
 

บทที่ 2 

ทฤษฏี แนวความคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบการ
อุตสาหกรรม  โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  ในครั้งนี้ มีทฤษฎี แนวคดิ และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี
  ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2547 : อางอิงจาก 
Kotler, 2003) สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคมุ
ได ซ่ึงบริษทัใชรวมกนัเพือ่ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือ
ตอไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธรุกิจ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัส
ไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสยีงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะ
เปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑที่เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไมมีตัวตน
ก็ได ผลิตภณัฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได  
  2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได
ผลิตภัณฑ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวทีส่องที่เกิดขึ้นถัดจาก Product 
ราคาเปนตนทนุ (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคณุคา (Value) ของผลิตภัณฑกบั
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตดัสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกล
ยุทธดานราคาตองคํานึง (1) คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณา
การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและ
คาใชจายที่เกี่ยวของ (3) การแขงขัน (4) ปจจัยอ่ืนๆ กลยทุธดานราคาจะกลาวถึงรายละเอียดในตอน
ตอไป 
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  3.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึง
พอใจตอตราสนิคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบคุคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกดิ
ความตองการ ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ 
และพฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขาย 
และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal Selling) เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลาย
ประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือส่ือสาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรจจุุดมุงหมายรวมกันได  
  4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกจิกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรการไปยัง
ตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

กระบวนการจัดซื้อขององคกร  (ยุทธนา    ธรรมเจริญ, 2547 : 303 - 308 อางอิง 
จาก Kotler, 2003)   Robinson และคณะไดจัดแบงขั้นตอนการซื้อของธุรกิจออกเปน 8 ขั้นตอนที ่
เรียกวา Buy Phases ดังตอไปนี้ 

1.  การรับรูปญหา (Problem Recognition) การตระหนักถึงปญหาของสินคาและ 
บริการซึ่งเกิดจากปญหาภายในและภายนอก   
 ปญหาภายใน ไดแก  
 -  ความตองการพัฒนาผลิตภณัฑใหมและตองการวัตถุดิบ อุปกรณชนิดใหม 
 -  ความเสียหายจากเครื่องมือและอุปกรณ 
                    -  การซื้อวัสดทุี่ไมนาพอใจจงึตองหาตัวแทนใหม 
 -  ผูจัดการซื้อมองเห็นโอกาสในการซื้อวสัดุในราคาถูกและคุณภาพด ี

ปญหาจากภายนอก ไดแก 
-  ผูซ้ือไดรับแนวคิดใหมในการจัดแสดงสนิคา โฆษณา โทรศัพทจาก 

พนักงานขายที่นําเสนอสนิคาที่ดีกวา ราคาถูกกวา นกัการตลาดตองกระตุนใหเกดิการตระหนกัถึง
ปญหาโดยการใชจดหมายสงโดยตรง (Direct Mail) หรือ การติดตอทางโทรศัพท (Telemarketing) 
หรืออ่ืนๆ 

2.  การกําหนดรายละเอียดความตองการผลิตภัณฑ (General Need Description  
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and Product Specification) ความตองการของผูซ้ือในปจจุบันคือ ประเภทสินคาและปริมาณสินคา 
สําหรับสินคาทั่วไปจะไมมคีวามเกีย่วของกับกระบวนการซื้อ แตสําหรับสินคาที่มีความซับซอนผู
ซ้ือจะตองทํางานรวมกนัหลายฝาย เชน วิศวกรรมการผลิต ผูใช และอื่นๆ ในการกําหนดความ
ตองการตางๆ รวมถึงความนาเชื่อถือ ความทนทาน ราคาและลักษณะอื่นๆ นกัการตลาดสามารถ
ชวยผูซ้ือไดโดยการอธิบายวาสินคาจะสนองความตองการของผูซ้ือไดอยางไร 

3. การกําหนดคณุสมบัติผลิตภัณฑ (Product Specification) ในปจจุบันองคกร 
ซ้ือไดพัฒนาคณุสมบัติเชิงเทคนิคของสินคาขึ้นมา ซ่ึงโดยปกตแิลวบริษัทจะมอบหมายใหคณะ
วิศวกรวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑ (Product Value Analysis : PVA) 

  การวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑ (Product Value Analysis) คือ แนวทางการลด 
ตนทุนการผลิตโดยการศึกษาการออกแบบวิธีการผลิตใหมหรือใหมีมาตรฐานและตนทุนถูกลง 
  คณะวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑจะทําการพิจารณาสวนประกอบที่มีตนทนุสูงซึ่ง
ปกติแลวจะมสัีดสวนประมาณ 20% ขององคประกอบทั้งหมด และมีมูลคาคิดเปนสัดสวนของ
ตนทุนการผลิตประมาณ 80% นอกจากนี้คณะทํางานดังกลาวยังทําหนาที่ระบวุา ช้ินสวนใดของ
ผลิตภัณฑที่มคีวามคงทนถาวรกวาตัวผลิตภัณฑ และกําหนดคณุลักษณะทีด่ีที่สุด หรือมีประโยชน
มากที่สุดของผลิตภัณฑ การระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑเปนลายลักษณอักษรและมีความชัดเจน 
จะชวยใหผูซ้ือสามารถปฏิเสธชิ้นสวนที่แพงเกินไปหรือไมตรงกับมาตรฐานที่กําหนดไวได สําหรับ
ผูขายก็สามารถใชการวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑ เปนเครื่องมือในการจัดตําแหนงของตัวใหชนะใจ
ลูกคา และผูขายยังไดเพิ่มโอกาสใหตนเองในการไดรับเลือกจากลูกคาอีกทางหนึ่งดวย 

4. การคนหาผูขาย (Supplier Search) ผูซ้ือจะกําหนดลักษณะของผูขายที ่
เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากสมุดรายการคา การคนหาทางคอมพิวเตอร การโทรศัพทไปขอ
คําแนะนําจากบริษัทอื่นๆ ดูจากโฆษณาการคา และการแสดงสินคา เปนตน แตอยางไรก็ตาม 
ปจจุบันคนสวนใหญมักคนหาจากอนิเตอรเน็ต สําหรับผูขายรายใหญจะใชการลงประกาศรายการ
สินคาทางอินเตอรเน็ต ในสมุดรายการคา ทําการโฆษณา สงเสริมการขาย และสรางชื่อเสียงทาง
การคา ผูขายรายยอยก็ยอมตองการผลประโยชนเชนเดยีวกับผูขายรายใหญ ดังนั้นจึงตองใชวิธีการ
เดียวกัน 

ผูขายควรจะตองมีรายช่ืออยูในรายการซึ่งใหบริการทั้งสินคาและบริการ  
จะตองมีการพฒันาการโฆษณา สงเสริมการขายและสรางชื่อเสียงที่ด ี ผูขายที่ขาดความสามารถใน
การผลิตหรือประสบปญหาจากชื่อเสียงทีถู่กทําลาย ทําใหไดรับความเสียหายจะไดรับการปฏิเสธ 
สวนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจไดรับการติดตอจากตวัแทนของผูซ้ือ ซ่ึงจะทําการพิจารณา
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โรงงานผลิตของผูขายและพบปะกับบุคลากรของพวกเขา หลังจากทําการประเมินแตละบริษัทแลว 
ผูซ้ือจะไดรายชื่อผูขายที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ 

5. การพิจารณาขอเสนอในการขาย (Proposal Solicitation) ผูซ้ือจะเปด 
โอกาสใหผูขายที่มีคุณสมบตัิตรงตามความตองการไดมาเสนอแบบเสนอโครงการ ในกรณีที่สินคา
ที่มีความซับซอนหรือราคาแพง ผูซ้ือจะตองการรายละเอียดของแบบเสนอโครงการที่เปนลาย
ลักษณอักษรจากผูขายแตละราย หลังจากประเมินรายละเอียดของโครงการแลวกจ็ะใหผูขายเขามา
ทําการเสนอขายอยางเปนทางการ ดังนัน้การตลาดจะตองมีความเชี่ยวชาญทางดานการวิจยั การ
เขียนและการเสนอรางโครงการและเขยีนเสนอโครงการที่เปนลายลักษณอักษรตองเปนเอกสารทาง
การตลาดไมใชเอกสารทางเทคนิคเพียงอยางเดียว การเสนอโครงการดวยวาจาตองทําใหเกิดความ
มั่นใจ สามารถแสดงจุดยนืของบริษัทและแหลงทรัพยากรของบริษัทที่เดนกวาคูแขงไดเปนอยางดี  

6.  การคัดเลือกผูขาย (Supplier Selection) กอนการเลือกผูขาย ศูนยกลางการซื้อจะ 
กําหนดและจดัลําดับความสาํคัญคุณสมบัติที่ผูซ้ือที่ตองการ หลังจากนั้นจึงจดัอันดับผูขายตาม
เกณฑและระบุรายที่นาสนใจที่สุด ในทางปฏิบัตผูิซ้ือจะใชหลายวิธีเพื่อประเมินผูขาย นักการตลาด
ตองทําความเขาใจใหดีเพื่อใหผูซ้ือเขาใจถึงการประเมนินี้ มีนกัวจิัย 3 ทาน (Anderson, Jain, และ 
Chintagunta) ไดศึกษาวิธีหลักที่นักการตลาดใชประเมนิมูลคาลูกคาพบวามี 8 วิธี บริษัทมีแนวโนม
จะใชวิธีที่งายกวาถึงแมวาวธีิที่ยุงยากซับซอนจะทาํใหไดซัพพลายเออรที่ถูกตองมากกวา 

การเลือกและความสําคัญของคุณสมบัติตางๆ จะแตกตางไปตามประเภทของ 
สถานการณการซื้อ การจัดสงสินคาที่เชื่อถือได ราคา และชื่อเสียงของผูขายมีความสําคัญมาก
สําหรับผลิตภัณฑที่ตองสั่งซื้อเปนประจํา สวนผลิตภัณฑที่มีปญหาในขั้นตอนการใชงาน เชน 
เครื่องถายเอกสารจะตองมีคุณสมบัติสําคัญสามประการ ไดแก บริการดานเทคนิค ความยืดหยุนของ
ผูขาย และความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ สวนผลิตภณัฑที่อาจกอใหเกดิปญหาขัดแยง อันจะนําไปสู
ปญหาภายในองคกร (เชนการเลือกระบบคอมพิวเตอร) คุณสมบัติสําคัญที่สุด ไดแก ช่ือเสียงของ
ผูขาย ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ และความยดืหยุนของผูขาย 

ศูนยการซื้ออาจพยายามที่จะเจรจากับผูขายที่ตนพอใจมากกวา เพื่อใหไดราคาและ
เงื่อนไขที่ดีกวา กอนการตัดสินใจเลือกขั้นสุดทาย ในป ค.ศ. 1998 การตอบสนองของผูซ้ือคิดเปน 
92% ที่ตอบแบบสํารวจของนิตยสาร Purchasing กลาวถึงการตอรองราคาวาเปนหนึ่งในความ
รับผิดชอบสูงสุด เกือบทั้งหมดไดใหความสําคัญกับปจจยัดานราคาในการพจิารณาเลือกผูขาย 
นักการตลาดสามารถเผชิญการเรียกรองราคาต่ํากวาพวกเขา อาจแสดงหลักฐานใหเห็นตนทนุ
ของวัฏจักรผลิตภัณฑในลักษณะที่ราคาสินคาของพวกเขาต่ํากวาของคูแขง นอกจากนีย้ังสามารถ
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อางถึงมูลคาของบริการที่ผูซ้ือไดรับในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่การบริการเหลานี้มีความ
เหนือกวาคูแขง   

7. การกําหนดลักษณะเฉพาะของคําสั่งซื้อ (Order – Routine Specification)  
หลังจากเลือกผูขายแลว ผูซ้ือจะเจรจาเกีย่วกับการสั่งซื้อขั้นสุดทาย มกีารกําหนดคณุสมบัติ
ผลิตภัณฑจํานวนที่ตองการ เวลาสงสินคาที่ตองการ นโยบายการคืนสินคา การรับประกันสินคา
และอื่นๆ ในกรณีการดูแลซอมแซมและใชงานสินคา ผูซ้ือหันมาใชสัญญาสั่งซื้อสินคาแบบรับเหมา 
(Blanket Contract) มากกวาการสั่งซื้อเปนระยะๆ ซ่ึงสัญญาแบบรับเหมานี้จะเปนความสัมพันธ
ระยะยาวระหวางผูขายกับผูซ้ือโดยผูขายสัญญาที่จะจัดสงสินคาใหในราคาที่ตกลงไวกอนและ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดเนือ่งจากผูขายเปนผูดูแลสินคาคงคลัง บางครั้งสัญญาแบบรับเหมานี้ถูก
เรียกวา Stock Less Purchase Plans หมายถึง การสต็อกไวนอย เมื่อมีความตองการสินคา 
คอมพิวเตอรของผูซ้ือจะจัดสงคําสั่งซื้อไปใหผูขายโดยอตัโนมัติ 

การทําสัญญาแบบรับเหมานําไปสูการซื้อจากผูขายแหลงเดียวแตมีสินคาหลาย
รายการ ระบบนี้ชวยทําใหผูขายมีความใกลชิดกับผูซ้ือมากขึ้นและทําใหผูขายภายนอกไมมีโอกาส
ไดเขามายกเวนในกรณีที่ผูซ้ือไมมีความพอใจในราคาคณุภาพ และบรกิารของผูขายที่ใชบริการอยู 

8.  การทบทวนผลการปฏิบัติการ (Performance Review) ผูซ้ือจะทําการตรวจสอบ 
คุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผูขายที่ไดรับการคัดเลือกไวมี 3 วิธีที่นยิมใช คือ 

     8.1   ผูซ้ือติดตอผูใชรายสุดทายและทําการประเมินผล 
     8.2   ผูซ้ือจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑที่ใชวิธีการถวงน้ําหนักในการให 

คะแนน 
     8.3   ผูซ้ืออาจรวมตนทนุของผูขายที่คุณภาพไมดีมาเพื่อปรับปรุงตนทุนการ 

ส่ังซื้อและราคา 
การทบทวนผลการปฏิบัติงาน ทําใหผูซ้ือยังคงดําเนนิงานเปลี่ยนแปลงหรือส้ินสุด

ความสัมพันธกับผูขายได ดังนั้นผูขายควรควบคมุตัวแปรเดียวกันกับตวัแปรที่ผูซ้ือและผูใชราย
สุดทายควบคมุ 

ลําดับขั้นตอนการจัดซื้อ รวมถึงรูปแบบสถานการณการซื้อสําหรับงานใหม (New 
Task) การซื้อซํ้าแบบเดิม (Straight Rebuy) หรือการซื้อซํ้าแบบปรับปรุง (The Modified Rebuy) 
บางขั้นตอนอาจนํามาพิจารณาหรือถูกมองขาม ตัวอยางเชนในสถานการณการซื้อแบบเดิม โดยปกติ
ผูซ้ือจะมีผูขายที่ช่ืนชอบอยูแลวหรือไดจดัอันดับรายชื่อผูขายไวแลว ดังนั้นการคนหาและการ
พิจารณาขอเสนอในการขายจะไมนํามากลาวถึง 
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วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
  ศรินทร  ขันตวัิฒนะกุล (2545)  ไดศกึษาเรื่องปจจัยในการตัดสินใจเลอืกใชบริการ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาระหวางประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท อี.แอล.ซี. คอนเทนเนอร 
ไลนส จํากัด  พบวา  บริษัทซึ่งเปนผูใชบริการขนสงสินคาระหวางประเทศของบริษัท อี.แอล.ซี. 
คอนเทนเนอร ไลนส จํากดั ในธุรกิจประเภทเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมให
ความสําคัญตอปจจัยการตัดสินใจในการเลือกใชบริการทางดานการบริการ  ดานการตลาด และดาน
การจัดการ  ในระดับเดียวกนั หากพิจารณาในรายละเอียดพบวา ผูใชบริการใหความสําคัญในปจจยั
ดานการตลาดและการจดัการ  สําหรับปจจัยดานการบรกิารนั้น  ผูใชบริการใหความสําคัญเกือบทุก
ดานยกเวนแตความเอาใจใสในการบริการหลังการขายทีผู่ใชบริการใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง  สําหรับการศึกษาในครั้งนี้  ไดสุมกลุมตัวอยางจากบริษัทลูกคาจากธุรกิจประเภทเกษตรกรรม 
19 บริษัท  บริษัทลูกคาจากธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม 34 บริษัท  และบรษิัทลูกคาจากธุรกจิ
ประเภทพาณชิยกรรม 55  บริษัท รวมทั้งสิ้น  108 บริษัท 

ฐิติมา  วงศอินตา (2545)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการคัดเลือกผูประกอบการ 
ขนสงดวยรถบรรทุก  พบวากลุมปจจยัทีม่ีผลตอการคัดเลือกผูประกอบการขนสงมี 4 กลุมปจจัย
ไดแก  ปจจยักลุมที่ 1  อัตราคาขนสง (Rate Related)  ปจจัยกลุมที ่ 2 การใหบริการ (Customer 
Service) ในเรื่องความนาเชือ่ถือ  เวลาทั้งหมดในการจดัสง  ปจจัยกลุมที่ 3 การประกนัความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น  ปจจัยกลุมที่ 4  อุปกรณหรือเครื่องมือและความยดืหยุนในการใหบริการ  พบวาปจจยั
ทางดานประสทิธิภาพการใหบริการจะมีผลกระทบตอศักยภาพการแขงขันของบริษัทมากกวาปจจยั
อ่ืน ๆ รองลงมาคือ ปจจยัทางดานขีดความสามารถของผูประกอบการขนสง  สําหรับการศึกษาใน
คร้ังนี้ไดเลือกวิธีการสํารวจขอมูลโดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัวรวมกบัการสํารวจทางไปรษณยี
โดยการศึกษาผูบริการการขนสง 2 กลุมธุรกิจคือ 1. ผูผลิตสินคาอุตสาหกรรม โดยเลือก
อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต  ซ่ึงมีกําลังการผลิตคอนขางสูง  2. ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคโดย
เลือกกลุมสินคาปลีก  ซ่ึงมีอัตราการอุปโภคบรโิภคในตลาดตลอดเวลา 
  เกรียงศักดิ์  พิสิฐบัณฑูรย (2543)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอลูกคาในการ
เลือกใชบริการของธุรกิจขนสงสินคาเอกชนโดยรถบรรทุก  ผลการศึกษาพบวา  มีปจจัยหลาย
ประการที่มีผลตอการเลือกใชบริการของธุรกิจขนสง  มีดังนี้คือ 
  ปจจัยส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอลูกคาในการเลือกใชบริการ คือ การเปลี่ยน 
แปลงดานราคาน้ํามันและแกสที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  เปนปจจยัภายนอกที่สงผลกระทบตอการใช
บริการขนสงสินคามากที่สุด  ปจจัยรองลงมาซึ่งสงผลบางเล็กนอย  คือ การที่ประชากรมีรายไดเพิม่
มากขึ้นหรือลดลงเปนผลทําใหอํานาจการซื้อของผูบริโภคเพิ่มขึ้นหรือลดลง  และการเปลี่ยนแปลง
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อัตราดอกเบี้ยสงผลทําใหตนทุนของสิ่งตาง ๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลง  ทําใหเกิดการกักตุนสินคาหรือเรง
ระบายสินคาใหเร็วขึ้น 
  ปจจัยภายในองคกรที่มีผลตอการเลือกใชบริการเรียงตามลําดับความตองการคือ  
ความสะดวกในการรับสงสินคา  ความรวดเรว็ในการขนสงสินคา  การรักษาความปลอดภัยของ
สินคา  ความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของบริษัทขนสง  อัตราคาบริการ  ความตรงตอเวลาในการ
ขนสง  การบริการของพนักงาน และความสม่ําเสมอในการใหบริการ 
  ปจจัยระหวางบุคคลที่มีผลตอการเลือกใชบริการคือ  ความสัมพนัธสวนตัวกับ
ผูบริหารของบริษัทขนสง  ซ่ึงปจจัยนี้สงผลบางเล็กนอย 
  บริการที่คาดหวัง (Expected Service) จากการศึกษาพบวาบริการที่ลูกคาคาดหวัง
วาจะไดรับมากที่สุด คือ ความสะดวกในการรับสงสินคา รองลงมาคือการไดรับการบริการที่รวดเร็ว
ในการขนสงสินคา ตอมาคือการไดรับสินคาในสภาพเรียบรอย ซ่ึงหมายถึงการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของสินคา อันดับสี่คือการที่บริษัทขนสงมีความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของบริษัท และ
อันดับที่หาคือ การใชบริการในราคาที่เหมาะสม 
  บริการสวนเพิม่ (Exceeded Service) คือ การที่ลูกคาไดรับบริการเกินความ
คาดหวัง เชน การรับประกันความเสยีหายตามมูลคาของสินคา การกําหนดเวลาที่สินคาจะถึง
จุดหมายปลายทางที่ตกลงกนั การใหบริการติดตามสินคาจากตนทางถึงปลายทาง การใหบริการ
ตอบรับเมื่อสินคาถึงมือผูรับแลว 
  ทิพยวรรณ  อาจณรงค (2547)  ไดศึกษาเรื่องปจจยัที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
ธุรกิจขนสงโดยรถบรรทุก ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการใน
ระดับที่มีความสําคัญมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ  โดยเนนถึงสภาพรถยนตเมื่อถึง
ปลายทางสมบูรณ/ไมเสียหาย  ปจจัยดานบุคคล โดยเนนที่พนักงานขบัรถขนสงมีความชํานาญใน
การขับรถและมีความรับผิดชอบ และปจจัยดานขบวนการใหบริการ โดยเนนวาสามารถสง
รถบรรทุกตรงตามกําหนดเวลา  การติดตอส่ังงานสามารถทําไดสะดวก รวดเร็ว และติดตามงาน  
สําหรับปจจัยที่มีความสําคัญนอยไดแก  ปจจัยดานราคา โดยเนนทีค่าบริการตอเที่ยว  ปจจยัดาน
สถานที่ โดยเนนที่สามารถสงรถยนตไดตามที่บริษัทตองการ  ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด โดย
เนนการเปนผูสนับสนุนงานตามที่บริษัทรองขอ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยเนนวา
บริษัทขนสงตองมีประสบการณในการขนสง 
 
 


