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มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : ( EEC) กรณีศึกษา 
บริษัท ดาวตะวนัออก จ ากดั 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC กรณีศึกษา บริษทั 
ดาวตะวนัออก จ ากดัประจ าปีการศึกษา 2559 ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการจดัการพฒันา
ประสิทธิภาพและบริการในการปฏิบติังานเพื่อรองรอบกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นองคก์ร 7 ดา้น ทฤษฎี McKinsey 7S 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดลอ้ม 
ตอนท่ี 4 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดให้รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน โดยเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน  (    )         
หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง  
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : ผูต้อบแบบสอบถามโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ 

        ชาย 
  หญิง 

2. อาย ุ

       ต  ่ากวา่ 25 ปี 
       ระหวา่ง 25 – 35 ปี 
       ระหวา่ง 36 – 45 ปี 

                                   อาย ุ46 ปีข้ึนไป 
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3.ต  าแหน่ง 
 

                    ต าแหน่ง…………………………………………  
 

4.ระดบัการศึกษา 
 

ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
5.ประสบการณ์การท างาน 
 

ไม่เกิน 1 ปี 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 
มากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 
มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 
มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่1 ปัจจัยด้านองค์กร ทฤษฎ ีMcKinsey 7S 
ค าช้ีแจง   เขียนเคร่ืองหมาย     ลงในช่องทีต่รงกบัระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด   

หัวข้อประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1.โครงสร้างบริหารองค์กร Structure 

1.1  มีการก าหนดลกัษณะงานในองคก์รของท่าน
อยา่งชดัเจนเป็นกิจะลกัษณะและประสานงานอยา่ง
เป็นระบบไม่ซ ้ าซอ้นกนั    

     

1.2  ท่านไดรั้บโอกาสในการท างานและการ
สนบัสนุนและไดรั้บความช่วยเหลือหากเกิดปัญหา
จากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี  

     

1.3  การควบคุมและการประสานงาน การสัง่งาน และ
ช่องทางการส่ือสารมีความเขา้ใจทัว่ถึงทัง่องคก์าร   

     

2.กลยุทธ์ขององค์กร Strategy      

2.1 องคก์รของท่านแจง้ใหท้ราบถึงเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายแผนงานการปฏิบติังาน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ
ขององคก์ร 

     

2.2 ท่านเขา้ใจในเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย แผนงานการ
ปฏิบติังาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจขององคก์รเป็นอยา่งดี 

     

2.3 ท่านมีการปฏิบัติตามเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมาย แผนงานการปฏิบติังาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ
ขององคก์รท่าน  

     

3.การจดัหาบุคลากรเข้าท างาน Staff      

3.1 ท่านใชค้วามรู้ ประสบการณ์ท างานและทกัษะ
ของท่านเหมาะสมกบัหนา้ท่ีของท่าน 

     

3.2 การท างานของท่านตรงกบัหนา้ทีท่ีไดรั้บ
มอบหมายและน ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้

     

3.3 ท่านมีแรงจูงใจในการท างานและรู้สึกมีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดถู้กเลือกใหท้ างานในองคก์ร 

     

3.4 ท่านพอใจท่ีจะปฏิบติังานเน่ืองจากงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายน่าสนใจและทา้ทาย 
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4.รูปแบบการบริหารจดัการ Style       

4.1 ท่านมีความมัน่ใจในผูบ้ริหารขององคก์รเพราะมี
ความมุ่งมัน่ในงานเพ่ือการพฒันาองคก์รอยูเ่สมอ 

     

4.2 ผูบ้ริหารในองคก์รของท่านมีสมัพนัธไมตรีท่ีดี
และมีความเอาใจใส่พนกังานอยูเ่สมอ 

     

4.3 การบริหารงานขององคก์รของท่านมีความสมดุล
กบังานและคน   

     

4.4 การบริหารงานขององคก์รท่านใหค้วามส าคญักบั
พนกังานและใส่ใจงานท่ีไดรั้บมอบหมายของทุกคน
ในองคก์ร 

     

5.ระบบการปฏิบัตงิาน System      
5.1 องคก์รของท่านมีการก าหนดระบบการท างาน
และมีการครอบคลุมการด าเนินงานอยูเ่สมอ 

     

5.2 ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบตรงกบัความรู้
ความสามารถและพอดีกบัความสามรถของท่าน 

     

5.3 องคก์รของท่านมีการปฐมนิเทศและฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบการท างานและกฎระเบียบต่างๆอยา่ง
สม ่าเสมอ  

     

6.ค่านิยมร่วม Share Value      
6.1 ท่านคิดวา่องคก์รของท่านมีความน่าเช่ือและมี
ภาพลกัษณ์ในแง่ดีและเป็นท่ีจดจ าง่าย 

     

6.2 ท่านสามารถจดจ า ค  าขวญั ปรัชญาร่วม สโลแกน 
ขององคก์รของท่านไดอ้ยา่งแม่นย  า 

     

6.3 ท่านมีส่วนท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จดว้ย
และมุ่งมัน่ท่ีจะท างานของท่านใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามท่ีองคก์รตั้งไว ้

     

6.4 ท่านมีความภาคภูมิใจเม่ือบอกวา่ท่านท างานอยูอ่งคก์ร      

7.ทกัษะ Skill      
7.1 ท่านมีความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษและ
คอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี ทกัษะ EEC 

     

7.2 ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะในการ
ท างานและสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาไดดี้เสมอ 

     

7.3 ท่านมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของเพื่อน
ร่วมงาน 
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7.4 ความคิดเห็นของท่านมกัไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

     

7.5 ท่านศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบังานท่ีท าและ
พฒันาตนเองเพ่ือรองรับส่ิงใหม่อยูเ่สมอ 

     

ตอนที ่4 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ .. …………………………………………………………………………………………..    
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


