกคาท่ี
มีตอปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทา
อากาศยานเชียงใหม พบวา  ปจจัยดานราคา ใหความสําคัญระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการและดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 ปจจัยด านผลิตภัณฑ ท่ี มีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ

ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก  และมีความสําคัญเปน
ลําดับส่ีของปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูประกอบการให
ความสําคัญ ไดแก การบริการดานงานเอกสาร มาตรฐานของการบรรจุภัณฑ (Packaging) และ
มาตรฐานของวัสดุบรรจุภัณฑ (Material) ซ่ึงตางจากการศึกษาของไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
ประภาส ปนศิริ (2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือก
ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกสินคาหัตถกรรมไมแกะสลัก ศูนยหัตถกรรมบาน
ถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยยอยท่ีผูประกอบการใหความสําคัญระดับมาก 
ไดแก มีบริการรับ จัดสงถึงสถานประกอบการ ตูบรรจุสินคาท่ีปลอดภัยและทันสมัย และมาตรฐาน
ของการบรรจุภัณฑ  

ตางจากการศึกษาของ  ม.ร.ว. จิรศักดิ์  จันทรทัต (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของ
บริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคาในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน พบวา ปจจัยยอยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมาก ไดแกอุปกรณประจําคลังสินคาเพื่ออํานวยสะดวกในการ
ใหบริการขนถายสินคา ภาพพจนและช่ือเสียงของคลังสินคาทางอากาศ และตางจากการศึกษาของ 
สวาง  มูลอินตะ (2548) ไดศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการของคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานเชียงใหม พบวา  
ปจจัยยอยท่ีผูประกอบการใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก จํานวนเท่ียวบินในแตละวันตอ
สัปดาห เสนทางการบินไปยังทาอากาศยานตางๆ และการบริการรักษาความปลอดภัยสินคาพิเศษ 
แตผูตอบแบบถามท่ีสงออกสินคาทางอากาศใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน การบริการดานงาน
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เอกสาร เปนลําดับแรก รองลงมาคือ มาตราฐานของวัสดุบรรจุภัณฑ (Material) และมาตราฐานของ
บรรจุภัณฑ (Packaging) ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ

สงออกในจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก และมีความสําคัญเปนลําดับสามของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีผูประกอบการใหความสําคัญ ไดแก 
กําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม จัดทําใบเสนอทุกคร้ังรวมถึงการแจงเปล่ียนแปลง
คาบริการลวงหนาทุกคร้ังและอัตราคาบริการขนสงพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย (Special Account) 
ซ่ึงตางจากการศึกษาของ ประภาส ปนศิริ (2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการเลือกตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกสินคาหัตถกรรมไม
แกะสลัก ศูนยหัตถกรรมบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยยอยท่ีผูประกอบการ
ใหความสําคัญระดับมาก ไดแก มีการกําหนดราคาคาบริการขนสง บริการชําระเงินดวยการโอนเงิน
และการแจงคาขนสงอยางชัดเจนเปนเอกสาร 

ตางจากการศกึษาของ  ม.ร.ว. จิรศักดิ์  จันทรทัต (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของ
บริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคาในจงัหวัดเชียงใหมและจังหวดัลําพูน พบวา ปจจัยยอยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมาก ไดแก อัตราคาระวางพิเศษที่อนุมัติใหกับลูกคาเฉพาะราย  
อัตราคาระวางขนสงในลักษณะการตอรองเปนรายกรณีและอัตราคาระวางพิเศษแบบกําหนด
เปาหมายการขายโดยนํ้าหนกัตอเดือนเฉพาะเสนทาง และตางจากการศึกษาของ สวาง  มูลอินตะ 
(2548) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ
คลังสินคา บริษัทการบินไทยจํากดั(มหาชน)ทาอากาศยานเชียงใหมพบวาปจจยัยอยท่ีผูประกอบการ
ใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก อัตราคาระวางขนสงสินคาพิเศษ เชน สัตวมีชีวิต ส่ิงของมีคา  
อัตราคาระวางในการขนสงสินคาภายในประเทศ และอัตราคาเส่ียงภยัสําหรับการขนสงสินคาท่ัวไป 
แตผูตอบแบบถามท่ีสงออกสินคาทางอากาศใหความสําคัญในปจจยัยอยดาน การบริการดานงาน
เอกสาร รองลงมามาตรฐานของการบรรจุภัณฑ (Packaging)  และ มาตรฐานของวัสดุบรรจุภณัฑ 
(Material) ตามลําดับ 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ 
ปจจัยดานชองทางการใหบริการที่มีผลตอการเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของ

ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก และมีความสําคัญเปน
ลําดับสุดทายของปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยปจจัยยอยดานชองทางการใหบริการที่ผูประ 
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กอบการใหความสําคัญ ไดแก สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล 
ความเพียงพอของรถบริการรับ-สงสินคาและคลังสินคาสะอาดและเพยีงพอตอการเก็บสินคาตาง
จากการศึกษาของ ประภาส ปนศิริ (2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลตอการเลือกตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกสินคาหัตถกรรมไมแกะสลัก ศูนย
หัตถกรรมบานถวาย อําเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม พบวาปจจยัยอยท่ีผูประกอบการใหความสําคัญ
ระดับมาก ไดแก ความสะดวกในการคมนาคมตัวแทนใหบริการในพื้นท่ีและสถานท่ีเก็บสินคา
สะดวกตอการเขาออก  

ตางจากการศกึษาของ  ม.ร.ว. จิรศักดิ์  จันทรทัต (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของ
บริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคาในจงัหวัดเชียงใหมและจังหวดัลําพูนพบวาปจจัยยอยท่ีผู
ประกอบ การใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแกความเพียงพอของภาชนะบรรทุกสินคาของสาย
การบินเพื่อบริการใหกับบริษัทตัวแทนขายฯ สถานท่ีจอดรถบรรทุกสินคาและความสะดวกในการ
คมนาคมขนสง และ ตางจากการศึกษาของ สวาง  มูลอินตะ (2548) ไดศึกษาถึง ความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากดั 
(มหาชน) ทาอากาศยานเชียงใหม พบวา  ปจจัยยอยท่ีผูประกอบการใหความสําคัญระดับปานกลาง 
ไดแก การจัดระบบรักษาความปลอดภัยตอสินคาท่ัวไปและสินคามีคาของคลังสินคา  ขนาดพื้นท่ี
ของอาคารคลังสินคาเพื่อการขนสงสินคาและสามารถจองพื้นท่ีระวางผานทางFax  ผูตอบแบบถาม
ท่ีสงออกสินคาทางอากาศใหความสําคัญในปจจยัยอยดาน กําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยาง
เหมาะสมรองลงมาจัดทําใบเสนอทุกคร้ังรวมถึงการแจงเปล่ียนแปลงคาบริการลวงหนาทุกคร้ัง และ
อัตราคาบริการขนสงพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย (Special Account) ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของ

ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมากและมีความสําคัญเปนลําดับ
หกของปจจยัสวนประสมทางการตลาดโดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูประกอบการให
ความสําคัญมาก ไดแก ใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษใหกบัลูกคาในชวง Low Seasons 
หัวหนาแผนกจัดซ้ือฝายการตลาดออกพบปะลูกคาหรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและ
ขอคิดเห็นและการใช Web-site เสนอขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับการสงออก ซ่ึงตางจากการศึกษาของ ประภาส  ปนศิริ (2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกสินคา
หัตถกรรมไมแกะสลัก ศูนยหัตถกรรมบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยยอยท่ี
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ผูประกอบการใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก การจัดทําเอกสาร  วารสาร  แผนพับ 
ประชาสัมพันธ  ประเภทของการใหบริการดานตางๆท่ีใหบริการ  โฆษณาโดยการประกาศทางวทิยุ 
หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต 

ตางจากการศกึษาของม.ร.ว.จิรศักดิ์ จันทรทัต (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของ
บริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคาในจงัหวัดเชียงใหมและจังหวดัลําพูนพบวาปจจัยยอยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมาก ไดแก การใช Website เสนอขอมูลขาวสารของสายการบิน
ในสวนท่ีเกีย่วของกับการขนสงทางอากาศ  การจัดทําเอกสาร วารสาร  แผนพับ  ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับตารางการบินและประเภทของบริการตางๆท่ีมีและการประชาสัมพันธโดยการใหขาวของ
ผูบริหารหรือฝายประชาสัมพันธของแตละสายการบิน และไมสอดคลองกับการศึกษาของ และตาง
จากศึกษาของ สวาง  มูลอินตะ (2548) ไดศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการของคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานเชียงใหม 
พบวา  ปจจยัยอยท่ีผูประกอบการใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก การใหเครดิตการชําระเงิน
แกบริษัทตัวแทน  การใหสวนลดคาระวางแกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาและการใหสวนลดคา
ระวางขนสงพเิศษในชวงสงเสริมการตลาดเสนทางใหมๆ ผูตอบแบบถามท่ีสงออกสินคาทางอากาศ
ใหความสําคัญในปจจยัยอยดานสามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล 
รองลงมาความเพียงพอของรถบริการรับ-สงสินคา และคลังสินคาสะอาดและเพยีงพอตอการเก็บ
สินคา ผูตอบแบบถามท่ีสงออกสินคาทางอากาศใหความสําคัญในปจจัยยอยดานใหสวนลด
คาบริการ หรือจัดรายการพเิศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons รองลงมาหัวหนาแผนกจัดซ้ือฝาย
การตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเห็น และการใช Web-
site เสนอขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสงออก  ตามลําดับ 

ปจจัยดานบุคคล 
ปจจัยดานบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ

สงออกในจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก และมีความสําคัญเปนลําดับสองของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยปจจยัยอยดานบุคคลท่ีผูประกอบการใหความสําคัญมาก ไดแก 
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในบริษัทฯกับผูประกอบการสงออกมีความสัมพันธท่ีดีความ 
สามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของบุคลากร และบุคลากรมีความชํานาญในการทํางาน และ
มีความนาเช่ือถือ ตางจากการศึกษาของ ประภาส ปนศิริ (2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกสินคา
หัตถกรรมไมแกะสลัก ศูนยหัตถกรรมบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยยอยท่ี
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ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมาก ไดแกหวัหนาแผนกจัดซ้ือมีความนาเช่ือถือและซ่ือสัตย 
หัวหนาแผนกจัดซ้ือขายและหัวหนาแผนกจัดซ้ือปฏิบัติการเต็มใจใหบริการชวยเหลือแกไขปญหา
และหวัหนาแผนกจัดซ้ือใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว  

ตางจากการศกึษาของ  ม.ร.ว. จิรศักดิ์  จันทรทัต (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของ
บริษัทตัวแทนขายระวางบรรทกุสินคาในจงัหวัดเชียงใหมและจังหวดัลําพูน พบวา ปจจัยยอยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดไดแกความสามารถในการแกไขปญหาดวยความ
ชํานาญของหวัหนาแผนกจดัซ้ือสายการบิน รวมถึงความสามารถในการถายทอดขอมูล ขาวสาร  
ความกระตือรือรนของหัวหนาแผนกจัดซ้ือสายการบินในการตอบสนองความตองการของลูกคา
และ ความกระตือรือรนของหัวหนาแผนกจัดซ้ือสายการบินในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา และตางจากการศึกษาของ สวาง  มูลอินตะ (2548) ไดศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี
ตอปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ทา
อากาศยานเชียงใหม พบวา  ปจจัยยอยท่ีผูประกอบการใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ความ
เขาใจของหวัหนาแผนกจัดซ้ือในกฎระเบียบเกีย่วกับมาตรฐานสากลของระบบขนสงทางอากาศ
และสามารถในการแกไขปญหาดวยความชํานาญของหวัหนาแผนกจดัซ้ือรวมถึงความสามารถใน
การถายทอดขอมูลขาวสารผูตอบแบบถามท่ีสงออกสินคาทางอากาศใหความ สําคัญในปจจยัยอย
ดานความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯกับผูประกอบการสงออก รองลงมาบุคลากรมี
ความชํานาญในการทํางานและมีความเช่ือถือและความสามารถในการแกปญหาไขเฉพาะหนาของ
บุคคลากร ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการเลือกบริษัท

ตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดัเชียงใหม มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดบัมาก 
และมีความสําคัญเปนลําดับหาของปจจยัสวนประสมทางการตลาด โดยปจจยัยอยดานการสรางและ
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีผูประกอบการใหความสําคัญมาก ไดแก ภาพพจน และช่ือเสียง
ดานการใหบริการ มีตูบรรจสิุนคา อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภยัและมียาม(Guard) รักษาความ
ปลอดภัย ซ่ึงตางจากการศกึษาของ ประภาส ปนศิริ (2548) ไดศึกษาถึง ปจจยัปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกสินคาหัตถกรรม
ไมแกะสลัก ศูนยหัตถกรรมบานถวาย อําเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม พบวาปจจัยยอยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมากไดแกการสงสินคาถึงปลายทางไดอยางถูกตองและไม
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เสียหาย ระบบรักษาความปลอดภัยของสินคาและใหการบริการดวยความรวดเร็วและสงมอบสินคา
ถึงลูกคาปลายทางตรงตอเวลา  

ตางจากการศกึษาของ  ม.ร.ว. จิรศักดิ์  จันทรทัต (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของ
บริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคาในจงัหวัดเชียงใหมและจังหวดัลําพูน พบวา ปจจัยยอยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ไดแก การใหบริการตามมาตรฐานสากล ISO9001 : 
2000 และการเปนสายการบนิท่ีมีภาพลักษณดี และตางจากการศึกษาของ สวาง  มูลอินตะ (2548) 
ไดศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของคลังสินคา 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานเชียงใหม พบวา  ปจจัยยอยท่ีผูประกอบการให
ความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก การเปนสายการบินท่ีมีภาพลักษณด ี การสรางความนาเช่ือถือใน
กระบวนการใหบริการตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ผูตอบแบบถามท่ีสงออกสินคาทางอากาศให
ความสําคัญในปจจยัยอยดาน ภาพพจนและช่ือเสียงดานการใหบริการ รองลงมามีตูบรรจุสินคา 
อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย มียาม(Guard) รักษาความปลอดภัย 

ปจจัยดานกระบวนการ 
ปจจัยดานกระบวนการท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ

ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก และมีความสําคัญเปน
ลําดับแรกของปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยปจจัยยอยดานกระบวนการท่ีผูประกอบการให
ความสําคัญมาก ไดแก สินคาไมสูญหาย  สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทางและสินคาถึงมือผูรับตรง
ตามเวลา ซ่ึงตางจากกับการศึกษาของ ประภาส ปนศิริ (2548) ไดศึกษาถึง ปจจัยปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกสินคาหัตถกรรม
ไมแกะสลัก ศูนยหัตถกรรมบานถวาย อําเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม พบวาปจจัยยอยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมาก ไดแก มีหัวหนาแผนกจัดซ้ือใหการบริการท่ีเพียงพอ ไมมี
สินคาสูญหายระหวางการขนสงและข้ันตอนและเง่ือนไขในการทําสัญญาไมยุงยากชัดเจนและ
ตรงไปตรงมา  

ตางจากการศกึษาของ  ม.ร.ว. จิรศักดิ์  จันทรทัต (2547) ไดศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศของ
บริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคาในจงัหวัดเชียงใหมและจังหวดัลําพูน พบวา ปจจัยยอยท่ี
ผูประกอบการใหความสําคัญระดับมาก ไดแก กระบวนการติดตอส่ือสาร เพื่อการเสนอขายบริการ 
การจองระวางบรรทุกสินคาและบริการเจาของกิจการใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ตอบริษัทตัวแทน
ขายฯการจดัระบบรักษาความปลอดภัยตอสินคาท่ัวไปและสินคามีคาของคลังสินคาและตางจาก
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การศึกษาของ สวาง  มูลอินตะ (2548) ไดศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการของคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานเชียงใหม 
พบวา ปจจัยยอยท่ีผูประกอบการใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก เอกสารท่ีใชประกอบในการ
รับสินคาเหมาะสม  ข้ันตอนในการสงสินคาไมยุงยากซับซอน และข้ันตอนในการับสินคาไมยุงยาก
ซับซอน ผูตอบแบบถามท่ีสงออกสินคาทางอากาศใหความสําคัญในปจจยัยอยดาน สินคาไมสูญ
หาย และสินคาไมเสียหายเมื่อถึงปลายทาง เทากัน รองลงมาสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา  และ 
เอกสารสงมอบสินคาใหกับผูรับอยางครบถวน 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหมแตกตางจากวรรณกรรมท่ีเกีย่วของเนื่องจากวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของไดศึกษาในเฉพาะกลุม เปนตนวาศึกษาเฉพาะกลุมหัตถกรรมบานถวาย การศึกษาเฉพาะ
ทางอากาศของบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) เทานั้น แตการศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการเลือก
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดัเชียงใหมไดศึกษาในภาพรวมของ
การขนสงท้ังหมด ท้ังทางเรือ ทางอากาศ และทางรถยนต รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือขององคการ 
 
5.3 ขอคนพบ 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหมพบวาผูประกอบการสงออกสินคาประเภทของประดับทํา
จากเซรามิค/ศิลาดลมีเพียง12 ราย และอาหารมีจํานวนนอยมีเพียง8 ราย  เทานั้นถือเปนสัดสวนท่ี
นอยมากเม่ือเทียบกับสินคาประเภทของประดับทําดวยไม กระดาษสา เส้ือผาสําเร็จรูป และส่ิงทอ 
ประเทศปลายทางท่ีมีการสงออกนอยคือประเทศแถบอเมริกาใต และตะวันออกกลาง เม่ือเทียบกับ
ประเทศแถบเอเชีย ยุโรป และอเมริกา รูปแบบการขนสงท่ีไดรับความนิยมนอยคือการขนสงทาง
รถยนต เม่ือเทียบกับการขนสงทางอากาศ และทางเรือ การสงออกโดยมากจะสงออกประมาณ 10 
คร้ังตอเดือน แหลงขอมูลท่ีไมคอยไดรับความนิยมจากผูประกอบการคือวิทยุทองถ่ิน และจาก Web-
Site และเหตุผลท่ีผูประกอบการไมคอยนํามาใชในตัดสินใจในการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคา
คือมีสาขา หรือตัวแทนอยูท่ีกรุงเทพฯ และอุปกรณท่ีใหบริการทันสมัย เปนตน 

 
 
 
 
 



 182 

ผลการศึกษาโดยรวมผูประกอบการใหความสําคัญในปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ
ในลําดับสุดทายในแตละปจจัย เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากนอยไปหามาก ดังนี้โครงสรางของ
องคการ(คาเฉล่ีย 2.52)  รองลงมาคือ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการขนสง (คาเฉล่ี2.81) และ
ความเขาใจระหวางตัวแทนขนสงสินคากับผูประกอบการสงออก (คาเฉล่ีย3.11)  
ลําดับ
ท่ี 

ปจจัยยอย 
 

คาเฉล่ีย ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของ
องคการ 

3 โครงสรางขององคการ 2.52 
ระดับมาก 

ปจจัยด านสภาพแวดลอมภายใน
องคการ 

2 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
การขนสง 

2.81 
ระดับมาก 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 

1 ความเขาใจระหวางตัวแทนขนสง
สินคากับผูประกอบการสงออก 

3.11 
ระดับมาก 

ปจจัยระหวางบุคคล 
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ผลการศึกษาโดยรวมผูประกอบการใหความสําคัญในปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ
ในลําดับสุดทายในแตละปจจัย เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากนอยไปหามาก ดังนี ้ การประชาสัมพันธ 
หรือการเขารวมกิจกรรมหรือนิทรรศการการสงเสริมการสงออกของหนวยงานราชการ(คาเฉล่ีย
2.58) มีปายบอกสถานท่ีอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย2.68) จํานวนตูของสินคา (คาเฉล่ีย2.77) การเปน
บริษัทฯท่ีใหบริการไดตามมาตรฐาน ISO9001-2000 (คาเฉล่ีย2.79) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
บริษัทตัวแทนขนสงนํามาใช (คาเฉล่ีย2.85) มีอัตราคาขนสงสําหรับการขนสงสินคาแบบเรงดวน 
(คาเฉล่ีย2.86) และบุคลิกของบุคคลากรทุกระดับ (คาเฉล่ีย3.00) 
ลําดับ
ท่ี 

ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญ 
 

คาเฉล่ีย ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ 

7 การประชาสัมพันธ หรือการเขา
รวมกิจกรรมหรือนิทรรศการการ
สงเสริมการสงออกของหนวยงาน
ราชการ 

2.58 
ระดับมาก 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

6 มีปายบอกสถานท่ีอยางชัดเจน 2.68 
ระดับมาก 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ 

5 จํานวนตูของสินคา 2.77 
ระดับมาก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ / บริการ 

4 การเปนบริษัทฯท่ีใหบริการได
ตามมาตรฐาน ISO9001-2000 

2.79 
ระดับมาก 

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
บริษัทตัวแทนขนสงนํามาใช 

2.85 
ระดับมาก 

ปจจัยดานกระบวนการ 

2 มีอัตราคาขนสงสําหรับการขนสง
สินคาแบบเรงดวน 

2.86 
ระดับมาก 

ปจจัยดานราคา 

1 บุคลิกของบุคคลากรทุกระดับ 3.00 
ระดับมาก 

ปจจัยดานบุคคล / พนักงาน 
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แตเม่ือนําปจจยัยอยของทุกปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษทัตัวแทนขนสงสินคาของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหมทุกปจจยัมาเรียงคาเฉล่ียความสําคัญ 4 ลําดับดับแรก คือ
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือก
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวดัเชียงใหม พบวาปจจัยดานระหวาง
บุคคลผูประกอบการใหความสําคัญสูงสุดในเร่ืองอํานาจในการตัด สินใจในระดับสูงสวนปจจัย
ดานกระบวนการเร่ืองสินคาไมสูญหายสินคาไมเสียหายเมื่อถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรง
ตามเวลา ตามลําดับ 

ปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาขององคการ ไดแก 
 

ปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ขององคกร 

คาเฉล่ีย แปลผล อันดับท่ี 

ดานระหวางบุคคล 3.29 มาก 1 
ดานสภาพแวดลอมภายนอก 3.11 มาก 2 
ดานปจจยัสวนประสมการตลาดบริการ  3.03 มาก 3 
ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ 2.58 มาก 4 

 

ผลการ ศึกษาปจจั ย ท่ี มีผลตอการ เ ลือกบริษัท ตัวแทนขนส ง สินค าของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการขององคการมา
เรียงลําดับ ผูประกอบการใหความสําคัญลําดับแรกคือดานระหวางบุคคล รองมาดานกระบวนการ  
และดานบุคคล  ตามลําดับ  

เม่ือจําแนก ตําแหนงงาน รูปแบบกิจการ และประเภทสินคาท่ีสงออก มีขอคนพบ 
ดังนี้ 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 
พบวาผูประกอบการใหความสําคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกใน ดังนี้ 
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน พบวาผูประกอบการในทุกตําแหนงใหความสําคัญท่ี

มีคาเฉล่ียระดับมากในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียของประเทศ และสภาวะเงินในปจจุบัน เชน อัตราเงินเฟอ 
อัตราแลกเปล่ียน (คาเฉล่ีย 3.38) รองลงมาคือ แนวโนมเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 
3.28) สภาพการแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 3.14) ความตองการการใชบริการของ
ผูประกอบการสงออก (คาเฉล่ีย 3.09) กฎหมายและนโยบายการเมือง (คาเฉล่ีย 2.97) และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการขนสง (คาเฉล่ีย 2.81) ตามลําดับ แตในตําแหนงกรรมการผูจัดการ
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ใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียของประเทศ และสภาวะเงินในปจจุบัน เชน 
อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน  

เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการ พบวาผูประกอบการกิจการหางหุนสวนจํากัดให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียของประเทศ และสภาวะเงินในปจจุบัน 
เชน อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน(คาเฉลี่ย 3.52) สวนเจาของคนเดียว และบริษัทจํากัดให
ความสําคัญระดับมาก สวนปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีใหความสําคัญระดับมากเรียงลําดับดังนี้ แนวโนม
เศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 3.28) สภาพการแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 
3.14) ความตองการการใชบริการของผูประกอบการสงออก (คาเฉล่ีย 3.09) กฎหมายและนโยบาย
การเมือง (คาเฉล่ีย 2.97) และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการขนสง (คาเฉล่ีย 2.81) ตามลําดับ 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการที่สงออกสินคา
ประเภทของประดับทําดวยไม ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดในเร่ืองอัตราดอกเบ้ียของ
ประเทศ และสภาวะเงินในปจจุบัน เชน อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน (คาเฉล่ีย 3.29) สวนสินคา
ประเภทของประดับทําดวยกระดาษสา เส้ือผาและส่ิงทอ ของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญ
ท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ดานประเภทอาหารใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดในเร่ืองความตองการ
การใชบริการของผูประกอบการสงออก (คาเฉล่ีย 3.50) สวนสินคาประเภทของประดับทําดวยไม 
สวนปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีใหความสําคัญระดับมากเรียงลําดับดังนี้ แนวโนมเศรษฐกิจของประเทศใน
ปจจุบัน (คาเฉล่ีย 3.18) สภาพการแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 3.11) กฎหมายและนโยบาย
การเมือง (คาเฉล่ีย 3.07) และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการขนสง (คาเฉล่ีย 2.93)ตามลําดับ 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในองคการ 
พบวาผูประกอบการใหความสําคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในองคการ

ดังนี้ 
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน พบวาผูประกอบการในทุกตําแหนงใหความสําคัญท่ี

มีคาเฉล่ียระดับมากในเร่ืองวัตถุประสงค และนโยบายขององคการ(คาเฉล่ีย 2.62)  กระบวนการใน
การปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย 2.60) และโครงสรางขององคการ (คาเฉล่ีย 2.52) 

จําแนกตามรูปแบบกิจการ พบวาผูประกอบการในทุกกิจการใหความสําคัญระดับ
ท่ีมีคาเฉล่ียมากในเรื่องวัตถุประสงค และนโยบายขององคการ (คาเฉล่ีย 2.62) กระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย 2.60) และโครงสรางขององคการ (คาเฉล่ีย 2.52) 

จําแนกตามรูปประเภทสินคาท่ีสงออก พบวาผูประกอบการสงออกในทุกประเภท
ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากในเร่ือง กระบวนการในการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย 2.69) 
วัตถุประสงค และนโยบายขององคการ (คาเฉล่ีย 2.65) และโครงสรางขององคการ (คาเฉล่ีย 2.54) 



 186 

ปจจัยระหวางบุคคล 
พบวาผูประกอบการใหความสําคัญกับปจจัยระหวางบุคคลดังนี้ 
เ ม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน  พบวาผูประกอบการพบวาทุกตําแหนง  ให

ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดในเร่ืองอํานาจในการตัดสินใจในระดับสูง (คาเฉล่ีย 3.55) 
เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการ พบวาผูประกอบการทุกกิจการ เจาของคนเดียว หาง

หุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดในเร่ืองอํานาจในการ
ตัดสินใจในระดับสูง  (คาเฉล่ีย 3.55) 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการที่สงออกสินคา
ประเภทของประดับทําดวยไมเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ และอาหารใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ีย
ระดับมากท่ีสุดในเร่ืองอํานาจในการตัดสินใจในระดับสูง (คาเฉล่ีย 3.73, 3.75) ของประดับทําดวย
กระดาษสาใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองอํานาจในการตัดสินใจในระดับสูง (คาเฉล่ีย 3.45) สวน
ของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองอํานาจในการตัดสินใจในระดับสูง 
(คาเฉล่ีย 3.00) และความเขาใจระหวางตัวแทนขนสงสินคา และผูประกอบ การสงออก (คาเฉล่ีย 
3.00) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  
ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ/บริการ ดังนี้  
เ ม่ื อจํ าแนกตามตําแหน งงาน  พบว า  ผู ประกอบการ ท่ี เปนกรรมการ ผู 

จัดการ ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการแผนก  และหัวหนาแผนกจัดซ้ือ ใหความสําคัญระดับท่ีมีคาเฉล่ียมาก
กับปจจัยยอยไมแตกตางกันในเร่ือง การบริการดานงานเอกสาร เปนอันดับแรก ยกเวนเจาของ
กิจการ ท่ีใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด  

เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการ พบวา ผูประกอบการที่เปนเจาของคนเดียว ให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุด กวาผูประกอบการที่เปนหางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด 
ในเร่ืองการบริการดานงานเอกสารเปนอันดับแรก 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการที่สงออกสินคา
ประเภทของประดับทําดวยไม ของประดับทําดวยกระดาษสา และเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ  ให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ตอการบริการดานงานเอกสารเปนอันดับแรก สวนของประดับ
ทําจากเซรามิค ใหความสําคัญในระดับมาก ตอมาตรฐานของการบรรจุภัณฑเปนอันดับแรก สวน
ผูประกอบการดานอาหาร ใหความสําคัญระดับมาก ตอมาตรฐานของวัสดุบรรจุภัณฑเปนอันดับ
แรก 
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เม่ือจําแนกตามทวีปหรือประเทศปลายทางท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการท่ี
สงออกไปยังประเทศอ่ืนๆ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดดานมาตรฐานของวัสดุ
บรรจุภัณฑ (Material) เปนอันดับแรก ยกเวนประเทศแถบเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ใหความสําคัญ
ในระดับมาก สวนท่ีสงออกไปยังประเทศแถบอเมริกาใตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุด
ในเร่ือง มีรถบริการรับ-สงสินคาจากผูประกอบการมายังคลังสินคาของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา 
มาตรฐานของวัสดุบรรจุภัณฑ (Material) มาตรฐานของบรรจุภัณฑ (Packaging) และการใหบริการ
ดานงานเอกสาร ตามลําดับ  

เมื่อจําแนกตามรูปแบบการสงออกพบวาการสงออกทุกรูปแบบใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียระดับมากในดาน การบริการดานงานเอกสาร มาตรฐานของบรรจุภัณฑ (Packaging) และ
มาตรฐานของวัสดุบรรจุภัณฑ (Material) ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา 
ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา ดังนี้  
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา ผูประกอบการท่ีเปนผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการ

แผนก  และหัวหนาแผนกจัดซ้ือ ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอย เร่ืองกําหนด
อัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม เปนอันดับแรก ยกเวนกรรมการผูจัดการและเจาของ
กิจการ ท่ีใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด ในเร่ืองกําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการ พบวา ผูประกอบการที่เปน เจาของคนเดียว หาง
หุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด  ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากกับปจจัยยอย ในเรื่องกําหนด
อัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม เปนอันลําดับแรก 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการที่สงออกสินคา
ประเภทของประดับทําดวยไม ของประดับทําดวยกระดาษสา และเส้ือผาสําเร็จรูปและส่ิงทอ  ให
ความสําคัญในระดับมาก ตอกําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม สวนของประดับทํา
จากเซรามิค และอาหารใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากตอกําหนดอัตราคาบริการทําเอกสาร
อยางเหมาะสม และอัตราคาบริการขนสงพิเศษสําหรับสัญญาขายท่ัวไป  

เม่ือจําแนกตามทวีปหรือประเทศปลายทางท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการท่ี
สงออกไปยังประเทศประเทศแถบอเมริกาใตใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดในเร่ืองอัตรา
คาบริการขนสงพิเศษสําหรับสัญญาขายท่ัวไป อัตราคาบริการขนสงแบบเรงดวน (Premium 
Service) อัตราคาบริการขนสงพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย (Special Account) และ อัตราคาบริการ
ขนสงพิเศษสําหรับการขายเหมาตอหนวย ตามลําดับ ยกเวนประเทศแถบเอเชีย ยุโรป อเมริกา และ
อ่ืน ๆ ใหความสําคัญในระดับมาก สวนท่ีสงไปยังประเทศอ่ืน ๆ ใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดใน
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เร่ืองอัตราคาบริการขนสงพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย (Special Account) ยกเวนประเทศแถบ
เอเชีย ยุโรป อเมริกา ใหความสําคัญในระดับมาก 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบการสงออกพบวาการสงออกทุกรูปแบบใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียระดับมากใน ดานกําหนดอัตราคาคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสม จัดทําใบเสนอทุกคร้ัง
รวมถึงการแจงเปล่ียนแปลงคาบริการลวงหนาทุกคร้ัง และอัตราคาบริการขนสงพิเศษสําหรับลูกคา
เฉพาะราย (Special Account) ตามลําดับ 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ 
ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการ ดังนี้  
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน พบวาผูประกอบการที่เปนกรรมการผูจัดการ หัวหนา

แผนกจัดซ้ือ และเจาของกิจการใหความสําคัญท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสามารถ
ติดตอบริษัทตัวแทนฯ  ได ท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล  สวนตําแหนงผูจัดการท่ัวไปให
ความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอย ในเร่ืองคลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา และ
คลังสินคาสะดวกตอการเขาออก ผูจัดการแผนกใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเรื่อง
คลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา และสามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทาง
โทรศัพท และทางอีเมล 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการ พบวา ผูประกอบการท่ีเปนเจาของคนเดียว และ
บริษัทจํากัดใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ 
ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล สวนหางหุนสวนจํากัดใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยใน
เร่ืองความเพียงพอของรถบริการรับ-สงสินคา และสามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทาง
โทรศัพท และทางอีเมล 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการที่สงออกสินคา
ประเภทของประดับทําดวยไม และของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมาก
กับปจจัยยอยในเร่ืองสามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดทั้งทางโทรศัพท และทางอีเมล สวนของ
ประดับทําดวยกระดาษสาใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองคลังสินคาสะอาดและ
เพียงพอตอการเก็บสินคา และคลังสินคาสะดวกตอการเขาออก เวลาเปดทําการของบริษัทฯ และ
สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล สวนสินคาท่ีเปนอาหารให
ความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองคลังสินคาสะอาดและเพียงพอตอการเก็บสินคา และ
คลังสินคาสะดวกตอการเขาออก ความเพียงพอของรถบริการรับ-สงสินคา เวลาเปดทําการของ
บริษัทฯ และสามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯ ไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล 
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เม่ือจําแนกตามทวีปหรือประเทศปลายทางท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการท่ี
สงออกไปทุกประเทศใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมาก ดานความเพียงพอของรถรับ-สง
สินคา คลังสินคาสะอาด และเพียงพอตอการเก็บสินคา สามารถติดตอบริษัทฯ ตัวแทนไดท้ังทาง
โทรศัพท และทางอีเมล และคลังสินคาสะอาดสะดวกตอการเขาออก ตามลําดับ 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบการสงออกพบวาการสงออกทุกรูปแบบใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียระดับมากในดานสามารถติดตอบริษัทฯ ตัวแทนไดท้ังทางโทรศัพท และทางอีเมล  
คลังสินคาสะอาด และเพียงพอตอการเก็บสินคา และความเพียงพอของรถรับ-สงสินคา ตามลําดับ 

 
ปจจัยการสงเสริมทางการตลาด 
ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยยอยการสงเสริมทางการตลาด ดังนี้  
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงานพบวาตําแหนง กรรมการผูจัดการ ผูจัดการท่ัวไป 

ผูจัดการแผนก และเจาของกิจการใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองหัวหนา
แผนกจัดซ้ือฝายการตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเห็น 
สวนหัวหนาแผนกจัดซ้ือใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองใหสวนลดคาบริการ หรือจัด
รายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการ พบวาผูประกอบการที่เปนเจาของคนเดียว และหาง
หุนสวนจํากัดใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองหัวหนาแผนกจัดซ้ือฝาย
การตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเห็น สวนบริษัทจํากัดให
ความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคา
ในชวง Low Seasons 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออกพบวาผูประกอบการที่สงออกสินคา 
ประเภทของประดับทําดวยไมใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองหัวหนา
แผนกจดัซ้ือฝายการตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเหน็ 
และใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons สินคาประเภทของ
ประดับทําดวยกระดาษสาใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองการใช Web-site เสนอขอมูล
ขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังขอมูลขาว-สารท่ีเกี่ยวกับการสงออก สินคาประเภทเส้ือผา
สําเร็จรูป และส่ิงทอ และอาหารใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองหัวหนาแผนกจัดซ้ือ
ฝายการตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเหน็ สวนสินคา
ประเภทของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองใหสวนลด
คาบริการหรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons 
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เม่ือจําแนกตามทวีปหรือประเทศปลายทางท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการที่
สงออกไปทุกประเทศใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดบัมากในดานในปจจยัยอยดานใหสวนลด
คาบริการหรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low Seasons มีการจัดทํารายการพิเศษ (เชนการ
กําหนดเปาหมายจํานวนการสงดวยอัตราราคาคาขนสงพิเศษ) และมีพนักงานฝายการตลาดออก
พบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเห็นตามลําดับ  

เม่ือจําแนกตามรูปแบบการสงออกพบวาการสงออกทุกรูปแบบใหความสําคัญ
ระดับมากในปจจัยยอยดานใหสวนลดคาบริการหรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวงLow Seasons 
มีพนักงานฝายการตลาดออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหาและขอคิดเห็น และ
การใช Web-site เสนอขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสงออก 
ตามลําดับ 

ปจจัยดานบุคคล  
ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคคล ดังนี้  
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงานพบวาตําแหนงกรรมการผูจัดการใหความสําคัญท่ีมี

คาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองบุคลากรติดตามและแกไขปญหาอยางทันทวงที ตําแหนง
ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการแผนกและเจาของกิจการ ใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ือง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ กับ ผูประกอบการสงออก สวนตําแหนงหัวหนา
แผนกจัดซ้ือใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองความสามารถในการแกปญหาไขเฉพาะ
หนาของบุคลากร และบุคลากรติดตามและแกไขปญหาอยางทันทวงที 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการ พบวาผูประกอบการที่เปนเจาของคนเดียวให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเรื่องบุคลากรมีความชํานาญในการทํางาน และมี
นาเช่ือถือ และความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ กับ ผูประกอบการสงออก หางหุนสวน
จํากัดใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ 
กับ ผูประกอบการสงออก สวนบริษัทจํากัดใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ือง
ความสามารถในการแกปญหาไขเฉพาะหนาของบุคลากร และบุคลากรมีความชํานาญในการทํางาน 
และมีนาเช่ือถือ 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออกพบวาผูประกอบการท่ีสงออกสินคา
ประเภทของประดับทําดวยไม  ของประดับทําดวยกระดาษสา และเส้ือผาสําเร็จรูป และส่ิงทอให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ 
กับ ผูประกอบการสงออก ของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ือง
บุคลากรติดตามและแกไขปญหาอยางทันทวงที สวนอาหารใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอย
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ในเร่ืองบุคลากรมีความชํานาญในการทํางาน และมีนาเช่ือถือ บุคลิกของบุคลากรในทุกระดับ  
ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ กับ ผูประกอบการสงออก   มีความเขาใจใน
กฎระเบียบสากลของสายการบิน/สายเรือไดเปนอยางดี และบุคลากรติดตามและแกไขปญหาอยาง
ทันทวงที 

เม่ือจําแนกตามทวีปหรือประเทศปลายทางท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการท่ี
สงออกไปทุกประเทศใหความสําคัญท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากในปจจัยยอยดานบุคลากรมีความ
ชํานาญในการทํางาน และนาเช่ือถือ รองลงมา คือปจจัยยอยดานความสามารถในการแกปญหาไข
เฉพาะหนาของบุคคลากร ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในบริษัทฯ กับ ผูประกอบการสงออก 
และบุคคลากรติดตามและแกไขปญหาอยางทันทวงที ท่ีมีคาเฉล่ียเทากัน และความสามารถในการ
ถายทอดขอมูลขาวสารของบุคคลากร ตามลําดับ ยกเวนท่ีสงไปยังประเทศอ่ืนๆ ท่ีใหความสําคัญ
ระดับมากท่ีสุด  

เม่ือจําแนกตามรูปแบบการสงออกพบวาการสงออกทุกรูปแบบใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียระดับมากในปจจัยยอยดาน ความสามารถในการแกปญหาไขเฉพาะหนาของบุคคลากร 
บุคลากรมีความชํานาญในการทํางาน และนาเช่ือถือ และบุคคลากรติดตามและแกไขปญหาอยาง
ทันทวงที ตามลําดับ  

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ดังนี้  
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงานพบวาตําแหนงกรรมการผูจัดการ และผูจัดการท่ัวไป

ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองมียาม(Guard) รักษาความปลอดภัย 
ตําแหนงผูจัดการแผนกใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองมียาม (Guard) รักษาความ
ปลอดภัย และภาพพจน และชื่อเสียงดานการใหบริการ สวนตําแหนงหัวหนาแผนกจัดซ้ือ และ
เจาของกิจการใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองภาพพจน และช่ือเสียงของบริษัท
ตัวแทนสงสินคาและมีตูบรรจุสินคา อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการพบวาผูประกอบการท่ีเปนเจาของคนเดียวและ
บริษัทจํากัดใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองมียาม(Guard) รักษาความ
ปลอดภัย สวนหางหุนสวนจํากัดใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองภาพพจน และ
ช่ือเสียงของบริษัทตัวแทนสงสินคา 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออกพบวาผูประกอบการท่ีสงออกสินคา
ประเภทของประดับทําดวยไม และเส้ือผาสําเร็จรูป และส่ิงทอใหความสําคัญระดับมากกับปจจัย
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ยอยในเร่ืองภาพพจน และช่ือเสียงของบริษัทตัวแทนสงสินคา ของประดับทําดวยกระดาษสา และ
ของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในภาพพจน และ
ช่ือเสียงของบริษัทตัวแทนสงสินคา และมีตูบรรจุสินคา อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย สวน
อาหารใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนสง
สินคา ความเปนระเบียบในการจัดวางอุปกรณเอกสาร  ภาพพจน และช่ือเสียงของบริษัทตัวแทนสง
สินคา และมีตูบรรจุสินคา อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย 

เม่ือจําแนกตามทวีปหรือประเทศปลายทางท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการท่ี
สงออกไปทุกประเทศใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากในปจจัยยอยดานภาพพจน และ
ช่ือเสียงของบริษัทตัวแทนสงสินคา  มีตูบรรจุสินคา อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย และช่ือเสียง
ดานการขนสงของบริษัทตัวแทนสงสินคา ตามลําดับ 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบการสงออกพบวาการสงออกทุกรูปแบบใหความสําคัญ
ระดับมากในปจจัยยอยดานภาพพจน และช่ือเสียงของบริษัทตัวแทนสงสินคา มีตูบรรจุสินคา
อุปกรณท่ีทันสมัย และปลอดภัย และมียาม(Guard) รักษาความปลอดภัย ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการ 
ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการ ดังนี้  
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงานพบวาตําแหนงกรรมการผูจัดการ และผูจัดการท่ัวไป

ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา ตําแหนง
ผูจัดการแผนกใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคาไมสูญหาย สวนสวนตําแหนง
หัวหนาแผนกจัดซ้ือ และเจาของกิจการใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคาไมสูญ
หาย และสินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง 

เม่ือจําแนกตามรูปแบบกิจการพบวาผูประกอบการที่เปนเจาของคนเดียวให
ความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคาไมสูญหาย หางหุนสวนจํากัดให
ความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคาไมสูญหาย  สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง และ
สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา สวนบริษัทจํากัดใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคา
ไมสูญหาย 

เม่ือจําแนกตามประเภทสินคาท่ีสงออกพบวาผูประกอบการท่ีสงออกสินคา
ประเภทของประดับทําดวยไมใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคาไม
สูญหาย  ของประดับทําดวยกระดาษสาใหความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคาไม
เสียหายเมื่อถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา  เส้ือผาสําเร็จรูป และส่ิงทอให
ความสําคัญระดับมากกับปจจัยยอยในเร่ืองสินคาไมสูญหาย  และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา  
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ของประดับทําจากเซรามิคใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุดกับปจจัยยอยในเร่ือง สินคาไม
สูญหาย สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา  และเอกสารสงมอบสินคา
ใหกับผูรับอยางครบถวน สวนอาหารใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดกับปจจัยยอยในเร่ือง สินคาไม
สูญหาย สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา   

เม่ือจําแนกตามทวีปหรือประเทศปลายทางท่ีสงออก พบวา ผูประกอบการท่ี
สงออกไปทุกประเทศใหความสําคัญท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากในปจจัยยอยดานสินคาไมสูญหาย 
สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง และสินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลา ตามลําดับ ยกเวนท่ีสงออกไป
ยังประเทศอ่ืนๆ ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอยดาน การใหบริการจัดทํา / สงเอกสาร
สงออกไดอยางถูกตองและทันเวลา สินคาไมสูญหาย สินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง สินคาถึงมือ
ผูรับตรงตามเวลา และเอกสารสงมอบสินคาใหกับผูรับอยางครบถวน ตามลําดับ 
เม่ือจําแนกตามรูปแบบการสงออกพบวาการสงออกทุกรูปแบบใหความสําคัญระดับมากในปจจัย
ยอยดานสินคาไมเสียหายเม่ือถึงปลายทาง สินคาถึงมือผูรับตรงตามเวลามีคาเฉล่ียเทากัน สินคาไม
สูญหาย และเอกสารสงมอบสินคาใหกับผูรับอยางครบถวน ตามลําดับ 

สําหรับปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบในแตละดานดังนี้ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ พบวา ผูประกอบการพบปญหาปจจัยดานผลิตภัณฑ/

บริการ ท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสง อยูในระดับนอยมาก เรียงตามปญหาท่ีพบตามลําดับ
ดังนี้ การบรรจุภัณฑ (Packaging) ท่ีไมไดมาตรฐาน วัสดุบรรจุภัณฑ (Material) ไมไดมาตรฐาน 
และไมมีการใหบริการประกันภัยสินคา ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา พบวา ผูประกอบการพบปญหาปจจัยดานราคา ท่ีมีผลตอการ
เลือกบริษัทตัวแทนขนสง อยูในระดับนอยรียงตามปญหาท่ีพบตามลําดับดังนี้ อัตราคาบริการทํา
เอกสารสูง ไมมีการจัดทําใบเสนอราคา และไมมีการแจงเปล่ียนคาบริการลวงหนา และไมสามารถ
ตอรองคาบริการได ตามลําดับ 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ พบวา ผูประกอบการพบปญหาปจจัยดานดาน
ชองทางการใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสง อยูในระดับนอยมาก เรียงตามปญหา
ท่ีพบตามลําดับดังนี้ ทําเลท่ีต้ังของบริษัทตัวแทนขนสงสินคาไมสะดวกในการติดตอ คลังสินคาไม
สะอาดและไมเพียงพอตอการเก็บสินคา ทางเขาคลังสินคาไมสะดวก และไมมีตัวแทนใหบริการ
นอกพ้ืนท่ี ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูประกอบการพบปญหาปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสง อยูในระดับนอยมาก เรียงตามปญหาท่ี
พบตามลําดับดังนี้  ไมมีการใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low 
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Seasons ไมมีการนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับการ
สงออกผานทาง Web-Site และไมมีการจัดทํารายการพิเศษ (เชนการกําหนดเปาหมายจํานวนการสง
ดวยอัตราราคาคาขนสงพิเศษ) ตามลําดับ 

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ พบวา ผูประกอบการพบปญหาปจจัยดานชอง
ทางการใหบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสง อยูในระดับนอยมาก เรียงตามปญหาท่ี
พบตามลําดับดังนี้ บุคคลากรไมมีติดตามและแกไขปญหาอยางทันทวงที บุคคลากรไมสามารถใน
แกไข ปญหาเฉพาะหนา บุคคลากรไมมีความสามารถในการถายทอดขอมูลขาวสารไดดี และ
บุคคลากรไมมีความกระตือรือรนตามลําดับ 

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูประกอบการ
พบปญหาปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการเลือกบริษัท
ตัวแทนขนสง อยูในระดับนอยมาก เรียงตามปญหาท่ีพบตามลําดับดังนี้ บริษัทฯใหบริการไมได
ตามมาตรฐาน ISO9001-2000 ช่ือเสียงดานการขนสงของบริษัทตัวแทนสงสินคาไมดี และภาพพจน 
และช่ือเสียงของบริษัทตัวแทนสงสินคาไมดี ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการ  พบวา ผูประกอบการพบปญหาปจจัยดานกระบวนการที่
มีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสง อยูในระดับนอยมาก ไมมียืนยันวันและเวลารับ-สงสินคาเปน
ลายลักษณอักษร  สินคาสูญหาย และสินคาเสียหายเม่ือถึงปลายทาง ตามลําดับ 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ
ผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะโดยใหความสนใจตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคา และปญหาดานตางๆ ดังขอเสนอแนะดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ 
กลุมผูใชบริการสวนใหญใหความสําคัญกับการประเมินสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ/บริการในภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยสวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก โดยเฉพาะการบริการดานงานเอกสารซึ่งเปนลําดับแรก ดังนั้นบริษัทตัวแทนขนสงสินคาจึง
ควรใหความสําคัญตอการบริการดานงานเอกสารใหมีความถูกตองสมบูรณ ครบถวนตาม
กฎระเบียบท่ีกฎหมายกําหนดไว และควรจัดหมวดหมูของเอกสารใหงายตอการใชงาน อีกท้ังมี
รูปแบบการตรวจสอบเอกสารเพื่อปองกันการผิดพลาดของเอกสาร รวมถึงการจัดสงเอกสารตองมี
วิธีการที่สามารถจัดสงใหถึงมือผูรับปลายทางทันเวลา  
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 นอกจากนี้บริษัทตัวแทนขนสงสินคาควรใหความสําคัญตอมาตรฐานของการ
บรรจุภัณฑ เนื่องจากสินคาท่ีสงออกสวนใหญมีลักษณะแตกหักหรือเสียหายงาย ดังนั้นการบรรจุ
สินคาควรมีวิธีการที่ทันสมัยหรือนําเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานมาใชในการบรรจุภัณฑเพื่อใหสินคา
ปลอดภัยไมใหเกิดความเสียหายในระหวางการขนสงสินคา อีกท้ังบริษัทตัวแทนขนสงสินคาตอง
ใชวัสดุบรรจุภัณฑท่ีไดมาตรฐาน เปนตนวาสินคาประเภทของประดับทําดวยไม เซรามิค เปนสินคา
ท่ีแตกหักเสียหายงาย วัสดุและการบรรจุภัณฑตองทําอยางระมัดระวัง เนนในเร่ืองของวัสดุกัน
กระแทกท่ีควรทําการหอใหแนนหนากอนท่ีจะนําบรรจุลงกลองหรือลังไม สวนสินคาเส้ือผาและส่ิง
ทอ ของประดับท่ีทําดวยกระดาษสา ควรบรรจุลงในกลองท่ีคอนขางหนาและสามารถกันความช้ืน
ไดดีในระดับหนึ่ง วัสดุบรรจุภัณฑท่ีใชกับสินคาประเภทอาหารตองเปนวัสดุท่ีไมทําปฏิกิริยาตอ
อาหาร เชน ไมทําใหรสชาติของอาหารเปล่ียน รูปทรงหรือสีของอาหารไมเปล่ียน  และบริษัทควรมี
บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใหครบวงจรเพ่ือใหมีบริการท่ีสามารถตอบสนองตามความ
ตองการลูกคา อีกท้ังควรเพ่ิมบริการรถรับสงสินคาแบบ Door to Door, Express Service และควรมี
เสนทางการจัดสงสินคาใหลูกคาไดเลือกหลากหลายชองทาง รวมท้ังควรมีการบริการแบบครบ
วงจรเชน ดานประกันภัยสินคา และจํานวนตูสินคาตองมีใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

ดานราคา 
ผูประกอบการสงออกใหความสําคัญการประเมินสวนประสมทางการตลาดดาน

ราคาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุดในภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยสวนใหญมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ืองกําหนดอัตราคาบริการทําเอกสารอยางเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ในการกําหนดอัตราคาบริการทําเอกสาร บริษัทตัวแทนขนสงสินคา
ควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานคาบริการทําเอกสารโดยพิจารณาจากเง่ือนไขการซื้อขาย
ระหวางผูซ้ือ กับผูขายวาเอกสารที่ตองการน้ันมีความยากงายเพียงใด เนื่องจากการทําเอกสาร
สงออกไปยังแตละประเทศ นั้นคอนขางท่ีจะแตกตางกัน โดยเฉพาะทางดานประเทศแถบตะวันออก
กลางตองมีการรับรองเอกสารจากสถานทูต ทําใหตองใชเวลาในการทําเอกสาร นอกจากจะพิจารณา
ในดานคาบริการทําเอกสาร แลวอาจจะพิจารณาในเร่ืองของการใหสวนลดพิเศษสําหรับลูกคา
เฉพาะราย หรือลูกคาท่ีใชบริการอยางตอเนื่อง เปนตนวาการใหสวนลดในชวง Low Seasons         
5-10% ในกรณีท่ีสงออกในปริมาณท่ีมาก เชนสงออกทางเคร่ืองบิน หากสงออกมากกวา 1,000 
กิโลกรัม อาจใหสวนลดคาระวางเคร่ืองบิน5-10 % ท้ังนี้ข้ึนอยูกับตนทุนในการขาย สําหรับทางเรือ
หากการสงออกในแตละคร้ังมีมากกวา 3 ตูคอนเทนเนอร อาจใหสวนลดคาขนสง 5-10% ข้ึนอยูกับ
ปจจัยของน้ํามัน หรือหากตองมีการเปล่ียนแปลงราคาคาบริการตองทําใบเสนอราคาตองแจงให
ทราบลวงหนา 30 วันเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความเขาใจผิดท้ังสองฝาย  
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ดานชองทางการใหบริการ 
กลุมผูใชบริการสวนมากใหความสําคัญกับการประเมินสวนประสมทางการตลาด

ดานชองทางการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยสวนใหญมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะเร่ือง สามารถติดตอบริษัทตัวแทนฯไดท้ังทางโทรศัพทและทางอีเมล  ดังนั้น 
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาควรพัฒนาในเร่ืองของระบบสารสนเทศ เชน ระบบ On-Line ระหวาง
ลูกคากับบริษัท ระบบE-Mail ,MMS,SMS ผานระบบโทรศัพทมือถือ และคูสายโทรศัพทอยาง
พอเพียง  เพื่อใหกลุมลูกคาสามารถติดตอบริษัทไดอยางสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังมี
ปจจัยในเร่ืองของความเพียงพอของบริการรถรับ-สงสินคาจากโรงงานมายังคลังเก็บสินคา หรือ
ทาเรือ /สนามบินตนทาง บริษัทตัวแทนขนสงสินคาควรตรวจสอบ เช็คระยะของรถรับ-สงสินคาให
ตรงตามเวลา รวมท้ังควรมี Partner ไวรองรับกรณีรถรับ-สงสินคาไมเพียงพอ ทางบริษัทสามารถ
เรียกใชบริษัท Partner ไดทันที  เพื่อใหการรับ-สงสินคาเปนไปตามเวลาท่ีตกลงกับทางลูกคาไว  อีก
ท้ังเปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูประกอบการวาสินคาท้ังหมดถึงปลายทางตรงตามเวลาท่ี
กําหนดและอยางปลอดภัย  สวนในดานคลังสินคาตองสะอาด และเพียงพอตอการเก็บสินคา บริษัท
ควรมีระบบการควบคุมสินคาเขาออกอยางเปนระบบโดยการนําเทคโนโลยี่มาใชในการบริหาร
คลังสินคาและควรมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเชน Folk-lift Pallet เปนตน เพื่อใหสามารถบริหารพ้ืนท่ีการ
เก็บสินคาอยางมีประสิทธิภาพและสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังบริษัทควรมีการจัดชองการบริการรับ- สง
สินคาใหเปนสัดสวน รวมทั้งมีปายบอกอยางชัดเจนเพ่ือใหลูกคามีความสะดวกในการเขามาใช
บริการ และในกรณีท่ีมีลูกคามาใชบริการมากควรมีหองรับรองไวบริการลูกคาหรือหัวหนาแผนก
จัดซ้ือขับรถรับ-สงสินคาเพื่อนั่งรอ สวนในกรณีท่ีมีลูกคามาใชบริการมากบริษัทควรพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการใหบริการออกไปโดยอาจใหหัวหนาแผนกจัดซ้ือทํา OT เพิ่ม เพื่อใหสามารถบริการ
ลูกคาไดตามกําหนดเวลา  อีกท้ังบริษัทควรมีการหาตัวแทนหรือต้ังสาขายอยเพิ่มในบางพื้นท่ีท่ีกลุม
ลูกคาของบริษัทต้ังอยูเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา และควรมีการจัดทําปายบอก
สถานท่ีในบริเวณท่ีลูกคาสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ดานการสงเสริมการตลาด 
ผูประกอบการสงออกใหความสําคัญการประเมินสวนประสมทางการตลาดดาน

การสงเสริมการตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก และปจจัยยอยสวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการใหสวนลดคาบริการ หรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคาในชวง Low 
Seasons  บริษัทตัวแทนขนสงสินคาควรจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่องเพ่ือกระตุนการใช
บริการใหมากข้ึน เปนตนวาการจัดโปรโมช่ันในการใชบริการสําหรับการสงออกไปยังทาเรือ/
สนามบินหลักของประเทศในแถบยุโรป หรืออเมริกาเปนตน หรือการปรับลดราคาคาบริการใน
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ดานการขนสง เชนการปรับลดราคาคาทําเอกสาร5% เปนตน หรือใชกลยุทธการโฆษณาผานส่ือ
ตางๆ เชน แผนพับ การเขารวมกิจกรรมกับทางหนวยงานราชการเพ่ือเปนการประชาสัมพันธบริษัท
ฯ   หรือการโฆษณาผานทาง Web- Site ของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา เพื่อใหกลุมลูกคาเดิม และ
ลูกคารายใหมทราบขอมูลดานการสงเสริมการตลาด นอกจากนี้ยังมีปจจัยยอยดานมีพนักงานฝาย
ขายออกพบปะลูกคา หรือทางโทรศัพทเพื่อรับทราบปญหา และขอคิดเห็น ท่ีใหความสําคัญ
รองลงมา บริษัทตัวแทนขนสงสินคาควรใหแผนกฝายขายออกพบปะลูกคาเดือนละ 1 คร้ังนอกจาก
จะเปนการรับทราบปญหาแลวยังเปนการสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางผูประกอบการ
และบริษัทตัวแทนขนสงสินคา    

ดานบุคคล/พนักงาน 
ผูประกอบการสงออกใหความสําคัญการประเมินสวนประสมทางการตลาดดาน

การสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากในเร่ืองของความสัมพันธท่ีดีระหวางบริษัทตัวแทนขนสง
สินคา กับ ผูประกอบการสงออก  ความสัมพันธท่ีดีระหวางบริษัทตัวแทนขนสงสินคา กับ 
ผูประกอบการสงออกนี้ถือเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงในการรักษาฐานกลุมลูกคาเดิมใหมีการใช
บริการอยางตอเนื่อง หรือการความสัมพันธท่ีดีสําหรับผูประกอบการสงออกรายใหมเพื่อเปนการ
ขยายฐานไปยังกลุมลูกคาใหม การสรางความสัมพันธท่ีดีอาจทําไดโดยการออกพบปะลูกคา
ประจําเดือนละ 1 คร้ังเปนตน นอกจากนี้ยังมีในเร่ืองของความชํานาญ และความนาเช่ือถือของ
บุคคลากรบริษัทตัวแทนขนสงสินคา การทํางานดวยความชํานาญและมีประสิทธิภาพของบุคลากร
นี้ผูบริหารควรใหมีการฝกอบรมหัวหนาแผนกจัดซ้ือในเร่ืองของการทําเอกสาร การติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของกับการสงออก หรือแมแตการอบรมหัวหนาแผนก
จัดซ้ือฝายบริการไมวาจะเปนหัวหนาแผนกจัดซ้ือขับรถ หัวหนาแผนกจัดซ้ือฝายบรรจุภัณฑ เพื่อให
การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการสรางความนาเช่ือถือใหกับผูประกอบการ
สงออกนอกจากนี้การติดตาม และแกไขปญหาอยางทันทวงทีก็เปนสวนสําคัญกลาวคือ หาก
ผูประกอบการตองการความชวยเหลือหรือคําปรึกษาในเร่ืองการสงออก ไมวาจะเปนดานงาน
เอกสาร หรือแมแตการติดตอหาสายการบิน/สายเรือ บุคคลากรควรตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการอยางทันที กลาวคือหากเอกสารดานการสงออกมีปญหากับหนวยงานราชการ 
บุคคลากรของบริษัทตัวแทนสงออกสินคาตองประสานกับเจาหนาท่ีหนวยงานราชการเพ่ือแกไข
ปญหาอยางทันทวงที 

ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ผูประกอบการสงออกใหความสําคัญการประเมินสวนประสมทางการตลาดดาน

การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับมากในเร่ืองภาพพจน และช่ือเสียงดานการ
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ขนสงของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา  ดังนั้นบริษัทตัวแทนขนสงสินคาควรรักษามาตรฐานการ
บริการใหเทียบเทากับมาตรฐานสากล ISO9001-2000 โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในเรื่องของ
อุปกรณท่ีใหการใหบริการไมวาจะเปนอุปกรณดานการใหบริการงานเอกสาร ท้ังในดานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใหบริการดานเอกสาร รถรับ-สงสินคาควรตรวจสอบดูแลในเร่ืองของการ
ความปลอดภัย และความสะอาด  

ดานกระบวนการ 
กลุมผูใชบริการสวนมากใหความสําคัญกับการประเมินสวนประสมทางการตลาด

ดานกระบวนการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ือง สินคาไมสูญหาย และสินคาไม
เสียหายเมื่อไปถึงปลายทาง ดังนั้นบริษัทควรมีฝายตรวจสอบในการรับสินคาจากโรงงานของ
ผูประกอบการสงออกมายังคลังสินคาของบริษัทตัวแทนขนสงสินคา หรือทาเรือ/สนามบิน วาไดมี
การสงมอบครบถวนหรือไม ภายหลังจากท่ีมีการตรวจสอบสินคาและบรรจุสินคาเรียบรอยควรมี
ระบบปองกันการเปดหรือขโมยสินคาระหวางการขนสง เชน มีระบบการล็อคสินคา มีสายตะก่ัวกัน
การเปดสินคา  และควรมีพยานท้ังสามฝายท้ังลูกคา บริษัทตัวแทนและศุลกากรลงลายมือช่ือเพื่อให
แนใจวาสินคาท่ีจัดสงไปนั้นครบถวนตามเอกสาร บริษัทควรมีแผนการการจัดสงท่ีชัดเจนและควรมี
แผนการสํารองกรณีท่ีเกิดปญหาข้ึน เพื่อใหกระบวนการจัดสงสินคาสามารถสินคาไดตรงตามเวลา 
รวมท้ังการนําเครื่องมือท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการใหบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ใน
ดานของส่ือ และส่ิงพิมพท่ีจะตองสอดคลอง และชัดเจนกับลักษณะบริการ หรือบริการพิเศษท่ีจัด
ใหแกผูประกอบการ 

สวนใหญปญหาท่ีพบ ท่ีมีคาเฉล่ียในระดับนอย และนอยมาก บริษัทฯ ควรจะมี
การแกไขดวย เนื่องจากอาจกลายเปนปญหาท่ีรุนแรงได  

จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของ
แตละกลุมมีความตองการแตกตางกัน ไดแกกลุมท่ีแยกตามตําแหนงงาน รูปแบบกิจการ ประเภท
สินคาท่ีสงออก ประเทศหรือทวีปปลายทางท่ีสงออก และรูปแบบการสงออก ดังนั้นการนําเสนอ
บริการขนสงสินคาควรจะพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลของแตละกลุม  
 


