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แบบสอบถามเลขท่ี............................ 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม 
คําชี้แจง แบบสอบถามเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหม จัดทําขึ้นเปนสวนหน่ึงของการคนควาแบบอิสระ (Independent Study) ของนักศึกษาปริญญาโท 
หลักสูตรผูบริหาร (Ex-MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาจึงใครขอความกรุณาในการกรอก
ขอมูลในแบบสอบถามใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามชุดน้ีจะใชเพ่ือ
การศึกษาเทาน้ัน และขอมูลที่ไดรับจะเก็บเปนความลับ  
  ผูศึกษาขอขอบคุณในความกรุณาของทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ.โอกาสน้ีดวย 
 

       นางสาว สุจิตรา  ทองพลอย 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
สวนท่ี1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย / ใน□ ที่ตรงกับขอมูลของทาน 

1.  เพศ 

 □    1. ชาย          □    2. หญิง 
2.  อายุ 

 □  1. 20-30 ป        □    2. 31-40 ป 

 □    3. 41-50 ป        □    4. 51 ปขึ้นไป 

 □    5. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 

3.  ระดับการศึกษา 

 □    1. ตํ่ากวาปริญญาตรี     □    2. ระดับปริญญาตรี 

 □    3. สูงกวาระดับปริญญาตรี   □    4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 

4.  ตําแหนงงานของทานในปจจุบัน 

 □    1. กรรมการผูจัดการ     □    2. ผูจัดการทั่วไป 

 □    3. ผูจัดการแผนก      □    4. หัวหนาแผนกจัดซื้อ 

 □    5. เจาของกิจการ 

5.  รูปแบบของกิจการ 
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 □    1. เจาของคนเดียว      □    2. หางหุนสวนจํากัด 

 □    3. บริษัทจํากัด       □    4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 

6.  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจสงออก 

 □    1. ตํ่ากวา 5 ป       □    2. 6-10 ป 

 □    3. 11-15 ป        □    4. มากกวา 15 ปขึ้นไป 

7.  ประเภทของสินคาที่สงออก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 □    1. ของประดับทําดวยไม    □    2. ของประดับทําดวยกระดาษสา 
 □    3. เสื้อผาสําเร็จรูป และสิ่งทอ  □    4. ของประดับทําจากเซรามิค 

 □    5. อาหาร           

8.  ทวีปหรือประเทศปลายทางที่สงออกสินคา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 □    1. ประเทศแถบเอเชีย     □    2. ประเทศแถบยุโรป 
 □    3. ประเทศในแถบอเมริกา   □    4. ประเทศในแถบอเมริกาใต 
 □    5. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 

9.  รูปแบบของการสงออกสินคา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 □    1. ทางอากาศ       □    2. ทางเรือ 
 □    3. ทางรถยนต       □    4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 
 
10. ปจจุบันกิจการของทานมีการใชบริการขนสงจากบริษัทตัวแทนขนสงสินคาจํานวนก่ีรา (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 

□    1. Air Ocean Transport Co.,Ltd  □  2. All Inter Express Limited                           

   Partnership 

 □    3. Arrow Freight Co.,Ltd    □    4. A.T. Service Ltd.,Part 

 □    5. Artisan Intertrade Co.,Ltd   □    6. Boonma Moving & Storage Co.,Ltd 

 □    7. Chiangmai Courier Service    □  8. Chiangmai Pan Cargo Service Co.,Ltd 

              Co.,Ltd 

 □  9. Department99 Ltd.,Part    □  10. Embassy freight (Chiagnmai)Co.,Ltd 

 □  10. Embassy Freight (Chiangmai)  □  11. Globalink Packing and Shipping  

    Co.,Ltd             Service Ltd.,Part 
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□  12. HKT Chiangmai Co.,Ltd   □  13. Hankyu International Transport         

(Thailand) Co.,Ltd 

 □  14. Hanshin Freight International  □  15. Kintetsu World Express (Thailand)  

     Co.,Ltd             Co.,Ltd 

 □  16. K’Line Logistics (Thailand)  □  17. Leo Delivery Service (1999) Co.,Ltd 

     Ltd. 

 □  18. Maersk Line Chiangmai branch □  19. Mitsui-Soko (Chiangmai) Co.,Ltd 

 □  20. Mitsui Sumitomo Insurance  □  21. MSI Logistics Ltd. 

     Co.,Ltd                      [Chiangmai branch] 

 □  22. NimSeeSeng Transport 1998  □  23. Nippon Express (Thailand) Co.,Ltd 

     Co.,Ltd 

 □  24. Northern Air Transport     □  25. Northern International Cargo Co.,Ltd 

   International Co.,Ltd 

 □  26. Pioneer Cargo Service Co.,Ltd □  27. Profreight International Co.,Ltd 

 □  28. Propacking and Transport    □  29. Regent Logistics Co.,Ltd 

     Service Co.,Ltd 

 □  30. Royal International Chiangmai □  31. Schenker (Thai) Ltd. 

      Ltd.,Part 

 □  32. SDL Trading Co.,Ltd    □  33. SDV Logistics (Thailand) Co.,Ltd 

 □  34. Siam Nistrans        □  35. SM Logistics Co.,LTd 

     [Chiangmai branch] Co.,Ltd  

 □  36. T.K. Express Logistics Co.,Ltd □  37. TK. Transport Ltd.,Part 

 □  38. Toll Logistics (Thailand) Co.,Ltd □  39. T.P. International Shipping Co.,Ltd  

 □  40. TUK Cargo Limited Partnership □  41. V.Pack & Move Co.,Ltd 

 □  42. Vantec World Transport[T]  □  43. World Express Chiangmai Co.,Ltd 

     Co.,Ltd 

□   44. Yusen Air & Sea Service (Thailand ) Co.,Ltd 

□     45. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 

11. ทานสงออกเฉลี่ยเดือนละก่ีครั้ง 
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□    1. 5 ครั้ง          □    2. 10 ครั้ง  

 □    3.15 ครั้ง          □    4. มากกวา 15 ครั้ง  

 □    5. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 

12. ทานทราบขอมูลเก่ียวกับบริษัทตัวแทนขนสงสินคาในจังหวัดเชียงใหมจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 □    1. พนักงานของบริษัทตัวแทนขนสง □    2. หนวยงานราชการ 

 □    3. จากผูประกอบการสงออก   □    4. หนังสือพิมพทองถ่ิน   

 □    5. นิตยสารการทองเที่ยว     □    6.วิทยุทองถ่ิน    
 □    7. ปายโฆษณา         □    8. แผนพับประชาสัมพันธ    

□    9. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 

 
 

13. เหตุผลที่เลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาในจังหวัดเชียงใหม (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

 □    1. มีช่ือเสียง          □    2. มีประวัติที่ยาวนาน และนาเช่ือถือ 

 □    3. การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

□    4. ภาพพจนที่ดี        □    5. การบริการที่ดีของพนักงาน 

□    6. มีบริการดานการขนสงหลากหลาย □    7. อุปกรณในการใหบริการทันสมัย 

□    8. มีสาขา หรือตัวแทนอยูที่กรุงเทพฯ  □    10. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................... 

 
สวนท่ี2  ประกอบดวย 2 สวน  
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อขององคการ 
2. สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ
สงออกในจังหวัดเชียงใหม 
คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อขององคการ 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ 

มีผลมากที่สุด 
(5) 

มีผลมาก 
(4) 

มีผลนอย 
(3) 

มีผลนอยมาก 
(2) 

ไมมีผล 
(1) 

สภาพแวดลอมภายนอก 
(External Environment) 

 

17. ความตองการการใชบริการ
ของผูประกอบ การสงออก 
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18. แนวโนมเศรษฐกิจของ
ประเทศในปจจุบัน 

     

19. อัตราดอกเบี้ยของประเทศ 
และสภาวะเงินในปจจุบัน เชน 
อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน 

     

20. การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีของการขนสง  

     

21. กฎหมายและนโยบาย 
การเมือง 

     

22. สภาพการแขงขันของธุรกิจ
ในปจจุบัน 

     

23. อื่นๆ โปรดระบุ  
 
 
 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ 

มีผลมากที่สุด 
(5) 

มีผลมาก 
(4) 

มีผลนอย 
(3) 

มีผลนอยมาก 
(2) 

ไมมีผล 
(1) 

สภาพแวดลอมภายในองคการ 
(Internal Environment) 

     

24. วัตถุประสงค และนโยบาย
ขององคการ 

     

25. กระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 

     

26. โครงสรางขององคการ      
27. อื่นๆ โปรดระบุ  

ปจจัยระหวางบุคคล  

28. อํานาจในการตัดสินใจใน
ระดับสูง 

     

29. ตําแหนง และอํานาจในการ
ตัดสินใจ 

     

30. เง่ือนไขคุณภาพในการ
ใหบริการระหวางตัวบริษัทฯ
ตัวแทนกับผูประกอบการ 
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31. ความเขาใจระหวางตัวแทน
ขนสงสินคา และผูประกอบ 
การสงออก 

     

32. อื่นๆ โปรดระบุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สวนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ
สงออกในจังหวัดเชียงใหม 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ 

มีผลมากที่สุด 
(5) 

มีผลมาก 
(4) 

มีผลนอย 
(3) 

มีผลนอยมาก 
(2) 

ไมมีผล 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ (Products) / 
บริการ (Service) 

 

33. มีบริการขนสงตอเน่ือง
หลายรูปแบบ(Multimodal 
Transportation) เชน ทาง
รถยนต ทางอากาศ ทาง
เครื่องบิน ฯลฯ 

     

34. ความหลากหลายของการ
ใหบริการพิเศษ เชน Door to 
Door Service, Express Service 
ฯลฯ 

     

35. มีรถบริการรับ-สงสินคา
จากผูประกอบการมายัง
คลังสินคาของบริษัทตัวแทน
ขนสงสินคา 
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36. มาตรฐานของการบรรจุ
ภัณฑ (Packaging) 

     

37. มาตรฐานของวัสดุบรรจุ
ภัณฑ (Material)  

     

38. การบริการดานงานเอกสาร      
39. จํานวนของตูบรรจุสินคา 
(Container) 

     

40. มีการใหบริการประกันภัย
สินคา 

     

41. เสนทางการบิน/การเดินเรือ
ใหเลือกหลากหลาย 

     

42. อื่นๆ โปรดระบุ  
 
 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ 

มีผลมากที่สุด 
(5) 

มีผลมาก 
(4) 

มีผลนอย 
(3) 

มีผลนอยมาก 
(2) 

ไมมีผล 
(1) 

ดานราคา(Price)   

43. กําหนดอัตราคาบริการทํา
เอกสารอยางเหมาะสม 

     

44. จัดทําใบเสนอทุกครั้ง
รวมถึงการแจงเปล่ียนแปลง
คาบริการลวงหนาทุกครั้ง 

     

45. อัตราคาบริการขนสงพิเศษ
สําหรับสัญญาขายทั่วไป  

     

46. อัตราคาบริการขนสงแบบ
เรงดวน (Premium Service) 

     

47. อัตราคาบริการขนสงพิเศษ
สําหรับลูกคาเฉพาะราย 
(Special Account) 

     

48. อัตราคาบริการขนสงพิเศษ
สําหรับการขายเหมาตอหนวย 

     

49. กําหนดระยะเวลาในการ
ชําระเงิน (Credit Term) 
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50. มีอัตราคาขนสงสําหรับการ
สงสินคาแบบเรงดวน 

     

51. มีตอรองราคาการใหบริการ
เปนกรณี 

     

52. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานชองทางการใหบริการ 
(Place) 

 

53. ทําเลที่ต้ังของบริษัท
ตัวแทนขนสงสินคา 

     

54. คลังสินคาสะอาดและ
เพียงพอตอการเก็บสินคา 

     

55. คลังสินคาสะดวกตอการ
เขาออก 

     

 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ 

มีผลมากที่สุด 
(5) 

มีผลมาก 
(4) 

มีผลนอย 
(3) 

มีผลนอยมาก 
(2) 

ไมมีผล 
(1) 

56. มีปายบอกสถานท่ีอยาง
ชัดเจน 

     

57. ความเพียงพอของรถ
บริการรับ-สงสนิคา 

     

58. มีตัวแทนใหบริการนอก
พ้ืนที่  

     

59. เวลาเปดทําการของบริษัทฯ      
60. สามารถติดตอบริษัท
ตัวแทนฯ ไดทั้งทางโทรศัพท 
และทางอีเมล 

     

61. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

 

62. พนักงานฝายการตลาดออก
พบปะลูกคา หรือทางโทรศัพท
เพ่ือรับทราบปญหาและ
ขอคิดเห็น 
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63. โฆษณาผานสื่อตางๆ เชน 
นิตยสารทองถ่ิน  เว็บไซต
ชมรมตัวแทนขนสงภาคเหนือ 

     

64. ประชาสัมพันธ หรือการ
เขารวมกิจกรรมหรือ
นิทรรศการการสงเสริมการ
สงออกของหนวยงานราชการ 

     

65. ใหสวนลดคาบริการ หรือ
จัดรายการพิเศษใหกับลูกคา
ในชวง Low Seasons 

     

66. การใช Web-site เสนอ
ขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัท
ฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารท่ี
เก่ียวกับการสงออก 

     

 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ 

มีผลมากที่สุด 
(5) 

มีผลมาก 
(4) 

มีผลนอย 
(3) 

มีผลนอยมาก 
(2) 

ไมมีผล 
(1) 

67. มีการจัดทํารายการพิเศษ 
(เชนการกําหนดเปาหมาย
จํานวนการสงดวยอัตราราคาคา
ขนสงพิเศษ)  

     

68. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานบุคคล / พนักงาน (People)   

69. ความสามารถในการ
ถายทอดขอมูลขาวสารของ
บุคคลากร 

     

70. ความสามารถในการ
แกปญหาไขเฉพาะหนาของ
บุคคลากร 

     

71. บุคลากรมีความชํานาญใน
การทํางาน และนาเช่ือถือ 

     

72. บุคลิกของบุคคลากรในทุก
ระดับ 

     

73. ความสัมพันธที่ดีระหวาง      
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บุคลากรในบริษัทฯ กับ 
ผูประกอบการสงออก 
74. ความรูของบุคคลากรท่ีมีตอ
ธุรกิจบริการขนสงสินคา 

     

75. ความกระตือรือรนของ
บุคคลากรทุกแผนก 

     

76. มีความเขาใจในกฎระเบียบ
สากลของสายการบิน/สายเรือ
ไดเปนอยางดี 

     

77. บุคคลากรติดตามและแกไข
ปญหาอยางทันทวงที 

     

78. บุคคลากรใหบริการดวย
ความสุภาพ 

     

79. อื่นๆ โปรดระบุ 
 

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ 

มีผลมากที่สุด 
(5) 

มีผลมาก 
(4) 

มีผลนอย 
(3) 

มีผลนอยมาก 
(2) 

ไมมีผล 
(1) 

ดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical 
evidence and Presentation) 

 

80. การเปนบริษัทฯที่ใหบริการ
ไดตามมาตรฐาน ISO9001-
2000 

     

81. มียาม(Guard) รักษาความ
ปลอดภัย 

     

82. ช่ือเสียงดานการขนสงของ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคา 

     

83. ความเปนระเบียบในการจัด
วางอุปกรณ เอกสาร  

     

84. ภาพพจน และชื่อเสียงของ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคา 

     

85. มีตูบรรจุสินคา อุปกรณที่
ทันสมัย และปลอดภัย 

     

86. ระบบเทคโนโลยีสารสน      
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เทศ ที่ทางบริษัทฯนํามาให 
บริการ 
87. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานกระบวนการ (Process)  

88. การใหบริการผานพิธีการ
ศุลกากรดวยระบบ Paperless 

     

89. การใหบริการจัดทํา / สง
เอกสารสงออกไดอยางถูกตอง
และทันเวลา 

     

90. มีบุคคลากรอยางเพียงพอ
ในการใหบริการ 

     

91. ยืนยันวันและเวลารับ-สง
สินคาเปนลายลักษณอักษร 

     

92. สินคาไมสูญหาย      
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อ 

มีผลมากที่สุด 
(5) 

มีผลมาก 
(4) 

มีผลนอย 
(3) 

มีผลนอยมาก 
(2) 

ไมมีผล 
(1) 

93. สินคาไมเสียหายเมื่อถึง
ปลายทาง 

     

94. สินคาถึงมือผูรับตรงตาม
เวลา 

     

95. เอกสารสงมอบสินคา
ใหกับผูรับอยางครบถวน 

     

96. การยืนยันพ้ืนที่การจอง
ระวางตามความตองการ 

     

97. การตกลงสัญญาหรือ
เง่ือนไขตางๆเปนไปอยาง
สะดวก ไมยุงยาก 

     

98. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่บริษัทตัวแทน
ขนสงนํามาใช 

     

99. อื่นๆ โปรดระบุ  
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สวนท่ี3 ปญหาที่พบ และขอเสนอแนะในการเลือกใชบริการตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกใน
จังหวัดเชียงใหม 
กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง และแสดงขอคิดเห็นที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

นอย 
(3) 

นอยมาก 
(2) 

ไมพบ 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ (Products) / 
บริการ (Service) 

 

1. บริการขนสงไมตอเน่ือง และมี
รูปแบบการบริการที่จํากัด 

     

2. ความไมหลากหลายของการ
ใหบริการพิเศษ เชน Door to Door 
Service, Express Service ฯลฯ 

     

3. ไมมีรถบริการรับ-สงสินคาจาก
ผูประกอบการมายังคลังสินคาของ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคา 

     

 
ปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

นอย 
(3) 

นอยมาก 
(2) 

ไมพบ 
(1) 

4. การบรรจุภัณฑ 
(Packaging)ไมไดมาตรฐาน 

     

5. วัสดุทําบรรจุภัณฑไมได
มาตรฐาน 

     

6. ไมมีบริการดานงานเอกสารการ
สงออก 

     

7. จํานวนตูบรรจุสินคา 
(Container) มีจํากัด 

     

8. ไมมีการใหบริการประกันภัย
สินคา 

     

9. เสนทางการบิน/การเดินเรือมี
จํากัด หรือไมหลากหลาย 

     

10. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานราคา(Price)   

11. อัตราคา และคาบริการทํา
เอกสารสูง 
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12. ไมมีการจัดทําใบเสนอ และไม
มีการแจงเปล่ียนแปลงคาบริการ
ลวงหนา 

     

13. ไมมีอัตราคาบริการขนสง
พิเศษสําหรับสัญญาขายทั่วไป  

     

14. ไมมีอัตราคาบริการขนสงแบบ
เรงดวน (Premium Service) 

     

15. ไมมีอัตราคาบริการขนสง
พิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย 
(Special Account) 

     

16. ไมมีอัตราคาบริการขนสง
พิเศษสําหรับการขายเหมาตอ
หนวย 

     

17. ระยะเวลาในการชําระเงิน 
(Credit Term)สั้น 

     

 
ปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

นอย 
(3) 

นอยมาก 
(2) 

ไมพบ 
(1) 

18.ไม มีอัตราคาขนสงสําหรับการ
สงสินคาแบบเรงดวน 

     

19. ไมสามารถตอรองราคาการ
ใหบริการ 

     

20. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานชองทางการใหบริการ (Place)  

21. ทําเลที่ต้ังของบริษัทตัวแทน
ขนสงสินคาไมสะดวกในการ
ติดตอ 

     

22. คลังสินคาไมสะอาดและไม
เพียงพอตอการเก็บสินคา 

     

23. ทางเขาคลังสินคาไมสะดวก      
24. ไมมีปายบอกสถานท่ีอยาง
ชัดเจน 

     

25. รถบริการรับ-สงสินคามีไม
เพียงพอ 
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26. ไมมีตัวแทนใหบริการนอก
พ้ืนที่  

     

27. เวลาเปดทําการของบริษัทฯไม
สะดวกในการติดตอ 

     

28. การติดตอบริษัทตัวแทนฯ ทาง
โทรศัพท และทางอีเมลไมสะดวก 

     

29. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

 

30. ไมมีพนักงานฝายการตลาด
ออกพบปะลูกคา หรือทาง
โทรศัพทเพ่ือรับทราบปญหาและ
ขอคิดเห็น 

     

31. ไมมีการประชาสัมพันธ หรือ
โฆษณาผานสื่อตางๆ  

     

 
ปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

นอย 
(3) 

นอยมาก 
(2) 

ไมพบ 
(1) 

32.ไมมีการเขารวมกิจกรรมหรือ
นิทรรศการการสงเสริมการ
สงออกของหนวยงานราชการ 

     

33. ไมมีการใหสวนลดคาบริการ 
หรือจัดรายการพิเศษใหกับลูกคา
ในชวง Low Seasons 

     

34. ไมมีการนําเสนอขอมูล
ขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ัง
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการ
สงออกผานทาง Web-Site 

     

35. ไมมีการจัดทํารายการพิเศษ 
(เชนการกําหนดเปาหมายจํานวน
การสงดวยอัตราราคาคาขนสง
พิเศษ)  

     

36. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานบุคคล / พนักงาน (People)   
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37. บุคคลากรไมมีความสามารถ
ในการถายทอดขอมูลขาวสารไดดี 

     

38. บุคคลากรไมสามารถในแกไข 
ปญหาเฉพาะหนา 

     

39. บุคลากรไมมีความชํานาญใน
การทํางาน และไมมีนาเช่ือถือ 

     

40. บุคลิกของบุคคลากรไม
เหมาะสม 

     

41. ความสัมพันธระหวางบุคลากร
ในบริษัทฯ กับ ผูประกอบการ
สงออกไมดี 

     

42. บุคคลากรไมมีความรูดาน
ธุรกิจบริการขนสงสินคา 

     

43. บุคคลากรไมมีความ
กระตือรือรน 

     

 
ปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

นอย 
(3) 

นอยมาก 
(2) 

ไมพบ 
(1) 

44. บุคคลากรไมเขาใจในกฎ 
ระเบียบสากลของสายการบิน/สาย
เรือได 

     

45. บุคคลากรไมมีติดตามและ
แกไขปญหาอยางทันทวงที 

     

46. บุคคลากรใหบริการดวยความ
ไมสุภาพ 

     

47. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานการสรางและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical 
evidence and Presentation) 

 

48. บริษัทฯใหบริการไมไดตาม
มาตรฐาน ISO9001-2000 

     

49. ไมมียาม(Guard) รักษาความ
ปลอดภัย 

     

50. ช่ือเสียงดานการขนสงของ      
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บริษัทตัวแทนขนสงสินคาไมดี 
51. ไมมีความเปนระเบียบในการ
จัดวางอุปกรณ และเอกสาร  

     

52. ภาพพจน และชื่อเสียงของ
บริษัทตัวแทนขนสงสินคาไมดี 

     

53. ตูบรรจุสินคา อุปกรณที่ไม
ทันสมัย และปลอดภัย 

     

54. ไมมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทันสมัยทางบริษัทฯ
นํามาให บริการ 

     

55. อื่นๆ โปรดระบุ  

ดานกระบวนการ (Process)   

56. ไมมีบริการผานพิธีการ
ศุลกากรดวยระบบ Paperless 

     

 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

นอย 
(3) 

นอยมาก 
(2) 

ไมพบ 
(1) 

57. การจัดทํา / สงเอกสารสงออก
ไมถูกตอง และไมทันเวลา 

     

58. บุคคลากรไมเพียงพอในการ
ใหบริการ 

     

59. ไมมียืนยันวันและเวลารับ-สง
สินคาเปนลายลักษณอักษร 

     

60. สินคาสูญหาย      
61. สินคาเสียหายเมื่อถึงปลายทาง      
62. สินคาถึงมือผูรับลาชา      
63. เอกสารสงมอบสินคาใหกับ
ผูรับไมครบถวน 

     

64.ไมสามารถยืนยันพ้ืนที่การจอง
ระวางตามความตองการ 

     

65. การตกลงสัญญาหรือเง่ือนไข
ตางๆ คอนขางยุงยาก 

     

66. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่      
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บริษัทตัวแทนขนสงนํามาใช
ลาสมัย 
67. อื่นๆ โปรดระบุ  

 
 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ – สกุล       นางสาวสุจิตรา  ทองพลอย 

วัน เดือน  ป เกิด    4 ตุลาคม  2522 

ประวัติการศึกษา    สําเร็จการศึกษามัธยมปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

          ปการศึกษา 2541 

          สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว 

มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม ปการศึกษา 2544 

ประวัติการทํางาน    ป 2546-2548   Sale coordinators 

                 บริษัท นิปปอนเอ็กเพรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

          ป 2548-ปจจุบัน  ผูจัดการฝายตางประเทศ 

                 บริษัท บุญมามูฟอิงแอนดสโตเรจ จํากัด 




