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บทคัดย่อ  
 

ในปัจจุบันธุรกิจรับจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันที่รุนแรงการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยในการ
เลือกใช้ตัวแทนจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และศึกษากลยุทธ์และการด านเนินงานของคู่เปรียบเทียบเพื่อน ามาพัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ คือ กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ใช้บริการบริษัท
กรณีศึกษา และผู้ประกอบการภายนอก รวมทั้งสิ้น 100 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้บริการตวัแทน
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 39 พิจารณาจากองค์กรที่ให้บริการด้านโลจสิติกสแ์บบครบวงจร กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
อื่นๆทีต้องการให้มีเพิ่มเติมส่วนใหญ่ร้อยละ 36 คือบริการขนส่งสินค้าผ่านแดน และปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศในระดับมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ ปัจจยัด้านการตลาด และปัจจัยด้านการบริการ ตามล าดับ และ
หลังจากศึกษากระบวนการด าเนินงานของคู่เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสามารถของกรณีศึกษาแล้ว สามารถสร้างกลยุทธ์ในการพฒันา
องค์กรได้ดังนี้ กลยุทธ์สร้างแบรนด์ กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน กลยุทธ์สร้างพันธมิตร และกลยุทธ์สรา้งความแตกตา่ง และเมื่อ
น าแผนปฏิบตัิการมาใช้ท าให้องค์กรมีศักยภาพแต่ละด้านเพิ่มขึ้น และมียอดขายเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 15% ต่อปี และปริมาณลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 10% จากปีก่อนหน้า  
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยในการเลือกใช้บริการตัวแทนจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ , การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน , ผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 
Abstract 
 
 The currently business of The Sea Freight Service Provider are Strong competition The study is aimed at. 
Factors Influencing The Sea Freight Service Provider to Enhancing Profitability. And study the strategy of other 
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competitors to develop and improve the organization to increase the potential . Sample used in the research including 
group of  100 exporters who services with case study company and external exporter by used questionnaire as tools 
to collecting data. The statistics used to analyze by percentage, average, and standard deviation. The study result 
found  the factor to decision making selecting the sea freight shipping provider 39 percent consider  by organization 
providing logistics one stop services. And the most of logistics activity that prefer to satisfy customer demand is Cross 
Boarder 36 percent of all respondents. And factors that influence service selection The Sea Freight Service Provider  is 
at the highest level. Factors and Management Market factors and Factor services respectively. After benchmarking with 
best in class and SWOT analysis case study, Create strategies to develop the organization. Branding Strategy, process 
improvement Alliance strategy And strategies to make a difference and Sales have increased by at least 15% per year 
and the amount of new customers increased by at least 10% from the previous year. 
 
Keywords :  Factors to decision making  selecting The Sea Freight Service Provider,  Creating a competitive 
advantage, The Sea Freight Service Provider 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

 
 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมคีวามส าคญัต่ออัตราการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากสดัส่วนการ
ส่งออกและน าเข้าสินค้าภาพรวมในเดือนธันวาคม ป ี2557 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา มีมลูค่าการค้ารวม
ทัง้สิ้น 1,178,680 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออก 611,883 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 และมูลค่าน าเข้า 566,797 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.36 
ดุลการค้าเกินดลุ 45,086 ล้านบาท ในขณะที่เดือนเดยีวกันของปีท่ีผ่านมา มดีุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 19,888 ล้านบาท 
 
ตารางที ่1 : มูลสินคา้น าเข้า ส่งออกและดลุการค้า เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออกในการจัดการ
ขนส่งตั้งแต่เมืองต้นทางไปยังเมืองท่าปลายทางอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด รวมถึงให้บริการ
ด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งการให้บริการของผู้ขนส่งในปัจจุบัน ต้องสามารถให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อช่วยในการลดต้นทุนของกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต คลังสินค้าและการกระจายสินค้า รวมถึงยังเป็นการตอบสนองกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเลือกตัวแทนจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการในทุกด้านได้ และ
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เนื่องจากในปัจจุบันผู้ให้บริการธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันท่ีสูงมาก ทั้งคู่แข่งรายใหม่ที่เกิดขึ้นมากมาย และคู่แข่งรายเก่าที่เติบโตขึ้น และ
ให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจร  

จากปัญหาการแข่งขันที่สูงในข้างต้น ผู้จัดท าจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศของผู้ประกอบการ และกลยุทธ์ของผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อน ามาปรับปรุงการให้บริการ และประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด และท าให้สามารถแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ 
 

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์กระบวนการท างานขององค์กรเพื่อหาสาเหตุที่ท าให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่ าคู่แข่ง ดัง
รูปภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่1 : แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของความสามารถในการแข่งขันน้อยขององค์กร 
 
จากแผนภาพวิเคราะห์ 4m จะพบว่าสาเหตุที่ท าให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันน้อยแยกออกเป็นสาเหตุที่แท้จริงได้ 

ดังต่อไปนี ้
1. บุคลากร 

1.1 มีจ านวนพนักงานน้อย เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็กท าให้ความสามารถในการจ้างพนักงานจึงมีจ ากัด ท าให้
ขาดโอกาสในการได้งานเมื่อมีโปรเจคใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากมีพนักงานไม่เพียงพอ 

1.2 พนักงานขาดความกระตือรือร้น เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรางวัล
ส าหรับพนักงานดีเด่น ท าให้พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และขาดความภักดีต่อองค์กร 

1.3 ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทมีจ านวนพนักงานงานน้อย และในบางครั้งมีรายการสินค้าที่ต้อง
คีย์ข้อมูลเข้าระบบจ านวนหลายรายการ จึงต้องใช้เวลานานในการคีย์ข้อมูล 
2.  การให้บริการ 

2.1 รูปแบบการให้บริการไม่ครอบคลุม เนื่องจากบริษัทมีเพียงสาขาเดียวในประเทศไทยท าให้เครือข่ายและ
พันธมิตร อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

2.2 กิจกรรมที่ท าได้มีจ ากัด เนื่องจากบริษัทให้บริการเฉพาะ Freight Forwarder และ ตัวแทนเดินพิธีการ
ศุลกากรเท่านั้น (Shipping) หากลูกค้าต้องการรับบริการที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา ทางบริษัทจ าเป็นต้องใช้ Outsource จึงท า
ให้ต้นทุนสูงขึ้นและควบคุมคุณภาพได้ยาก 
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2.3 พาหนะไม่เพียงพอ ปัจจุบันองค์กรมีรถขนส่งสินค้าไว้รองรับเพียง 1 คันและมีสภาพเก่าท าให้สามารถรับงาน
ได้ทีละครั้ง และมีค่าบ ารุงรักษาสูง นอกเหนือจากนี้ต้องใช้บริการจากบริษัทขนส่ง 
3.  แผนการด าเนินงาน 

3.1 ไม่มีการประชาสัมพันธ์ขององค์กร เนื่องจากผู้บริหารไม่มีการก าหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์องค์กร 
เพื่อท าให้เป็นท่ีรู้จักท่ีชัดเจน ท าให้ไม่บริษัทไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 

3.2 ไม่มีแบบแผนการด าเนินงาน บริษัทยังขาดการก าหนดแผนการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย และเกิดความสูญเสียขึ้นในกระบวนการด าเนินงาน 
4.  การจัดการ 

4.1 ขาดการประสานงานในแต่ละแผนก บริษัทยังคงท างานแบบตัวใครตัวมัน ไม่มีระบบที่ท าให้การสื่อสารไป
ในทางเดียวกัน ท าให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนได้ 

4.2 ขาดระบบการจัดการที่ดี เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมการท างานที่รัดกุม ท าให้เกิด
ความผิดพลาดและช่องว่างในการทุจริตได้ง่าย 

 
2.  ทฤษฏีพื้นฐานและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎี Benchmarking  
Benchmarking เป็นกระบวนการวัดและเปรยีบเทียบผลติภัณฑ์บรกิารและวิธีปฏบิัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดกีว่าเพื่อน าผลของ

การเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โดยBenchmarkingได้แบ่งการเปรียบเทียบเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ การเปรียบเทียบในด้านอะไรและการเปรียบเทียบกับใคร 
 กระบวนการท า Benchmarking มีการพัฒนาและน าไปใช้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าองค์กรต้นแบบที่น าไปใช้นั้นต้องการเน้น
รายละเอียดในด้านใด ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี ้

1.) การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการท า Benchmarking เพื่อก าหนดหัวข้อที่ต้องการท า ก าหนด
องค์กรที่ดีที่สุดที่เราต้องการจะเปรียบเทียบด้วย และก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) เป็นการพิจารณาช่วงห่างในการแข่งขัน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง
ของประสิทธิภาพ หรือความสามารถขององค์กรเราและคู่แข่งในปัจจุบัน 

3.) ขั้นตอนการบูรณการ ( Integration) เป็นขั้นตอนการสื่อสารผลจากการท า Benchmark ให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพื่อให้เกิดการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงองค์กร โดยต้องการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ว่าต้องสื่อสารให้ใครรับรู้บ้าง วิธีการและช่องทางในการสื่อสารขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อ และกลุ่มผู้ที่รับ
สื่อ 

4.) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) เริ่มจากจัดท าแผนการด าเนินงาน และน าเอาแผนที่ได้วางไว้ลงมือปฏิบัติจริง  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  ท้ังนี้ในการลงมือปฏิบัติต้องเป็นไปตามขั้นตอนท่ีได้ก าหนดกรอบไว้ 

 
2.2 แนวความคิดการท า Best Practice 

  Best Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจาก การน าความรู้ไปปฏิบัติจริง 
แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดของตนเอง 
  การท าให้เกิด Best Practice สามารถท าให้เกิดขึ้นได้หลายช่องทาง  

1. เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ เป้าหมายของหน่วยงานที่ คาดหวังความส าเร็จ ผู้ปฏิบัติงาน
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาการท างาน เสนอแนะวิธีการท างาน อาจเกิดแนวคิด การรับรู้จากข้อแนะน าของ
ผู้บริหาร วิทยากร เพื่อน ร่วมงาน หน่วยงานอ่ืน และผู้รับบริการ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการใหม่หรือวิธีการที่ดีกว่า  
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2. เกิดจากปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความกดดัน ของผู้รับบริการ การแข่งขัน การ
ขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร ภาวะข้อจ ากัดของทรัพยากร ภาวะวิกฤติท าให้มีการแสวงหาแนวทาง กระบวนการ วิธีการที่ดีกว่า 
เพื่อให้ได้ผลส าเร็จสูงสุด  

3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา ค้นหาวิธีการใหม่ สร้างความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์กร 

 
2.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT Analysis) 

  SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ
อุปสรรค ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน 
  หลักการส าคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการท าธุรกิจ ในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารในอุตสาหกรรม
นั้นๆทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
ธุรกิจของตนข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินการต่างๆที่เหมาะสมตอ่ไป 
  

2.4 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดอุตสาหกรรมบริการ 
  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้  ซึ่งองค์กรผสมผสาน
เครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด แบ่งออกเป็น
กลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่าคือ “4 Ps”อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) 
  ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป 
เพราะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เป็นสินค้าและบริการที่น าเสนอต่อลูกค้าหรือตลาด กลยุทธ์การตลาดที่
น ามาใช้กับธุรกิจการบริการจ าเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากการตลาดโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มี
การต้อนรับขับสู้เป็นหัวใจหลักในการท าธุรกิจ 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ธนัย เทียนใส (2543) ศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย 
พบว่าอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลมีค่ากระจุกตัวในระดับสูง การเข้ามาแข่งขันในตลาดท าได้ยาก มีความสามารถในการทดแทนกันได้
เป็นอย่างดี และมีความใส่ใจในปฏิกิริยาของคู่แข่งสูง จึงสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมนี้มีลักษณะโครงสร้างแบบผู้ขายน้อยรายที่มีสินค้าต่างกัน
เล็กน้อย ในเรื่องพฤติกรรมการแข่งขัน สายการเดินเรือส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้การแข่งขันทางด้านราคา แต่จะใช้การแข่งขันทางด้านมิใช่ราคา 
คือการขายตรง การโฆษณาและการเปลี่ยนแปลงบริการ ให้แตกต่างจากคู่แข่งเป็นหลัก ส่วนปัญหาส าคัญของสายการเดินเรือไทย คือการตัด
ราคาของสายการเดินเรือเอกชนนอกชมรม การขาดแคลนเงินทุน และการมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง 
  สุรีพร ลักษมาณา (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท คอน
เน็กไลน์ จ ากัด วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัย
ในการเลือกและเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็ บข้อมูลเป็นลูกค้าในบริษัท 
คอนเน็กไลน์ จ ากัด จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ เรียงจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านบริการ 2.ปัจจัยด้านการตลาด 3. ปัจจัยด้านการบริการ ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับปัจจัยการบริการ ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการบริการให้มากขึ้น และปรับปรุงปัจจัยทั้ง 3 ให้ดีที่สุดเพื่อเป็น
การรักษากลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทไว้ และเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทได้อีกด้วย 
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ประภาส ปั้นศิริ (2548) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกตัวแทนขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลัก ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
ความส าคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ 

อัญชลาวไล บุศยธรรม (2550) ศึกษาเรื่องความเข้าใจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และความคาดหวังของลูกค้าต่อการใช้
บริการกิจกรรมโลจิสติกส์ในรูปแบบการค้าสามฝ่าย กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมซื้อขายช้ินส่วนผลิตกระดาษ พบว่า 1) ในด้าน
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ทั้งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้ด าเนินงานและผู้ใช้บริการ มีความคิดตรงกันว่าในการจัดจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ให้ด าเนินงานและกิจกรรมโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อต้องการควบคุมและลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน ส่วนวัตถุประสงค์รอง คือ 
ความต้องการในการลดความเสี่ยง 2) ในด้านบริการที่คาดหวังจะได้รับของทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นแตกต่างกันคือ ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญและคาดหวังที่จะได้รับการบริการในด้านความถูกต้องของเอกสารเป็นอันดับแรก และความรวดเร็วในการให้บริการและจัดส่ง
สินค้าเป็นอันดับสอง ในขณะที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้าใจว่า ลูกค้าต้องการผู้ให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของตนในด้านความ
รวดเร็ว ในการการให้บริการจัดส่งสินค้าเป็นอันดับแรก และให้บริการในราคาที่ถูกจะถูกพิจารณาเป็นอันดับรองลงมา ผลวิเคราะห์ปัจจัยท า
ให้ทราบว่า ปัจจัยทางด้านวัตถุประสงค์และความคาดหวังในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันในบางปัจจัยและสามารถน ามารวมกลุ่มกันได้ 

สุนทรี เจริญสุข (2555) ศึกษารูปแบบและลักษณะการด าเนินการของบริษัท วี-เซิร์ฟ 
โลจิสติกส์ จ ากัด และวิเคราะห์การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด เพื่อ
ศึกษาแนวทางการก าหนดรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารหลักฐานร่องรอย และ
การใช้แบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่น 0.975 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า1) 
รูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด จัดเป็นผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์แบบ 3PL (Third Party Logistics Provider) ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ในการประกอบกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่รวบรวมหลากหลาย
บริการอย่างครบวงจร 
 
3. วิธีการด าเนินการ 
 

ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัท XYZ จ ากัด และ
ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 100 ฉบับผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ 
พร้อมทั้งหาองค์กรที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรม เพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในเรื่องของระบบ
การท างาน และกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานดังน้ี 
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รูปที่ 2 : แสดงขั้นตอนการศึกษา 

 
 ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า และศึกษากระบวนการด าเนินงานขององค์กรเปรียบเทียบ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร ซึ่งแสดงขั้นตอนการด าเนินการค้นคว้า ดังนี้ 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี
ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาการสร้างแบบสอบถาม เพื่อการ
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัย 

2. ศึกษาข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญเพิ่มเติม เพื่อแบบสอบถามจะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของงานวิจัยมาก
ยิ่งข้ึน 

3. น าความรู้และข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามนั้นจะเป็นค าถามปลายปิด โดยแบ่งโครงค าถาม
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ลักษณะของธุรกิจ ประเภทของสินค้าท่ี

ส่งออกเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้า 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ ได้แก่ ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของบริษัทและปัจจัยในด้านคุณภาพของการบริการ โดยใช้
ทฤษฎีด้านคุณภาพของการบริการ  

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ประกอบการน าเข้า – ส่งออก 
 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
 วิเคราะหป์ัจจัยด้านการบริการ 
 วิเคราะหป์ัจจัยด้านการตลาด 
 วิเคราะหป์ัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

 

คัดเลือกองค์กรที่เป็นเลศิศึกษาเปรียบเทียบวิธีการด าเนินงานด้านตา่งๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงกระบวนการตา่งๆในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหด้ีเทียบเท่า 

 มีแนวคิดและกระบวนการท างานที่ดีมาปรับปรุงองค์กร 
 

น าผลการวิเคราะห์ทีไ่ด้มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่
องค์กร 

ทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ที่
เหมาะสมให้แก่องค์กร 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการตลาด โดยใช้ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
บริการ ได้แก่ การบริการ  ราคา  สถานท่ี และการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการจัดการ หมายถึง วิธีการด าเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย 
ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสบการณ์ในการท างานขนส่งของบริษัท ความสามารถในการด าเนินงาน ความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ความปลอดภัยและรวดเร็วของการขนส่ง  

 3.2 วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยได้ท าการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการของบริษัททางอีเมล์ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม 
2. เมื่อได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงน ากลับมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป ตามขั้นตอนดังน้ี 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริการ การตลาด และการบริหารจัดการ ใช้การวิเคราะห์แบบค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย     แปลความหมาย 
4.50 – 5.00     มากที่สุด 
3.50 – 4.49     มาก 
2.50 – 3.49     ปานกลาง 
1.50 – 2.49     น้อย 
1.0 – 1.49     น้อยที่สุด 
 

4. ผลของการศึกษา 
 
 จากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับ
บริษัท XYZ จ ากัด และผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 100 พบว่าหลักเกณฑ์ที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการตัวแทน
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 39 พิจารณาจากการให้บริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจร รองลงมาคือด้านการตอบสนองรวดเร็ว 
ร้อยละ 16 และมีความช านาญในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 16 เท่ากัน รองลงมาด้านอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ร้อยละ 15 และด้านความ
น่าเชื่อถือ ร้อยละ 14 ตามล าดับ  
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รูปที่  3 : แสดงหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 

กิจกรรมโลจสิติกส์อื่นๆที่ต้องการให้บริษัทตัวแทนมีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต อันดับแรกคือกิจกรรมด้านขนส่ง
สินค้าผา่นแดน ร้อยละ 36 รองลงมาอยากให้มีบริการด้านรถขนส่งสนิค้า ร้อยละ 28 บริการด้านผ่านพิธีการกรมศลุกากร ร้อยละ 13 บริการ
ด้านคลังสินค้าและศูนย์กระจายสนิค้า ร้อยละ 12 และบริการรวบรวมและคดัแยกสินค้า ร้อยละ 11 ตามล าดับ  

 

 
 

รูปที ่4 : กิจกรรมด้านโลจสิติกส์อืน่ๆที่ต้องการให้มีเพิม่เตมิ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วย ด้านบริการ  
ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในปัจจัยด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

39%

14%
16%

16%

15%

หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

การให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจร
การบริการที่เชื่อถือได้ และมีความ
มั่นคงทางการเงิน
การตอบสนองและขนส่งสินค้าได้
อย่างรวดเร็ว
มีความรู้ ความช านาญในการ
แก้ไขปัญหาที่ดี
โปรโมชั่น และอัตราค่าบริการที่
เหมาะสม
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ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 30.38 ปัจจัยด้านการตลาดอยู่ในระดับรองลงมา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 29.72 และปัจจัยด้านการบริการอยู่ในระดับ
สุดท้ายมา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 28.31  

จากผลสรุปข้างต้นบริษัทควรพิจารณาขยายรูปแบบการให้บริการกิจกรรมทางโลจิสติกส์ให้ครบวงจรมากขึ้น เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และรองรับฐานลูกค้าใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต เริ่มตั้งแต่ขนส่งสินค้า มีคลังสินค้า
ในการจัดเก็บและกระจายสินค้า รวมถึงการด าเนินพิธีการด้านกรมศุลกากรให้แก่ลูกค้า นอกจากน้ียังน าเอากลยุทธ์สร้างความแตกต่างมาใช้ 
ด้วยการสร้างคุณค่าในการให้บริการที่มีหลายรูปแบบ เช่น บริการซื้อประกันภัยทางทะเล หรือบริการรับ – ส่งสินค้าถึงหน้าบริษัทลูกค้า 
รวมถึงน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นการช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้าอีกด้วย 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์แนวปฏบิัติที่ดจีากการศึกษาจากองค์กรคู่เปรยีบเทียบ และน าเกณฑ์การประเมินรางวัล ELMA AWARD 
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ น ามาประยุกต์ใช้ ในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับ
บริษัท XZY จ ากัด เพื่อท าให้องค์กรเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

 
1. แผนกลยุทธ์สร้างแบรนด์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในปัจจุบันขององค์กร พบว่า มีรูปแบบการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่คู่แข่งมีเหนือกว่าคือ มี
ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลาย ได้แก่ มีทีมขาย เว็บไซต์ขององค์กร และสื่อโฆษณาออนไลน์ ส่วนสิ่งที่องค์กรมีต่างจากคู่แข่งคือ 
การบริการที่มีความยืดหยุ่นสูง และการด าเนินธุรกิจมาก่อน ท าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสูง ดังนั้นองค์กรพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ
ขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่ลูกค้า 
- ให้บริการอย่างรวดเร็วและเป็นมิตร ดูแลลูกค้าท้ังก่อนและหลังให้บริการ พร้อมจัดทีมดูแล เยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
- โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรให้ลูกค้ารับรู้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ กฎระเบียบต่างๆ
ที่จะส่งผลต่อลูกค้า ผ่านอีเมลล์ 
- เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้บริการของลูกค้าในอดีต รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อท่ีจะสามารถน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ 
 
2. แผนกลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ในภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน กระบวนการท างานหลักขององค์กรยังมีปัญหาอยู่ จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการท างาน และเกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการแข่งขันและให้บริการลูกค้า 
- จัดตั้งทีมขาย และจัดสรรพนักงานให้เพียงพอเพื่อน าเสนอคุณค่าของการบริการ (Service) ทุกประเภทท่ีองค์กรมีได้ 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการเสนอขายด้วยการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น เช็คราคาค่าบริการผ่านทางเว็บไซต์ เช็ค
สถานะสินค้าออนไลน์ได้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางสื่อออนไลน์ 
- เก็บรายละเอียดสถานะค าสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละรายไว้ท่ีฐานข้อมูลส่วนกลาง เพื่อแต่ละแผนกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ง่าย 
และลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล  
 
3. แผนกลยุทธ์สร้างพันธมิตร 
 การรวมกลุ่มกันกับบริษัทต่างๆที่อยู่ธุรกิจเดียวกัน เป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความ
ร่วมมือในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
- รวบรวมอัตราค่าบริการของ Supplier แต่ละรายเพื่อมาเปรียบเทียบราคาและน าเสนอทางเลือกที่ดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า ท าสัญญากับ
ผู้ขนส่งเป็นรายปีในลักษณะรับรองปริมาณการขนส่งท่ีแน่นอน (Gurantee Volumn) เพื่อลดราคาค่าขนส่งท าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
- แบ่งปันความรู้ด้านโลจิสติกส์ กฎระเบียบต่างๆร่วมกันกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม 
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4. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง 
 คู่แข่งในปัจจุบันของธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีการพัฒนาบริการและความสามารถเพื่อน าไปสู่การเป็นผู้
ให้บริการแบบครบวงจร (one stop service) ดังนั้นการน าเสนอความแตกต่างจึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 
 - น าเสนอคุณค่าของบริการ แต่ละประเภทให้ลูกค้ารับรู้ เช่น ความสามารถขนส่งได้ทั่วโลก ลดระยะเวลาการขนส่ง การช่วยลด
ต้นทุนลูกค้า และการให้บริการแบบครบวงจร 
 - น าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า เช่น ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งได้
ตลอด 24 ช่ัวโมงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ 
 - พัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ท าให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาใช้บริการด้านโลจิสติกส์หลายบริษัท ซึ่งช่วยลดต้นทุน
ให้แก่ลูกค้าได้ เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าด้วยการให้ค าแนะน าว่าสินค้าของลูกค้ามีตลาดไหนท่ีมีความต้องการบ้าง 
 
5. สรุปและบทวิจารณ์ 
 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่
บริษัท ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษา อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่ารูปแบบองค์กรส่วนใหญ่เป็นรูปแบบบริษัทจ ากัด ร้อยละ 82 มีต าแหน่งระดับหัวหน้าฝ่าย ร้อยละ 48 มีระย ะเวลาเปิดด าเนินงาน
มาแล้วตั้งแต่ 11 – 20 ปี ร้อยละ 49 

ข้อมูลการใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
พบว่าเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้ามากที่สุดในปัจจุบันอยู่ในเขตอาเซียน ร้อยละ 37 ประเภทของสินค้าที่ใช้ขนส่งเป็นส่วนใหญ่คือ สินค้าทั่ วไป 
ร้อยละ 49 มีจ านวนตัวแทนท่ีใช้บริการในปัจจุบัน 3 – 4  บริษัท ร้อยละ 52 มีความถี่ในการจัดส่งสินค้าสัปดาห์ละ 1 – 3 ครั้ง ร้อยละ 42 
และลักษณะของตัวแทนที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นแบบครบวงจร ร้อยละ 78 หลักเกณฑ์ที่พิจารณาเลือกใช้บริการด้านการให้บริการที่ครบ
วงจร ร้อยละ 39 และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องการมากท่ีสุดคือบริการขนส่งสินค้า ร้อยละ 36 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้านต่างๆ สรุปได้ ดังนี ้
ปัจจัยด้านการบริการ  มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ การให้บริการโลจิสติกส์ แบบ

ครบวงจรและความปลอดภัยในการส่งสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 31.33  อันดับรองลงมาได้แก่ ความเที่ยงตรงของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 31 และความรวดเร็วในการแก้ปัญหาที่ปลายทางและต้นทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.33 เป็นอันดับสาม 

ปัจจัยด้านการตลาด  มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  อัตราพิเศษเมื่อได้รับค่าบริการ
ที่เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 30.66  อันดับรองลงมาได้แก่ ค่าระวางเรือและค่าบริการมีมาตรฐานตามราคาตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.33 
และมีการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.00 เป็นอันดับที่สาม 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 32.00  อันดับรองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการท าเอกสารไม่ยุ่งยาก มีความ
ยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.00 และบริษัทมีช่ือเสียง และภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.00 เป็นอันดับสาม 

 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกบริการตัวแทนจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และศึกษากลยุท ธ์ของ
ผู้ประกอบการตัวแทนจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอื่น มาประยุกต์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กร สามารถ
น ามาอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาองค์กร ได้ดังนี้ 

1. พัฒนาตัวเองให้มีความเช่ียวชาญในการให้บริการแสดงถึงการบริการที่มีคุณภาพ การตรงต่อเวลา และความเป็น
มืออาชีพเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า นอกจากน้ีควรมีการให้บริการลูกค้าได้แบบครบวงจร สามารถ
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ช่วยลูกค้าประหยัดต้นทุนในการขนส่งด้วยบริการที่หลากหลาย และควรมกีารพัฒนาอบรมพนักงานอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อสร้างความมั่นใจได้ในการใช้บริการแก่ลูกค้าทั้งการส่งออกและน าเข้า รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์อื่นๆ 

2. ควรจะมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
ได้มากที่สุด โดยมีการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของการ
ให้บริการ (Value-Added) กับผู้น าเข้า-ส่งออก 

3. ควรมีการพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบ One Stop Service คือมีการบริการให้ค าปรึกษาในด้านการน าเข้าส่งออก
รวมถึงการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  
5.1 ข้อเสนอแนะ 

  บริษัทควรพิจารณาปรับปรุงปัจจัยทั้ง 3 ด้านให้อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ ในด้านการบริการ คือการให้บริการให้เป็นที่
พึงพอใจที่สุด เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที และมีการติดตาม
สถานะสินค้าจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย ในด้านการตลาด คือ การปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมการขายให้มีความน่าสนใจ และหลากหลาย 
รวมถึงบริหารต้นทุนให้ต่ าที่สุดเพื่อที่จะสามารถลดค่าบรกิารตา่งๆเพื่อดึงดูดลกูค้า ในด้านการบริหารจัดการ คือ ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ 
ความช านาญด้านกระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
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