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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจและประเมินระดับความสําคัญของปจจัย ที่มีผลตอการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธดานการขนสงของผูขนสงโดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธดานการขนสงที่ไดจากกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห กับปจจยัที่ผูขนสงใชในการ
ตัดสินใจจริง โดยมีขอบเขตในการวิจัยครอบคลุมถึงผูทําการขนสงขนาดเล็กและกลางทั้งหมดที่มีที่ต้ังสํานักงาน
ในเขตจังหวัดเชียงใหมและจดทะเบียนกับพาณิชยจังหวัดเชียงใหมเปนผูขนสงสินคาทางถนนจํานวนทั้งหมด 85 
ราย 

ปจจัยที่นํามาพิจารณานี้ไดมาจากการสัมภาษณเบ้ืองตนผูประกอบการขนสงขนาดใหญ และขนาดกลาง 
รวมถึงการคนควาหาขอมูลจากหนังสืออางอิง ซึ่งประกอบดวย 9 ปจจัยหลัก และ 44 ปจจัย ปจจัยทั้งหมดถูกใช
ในการสํารวจผูประกอบการขนสง  จากนั้นใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหกลาวคือการเปรียบเทียบเชิงคู
แลวหาน้ําหนักคะแนนรวมเพื่อประเมินระดับความสําคัญ  ขอมูลที่ไดผานการหาความไมสอดคลองกันทาง
เหตุผลโดยการหาคาไอเกน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถจัดลําดับเกณฑหลักที่มีผลตอกลยุทธดานการขนสงไดดังนี้ หลัก
ปรัชญาของบริษัท บุคลากร การบริการ แนวทางของบริษัท การสงเสริมการตลาดและภาพพจน ราคา สถานที่ 
เทคนิค/เทคโนโลยี ความอยูรอดการเติบโตและผลกําไร โดยมีน้ําหนักคะแนน 20.68% 15.49% 10.91% 
10.64% 9.25% 8.77% 8.59% 8.06% และ 7.61% ตามลําดับและมีคาความไมสอดคลองกันทางเหตุผล (คาไอ
เกน) เทากับ 5.61% สําหรับเกณฑรองของแตละเกณฑหลัก สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ เกณฑ
รองของหลักปรัชญาของบริษัทไดแก การทําใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด  การทํางานอยางเชื่อถือ การตอบสนอง
อยางรวดเร็ว และการรับงานตามความสามารถขององคกร เกณฑรองของบุคลากรไดแก การสรรหาบุคลากร 
การใหแรงจูงใจ การอบรมใหพนักงานมีความสามารถหลายดาน การอบรมใหพนักงานมีความสามารถเฉพาะ
ทาง และการประเมินผลงาน เกณฑรองของแนวทางของบริษัทไดแก การรวมมือกับผูขนสงรายอื่นแบบพันธมิตร 
การรวมมือกับลูกคา การจางผูรับจางชวง และการเปนผูรับจางชวง เกฑณรองของการบริการไดแก การรับ
บริการขนสงอยางเดียว การบริการจากสถานที่สงจนสงสถานที่รับ การบริการแบบครบวงจร และการบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง เกณฑรองของการสงเสริมการตลาดและภาพพจน ไดแก การสรางความแตกตางจากคูแขง 
การชวยเหลือชุมชน การโฆษณา การมีภาพพจนเปนผูนําตลาด และการสงเสริมการขาย เกณฑรองของความ
อยูรอดการเติบโตและผลกําไรไดแก การใหสวนลด การเจาะตลาดเดิม การใหสินเชื่อ การพัฒนาตลาด การเพิ่ม
ธุรกิจถอยหลัง การเพิ่มธุรกิจขางหนา และการเจริญเติบโตแบบแนวระนาบ เกณฑรองของราคาไดแก การตั้ง
ราคามาตรฐาน การกําหนดราคาแบบฉกฉวยเปนลําดับ แบบรุกทะลวง แบบฉกฉวย เกณฑรองของเทคนิค/
เทคโนโลยีไดแก พาหนะขนสงที่สามารถปองกันสินคาเสียหาย การออกแบบเครือขายการขนสง ระบบขอมูล
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การตลาด เทคโนโลยีสาระสนเทศ การควบคุมความเร็วรถ (SW500) และการควบคุมการขนสงดวยระบบ
ติดตาม (GPS) เกณฑรองของสถานที่ไดแก ความสมดุลระหวางขาไปและกลับ ที่ต้ังใกลกลุมลูกคาเปาหมาย 
การเลือกสงสินคาในพื้นที่ที่ไมมีผูขนสงรายอื่นบริการอยู การบริการรานสะดวกสง และการตั้งสาขาใหครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่  
 
1. บทนํา 

ขณะนี้ประเทศมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจเชน  เกาหลีใต  ญี่ปุน  ฮองกง  สิงคโปรและมาเลเซีย  ตางก็
ใหความสําคัญดานการบริหารจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูที่เกี่ยวของ
ตลอดโซอุปทานเขมแข็ง  รวมถึงจะสงผลดีตอการทําธุรกรรมทางการคาทั้งในและตางประเทศเพราะนอกจากจะ
ชวยลดตนทุนโลจิสติกสเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑรวมภายในประเทศแลว  ยังชวยขยายโอกาสทางการคาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน  สําหรับประเทศไทยนั้นกําลังมีความตื่นตัวในการคนหาและสรางความสามารถ
ในการแขงขันโลก โดยการวางเปาหมายใหบรรลุผลสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงความตองการเชิงโลจิสติกส  

โลจิสติกสประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ไดแก การขนสง การคลังสินคาและการสั่งซื้อ ในอดีตคน
สวนใหญเขาใจวาโลจิสติกสหมายถึงการขนสง ประกอบกับคาใชจายดานการขนสงคิดเปนประมาณ 39% ของ
ตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด ซึ่งเปนตนทุนที่สูงที่สุด จากมุมมองนี้เราถือไดวาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานโลจิสติกส 
คือ “การขนสง”  การขนสงเปน 1 ใน 3 กจิกรรมหลักของงานโลจิสติกส เปนการเคลื่อนยายสินคาและบริการจาก
แหลงผูผลิตหรือผูจัดเก็บ ไปยังลูกคาในระดับตางๆ ระบบการขนสงสินคาและบริการตางๆเปนการเพิ่มมูลคา
ของผลิตภัณฑในดานสถานที่ (Place Value Added) รูปแบบของการขนสงสินคามีหลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายระดับของการขนสง เชน การขนสงจากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงาน การขนสงจากโรงงานไปยัง
คลังสินคาหลักและขนสงไปยังคลังสินคาตามภูมิภาคตางๆ จนกระทั่งขนสงไปยังลูกคาที่เปนผูบริโภคขั้นสุดทาย 
การขนสงเปนตัวขับเคลื่อนสินคาหรือบริการเขาไปยังกลุมลูกคาหรือเขาผานชองทางการตลาด เขาหา
กลุมเปาหมายทางการตลาดทําใหสินคาและบริการถูกสงมอบไปในที่ที่ตองการบริโภคและสินคาหรือบริการนั้น
จะเปนที่รูจักมากขึ้น และการขนสงในดานกายภาพ แบงออกเปน 6 ชองทาง ไดแก การขนสงทางรถยนต การ
ขนสงทางราง  การขนสงทางน้ํา  การขนสงทางอากาศ  การขนสงทางทอ  และการจัดสงทางไปรษณยี 

เมื่อเรากลาวถึงกลยุทธ โดยทั่วไปจะหมายถึงการวางแผน การคิดวิเคราะห และที่สุดจะเปนการตัดสินใจ
เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ ดังนั้นการตัดสินใจจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรธุรกิจ การตัดสินใจทาง
ธุรกิจนั้นประกอบดวย 3 ระดับคือ การตัดสินใจในระดับการดําเนินงานซึ่งเปนการตัดสินใจที่มีรายละเอียดมาก
ที่สุด เกี่ยวพันกับกิจกรรมในระยะสั้น ตอมาคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธวิธีซึ่งเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับผล
การปฏิบัติงาน และสุดทายคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธซ่ึงเปนการตัดสินใจระดับสูงสุดและสําคัญที่สุดเพราะเปน
การตั้งทิศทางทั้งหมดขององคกรที่จะมีผลในระยะยาว มีความเกี่ยวพันกับทรัพยากรตางๆ มากมายและมีความ
เส่ียงมากที่สุด ในอดีตการตัดสินใจในกิจกรรมโลจิสติกสจะอยูแคระดับการดําเนินงาน แตจากกระแสความนิยม
ของการจัดการธุรกิจสมัยใหมนั้นผูบริหารตางใหความสําคัญและจัดโลจิสติกสเขามาอยูในการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธขององคกร แตในบางครั้งองคกรเหลานั้นยังมีความรู ความสามารถทางดานนี้ไมเพียงพอและยังตองการ
มุงเนนในความสามารถหลักของตนเองในการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ ดังนั้นจึงเกิดกิจการใหมขึ้นที่เรียกวา
ผูที่ใหบริการโลจิสติกส (Third Party Logistics Provider, 3PL) โดยเฉพาะผูใหบริการขนสงซึ่งมีเพ่ิมขึ้นเปน
จํานวนมากในปจจุบัน ดังตัวอยางจากรายชื่อผูประกอบการขนสงที่ทําการจดทะเบียนกับพาณิชยจังหวัด
เชียงใหมเปนผูประกอบการขนสงสินคาทางถนน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549  ซึ่งมีถึง 85 ราย ดังนั้นเพ่ือ
เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการขนสงและเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการ
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ของลูกคาที่เนนใหความสําคัญกับทางดานโลจิสติกสหรือการขนสงแลว ผูประกอบการขนสงเองก็ตองให
ความสําคัญในดานการตัดสินใจเชิงกลยุทธเชนกัน 

จากความสําคัญเบ้ืองตน ผูวิจัยจึงรวบรวมกลยุทธตางๆ ทั้งจากขอมูลอางอิงในหนังสือและการสัมภาษณ
เชิงลึกกับผูประกอบการขนสง และไดกลยุทธหลักทั้งหมด 9 กลยุทธ และแตละกลยุทธหลักก็จะประกอบดวยกล
ยุทธรองตาง ๆ ดังตอไปนี้  

-  การบริการ  ซึ่งประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  การรับบริการขนสงอยางเดียว การบริการ
จากสถานที่สงจนสงสถานที่รับ การบริการแบบครบวงจร และการบริการตลอด 24 ชั่วโมง  
- ราคา  ซ่ึงประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  การตั้งราคามาตรฐาน การกําหนดราคาแบบฉก
ฉวยเปนลําดับ แบบรุกทะลวง แบบฉกฉวย  
- ความอยูรอดการเติบโตและผลกําไร  ซึ่งประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  การใหสวนลด การ
เจาะตลาดเดิม การใหสินเชื่อ การพัฒนาตลาด การเพิ่มธุรกิจถอยหลัง การเพิ่มธุรกิจขางหนา และ
การเจริญเติบโตแบบแนวระนาบ 
- การเฉพาะเจาะจงถึงหลักปรัชญาของบริษัท ซึ่งประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  การทําให
ลูกคาพึงพอใจสูงสุด  การทํางานอยางเชื่อถือ การตอบสนองอยางรวดเร็ว และการรับงานตาม
ความสามารถขององคกร 
- บุคลากร ซึ่งประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  การสรรหาบุคลากร การใหแรงจูงใจ การอบรม
ใหพนักงานมีความสามารถหลายดาน การอบรมใหพนักงานมีความสามารถเฉพาะทาง และการ
ประเมินผลงาน  
- สถานที่  ซึ่งประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  ความสมดุลระหวางขาไปและกลับ ที่ต้ังใกลกลุม
ลูกคาเปาหมาย การเลือกสงสินคาในพื้นที่ที่ไมมีผูขนสงรายอื่นบริการอยู การบริการรานสะดวกสง 
และการตั้งสาขาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
- การสงเสริมการตลาดและภาพพจน ซึ่งประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  การสรางความ
แตกตางจากคูแขง การชวยเหลือชุมชน การโฆษณา การมีภาพพจนเปนผูนําตลาด และการ
สงเสริมการขาย  
- เทคนิค/เทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  พาหนะขนสงที่สามารถปองกันสินคา
เสียหาย การออกแบบเครือขายการขนสง ระบบขอมูลการตลาด เทคโนโลยีสาระสนเทศ การ
ควบคุมความเร็วรถ (SW500) และการควบคุมการขนสงดวยระบบติดตาม (GPS) 
- แนวทางของบริษัท ซึ่งประกอบดวยเกณฑรองดังนี้  การรวมมือกับผูขนสงรายอื่นแบบ
พันธมิตร การรวมมือกับลูกคา การจางผูรับจางชวง และการเปนผูรับจางชวง 
 

ในบางครั้ง ถาใหผูประกอบการเรียงลําดับความสําคัญของกลยุทธเหลานี้ ผูประกอบการเองไมสามารถ
ทําไดหรือบางครั้งตัดสินใจอยางชัดเจนไมไดวากลยุทธใดสําคัญมากกวากันหรือบางครั้งเกิดความขัดแยง
ทางการตัดสินใจ โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจและตองการศึกษาถึง
การประเมินระดับความสําคัญของกลยุทธตางๆขางตน เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูประกอบการทราบ รวมถึงสามารถ
เปรียบเทียบกลยุทธของตนเองกับผูประกอบการรายอื่นๆ เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธของตน รวมถึง
เปนการเพิ่มความสามารถในการเขงขันตอไป 

และเพ่ือเปนการชวยตัดสินใจในประเด็นปญหาที่มีความซับซอนใหมีความงายขึ้น ผูวิจัยจึงเลือกใช
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (AHP) มาใช เทคนิคนี้คิดคนโดย Thomas L. Saaty ซึ่งกําเนิดขึ้นมา 26 ป
แลว เทคนิค AHP มีหลักการที่สําคัญ คือจะทําการนําเสนอปญหาของการตัดสินใจใหออกมาในลักษณะลําดับชั้น 
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แลวทําการพิจารณาเปรียบเทียบในจุดตาง ๆ ของการตัดสินใจ ในลักษณะการเปรียบเทียบเปนคู โดยทําการ
เปรียบเทียบผานเมตริกซ จากนั้นจะนําผลทําการเปรียบเทียบในลักษณะเมตริกซนี้ไปทําการวิเคราะหใน
ภาพรวม เพ่ือทําการสรุปผลของปญหาตอไป (พจมาน  เตียวัฒนรัฐติกาล, 2543) 

การวิเคราะหโครงสรางเชิงลําดับชั้นสามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะหไดดังนี้ 
-   กําหนดปญหาและแยกองคประกอบของปญหา โดยทําการแบงองคประกอบของปญหาทั้ง
ในสวนที่เปนนามธรรมออกมาเปนสวนยอยๆ 
-  สรางแผนภูมิการลําดับชั้น หลังจากยอยองคประกอบของปญหาท้ังหมดแลวจึงจัดระบบให
องคประกอบเหลานี้อยูในรูปของแผนภูมิระดับชั้น  
- หาลําดับความสําคัญโดยใชเมตริกซมาเปนเครื่องมือในการเปรียบเทียบลําดับความสําคัญ
เปนคู ๆ ในการเปรียบเทียบนี้สามารถแบงระดับความเขมขนของความสําคัญดวยตัวเลข 1 ถึง 9 
โดยความหมายของตัวเลขเหลานี้แสดงดังตาราง 1.1 และ การวิเคราะหหาลําดับความสําคัญจะ
เริ่มตนจากระดับชั้นบนสุดของแผนภูมิแลวไลลงมาสูลําดับชั้นลางทีละชั้น (อรรถกร เกงพล    และ
จิรยะวัฒน คมแท, 2544) 

 
ตาราง 1.1 แสดงมาตราสวนในการเปรียบเทียบ 
ระดับความเขมขน
ของความสําคัญ 

ความหมาย คําอธิบาย 

1 สําคัญเทากัน ทั้งสองปจจัยสงผลกระทบตอวัตถุประสงคกัน 
3 สําคัญกวาปานกลาง ประสบการณและการวินิจฉัยแสดงถึงความพึงพอใจใน

ปจจัยหนึ่งมากกวาอีกปจจัยหนึ่งปานกลาง 
5 สําคัญกวามาก ประสบการณและการวินิจฉัยแสดงถึงความพึงพอใจใน

ปจจัยหนึ่งมากกวาอีกปจจัยหนึ่งมาก 
7 สําคัญกวามากที่สุด ปจจัยหนึ่งไดรับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ

กับอีกปจจัยหนึ่ง ในทางปฏิบัติปจจัยนั้นไดมีอิทธิพล
เหนือกวาอยางเห็นไดชัด 

9 สําคัญกวาสูงสุด มีหลักฐานยืนยันความพึงพอใจในปจจัยหนึ่งมากกวาอีก
ปจจัยหนึ่งในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

2, 4, 6, 8 สําหรับในกรณีประนีประนอม
เพ่ือลดชองวางระหวางระดับ
ความรูสึกปจจัยที่เสมอกัน 

บางครั้งผูอานตองการวินิจฉัยในลักษณะที่ก้ํากึ่งกัยและ
ไมสามารถอธิบายดวยคําพูดที่เหมาะสมได 

1.1 – 1.9  เมื่อปจจัยถูกเลือกขึ้นมานั้นมีความสําคัญใกลคียงกันและ
เกือบหาความแตกตางไมไดเลย 1.3 คือระดับกลางๆ 
สวน 1.9 คือระดับสูงสุด 

เมื่อไดลําดับความสําคัญแลวผูวิจัยยังตองการศึกษาอีกตอไปวาผูประกอบการขนสงนั้นไดใชกลยุทธ
เหมือนกับที่ไดใหความสําคัญไวหรือไม ดังนั้นจึงเลือกใชการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปนการตรวจสอบคําตอบที่
คาดการณไวลวงหนานั้นจะตรงกับคําตอบที่ไดจากขอมูลที่เก็บรวบรวมมาหรือไม และไดเลือกใชการทดสอบ
ดวยไคสแควร ซึ่งเหมาะกับขอมูลที่อาจอยูในรูปของความถี่ เปนอิสระตอกัน เปนขอมูลที่อยูในระดับนามบัญญัติ 
(Normal Scale) หรือ ระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scale) การทดสอบขอมูลลักษณะนี้จะเปนการทดสอบวาตัว
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แปรมีความสัมพันธกันหรือไม เปนสถิติที่ไมคํานึงถึงการแจกแจงประชากร พิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน 
ในขั้นนี้เปนการนําเอาตัวเลขที่คํานวณไดเปรียบเทียบกับคาวิกฤต หรือแบงเขตการยอมรับ หากตัวเลขที่คํานวณ
ไดตกอยูในขอบเขตวิกฤต จะปฏิเสธ H0 และถาหากวาตัวเลขที่คํานวณไดตกอยูในขอบเขตการยอมรับก็จะ
สรุปวาผลการทดสอบยอมรับ H0 (ยุทธ ไกรวรรณ, 2544) 

 
2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการตื่นตัวการศึกษาดานโลจิสติกสของไทยโดยเฉพาะดานการขนสงซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานของโลจิ
สติกส อีกทั้งพบวาตนทุนดานการขนสงยังสูงเมื่อเทียบกับตนทุนรวมสินคา ดังนั้นจึงเริ่มมีการศึกษาและวิจัยดาน
ดารขนสงเพ่ิมมากขึ้น สําหรับงานวิจัยในดานผูประกอบการขนสง ชวลิต สุวิทยศักดานนท  (2545) ไดคนควา
อิสระเรื่องการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัท นิ่มซี่เส็งขนสง 1988 จํากัด สวนดวงกมล แกวสกุล
และคณะ (2546) จึงไดเสนอวิธีและการพัฒนาดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมที่จะนํามาสะทอนปญหาการทํางานและ
ประเมินผลการทํางานของบริษัทรวมทั้งเครื่องมือที่แสดงผลและเก็บขอมูลของระบบขนสงและสะทอนปญหาการ
ทํางานการขนสง เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจแกปญหา หรือปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบ
ขนสงซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ สุพรรณ สุดสนธิ์ (2547) ไดศึกษาการออกแบบเครือขายโลจิสติกส
สําหรับการขนสงขาออกในวิสาหกิจอาหารแชแข็งขนาดยอม สําหรับงานวิจัยในดานลูกคาผูใชบริการขนสง 
เกรียงศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย (2543) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอลูกคาในการเลือกใชบริการของธุรกิจขนสงสินคา
เอกชนโดยรถบรรทุก ซึ่งไดแกปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยภายในองคกร และปจจัยระหวางบุคคล  ดานพิรุณ
รัตน ยักษเมธา (2546) ไดคนควาเรื่องความพึงพอใจของรานคาสงสินคาอุปโภค-บริโภค ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมตอการใหบริการขนสงของธุรกิจขนสงสินคา  ทิพยวรรณ อาจณรงค  (2547) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจขนสงรถยนตโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร และม.ร.ว.จิรศักดิ์ จันทรทัต 
(2547) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวาง
ประเทศของบริษัทตัวแทนขายระวางบรรทุกสินคา  ซึ่งประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานชองทางการใหบริการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน ปจจัยดาน
ลักษณะกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ 

ในขณะที่ เทคนิคการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (AHP) ไดเริ่มเขามาเผยแพรในประเทศไทยประมาณพ.ศ. 
2539 โดย วิฑูรย ตันศิริคงคล ซึ่งเริ่มนํามาสอนใหกับองคกรการเงินตางๆรวมถึงหนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ผานซอฟทแวรคอมพิวเตอรที่ชื่อเอกซเพริค ชอยส (Expert Coice) ซึ่งออกแบบโทมัส สาตตี้  และ
เริ่มไดเผยแพรใหกับสาธารณชนผานบทความสั้นๆในนิตยสารหลายฉบับ ตอมาในพ.ศ. 2542 ไดขอลิขสิทธิ์ใน
การแปลหนังสือชื่อดิซิชั่น เมคคิ้ง ฟอร ลีดเดอร (Decision Making for Leaders) ซึ่งไดรวบรวมเทคนิคลําดับชั้น
เชิงวิเคราะหในการตัดสินใจไวอยางครบถวนใหเปนภาษาไทยแตเพียงผูเดียว ในเวลาปเดียวกันนี้ Yahya and 
Kingsman (1999) ไดใชการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห ในการคัดเลือกผูสงมอบซึ่งการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห นี้ถูกใช
หลายแพรหลายในการตัดสินใจโดยเฉพาะปญหาที่ประกอบดวยหลายปจจัยและหลายระดับ ขอดีของการลําดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห คือเปนสามารถแสดงผลเปนตัวเลขไดและเปนการเปรียบเทียบทีละคู ดังนั้นณัติฐากร ชูกาน 
และ อรรถกร เกงพล (2547) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินบริษัท
ขนสงโดยใชตัวแบบการขนสง multicommodity, AHP และ LP โดยผลการวิจัยพบวาตัวแบบการขนสงที่ไดจาก
การวิจัยไมตรงกับตัวแบบการขนสงที่ใชเกณฑการตัดสินใจเชิงปริมาณในบางเสนทางการขนสง แตผลจากการ
วิจัยมกีารพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึ่งจะใหทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและเปนที่พึงพอใจมากกวา 
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ทั้งนี้นอกจากงานวิจัยจะตองเก็บขอมูลดวยเครื่องมือที่ดีแลว วิธีการสถิติที่นํามาวิเคราะหเพ่ือแปลผลนั้นก็
จะตองถูกตองแมนยํานาเชื่อถือเชนเดียวกัน งานวิจัยบางอยางผูวิจัยใชวิธีการบรรยายปรากฏการณนั้นไมได 
หรือไมเพียงพอ ผูวิจัยจะตองตรวจสอบสมมติฐานเพ่ือใหเกิดความแนใจผลของการวิจัย โดยเริ่มจากการ
ต้ังสมมติฐาน กําหนดระดับนัยสําคัญหรือขอบเขตของความคาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได จากนั้นตองหาสถิติที่
เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐาน เชน ธีระพร วีระถาวร (2544) ไดใชไคสแควร (Chi-square) ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลที่สําคัญ ซึ่งไดแก เลขทายสามตัวของรางวัลที่ 1 และ
รางวัลเลขทาย 2 ตัว ผลการตรวจสอบไดขอสรุปวา การออกเลขทาย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 มีระดับความเบี่ยงเบน
มากที่สุดที่หลักสิบ รองลงมาคือหลักหนวย และความเบี่ยงเบนปรากฏชัดมากขึ้นเมื่อตรวจสอบในชวงเวลาใกล
เทศกาล (ปใหมและสงกรานต) และใกลเคียงกับงวดเกือบสุดทายที่เริ่มมีการจับกุมผูที่เกี่ยวของกับเหตุการณ 
"หวยล็อก" เมื่อมีการพิจารณาขอมูลอยางละเอียดจะพบวาแนวโนมของการออกเลขทายสามตัวของรางวัลที่ 1 มี
แนวโนมที่จะเปนหมายเลข 1 ในหลักสิบและหลักหนวยเปนสวนใหญ โดยที่หลักรอยจะเปนหมายเลข 3 สวน
รางวัลเลขทาย 2 ตัวมีแนวโนมที่หลักสิบจะเปนหมายเลข 1 และหลักหนวยจะเปนหมายเลขต่ํา ๆ คือ 0 หรือ 3 
และเราอาจสรุปไดวา หมายเลขของหลักตาง ๆ ของรางวัลที่สําคัญมีแนวโนมต่ําลง ดังนั้น ขอสันนิษฐานของฝาย
สืบสวนหรือขาวที่ปรากฏในสื่อมวลชนวาอาจจะมีการใสวัสดุหรือสารเคมีบางชนิดในกนภาชนะที่ใชออกรางวัล ก็
อาจจะใกลเคียงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏของการตรวจสอบขอมูลในทางสถิติ อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา (2546) 
ไดใชการทดสอบที (t-test) และไคสแควร (Chi-square) รวมกับเคร่ืองมือทางสถิติอ่ืนๆในการศึกษาภาวะวิตก
กังวล และซึมเศรารวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของ ในนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 
3. วิธีวิจัย 

ผูวิจัยไดนําปจจยัเชิงกลยุทธที่ไดจากหนังสืออางอิงและจากการสัมภาษณเบ้ืองตนกับผูประกอบการขนสง
ขนาดใหญและขนาดกลาง เพ่ือนํามาสอบถามผูประกอบการขนสงขนาดเล็กและกลางทั้งหมดที่มีที่ต้ังสํานักงาน
ในเขตจังหวัดเชียงใหมและจดทะเบียนเปนผูขนสงสินคาทางถนนซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 85 ราย (ขอมูลพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม 15 กุมภาพันธ 2549) ปจจัยดังกลาวนั้นประกอบดวย 9 ปจจัยหลัก และ 44 ปจจัยรอง ซึ่ง
ปจจัยทั้งหมดจะถูกนํามาประเมินระดับความสําคัญโดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชงิวิเคราะห จากนั้นใชหลักการ
พิสูจนสมมติฐานแบบไคสแควรเพ่ือพิสูจนวาปจจัยที่ผูประกอบการขนสงใชจริงนั้นเปนไปตามลําดับความสําคัญ
หรือไม 

3.1 กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหเริ่มจากการใหระดับความเขมขนของความสําคัญ ทําการ
เปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยทีละคูโดยตั้งคําถามวา “ระหวางปจจัยที่หนึ่งกับปจจัยที่สอง ปจจัยไหนสําคัญ
มากกวากัน” จากนั้นนําผลการสํารวจนั้นมาใสในตารางแมทริกซ และหาน้ําหนักความสําคัญ สุดทายเปนการหา
คาความสอดคลองกันของเหตุผล 

 

  กําหนดแมทริกซ   AIJ = WI/WJ 

  คาสวนกลับแมทริกซ  aij = 1/aji 
   เมื่อ aij คือ แมทริกซใดๆ 
    wi คือ สมาชิกของแมทริกซ aij 
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   ให A  =  (aij) แลว 
 
      w1/w1    w1/w2    …    w1/wn 
    A = w2/w1    w2/w2    …    w2/wn 
 
 
      wn/w1    wn/w2    …    wn/wn 

 

ในการวิจัยนี้ไดใหผูประการเปรยีบเทียบเชิงคูโดยมีระดับความเขมขนของความสําคัญเพียง 2 ระดับ
เทานั้น นั่นคือ 1 หมายถึงสําคัญเทากัน และ 3 หมายถึงสําคัญกวา ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธหรือปจจัยที่
ผูประกอบการขนสงตองพิจารณานั้นมีเห็นจํานวนมาก หากระดับความเขมขนที่ตองเลือกก็มีจํานวนมากอีก อาจ
ทําผูประกอบการขนสงสับสนและใหขอมูลที่ไมถูกตองเทาที่ควร   

จากผลการสํารวจ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาใสในตารางแมทริกซ จากนั้นคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคัญ
ของเกณฑตางๆทั้งเกณฑหลักและเกณฑรอง โดยการหาผลรวมของแตละคอลัมนแลวคํานวณผลรวมของคานอร
มอไลซของแตละแถว 

 
  Wi = Vi  
    n 

    ∑ Vi 
    i=1 

และ ∑Wi = 1.0 
 

ตัวอยางตารางแมทริกซคํานวณน้ําหนักปจจัยหลักไดแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตาราง 3.1 แสดงตัวอยางการคํานวณน้ําหนักปจจัยหลักของผูประกอบการที่ 20 
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บริการ 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 0.075 

ราคา 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0.038 

ความอยูรอด 1/3 3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0.051 

ปรัชญา 3 3 3 1 1 3 1 3 3 0.188 

บุคคลากร 3 3 3 1 1 3 1 3 3 0.188 

สถานที่ 3 3 3 1/3 1/3 1 1/3 3 3 0.124 

สงเสริมการตลาด 3 3 3 1 1 3 1 3 3 0.188 

เทคโนโลยี 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 0.075 

แนวทาง 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 0.075 

ผลรวมแนวตั้ง 15.7 25.0 22.3 5.0 5.0 11.7 5.0 15.7 15.7   

 
จากนั้นทําการหาคาความสอดคลองกันของเหตุผลนั้น ไดดังนี้ 

     n          n 

   λmax  = ∑  [ ∑  aij wj ] 
     j=1     i=1 

  CI  = (λmax  - n) 
         n – 1 
  CR  =  CI  
     RCI 
 เมื่อ λmax  = Eigen value 
  CI  = Consistency Index 
  RCI  = Random Consistency Index 

ซึ่งแสดงดังตาราง 3.2 
  CR  = Consistency Ratio 
 และ CR ตองไมเกิน 10% สําหรับการวินิจฉัยของปจจัยที่มีต้ังแต 5 ปจจัยขึ้นไป  
  CR ตองไมเกิน 9% สําหรับการวินิจฉัยของปจจัยที่มีต้ังแต 4 ปจจัยขึ้นไป 
  CR ตองไมเกิน 5% สําหรับการวินิจฉัยของปจจัยที่มีต้ังแต 3 ปจจัยขึ้นไป 
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ตาราง 3.2 แสดงคา RCI  
ขนาดของตารางแมทริกซ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RCI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 
 
ตัวอยางการคํานวณ CR ของกลยุทธหลักของผูประกอบการที่ 20 เปนดังนี้ 
λmax =  (0.12x11.76) + (0.04x23.18) + (0.07x15.75) + (0.25x3.66) + (0.16x6.99) + 

(0.04x23.09) + (0.07x15.69) + (0.16x6.98) 
 = 0.99 
CI = 0.12 
CR = 8.5%  
 

3.2 จากการสงแบบสอบถาม มีผูประกอบการตอบกลับมา 31 ราย สามารถคํานวณหาระดับความเขมขน
รวมของปจจัยหลักโดยใชวิธีจีโอแมทริกซมีน (Geometric mean) ซึ่งไดผลดังตารางที่ 3.3  
 

ตาราง 3.3 แสดงระดับความเขมขนรวมของปจจัยหลักจากผูประกอบการทั้ง 31 ราย 
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บริการ 1.0 1.5 1.7 0.3 0.6 1.3 1.3 1.5 1.1 0.105 

ราคา 0.7 1.0 1.1 0.3 0.5 1.1 0.9 1.2 0.8 0.080 

ความอยูรอด 0.6 0.9 1.0 0.3 0.4 1.0 0.8 1.0 0.7 0.071 

ปรัชญา 2.9 2.9 2.9 1.0 2.0 2.9 2.6 2.7 2.5 0.244 

บุคคลากร 1.8 2.1 2.4 0.5 1.0 2.2 2.0 2.2 1.6 0.164 

สถานที่ 0.8 0.9 1.0 0.3 0.5 1.0 0.9 1.1 0.9 0.078 

สงเสริมการตลาด 0.8 1.1 1.3 0.4 0.5 1.1 1.0 1.2 0.8 0.087 

เทคโนโลยี 0.7 0.8 1.0 0.4 0.5 0.9 0.8 1.0 0.8 0.075 

แนวทาง 0.9 1.2 1.4 0.4 0.6 1.1 1.2 1.3 1.0 0.096 

ผลรวมแนวตั้ง 10.2 12.4 13.8 3.9 6.6 12.6 11.5 13.2 10.2   

 
จากผลการคํานวณ ผูวิจัยพบวาขอมูลน้ําหนักรวมของผูประกอบการขนสงทั้ง 31 ราย มีความสอดคลองกันทาง
เหตุผล โดยมีคา CR เทากับ 0.3%  
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และจากวิธีการคํานวณเดียวกัน สามารถหาน้ําหนักรวมของปจจัยรองของผูประกอบการขนสงทั้ง 31 ราย ดังนี้ 
 กลยุทธหลักดานการบริการ (คา CR เทากับ = 0.1%) 
 การบริการแบบครบวงจร  0.20 รับขนสงอยางเดียว ไมมีบริการเสริม 0.33 
 การบริการตั้งแตสถานที่สงถึงสถานที่รับ 0.30  การบริการตลอด 24 ชั่วโมง  0.17 
 กลยุทธราคา  (คา CR เทากับ = 0.3%) 
  กําหนดราคามาตรฐาน   0.44 กําหนดราคาแบบฉกฉวย  0.17 
  กําหนดราคาแบบฉกฉวยเปนลําดับ 0.21 กําหนดราคาแบบรุกทะลวง  0.18 
 กลยุทธความอยูรอด  (คา CR เทากับ = 0.1%) 
  เจาะตลาดเดิม   0.20 พัฒนาตลาด       0.21  
  การเจริญในแนวระนาบ   0.10 การใหสวนลด              0.11 
  การใหสินเชื่อ 0.17 การเพิ่มธุรกิจถอยหลัง                 0.10 
  การเพิ่มธุรกิจไปขางหนา 0.11  

 กลยุทธหลักปรัชญา   (คา CR เทากับ = 0.1%) 
  ตอบสนองรวดเร็ว 0.26 ทําใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 0.32 
  ทํางานอยางนาเชื่อถือ   0.26 บริการตามความสามารถ   0.17 
 กลยุทธบุคลากร  (คา CR เทากับ = 0.0%) 
  การสรรหาบุคลากร   0.26 อบรมใหหนักงานมีความรูหลายดาน 0.20 
  มีการประเมินผลงาน   0.18 ใหแรงจูงใจ   0.20 
  อบรมใหหนักงานมีความรูเฉพาะทาง 0.16 
 กลยุทธสถานที่  (คา CR เทากับ = 0.0%) 
  มีรานสะดวกสง   0.17 การมีจุดบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 0.16

  การมีที่ต้ังอยูใกลลูกคา   0.21 การเลือกพ้ืนที่ที่ไมมีผูขนสงรายอื่น 0.18
  มีความสมดุลระหวางขาไปและกลับ 0.28 

 กลยุทธการสงเสริมการตลาด  (คา CR เทากับ = 0.2%) 
  โฆษณา    0.17 การมีภาพพจนเปนผูนําตลาด 0.18 
  สรางความแตกตางจากคูแขง  0.25 การชวยเหลือชุมชน  0.22 
  มีการสงเสริมการขาย   0.19 
 กลยุทธเทคนิค / เทคโนโลยี  (คา CR เทากับ = 0.1%) 
  การใชเทคโนโลยีสาระสนเทศ  0.18 ระบบปองกันสินคาเสียหาย  0.22 
  MIS     0.15 การออกแบบเครือขายขนสง  0.17 
  การติดตามรถโดยดาวเทียม (GPS) 0.12 มีการควบคุมความเร็วรถ  0.16 
 กลยุทธแนวทางของบริษัท (คา CR เทากับ = 0.0%) 
  การใหรวมมือและคําปรึกษาแกลูกคา 0.26 เปนพันธมิตรกับผูขนสงอื่น  0.33 
 การเปนผูรับจางชวงจากผูขนสงอื่น 0.21 การจางผูรับจางชวง  0.20 
 

3.3  เพ่ือเปนการทดสอบสมมติฐานเพ่ือพิสูจนวาผูประกอบการขนสงไดใชกลยุทธเหมือนกับที่ตนให
ความสําคัญหรือไม ผูวิจัยไดขอสุมขอขอมูลจากผูประกอบการรายหนึ่ง แลวใชการทดสอบสมมติฐานแบบไคส
แควร ดังตอไปนี้ 
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ให  Oi = ปจจัยเชิงกลยุทธดานการขนสงที่ผูประกอบการใชจริง 
      Ei = ปจจัยเชิงกลยุทธดานการขนสงที่ผูประกอบการใหความสําคัญ 

   H0  :   Oi  =  Ei 
   H1  :   Oi  ≠  Ei  
 

เริ่มตนตองมีการปรับน้ําหนักที่ไดจากการคํานวณเขากับปจจัยที่ผูประกอบการขนสงใชจริง   
   น้ําหนักหลังปรับ  =  (น้ําหนักที่คํานวณได x ผลรวมกลยุทธที่ผูประกอบการใช)  
                                           ผลรวมของน้ําหนักที่คํานวณได 
 
ตารางที่ 3.4 แสดงน้ําหนักกลยุทธหลักของผูประกอบการที่ 20 หลังปรับใหเขากับผลการคํานวณของตน 

 บร
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ี 
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รว
ม 

การใชจริง 0.50 0.30 0.41 0.70 0.66 0.62 0.66 0.52 0.50 4.87 

น้ําหนักจากการคํานวณ 0.07 0.04 0.05 0.19 0.19 0.12 0.19 0.07 0.07 1.00 

น้ําหนักหลังปรับ 0.36 0.19 0.25 0.91 0.91 0.60 0.91 0.37 0.37 4.87 
 

จากนั้นทําการคํานวณหาคาไคสแควรไดดังนี้ 
                     

k 
 2(Oi-Ei)  ∑  =  2א 
                 i=1      Ei 
 
       =  (0.50-0.36)2 + (0.30-0.19)2+ (0.41-0.25)2+ (0.70-0.91)2+ (0.66-0.91)2 
             0.36     0.19          0.25       0.91 0.91 
  
      + (0.62-0.60)2+ (0.66-0.91)2+ (0.52-0.37)2+ (0.50-0.37)2          =  0.54 
                         0.60       0.91  0.37         0.37 

ถากําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.01แลวเปดตารางการแจกแจงไคสแควร ที่ df = K-1 = 8 คา  2א = 
21.67 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

ดังนั้น  2א จากการคํานวณ นอยกวาคาจากตาราง จึงยอมรับ H0 นั่นหมายความวาผูประกอบการ
ไดใชกลยุทธเหมือนกับที่ใหความสําคัญ 

 
3.4  และเพ่ือเปนการทดสอบสมมติฐานวาผูประกอบการขนสงรายนี้ไดใชกลยุทธเหมือนกับที่

ผูประกอบการอื่นๆใหความสําคัญหรือไม ผูวิจัยจึงใชการทดสอบสมมติฐานแบบไคสแควรอีกครั้งซึ่งพบวาคา 
ไคสแควรที่ไดเทากับ 0.61 ที่ระดบันัยสําคัญ 0.01 
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ดังนั้น  2א จากการคํานวณ นอยกวาคาจากตารางไคสแควร จึงยอมรับ H0 นั่นหมายความวา
ผูประกอบการที่ 20 ไดใชกลยุทธเหมือนกับที่ผูประกอบการอื่นๆ ใหความสําคัญ 

 
4. สรุปผลวิจัย 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถจัดลําดับความสําคัญของเกณฑหลักที่มีผลตอกลยุทธดานการขนสงได
ดังนี้ หลักปรัชญาของบริษัท บุคลากร การบริการ แนวทางของบริษัท การสงเสริมการตลาดและภาพพจน ราคา 
สถานที่ เทคนิค/เทคโนโลยี ความอยูรอดการเติบโตและผลกําไร โดยมีน้ําหนักคะแนน 24.48% 16.24% 
10.53% 9.74% 8.55% 7.99% 7.93% 7.40% และ 7.13% ตามลําดับ และมีคาความสอดคลองกันทางเหตุผล 
(CR) เทากับ 0.03% 

และจากการสุมตัวอยางผูประกอบการรายหนึ่งพบวาผูประกอบการนั้นไดใชกลยุทธเหมือนกับที่ตนไดให
ความสําคัญ ซึ่งสมมติฐานนี้ยอมรับไดเนื่องจากมีคา  2א เทากับ 0.54 ซึ่งนอยกวาคาที่เปดไดจากตารางการแจก
แจงไคสแควรซึ่งเทากับ 21.67 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 นอกจากนี้ยังพบวาผูประกอบการขนสงรายนี้ไดใชกลยุทธ
เหมือนกับที่ผูประกอบการขนสงอื่นใหความสําคัญ เนื่องจากมีคา  2א เทากับ 0.61 ซึ่งนอยกวาคาที่เปดไดจาก
ตารางการแจกแจงไคสแควรซึ่งเทากับ 21.67 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
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รูปที่ 4.1 แสดงพาเรโตของลําดับความสําคัญของกลยุทธหลักดานการขนสง 

 
จากผลการวิจัย เราพบวาเกณฑหลักๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธดานการขนสงนั้นมี 2 เกณฑ 

นั้นคือปรัชญาของบริษัทและบุคคลกร ทั้งนี้เปนเพราะวาการขนสงจัดเปนงานบริการชนิดหนึ่ง ซึ่งหัวใจของการ
บริการจรงิๆแลวก็คือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาใหไดมากที่สุด ไมวาจะเปนการทําใหมีผลผลิตภัณฑ
และบริการในดานปริมาณที่ถูกตอง การมีคุณภาพที่ถูกตอง เวลาที่ถูกตอง สถานที่ถูกตอง และราคาที่ถูกตอง 
ดังนั้นผูประกอบการขนสงสวนใหญจึงใหความสําคัญกับกลยุทธดานปรัชญาขององคกรเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือกลยุทธดานบุคลากร เนื่องจากบุคลากรที่มีคุณภาพจะสามารถทํางานแลวตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดดีเชนกันและการไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพตองเริ่มจากการสรรหาบุคลากร  จากนั้นตองอบรมใหหนัก
งานมีความรู ความสามารถและเมื่อมีพนักงานที่มีคุณภาพแลวก็ใหแรงจูงใจเพ่ือเปนการรักษาใหเขาเหลานั้นอยู
กับองคกรนานๆ รวมถึงมีการประเมินผลงานเปนระยะเพื่อรักษาคุณภาพไว สําหรับกลยุทธอ่ืนๆนั้น
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ผูประกอบการไดใหความสําคัญไมแตกตางกันมากนัก ทั้งนี้เปนเพราะกิจกรรมการขนสงสวนใหญจะมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน ดังนั้นกลยุทธดานการบริการและแนวทางของบริษัทจึงไมแตกตางกัน และเนื่องจากกิจการเปน
ขนาดกลางและขนาดเล็กจึงไมมีการเนนการสงเสริมการตลาด ความอยูรอดการเติบโตและผลกําไรมากนักทั้งนี้
เปนเพราะยังขาดบุคลากรทางดานเหลานี้ สวนราคานั้นสวนใหญจะเปนราคามาตรฐานขึ้นอยูกับชนิดของสินคา
และพ้ืนที่สง ซึ่งแตละผูประกอบการจะไมแตกตางกันมาก สําหรับกลยุทธดานสถานที่นั้นผูประกอบการให
ความสําคัญนอยเนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหมไมกวางมาก ดังนั้นระยะระหวางที่ต้ังของสถานประกอบการ
และลูกคาจึงไมมีนัยสําคัญเทาใด และสุดทายการใชเทคโนโลยีนั้นตองใชตนทุนสูงทําใหผูประกอบการจึงยังไมมี
กําลังในการจัดเตรียมกลยุทธดานนี้ 
 
5. ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผูประกอบการจะสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปพิจารณาเพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน สวนในสวนของเจาหนาที่ของรัฐบาลก็ควรสนับสนุนและเสริมในสวนที่ผูประกอบการขนสงขาด
แคลน เชนการใหงบประมาณหรือความรูแกผูประกอบการขนสงมากขึ้น 

และผูวิจัยยังหวงอีกวาในขอมูลนี้จะเปนประโยชนแกผูประกอบการขนสงหรือผูวิจัยคนอื่นในอนาคต เชน
การนําไปขยายผลตอในสวนของบานคุณภาพ (House of Quality) ซึ่งเปนเครื่องมือพ้ืนฐานหลักที่ชวยในการ
วิเคราะหความตองการของลูกคาจนทําใหไดบริการที่สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ
ลูกคาได และการทําบานคุณภาพนี้มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

-  รวบรวมและจัดลําดับความตองการของลูกคาหรือปจจัยที่มีผลตอลูกคาในการเลือกใชบริการ
ของธุรกิจขนสงสินคาซึ่งไดจากงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย (2543) และม.ร.ว.จิรศักดิ์ จันทรทัต 
(2547) ใหเปนหมวดหมูซึ่งอาจทําในรูปแบบแผนภูมิตนไมหรือแผนผังกลุมเชื่อมโยง (Whats) -
 นํากลยุทธที่ผูประกอบการขนสงใหความสําคัญที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ มาประชุมกลุมเพ่ือ
วิเคราะหหาเทคนิคที่จะนํามาใชในการตอบสองความตองการของลูกคา โดยใชเทคนิคของ Substitute 
Quality Characteristics ซึ่งเปนวิธีการที่ใชในการเปล่ียนจากภาษาของลูกคาที่มีความตองการอยางไรมา
เปนภาษาที่ใชในองคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา (Hows) 

- ทีมพัฒนาหาความสัมพันธระหวางความตองการของลูกคากับเทคนิคที่ใชในการตอบสนอง
ความตองการ (Relationship) โดยจะอยูในรูปของตารางแมทริกซ  

- ทีมพัฒนาวิเคราะหระดับความสัมพันธกันระหวางเทคนิคที่ใชในการบริการขนสงซึ่งมีความ
แตกตางกันหลายๆเทคนิค เพ่ือใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการขนสงมองเห็นภาพรวมวาเมื่อมีการใชเทคนิค
หนึ่งแลว เทคนิคอื่นๆจะมีความสัมพันธหรือผลกระทบจากการใชเทคนิคนี้อยางไร (Technical 
Correlation) 

- กําหนดคาเปาหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนวาเทคนิคที่ตอบสนองความตองการของลูกคาได
นั้น ตองมีคาทางเทคนิคเทาไหรจึงจะถูกตองปละตรงกับความตองการมากที่สุด (How Much) 

- ประเมินคูแขงที่เรามีอยูใน 2 ดาน ไดแกเรื่องของการตอบสนองความตองการแตละรายการ
ของลูกคาและเรื่องของเทคนิคที่ใชในการตอบสนองความนองการของลูกคาแตละเทคนิค (Customer 
Competitive Assessment & Engineering Competitive Assessment) 

- กําหนดและเรียงลําดับความสําคัญดานความตองการของลูกคาและเทคนิคที่ใชซึ่งมี
หลากหลายเทคนิค (What Importance Rating & How Importance Rating ) 
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