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บทที ่2 

ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1   แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ภายในจงัหวดั
เชียงใหม่ มีแนวทางการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand Theory) 

อุปสงค์ (Demand) หรือปริมาณความตอ้งการซ้ือ หมายถึง จ านวนสินคา้และบริการชนิด
นั้นท่ีผูบ้ริโภคประสงคจ์ะซ้ือในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ท่ีระดบัราคาต่างๆของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น 
ในทางเศรษฐศาสตร์ มีการให้ค  านิยามหรือค าจ ากดัความวา่ หมายถึง อุปสงคท่ี์มีประสิทธิผล (Effective 
Demand) ซ่ึงเป็นอุปสงค์ท่ีมีการซ้ือขายเกิดข้ึนจริง จากผูบ้ริโภคท่ีมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะซ้ือ 
(Ability and Willingness to Pay) สินคา้และบริการนั้นมาสนองความตอ้งการของตน หากพิจารณาถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคแลว้ ผูบ้ริโภคต่างมีความปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพอใจสูงสุด ในการบริโภค
สินคา้และบริการนั้น ผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์หลายประการในการเลือกบริโภคสินคา้และ
บริการ ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดข้องผูบ้ริโภค ระดบัราคาของสินคา้และบริการ รสนิยมของผูบ้ริโภค และระดบั
ราคาของสินคา้และบริการชนิดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ระดบั
การศึกษาของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

ฟังก์ช่ันของอุปสงค์ 

ฟังก์ชัน่ของอุปสงคก์็เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ท่ีมีอยูร่ะหวา่งปริมาณซ้ือของสินคา้ชนิด
ใด ชนิดหน่ึงกับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของสินคา้ชนิดนั้น (วีนัส ฤาชัย. 2548) เขียนด้วย
สัญลกัษณ์ทางพีชคณิตดงัน้ี 
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Qx   =   f  (Px,Ax,Dx,Ox  Ic,Tc,Ec  Py,Ay.Dy,Oy  G,N,W,…) 
  ปัจจยัเชิงกลยทุธ์          ปัจจยัผูบ้ริโภค ปัจจยัคู่แข่งขนั                ปัจจยัอ่ืนๆ 
 
         

ปัจจยัท่ีสามรถควบคุมได ้   ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
ภาพที ่2.1  สัญลกัษณ์ทางพีชคณิตของทฤษฎีอุปสงค ์

โดยตวัแปรท่ีอยูซ่า้ยมือเป็นตวัแปรผล (ตวัแปรตาม) ในท่ีน้ี คือ Qx ซ่ึงเป็นปริมาณสินคา้ 
X ท่ีมีผุเ้สนอซ้ือ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัตวัแปรทั้งหลายท่ีอยูใ่นวงเล็บทางขวามือ (ตวัแปรอิสระ) 

ปัจจัยทีก่ าหนดอุปสงค์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

 1)  ตัวแปรที่ควบคุมได้ (Controllable Variable) คือตวัแปรท่ีมีผลโดยตรงต่ออุปสงค์
ของสินคา้ X และผูข้ายสามารถใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดได ้

1.1) ราคาสินค้า X (Price of Product x = Px) โดยทัว่ไปถา้ราคาสินคา้สูงข้ึนผูซ้ื้อ
จะซ้ือสินคา้X ในปริมาณท่ีลดลง และในทางตรงกนัขา้มถา้ราคาลดลงปริมาณสินคา้ X ท่ีผูซ้ื้อเสนอซ้ือ
จะเพิ่มมากข้ึน ถา้มีราคาต ่าปริมาณเสนอซ้ือจะน้อยลง ดงันั้นผูข้ายสามารถก าหนกราคาไดว้า่ควรจะ
ขายในราคาเท่าไร  

1.2) การส่งเสริมการขายสินค้า X (Promotion Strategy = Ax) ซ่ึงได้แก่ ปัจจยัท่ี

สามารถส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion Effort) Qxไดม้ากข้ึน เช่น การโฆษณา การลด

แลกแจกแถม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อ ซ้ือสินคา้ X ใหม้ากข้ึน  

1.3) ตัวของสินค้า X (Dx) (Product Quality & Design X = Dx) ซ่ึงได้แก่ การ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ คุณภาพของสินคา้ X เอง ผูซ้ื้อสินคา้บางคนซ้ือสินคา้เพราะ

ชอบรูปลกัณ์แปลกๆใหม่ๆ ของสินคา้ ดงันั้นผูข้ายสามารถเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของสินคา้ท่ีจะเขา้ถึง

ลูกคา้บางกลุ่มได ้ 

1.4) การวางขายสินค้า X (Place of Sale =Qx) ซ่ึงไดแ้ก่ ท่ีตั้ง คลงัสินคา้ ท่ีจ  าหน่าย

สินคา้ X ถา้หากสินคา้ X วางขายอยูท่ ัว่ไป ลูกคา้สามารถหาซ้ือไดง่้าย ดงันั้นผูข้ายสามารถให้บริการ

ต่างๆตามมา เช่น ใหค้  าแนะน าการใช ้ซ่อม ประกนั ซ่ึงช่วยเพิ่มยอดขายเช่นเดียวกบัท่ีตั้งของร้านขาย 
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 2)  ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้  (Uncontrollable Variable) ตัวแปรท่ีผู ้ขายไม่สามารถ
ควบคุมไดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  

 2.1) ตัวแปรเกีย่วกบัผู้ซ้ือสินค้า หรือผู้บริโภค (Consumer Variables) 

2.1.1) รายได้ของผู้ซ้ือ/ ผู้บริโภค (Ic)  ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ของ
ผูบ้ริโภคและปริมาณซ้ือสินคา้ X สามารถคาดไดว้า่จะเป็นบวกหรือลบไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะของสินคา้  

-  สินค้าปกติ (Normal or Superior Goods) โดยทั่วไปสินค้าจะมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัรายได้ของผูบ้ริโภค เม่ือผูซ้ื้อมีรายได้เพิ่มข้ึนปริมาณสินค้าท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการเสนอซ้ือจะเพิ่มข้ึนไปดว้ย ความสัมพนัธ์เป็นไปในทางบวก  

-  สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) เ ม่ือผู ้ซ้ือมีรายได้เพิ่มข้ึน
ปริมาณสินคา้ดอ้ยคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเสนอซ้ือจะลดลง เม่ือราคาสินคา้ดอ้ยคุณภาพสูงข้ึน ผูซ้ื้อ
มีความรู้สึกว่ารายได้ลดลงเพราะซ้ือสินค้าได้ในปริมาณน้อยลง จึงจ าเป็นต้องงดการซ้ือสินค้า
บางอยา่งท่ีจ  าเป็นอยา่ง เพื่อน าเงินมาซ้ือสินคา้ดอ้ยเพิ่มข้ึน ในทางกลบักนั เม่ือราคาสินคา้ดอ้ยลดลง ผู ้
ซ้ือมีความรู้สึกว่ารายได้เพิ่มมากข้ึน เพราะสามารถซ้ือสินคา้เหล่าน้ีได้ในปริมาณท่ีสูง ผูซ้ื้อมกัซ้ือ
สินคา้บางอยา่งท่ีมีคุณภาพดีกวา่มาบริโภคแทนปริมาณสินคา้ดอ้ยท่ีเคยซ้ือประจ าจึงลดลงไป  

2.1.2) รส นิยมและคว ามชอบของ ผู้บ ริ โภค  (Consumer Tastes and 
Preference: Tc) การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูซ้ื้อก็มีผลต่อปริมาณสินคา้ท่ีผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือมากกว่า
ถา้ผูซ้ื้อหนัมานิยมชมชอบสินคา้ X ก็ยอ่มจะท าใหป้ริมาณสินคา้ X ท่ีจะขายไดเ้พิ่มมากข้ึนหรือในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้ความนิยมชมชอบสินคา้ X ลดลง ก็จะท าใหอุ้ปสงคข์องสินคา้ X ลดลงไปดว้ย  

2.1.3) การคาดคะเนของผู้ซ้ือ (Expectation : EC) การคาดคะเนของผูซ้ื้อ
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานะทางเศรษฐกิจ ของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจเป็นการคาดคะเนเก่ียวกบั
ราคาสินคา้นั้นในอนาคต หรือการคาดคะเนเก่ียวกบัรายไดข้องผูซ้ื้อในอนาคต  

 2.2) ตัวแปรทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ขายรายอืน่ (Competitors Variables) ซ่ึงอาจเป็นคู่แข่งท่ี
ขายสินคา้ Y ซ่ึงสามารถใชท้ดแทนสินคา้ X ได ้หรืออาจเป็นผูข้ายซ่ึงขายสินคา้ Z ท่ีสามารถใชร่้วมกบั
สินคา้ X ได ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

2.2.1) ราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า X (Price of Related Products)  
ปริมาณซ้ือข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ถา้สินคา้ชนิดหน่ึงมีราคาสูงข้ึน จะส่งผลต่อปริมาณ
การซ้ือสินคา้ X เช่น ถา้เป็น สินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนั หากมีการเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้ X คือ ถา้
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ราคาสินคา้ X สูงข้ึน ปริมาณการซ้ือสินคา้ X ก็จะลดลง เพราะผูบ้ริโภคจะหันไปซ้ือสินคา้อ่ืนท่ีใช้
แทนกนัได ้ ถา้เป็น สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั หากมีการเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้ตวัใดตวัหน่ึง จะท า
ให้ปริมาณการซ้ือเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั คือ ถา้สินคา้ X ราคาสูงข้ึน ทั้งปริมาณการซ้ือ
สินคา้ X และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งจะลดลงทั้งคู่ 

2.2.2) การส่งเสริมการขายของสินค้าที่เกี่ยวข้อง (Ay) การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายของผูข้ายสินคา้ Y จะมีผลท าให้ปริมาณการซ้ือสินคา้ X ลดลง ในทางตรงขา้มการ
ส่งเสริมการขายของผูข้ายสินคา้ Z จะมีผลท าใหป้ริมาณซ้ือสินคา้ Xa เพิ่มข้ึน  

2.3)  ตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable Variables) ตวัแปรท่ีผูข้าย
ไม่สามารถควบคุมไดแ้บ่งออกเป็น 

2.3.1) นโยบายของรัฐบาล (G) ท่ีอาจจะมีนโยบายในการส่งเสริมหรือลด
ปริมาณการซ้ือสินคา้ X  

2.3.2)  จ านวนผู้ซ้ือหรือขนาดของประชากร (N) ซ่ึงจะมีผลในทางบวกกบัอุป
สงคข์องสินคา้  

2.3.3) สภาพดินฟ้าอากาศ (W) โดยอาจจะสนบัสนุนหรือลดการซ้ือสินคา้ X 
ได ้เช่น ปริมาณน ้ าฝนในพื้นท่ี อาจส่งผลให้ปริมาณซ้ือร่มเพิ่มข้ึน ในหน้าหนาว จะมีความตอ้งการ
สินคา้กนัหนาวเพิ่มมากข้ึนกวา่ปกติ เป็นตน้ 

2.2.2 ทฤษฎีโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคของ ฟิลิปป์ คอทเทอร์ (Philip Kother) หรือ S-R 
Theory 

 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) หรือ S-R Theory เป็นการศึกษา
ถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการเกิดส่ิงกระตุน้ 
(Stimulus) ท าให้เกิดความต้องการ เม่ือส่ิงกระตุ้นนั้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค 
(Buying’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผู ้ผลิตหรือผู ้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซ่ึง
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ จะไดรั้บอิทธิพลต่างๆภายในใจผูบ้ริโภค แลว้จะมีการตอบสนองของผูบ้ริโภค 
(Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Buyer’s purchase decision) 

 เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคสินคา้และการบริการ วา่ถา้
ผูบ้ริโภคมีรายไดจ้  ากดัจะมีการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการอยา่งไร และสาเหตุอะไรท่ี
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ท าใหผู้บ้ริโภคโดยทัว่ไปซ้ือสินคา้และบริการมเพื่มข้ึน เม่ือราคาสินคา้และบริการลดลง และซ้ือสินคา้
และบริการนั้นลดลง เม่ือราคาสินคา้และบริการเพิ่มข้ึน 

 ทางเศรษฐศาสตร์เช่ือว่า ผู ้ซ้ือมีความต้องการในการซ้ือสินค้าและบริการอย่าง
หลากหลาย แต่เน่ืองจากผูซ้ื้อมีขีดจ ากดัทางดา้นทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู ่ดงันั้นผูซ้ื้อจึงมีการจดัอนัดบั
ความส าคญัของสินคา้และบริการท่ีตอ้งการซ้ือแตกต่างกนัออกไป โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการได้รับ
ประโยชน์สูงสุดท่ีตนเองไดรั้บ 
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ส่ิงกระตุ้น (Stimulus : S) 

ส่ิงเร้าทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์และบริการ  
- ราคา 
- การจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- กระบวนการ 
- บุคลากร 
- หลกัฐานทางกายภาพ 

ส่ิงเร้าอืน่ๆ 
-  เศรษฐกิจ 
-  เทคโนโลย ี
-  วฒันธรรม 
-  อ่ืนๆ 

 

กล่องด า 

การตอบสนอง (Response :R) 

-  การเลือกผลิตภณัฑ ์

-  การเลือกตราผลิตภณัฑ ์

- การเลือกผูข้าย 

-  เวลาในการซ้ือ 

-  ปริมาณในการซ้ือ 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristic) 

1.  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม และสังคม 

2.  ปัจจยัส่วนบุคคล 

3.  ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ 
(Buyer’s decision process) 

1.  การรับรู้ปัญหา 
2.  การคน้หาขอ้มลู 
3.  การประเมินผลทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) 

1.  อาย ุ

2.  วงจรชีวติครอบครัว 

3.  อาชีพ 

4.  โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได ้

5.  การศึกษา 

6.  ค่านิยม และรูปแบบการด ารงชีวติ 

ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
1.  การจูงใจ 
2.  การรับรู้ 
3.  การเรียนรู้ 
4.  คาวมเช่ือ 
5.  ทศันคติ 
6.  บุคลิกภาพ 
7.  แนวคิดของตนเอง 

 

 

ปัจจัยภายนอก (External factors) 
1.  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
2.  ปัจจยัดา้นสังคม 
 

ภาพที่  2.2 แบบจ าลองพฤติกรรมผู ้บ ริโภค 
(Consumer behavior model) หรือ  S – R Theory 
และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือของผู ้บริโภค 
(Kotler. 1997: 172) 
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การศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูซ้ื้อ (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ S-R Theory เพื่อให้
ทราบถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยจุดเร่ิมต้นเกิดจากการมีส่ิงกระตุ้น
(Stimulus) ท่ีท  า ให้ เ กิดความต้องการ เ ม่ือ ส่ิ งกระ ตุ้นผ่าน เข้ามาในความ รู้ สึก นึกคิดของผู ้
ซ้ือ  (Buyer’s black box) ซ่ึ ง เปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผู ้ผ ลิตหรือผู ้ขายไม่สามารถคาดคะเน
ได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ จากนั้นจะเกิดการการ
ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) โดย
รายละเอียดของทฤษฎีมีดงัน้ี 

1)  ส่ิ งกระ ตุ้น  (Stimulus) ส่ิ งกระตุ้นอาจเ กิด ข้ึนเองจากภายในร่างกาย  (Inside 
stimulus) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside stimulus) ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจ ให้เกิดการซ้ือ
สินคา้ (Buying motive) ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจให้ซ้ือดา้นจิตวทิยาก็ได ้ส่ิง
กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

1.1)  ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด  (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีสามารถ
ควบคุมและตอ้งจดัใหมี้ข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ประกอบดว้ย  

1.1.1)  ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
1.1.2)  ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price)  
1.1.3)  ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจ าหน่าย (Place)  
1.1.4)  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

1.2) ส่ิงกระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอก ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่  

1.2.1)  ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ 
1.2.2)  ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี
1.2.3)  ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง  
1.2.4)  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม  

2)  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได้จึงต้องพยามยาม
คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  
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2.2)  การตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือ จะมีส่วนประกอบเป็น
ขั้นตอน ดงัน้ี  

2.2.1)  การรับรู้ถึงความต้องการ คือ การทราบถึง ความแตกต่างของส่ิงท่ี
ตอ้งการ และสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่ 

2.2.2)  การคน้ขอ้มูล คือการกระตุน้เร้าความรู้ท่ีมีอยูใ่นความทรงจ า การคน้หา
อาจเกิดข้ึนจากภายในซ่ึงเป็นการส ารวจความทรงจ าอยา่งคราวๆ ถา้มีขอ้มูลไม่เพียงพอจะท าการคน้หา
จากภายนอก  

2.2.3)  การประเมินทางเลือกก่อนการซ้ือ หมายถึง กระบวนการซ่ึงทางเลือกทาง
หน่ึงจะถูกประเมินและเลือกให้ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีการกระท าควบคู่ไปกบัการ
หาขอ้มูลระหวา่งรอการตดัสินใจ  

2.2.4)  การบริโภค การตดัสินใจว่าจะบริโภคหรือไม่ เม่ือมีการซ้ือขายสินค้า
ผูบ้ริโภคจะมีการใชง้านหรือบริโภคสินคา้นั้นอยา่งไร  

2.2.5)  การประเมินหลงัการบริโภค คือ การประเมินระดบัความพอใจ ท่ีไดรั้บ
จากประสบการณ์การบริโภคสินคา้  

2.2.6)  การซ้ือ คือ การจะประกอบการตดัสินใจท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่าง ๆ 
อนัไดแ้ก่ จะซ้ือหรือไม่ จะซ้ืออยา่งไร จะซ้ือเม่ือใด จะซ้ือท่ีไหน และจะจ่ายอยา่งไร 

3) การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภคหรือผู ้
ซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1)  การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) 
3.2)  การเลือกตราสินคา้ (Band Choice) 
3.3)  การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) 
3.4)  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
3.5)  การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount)  

2.1.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เป็นผลมาจากความแตกต่างกนัของ
ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมี
ความแตกต่างกนั นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่าง
เหมาะสม (ฉัตยาพร, 2546: 38) สามารถแข่งปัจจยัออกเป็น  2 ประเภท คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอก 
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1) ปัจจัยภายใน (Internal factors) ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการ
แสดงออก มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ 
ทศันคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง 

1.1) การจูงใจ (Motivation) เป็นส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนจากภายใน ผลกัดนัให้เกิดการกระท า
ข้ึน และเป็นแรงจูงใจท่ีอยู่บนพื้นฐานของความต้องการ เม่ือไหร่ท่ีผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจแล้วความ
ตอ้งการก็จะไดรั้บการตอบสนอง 

1.2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือ
การกระท าของผูอ่ื้น การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไป แมว้า่จะถูกกระตุน้อยา่งเดียวกนั 
และสถานการณ์เดียวกนั ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บั ลกัษณะของส่ิงกระตุน้ ความสัมพนัธ์ของส่ิงกระตุน้กบั
ส่ิงรอบตวั และสภาพภายในของบุคคล 

1.3) การเรียนรู้ (Learning) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นไดแ้สดงพฤติกรรมแลว้ และเกิดข้ึน
โดยผ่านส่ิงต่าง คืๆอ แรงขบัภายใน ส่ิงเร้า ตวัเร่งให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนอง และแรงขบัเสริม
อ่ืนๆ การเรียนรู้จะท าให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรม และประสบการณ์ท าให้ผูบ้ริโภคเกดการเรียนรู้ได้
ใน 3 ลกัษณะ คือ 

1.3.1)  ดา้นการรับรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากการไม่รู้ขอ้งมูลมาเป็น
การรับรู้ขอ้มูลหรือจากท่ีรับรู้นอ้ยมาเป็นรับรู้มากข้ึน 

1.3.2)  ดา้นความรู้สึก เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้สึกจากไม่ชอบเป็นชอบ หรือ
จากชอบนอ้ยเป็นชอบมาก 

1.3.3)  ดา้นทกัษะ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเก่ียวกบัความช านาญคิอจาก
ส่ิงท่ีท าไม่เป็นมาเป็นท าเป็น หรือจากท่ีเป็นอ้ยมาเป็นมาก 

1.4)  ความเช่ือถือ (Beliefs) บุคคลย่อมมีความคิดท่ีตนยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
(Kotler, 2003: 198) หรือเป็นความคิดท่ียึดถือในใจ ซ่ึงเป็นผลมากจากประสบการณ์ในอดีตและมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

1.5)  ทัศนคติ (Attitudes) การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล
ความรู้สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฎิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหมายถึง
แนวโน้มของการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ใน
ขณะเดียวกนัความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นจึงตอ้ง
สร้างทศันคติของผูบ้ริโภคให้สอดคลอ้งกบัสินคา้และบริการ หรือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคแลว้
พฒันาสินคา้และบริการใหมี้ความสอดคลอ้ง 
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1.6)  บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันามาจาก
ความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการก าหนดรูปแบบในการ
ตอบสนองของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของมนุษยถู์กควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 
ระดบั คือ  

1.6.1) อิด (Id) ความตอ้งการข้ึนพิน้ฐานของมนุษย ์
1.6.2) อีโก ้(Ego) ความตอ้งการดา้นการยกยอ่งความภาคภูมิใจ ความเคารพ และ

สถานะของบุคคล 
1.6.3)  ซุปเปอร์อีโก ้(Superego) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงศีลธรรม และจริยธรรม

ของสังคมในตวับุคคล 

1.7)  แนวคิดของตนเอง (Self-concept) เป็นความรู้สึกของบุคคลเป็นส่ิงท่ีประทบัใจ
ของบุคคล ซ่ึงจะก าหนดลกัษณะของบุคคลนั้น แต่ละบุคคลจะมีบุคลิกส้วนตวัหรือแนวคิดของตนเอง
ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 

2)  ปัจจัยภายนอก (External factors) คือ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และไม่สามารถควบคุมได ้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1)  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural factor) เป็นผลรวมจากการเรียนรู้ระหว่างความ
เช่ือ ค่านิยม และประเพณี ซ่ึงจะควบคุมพฤติกรรมผูบ้ริโภคของสมาชิกในสังคม (Shiffman and 
Kanuk, 2000: G-4) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมแบ่งได ้ดงัน้ี 

2.1.1)  วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นสัญลกัษณ์หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดย
เป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง ซ่ึงเป็นตวัก าหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมใด
สังคมหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton. 2001: G-3) หรือเป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ และพฤติกรรม 

2.1.2)  วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มภายในสังคม 
ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน (Shiffman and Kanuk. 2000: G-13) หรือหมายถึง กลุ่มย่อยของ
วฒันธรรม ซ่ึงมีรูปแบบทางพฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนภายในวฒันธรรมเดียวกนั (Etzel, 
Walker and Stanton. 2001: G-12) วฒันธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐาน
ของมนุษย ์ประกอบดว้ย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผวิ พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ย
ดา้นอาย ุและกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 

2.1.3)  ชั้นสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็น
ระดบัฐานะท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกนั (Shiffman and 
Kanuk. 2000: G-12) มีการแบ่งหรือการจดัล าดับภายในสังคมซ่ึงถือเกณฑ์การศึกษา อาชีพ และ
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รูปแบบ ตลอดจนลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั (Etzel, Walker and Stanton. 2001: G-11) การแบ่งชั้นของสังคม
โดยทัว่ไปจะถือเกณฑ์รายได ้อาชีพ หรือพื้นท่ีอยูอ่าศยั ชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.2)  ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัดา้นสังคมแบ่งได ้ดงัน้ี 

2.2.1)  กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) กลุ่มบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลต่อทัศนคติ 
ค่านิยมและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (Etzel, Walker and Stanton. 2001: G-10) แบ่งไดเ้ป็นอีก 2 ระดบั 
คือ กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบา้น หรือผูร่้วมงาน และกลุ่ม
ทุติยภูมิ (Secondary groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม ศาสนา เพื่อนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั 
บุคคลกลุ่มต่างๆ 

2.2.2)  ครอบครัว (Family) ไดแ้ก่ บิดามารดาและพี่นอ้ง ครอบครัวถือเป็นกลุ่ม
ปฐมภูมิ 

2.2.3)  บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลาย
กลุ่ม เช่น ครอบครัว องค์กร และสถาบนั โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนในแต่ละ
กลุ่ม ผูบ้ริโภคมกัจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer’s decision process) ตอ้งผา่นขั้นตอน ดงัน้ี 

 1)  การรับรู้ความตอ้งการ/ปัญหา รับรู้วา่ตอ้งการอะไร ซ่ึงอาจเกิดจากส่ิงกระตุน้จาก
ภายในและภายนอก ความตอ้งการทางกาย และความตอ้งการดา้นจิตวทิยา 

 2)  การคน้หาข้อมูล รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าไปประเมินผล โดยข้อมูล
อาจจะเป็นเร่ืองผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยมีแหล่งขอ้มูลมาจาก
ตวัแทนขาย โฆษณา (โทรทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์) อินเตอร์เน็ต ห้างสรรพสินคา้หรือจากผูเ้คยใช้หรือ
ทดลองใชเ้อง 

 3)  การประเมินผลทางเลือก เม่ือได้ขอ้มูลมาแล้วผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและ
ประเมินผลทางเลือก โดยกระบวนการประเมินมีดงัน้ี 

ก. คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ด้านใดด้านหน่ึงหรือภาพรวมท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ  

ข. การใหน้ ้าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั 
ค. ความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ 
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ง. ทศันคติในการเลือกตราสินคา้ 
4)  การตัดสินใจซ้ือ หลังจากผ่านการประเมินผลมาแล้ว ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑท่ี์พอใจมากท่ีสุด แต่ในระหวา่งความตั้งใจซ้ือกบการตดัสินใจซ้ือมีปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 3 
ประการ  

ก. ทศันคติจากบุคคลอ่ืน  
ข. ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว ้
ค. ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไว 

5)  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นส่ิงท่ีตอ้งพยายามทราบถึงระดบัความพอใจของ
ผูบ้ริโภคภายหลงัการซ้ือว่าอยู่ในระดบัใด พฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีตอ้งติดตามและให้ความสนใจมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

ก. ความพึงพอใจหลงัการซ้ือ (Post purchase satisfaction) เป็นระดบัความพึง
พอใจของผู ้บริโภคภายหลังจากท่ีได้ซ้ือสินค้าและบริการไปแล้ว ถ้าสินค้าและบริการนั้ นมี
ประสิทธิภาพสูงเท่าหรือเกินความคาดหวงัก็มีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือหรือใชบ้ริการซ ้ า 

ข. การกระท าภายหลงัการซ้ือ (Post purchase action) ความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจในผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อพฤติกรรมต่อเน่ืองของผูบ้ริโภค เช่น ซ้ือซ ้ า เลิกใช้ บอกต่อ หรือ
ร้องเรียน  

ค. พฤติกรรมการใช้และการกาจัดภายหลังการซ้ือ (Post purchase use and 
disposal) เป็นส่ิงท่ีตอ้งติดตามเพราะมีผลต่อการพฒันาสินคา้ ยอดขาย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีพืน้ฐานแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1)  พฤติกรรมการซ้ือท่ีซับซ้อน (Complex Buying Behavior) พฤติกรรมการซ้ือ
ประเภทน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีความยุง่ยากในการตดัสินใจ เช่น รู้สึกถึงความแตกต่างกนัของตราสินคา้เป็น
สินคา้ท่ีซ้ือใชไ้ม่บ่อยนกั หาซ้ือไดย้ากหรือผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้นั้นนอ้ย 

2)  พฤติกรรมการซ้ือท่ีลดความลงัเลใจ (Dissonance – Reducing Buying Behavior) 
เม่ือเกิดความยุง่ยากในการซ้ือ มกัเกิดข้ึนในสินคา้ท่ีมีราคาแพงและซ้ือใชไ้ม่บ่อย พฤติกรรมเช่นน้ีจะ
ท าใหผู้บ้ริโภคเลือกดูจากหลายๆท่ี เพื่อท่ีจะหาสินคา้ท่ีคุม้ค่ามากท่ีสุด 

3)  พฤติกรรมการซ้ือท่ีเป็นความเคยชิน (Habitual Buying Behavior) สินคา้บางชนิด
มีความคลา้ยคลึง และมีราคาไม่สูงนกั จะท าให้ผูบ้ริโภคไม่สนใจข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้นั้นนกัแต่การ
ตดัสินใจซ้ือจะเกิดจากการเห็นในโฆษณาทางโทรทศัน์ หรือโปสเตอร์ ดงันั้น การตดัสินใจซ้ือจึงเกิด
จากความคุน้เคยในตราสินคา้โดยไม่ค  านึงถึงทศันคติเก่ียวกบัสินคา้  
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4)  พฤติกรรมการซ้ือท่ีแสวงหาความหลากหลาย (Variety Seeking Buyer) พฤติกรรม
แบบน้ีจะเกิดกับผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความยุ่งยากในการซ้ือน้อย โดยการซ้ือในแต่ละคร้ังอาจมีความ
แตกต่างกนั โดยเปล่ียนไปทดลองสินคา้ชนิดใหม่ ๆ  

2.1.4 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดธุรกิจบริการ หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช่ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผูบ้ริโภค โดยมีส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นตวัส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีมีศกัยภาพเพื่อชกัจูงทศันคติและพฤติกรรมการ
ซ้ือ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ, 2544) โดยไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ(Service  Mix) ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix )หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Product and Services) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา้ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตน (Tangible) หรือไม่มีตวัตน (Intangible) 
ก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วยสินค้าบริการความคิดสถานท่ีองค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขาย
ได ้การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

ก. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) และความแตกต่างดา้นการ
แข่งขนั (Competitive Differentiation) 

ข. พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น 
ประโยชน์พื้นฐานรูปร่างลกัษณะคุณภาพการบรรจุภณัฑต์ราสินคา้ เป็นตน้ 

ค. การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ง. กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product 
line) 

2) ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง  ตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนสินคา้
และบริการ ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการ
ตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  (Value)  ของ
บริการกบัราคา  (Price) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การก าหนด
ราคาจึงมีความส าคญั การใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการ
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จ าแนกระดับบริการท่ีต่างกัน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับ
ราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธ์
ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงตอ้งพิจารณาการ
ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้ น  ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง สภาพการแข่งขนัในตลาด  และกลยทุธ์การตลาดอ่ืนๆ 

3)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   (Place)  หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบด้วยสถาบนัหรือกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด

สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย

ตวัสินคา้ประกอบด้วยการขนส่งการคลงัสินค้าและการเก็บรักษาสินคา้คงคลังการจดัจ าหน่ายจึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

ก. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Chanel of distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์
หรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย
ผูผ้ลิตคนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

ข. การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมการ
กระจายตวัสินค้า เป็นขั้นตอนท่ีจะท าให้สินค้าและบริการท่ีผลิตออกสู่ตลาด เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้
บริโภคสินคา้และบริการนั้น เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ
ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 

4) ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสาร อาจใช้พนกังานท าการขาย 

(Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เค ร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือต้องใช้หลักการเลือกใช้

เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมกบัลูกคา้ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัไดเ้คร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญั

มีดงัน้ี 

ก. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รและ
ผลิตภณัฑบ์ริการหรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายดาร 
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ข. การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุ้คคล 

ค. การส่ง เส ริมการขาย  (Sale Promotion) หมายถึง  กิจกรรมการส่ง เส ริม ท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขายและการใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ 

ง. การตลาดโดยตรง  (Direct marketing หรือ  Direct response marketing) และ
การตลาดเช่ือมตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวธีิการต่างๆท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรง
กบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที 

5) ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) เป็นส่วนประสมการตลาดซ่ึงตอ้ง

อาศยัการคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้าง

ความพึงพอใจกบัลูกคา้ได ้และสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติ

ท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้าง

ค่านิยมให้กบัองคก์ร และตอ้งมีความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั

จะครอบคลุม 2 ประเด็น ดงัน้ี 

ก. บทบาทของบุคลากรส าหรับธุรกิจบริการผูใ้ห้บริการนอกจากจะท าหน้าท่ีผลิต
บริการแลว้ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีขายผลิตภณัฑ์บริการไปพร้อมๆกนัดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มี
ส่วนจ าเป็นอยา่งมากส าหรับการบริการ 

ข. ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ดว้ยกนัคุณภาพการบริการของลูกคา้รายหน่ึงอาจมีผล
มาจากลูกคา้อ่ืน 

6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence)  ลักษณะทางกายภาพเป็นหน่ึงใน

องคป์ระกอบท่ีผสมผสานรวมเขา้กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ เป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีให้กบั

ลูกคา้ได ้ลกัษณะทางกายภาพน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัจบัตอ้งได ้ในขณะท่ียงัใชบ้ริการอยูห่รือ

เป็นส่ิงเปรียบเทียบหรืออาจจะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีลูกคา้เขา้ใจสามารถในการรับรู้ขอ้มูลจากการท าการ

ส่ือสารการตลาดออกไปแต่ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดเห็นจะเป็นส่ิงท่ีลูกคา้สัมผสัส่ิงแวดลอ้มไดใ้นขณะ

ท่ีมาใช้บริการท่ีสถานท่ีนั้นๆพร้อมกบัการได้รับบริการจากพนักงานไปพร้อมๆกันหรือท่ีเรียกว่า 

Service Scape เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่วา่จะเป็นดา้น

การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว   หรือ

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ ธุรกิจบริการจ านวนไม่มานกัท่ีน าลกัษณะทางกายภาพเขา้มาใช้
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ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดแมว้่าลกัษณะทางกายภาพจะเป็นส่วนประกอบหรือผูใ้ช้บริการก็

ตามท่ีปรากฎให้เห็นส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้ม เช่น การสร้างบรรยากาศ การเลือกใช้

แสงสีและเสียงภายในร้าน เป็นตน้ หรือใชล้กัษณะทางกายภาพเพื่อสนบัสนุนการขาย สภาพแวดลอ้ม

ท่ีลูกคา้สัมผสัจบัตอ้งไดมี้ผลกบัพฤติกรรมของลูกคา้ใน 3 ลกัษณะคือ 

ก. ช่วยท าให้ลูกคา้เกิดความสนใจ โดยท าให้บริการนั้นเด่นแตกต่างออกมากจาก
คู่แข่งอ่ืนๆในสินคา้บริการประเภทเดียวกนัท าให้ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเดียวกนัมองเห็นและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ง่ายและชัดเจนมากข้ึน ไม่ต้องเสียเวลาค้าหาข้อมูลจากโฆษณาหรือ
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆเม่ือตอ้งตดัสินใจมาใชบ้ริการ 

ข. ช่วยให้ลูกคา้แปลความหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึนนอกเหนือจากทางด้าน
โฆษณาแล้วการสร้างบรรยากาศของสถานท่ีและการตกแต่งสถานท่ีช่วยท าให้ลูกคา้เขา้ใจได้มาก
ยิง่ข้ึนวา่จะไดรั้บบริการในระดบัเท่าใด เหมาะสมกบับุคคลกลุ่มไหน 

ค. ช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้อยากใชบ้ริการดว้ยการองคป์ระกอบต่างๆ เช่น สถานท่ี การ
เลือกใชว้สัดุในการประกอบบรรยากาศ ตลอดจนการแต่งกายของพนกังานบริการ ท าให้มีผลกระทบ
กบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีไดส้ะสมจากประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาท าให้ลูกคา้ถูกกระตุน้และเกิด
กระบวนการพิจารณาตดัสินใจท่ีอยากจะใชบ้ริการนั้นๆโดยง่ายมากยิง่ข้ึน 

7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติั

ในดา้นการบริการ  ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และท าให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจในกลุ่มธุรกิจบริการกระบวนการในการส่งมอบบริการมีความสัมพนัธ์

เช่นเดียวกบัเร่ืองทรัพยากรบุคคลแมว้่าผูใ้ห้บริการจะมีความสนใจดูแลลูกคา้อย่างดีก็ไม่สามารถ

แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดท้ั้งหมด เช่นการเขา้แถวรอระบบการส่งมอบบริการจะครอบคลุมถึงนโยบายและ

กระบวนการท่ีน ามาใช้ระดบัการใช้เคร่ืองกลในการให้บริการอ านาจตดัสินใจของพนกังานการท่ีมี

ส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการใหบ้ริการอยา่งไรก็ตามความส าคญัของประเด็นปัญหาดงักล่าวไม่

เพียงแต่จะส าคญัต่อฝ่ายปฏิบติัการเท่า 

2.1.5   แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะและคุณสมบัติของการบริการ 

 เน่ืองจากการงานด้านบริการมีความแตกต่างกับสินคา้ทางกายภาพซ่ึงมีความ

แตกต่างกับสินค้าทางกายภาพซ่ึงมีความแตกต่างกันในลักษณะและคุณสมบติัของสินค้า ดังนั้น

การศึกษาในลักษณะและคุณสมบติัของการบริการจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการ โดยมีการพิจารณาคุณสมบติัขิงบริการ 4 ประการ ดงัน้ี 
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1) ความไม่สามารถจบัต้องได้ของบริการ (Service Intangibility) หมายถึง การ
บริการเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น และไม่สามารถมองเห็นผลงานไดก่้อนท่ีจะซ้ือบริการดว้ยเหตุน้ีเพื่อท่ีจะ
ลดความไม่แน่นอนผูซ้ื้อจึงตอ้งสังเกต”สัญญาณ” (Signals) ของคุณภาพของบริการ โดยอาจสรุปได้
จากสถานท่ีบุคคลราคาอุปกรณ์และการติดต่อส่ือสาร ดงันั้นผูใ้หบ้ริการตอ้งท าใหบ้ริการจบัตอ้งไดใ้น
แนวใดแนวหน่ึงหรือหลายแนวทาง ในขณะท่ีนกัการตลาดของสินคา้ตอ้งเพิ่มส่ิงท่ีจบัตอ้งได้ให้แก่
บริการซ่ึงจบัตอ้งไม่ได ้

2) ความไม่สามารถแบ่งแยกไดข้องบริการ (Service Inseparability) หมายความวา่ 
ลูกคา้ไม่สามารถแยกบริการจากผูผ้ลิตไม่วา่ผูผ้ลิตจะเป็นบุคคลหรือเคร่ืงอจกัร ถา้บุคคลเป็นผูจ้ดัหา
บริการ หมายถึง บุคคลเป็นส่วนหน่ึงของบริการและเน่ืองจากลูกคา้จะตอ้งอยู่ในสถานท่ีและเวลาท่ี
ผลิตบริการซ่ึงในขณะท่ีกิจการสามารถผลิตสินคา้ทางกายภาพ (สินคา้ท่ีจบัตอ้งได)้ แลว้เก็บไวเ้พื่อขาย
ในอนาคตได้และผูบ้ริโภคก็สามารถบริโภคสินค้าในอนาคตแต่บริการเป็นส่ิงท่ีต้องขายผลิตและ
บริโภคในเวลาเดียวกนั 

3) ความแตกต่างกนัของบริการ (Service variability) หมายความว่าคุณภาพของ
บริการอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัวา่ใครเป็นผูใ้หบ้ริการ ใหบ้ริการเม่ือไหร่ ท่ีไหน และอยา่งไร 

4) ความไม่สามารถเก็บไวไ้ด้ของบริการ (Service perishability) หมายความว่า
กิจการไม่สามารถเก็บบริการไวเ้พื่อขายหรือใชง้านวนัหลงัไดซ่ึ้งความไม่สามารถเก็บไวไ้ดข้องบริการ
จะไม่ เป็นปัญหาหากความต้องการของลูกค้าคงท่ีแต่เ ม่ือความต้องการซ้ือของลูกค้ามีการ
เปปล่ียนแปลงได้ ดงันั้นธุรกิจบริการต้องออกแบบกลยุทธ์ท่ีจะเกิดความเหมาะสมระหว่างความ
ตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขาย 

2.1.6 ทฤษฎีการประ เมิน ค่ าแบบจ าลองถดถอยที่มีตั วแปร หุ่น  (Estimation of 
Regression Model with Dummy Dependent Variable) 

เน่ืองจากตัวแปรตาม (Dependent Variable) จะมีลักษณะเป็นทางเลือกคุณภาพ 
(Qualitative choice) 2 ทางเลือก หรือมากกว่า ซ่ึงในกรณีน้ีผูบ้ริโภคจะประสบกับทางเลือกอยู่ 2 
ทางเลือก คือ การตดัสินใจวา่จะใชบ้ริการ หรือ ไม่ใชบ้ริการ 

ในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีจะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจท่ีจะใช้บริการหรือไม่ใช้
บริการของผูบ้ริโภคนั้น แบบจ าลองท่ีมีตวัแปรตามลกัษณะดงัน้ี สามารถใชว้ธีิการประมาณค่าได ้3 วธีิ 
คือ วิธีแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear Probability Model) วิธีแบบจ าลองโพรบิต (Probit 
Model) และวธีิแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 

เน่ืองจากแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นมีปัญหาและขอ้บกพร่องหลายประการ 
ประการแรก มีปัญหาแจกแจงไม่ผิดปกติ (No normality) ของ u1 ประการท่ีสอง ความแปรปรวน



 

24 

ของต่าคลาดเคล่ือนมีค่าไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) และอีกประการคือ ปัญหา Yi ออกนอกช่วง 0 
และ 1 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการก าหนดตวัแปร Y ท่ีอยู่ระหว่าง 0 และ 1 (Johnston and Dinard, 1984) 
และประการสุดทา้ย ปัญหาการประมาณค่าความชนั (Slope) สูงเกินจริง (Overestimation Slope) และ
ต ่ าเกินจริง (Underestimation Model) จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองเชิงเส้นมีจุดอ่อนหลายประการ 
เพราะฉะนั้นจึงควรใชแ้บบโลจิท (Logit Model) หรือโพรบิต (Probit Model) แทน 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบจ าลองโลจิท ซ่ึงแบบจ าลองโลจิท และโพรบิตนั้นมี
คุณลกัษณะท่ีคลา้ยกนั แต่ต่างกนัตรงสมมิติฐานเก่ียวกบัลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคลาดเคล่ือน 
ui เท่านั้น (Greene, 1997. p.874-876) 

แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) เป็นแบบจ าลองท่ีพื้นฐานมาจากฟังกช์นัของความ
น่าจะเป็นแบบโลจิสติก (Cumulative logistic probability function) แบบจ าลองดังกล่าวแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความน่าจะเป็นของตวัแปรตามกบัค่าของตวัแปรอิสระ เคร่ืองหมายของค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ โดยตวัแปรตามจะต้องมีข้อมูลท่ีเป็นค่า 1 หรือ 0 เท่านั้น (Binary-
valued)cโอกาสท่ีตวัแปรตามจะมีค่าเท่ากบั 1 หรือ 0 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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สัดส่วนของโอกาสท่ีตวัแปรตามจะเท่ากบั 1 ต่อโอกาสท่ีจะเท่ากบั 0 เรียกวา่ odda 
ratio เขียนไดด้งัน้ี 

 

[
𝑃(𝑌 = 1)

𝑃(𝑌 = 0)
]             =     (

𝑒𝑥𝛽

1 + 𝑒𝑥𝛽
) /(

1

1 + 𝑒𝑥𝛽
)  

=      𝑒𝑥𝛽  

Take ln เขา้ไปทั้งสองขา้งของสมการ จะเรียกวา่ log odds ซ่ึงจะไดผ้ล ดงัน้ี 

ln [
𝑃(𝑌 = 1)

𝑃(𝑌 = 0)
]     =      𝑙𝑛𝑒𝑥𝛽  

=      𝑥𝛽𝑙𝑛𝑒 

=      𝑥𝛽 

 2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 อัจฉราพร ศรีเกตุ (2543) กล่าวถึงบทบาทของบริษทัการบินไทยฯ ต่อการขนส่งสินคา้ทางอากาศ วา่
บริษทัการบินไทยฯ มีบทบาทในการน าสินคา้ไทยส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว และท า
ใหผู้ส่้งออกไทยมีการต่อรองกบัต่างประเทศไดดี้ข้ึน ในปัจจุบนับริษทัการบินไทยฯ ไดมี้การปรับปรุง
โครงสร้างการบริหาร การบริการ และจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกไวอ้ย่างครบครัน นอกจากน้ียงัมี
อาคารคลงัสินคา้ท่ีมีความทนัสมยั มีอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ห้องเยน็ ตูค้อน
เทรนเนอร์ ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากผลของ
การปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ทางอากาศของบริษทัการบินไทยฯ ช่วยท า
ใหภ้าพลกัษณ์ของการบินไทยฯ มีความโดดเด่นมากข้ึน 

ศรีศาสตรา  มะเทวิน (2545)  กล่าววา่ การเดินทางและการขนส่งสินคา้ทางอากาศระหวา่งประเทศมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั น ามาซ่ึงรายไดเ้ขา้ประเทศ 
และประชาชนมีงานท า ในเชิงภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีความได้เปรียบท่ีสามารถพฒันาให้เป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัหลายดา้นของภูมิภาค ทั้งดา้นการผลิต การบริการ การท่องเท่ียว และ
การขนส่งทางอากาศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีความไดเ้ปรียบท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทาง
อากาศในภูมิภาคน้ี คือ สามารถเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมต่อส าหรับการเดินทางจากทวปียุโรปสู่ประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคน้ี ตลอดจนน าออกสู่ออสเตรเลียและญ่ีปุ่น นอกจากน้ีประเทศไทยยงัเป็นประตูสู่
ประเทศแถบอินโดจีนดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ท่าอากาศยานกรุงเทพ และท่าอากาศยานภูมิภาค จึงมีบทบาท
ส าคญัอยา่งยิง่ในการเช่ือมโยงกบันานาชาติ 
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คีรี  ชัยชนะวงศ์ (2546)  กล่าวถึงบริษทัตัวแทนขายระวางบรรทุกสินค้าของสายการบิน (Cargo 

Agents) ว่าจะตอ้งมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศเพื่อให้

เขา้ใจกระบวนการท างาน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้และรายละเอียดต่างๆ บริษทัตวัแทนขายฯในประเทศ

ไทยมีความสามารถสูงเม่ือเทียบกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ และสามารถแข่งขนักนัในกลุ่มธุรกิจ

บริการขนส่งสินคา้ไดไ้ม่ยาก 

อรุณ บริรักษ์ (2546)  กล่าววา่การขนส่งทางอากาศ เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีรวดเร็วท่ีสุดเม่ือเทียบกบั

เส้นทางอ่ืนๆ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในระวางขนส่งสูงสุดเช่นกนั แต่ถ้าลองพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วการ

ขนส่งทางเคร่ืองบินสามารถลดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเก่ียวกับการกระจายสินค้า สามารถได้รับเงินใน

ระยะเวลาท่ีเร็วข้ึน ปริมาณสินคา้คงเหลือน้อย ท าให้ตน้ทุนค ่า ลดความเสียหายของผลิตภณัฑ์อนั

เน่ืองมาจากการขนส่ง สินคา้ท่ีนิยมขนส่งทางอากาศมกัจะมีน ้ าหนกัเบา มีราคา หรือตอ้งการความ

เร่งด่วน เช่น อญัมณี กล้วยไม ้ดอกไม ้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยนักการตลาดได้ให้ความสนใจ

เก่ียวกบัการกระจายตวัของสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดท่ีมีการใชสิ้นคา้ดว้ยความรวดเร็ว ดงันั้น การ

ขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) จึงมีบทบาทในการอ านวยความสะดวก และสนองต่อความ

ตอ้งการโดยเร่งด่วนของสินคา้ โดยการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการก่อให้เกิดการประหยดัต่อ

ขนาด (Economy of Scale) ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัมากข้ึนในการกระจายสินคา้ไปยงัตลาดท่ีอยูห่่างไกล 

จิรศักดิ์  จันทรทตั, ม.ร.ว. (2547)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศระหว่างประเทศของบริษทัตวัแทนขายระวางบรรทุกสินคา้ในจงัหวดั

เชียงใหม่และล าพนู ผลการศึกษาพบวา่ สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีขนส่งออกไปยงัต่างประเทศเป็นประเภทหัต

กรรมพื้นเมือง รองลงมาเป็นสินคา้ประเภทช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซรามิค และเคร่ืองป้ันดินเผา 

บริษัทตัวแทนขายส่วนใหญ่เลือกใช้บริษัทการบินไทยเป็นอันดับแรก และปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศระหวา่งประเทศ อนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 

อุปกรณ์ประจ าคลงัสินคา้เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการขนถ่ายสินคา้ รองลงมากคือ ปัจจยั

ด้านราคา ได้แก่ อตัราค่าระวางขนส่งพิเศษตามสัญญาขายทัว่ไป (Special Sales Agreement) ปัจจยั

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ความเพียงพอของภาชนะบรรจุสินคา้ (Container) ของสายการบินเพื่อ

บริการให้กบับริษทัตวัแทนขาย ปัจจยัส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่การให้ส่วนลดค่าระวางขนส่งพิเศษใน

เส้นทางใหม่ๆ หรือเฉพาะฤดูกาลของสินค้าบางประเภท ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ได้แก่ 

ความสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยความช านาญของพนกังาน รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูล 

และความกระตือรือลน้ของพนกังาน ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ง
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สินค้าถึงปลายทางอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ

ติดต่อส่ือสารเพื่อเสนอขายบริการ การจองระวางบรรทุกสินคา้และบริการอ่ืนๆให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว ต่อบริษทัตวัแทนขายฯ ปัญหาโดยรวมของการใชบ้ริการ 3 อนัดบัแรกคือ การไม่สามารถจอง

ระวางพื้นท่ีไดต้ามท่ีตอ้งการ ปัญหาดา้นอุปกรณ์ การบริการดา้นคลงัสินคา้ ตูบ้รรจุสินคา้ไม่เพียงพอ 

และปัญหาดา้นสินคา้ท่ีจองระวางบรรทุกไว ้แต่สายการบินไม่ไดจ้ดัส่งตามเท่ียวบินท่ีก าหนด 

สุพัตรา เทพเอ้ย (2548) ศึกษาการเลือกใช้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคส์ามประการ 
ประการแรกเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเลือกใช้
บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ประการท่ีสองเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของผูป้ระกอบ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ในการเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ และประการ
สุดทา้ยคือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในการ
เลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นราคาเป็นค่าขนส่งสินคา้ตอ้ง
เหมาะสมกบัคุณภาพท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นการให้บริการ ส่วน
ปัญหาท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ ปัญหาส าคญัคือดา้นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ รองลงมาเป็นเร่ือง
ความไม่เขา้ใจกระบวนการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

นครินทร์ เมฆรา (2549) ศึกษาถึงปัจจยท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง 

ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในจงัหวดเชียงใหม่ โดยได้จากการตอบ

แบบสอบถามโดยตรง จากผูป้ระกอบการท่ีให้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง จ านวน 183 ราย ใน

พื้นท่ีรับผิดชอบ 3 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม เชียงราย และล าพูน ท าการวิเคราะห์ ดว้ยสถิติพรรณนา 

ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย วิธีวดัแบบมาตราส่วนประเมินลิเคิร์ท (Likert ) จาก

การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางในพื้นท่ีความรับผิดชอบ

ของธนาคารพาณิชยแห่งหน่ึงในจงัหวดเชียงใหม่ คือปัจจัยด้านบุคลากร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียในระดับ

ความส าคญัมากตามล าดบั ดงัน้ี ปัจจยัเร่ืองการตอบสนองการแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็วของพนักงาน 

ปัจจยัเร่ืองการใหบ้ริการท่ีสม ่าเสมอ และถูกตอ้งของพนกังาน ปัจจยเร่ืองความน่าเช่ือถือของพนกังาน 

ปัจจัยในเร่ืองความรู้ ความสามารถ ความช านาญของพนักงาน ในเร่ืองความมีมนุษยสัมพันธ์  

บุคลิกภาพ มารยาท ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก ตามล าดบัคือ ปัจจยัเร่ืองความมัง่คงของธนาคาร 

ปัจจยัเร่ืองนโยบายของธนาคาร  


