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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก EEC” 

กรณีศึกษา : บริษัท ดาวตะวนัออก จ ากดั ในจังหวดัชลบุรี 
 

ช่ือผู้วจัิย  :   นางสาวสรัลรัฐ รุ่งเรือง นกัศึกษาปริญญาโท การจดัการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

อาจารย์ทีป่รึกษา    :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี มณีศรี 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที ่  :  1 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์    :   นายประสิทธ์ิ รุ่งเรือง   ผูบ้ริหารบริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
วนัเดือนปี ทีสั่มภาษณ์   :   วนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา          :  15.15 น.  จบการสัมภาษณ์ 15.20 น.              

ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษาและประวตัิการท างานอย่างย่อของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
เพศ           :  ชาย 
อายุ      : 55  ปี 
ต าแหน่ง  :  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั  
   (ผูก่้อตั้งบริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ปี พ.ศ.2538) 
ประวตัิการศึกษา    :  จบการศึกษา ป.5 โรงเรียนบา้นบ่อวนิ 
ประสบการณ์ท างาน   :   2530 – ปัจจุบนั ผูก่้อตั้งและผูบ้ริหาร บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัทศันคติทัว่ไปเกีย่วกบัการบริหารองค์กรและปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

1. ปัจจุบันองค์กรของท่านมีประสิทธิภาพในการให้บริการการขนส่งสินค้ามากน้อยอย่างไร 
- จากการขนส่งประสบการณ์ท่ีท ามา 25 ปี เจอทั้งถูกบา้งผิดบา้งเราไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์

ท างานท่ีท ามาแกไ้ปตามระบบ 25 ปีการการันตรีท่ีดีใหเ้ราได ้

2.  ท่านมีแนวคิดการพฒันาหรือเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการการขนส่งด้วยรถบรรทุกด้านใดบ้าง 
- บริษทัฯ ท าตามขอ้ก าหนดของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้ท่ีเสนอเง่ือนไขมาเช่น ระบบเซฟต้ี 

ระบบการบริหารจดัการท่ีขอมาเราก็ไดป้รับตามส่ิงท่ีตอ้งการให้เป็นมาตรฐาน จากสมยัแรกท่ีไม่มี
ขอ้ตกลง ปรับใหเ้ขา้กบัปัจจุบนัใหเ้ป็นแบบแผนร่วมกนั 
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3. ท่านคิดว่าอะไรคือตวัช้ีวดัความส าเร็จขององค์กรของท่านวา่มีประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง
สินคา้ 
 ค าตอบ  ใบประเมินแบบตอบรับขอ้มูลเป็นตวัประเมินและช้ีวดั ท่ีผา่นมาบริษทัไดค้ะแนนเกือบเต็ม 
100 คะแนนมาตลอด และจะรักษาคุณภาพไว ้

ส่วนที ่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดต่อแนวทางการรับมือหากการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก EEC และการเปลีย่นแปลงด้านอืน่ๆทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 

1. ท่านคิดว่าในขณะนโยบายการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ก าลังจะเกิดขึ้น
ท่านมีแนวทางการรับมือด้านได้บ้างเพือ่เป็นการเตรียมพร้อม 
ค าตอบ ตอ้งรอดูสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนแลว้ปรับตวัเขา้กบันโยบายทีจะพฒันา เช่นดูวา่ทกัษะต่างๆ 
ของพนกังาน ตอ้งมีการอบรม มีการอบรม และอ่ืนๆ 

2. ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสภาพแวดล้อม 3 ด้าน คือด้านท าเลที่ตั้งด้าน
ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ขององค์กรของท่านเป็นอย่างไร 
1.  ด้านท าเลทีต่ั้ง 
ค าตอบ มีความโชคดีเน่ืองจากบริษทัขนส่งหากตั้งอยูใ่นจุดยุทธศาสตร์หรือศูนยก์ลางการขนส่งท่ี
จะรองรับอุตสาหกรรมต่าง และอยู่จุดใกลท้่าเรือน ้ าลึก สนามบินอู่ตะเภา เราสามารถสร้างความ
รวดเร็วได ้

2. ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ค าตอบ จะใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึนใหค้วามส าคญักบัไอทีมากข้ึน 

3. ด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า 
ค าตอบ ตอ้งดูหลายๆอยา่งกิจกรรมคลงัสินคา้อาจจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขนถ่านสินคา้เป็นหลกัแต่กิจกรรม
ขนส่งเป็นการขนส่งจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง ดา้นการขนส่งจึงเฉพาะขนยา้ยสินคา้เท่านั้น งานข้ึน
ลงสินคาหรือใชอุ้ปกรณ์ขนถ่ายจะเป็นหนา้ท่ีส่วนของคลงัและเจา้ของสินคา้เท่านั้น 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก EEC” 

กรณีศึกษา : บริษัท ดาวตะวนัออก จ ากดั ในจังหวดัชลบุรี 
 

ช่ือผู้วจัิย : นางสาวสรัลรัฐ รุ่งเรือง นักศึกษาปริญญาโท การจดัการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

อาจารย์ทีป่รึกษา   : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี มณีศรี 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที ่ : 2 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์           :  นายสราวฒิุ รุ่งเรือง 
วนัเดือนปี ทีสั่มภาษณ์  :  วนัท่ี 13 สิงหาคม 2560 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา     : 09.00 น.        จบการสัมภาษณ์    09.30 น. 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษาและประวตัิการท างานอย่างย่อของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
เพศ                        :  ชาย 
อายุ                         :  29 ปี 
ต าแหน่ง                 :  ผูช่้วยผูบ้ริการ บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
ประวตัิการศึกษา    :  ปริญญาตรี Communication Arts University of Hertfordshires,UK 
ประสบการณ์ท างาน   :  2012 - ปัจจุบนั ผูช่้วยผูบ้ริการ บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัทัศนคติทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารองค์กรและปัจจัยทีช่่วยเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

1. ปัจจุบันองค์กรของท่านมีประสิทธิภาพในการให้บริการการขนส่งสินค้ามากน้อยอย่างไร 
ค าตอบ ความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพของบริษทัคือเรามีการซพัพอร์ตดา้นทรานสปอร์ตดา้นต่าง
ควบคลุมตามความตอ้งการของลูกคา้ครบองคป์ระกอบ ณ ปัจจุบนัเมือเทียบเคียงความตอ้งการการ
ใชร้ถขนส่งทางบกทัว่ไป ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดดูจากความประเมิณของลูกคา้จะเกิน 90-100% 

2. ท่านมีแนวคิดการพฒันาหรือเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการการขนส่งด้วยรถบรรทุกด้านใดบ้าง 
ค าตอบ จากสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลท่ีจะพฒันาดา้นเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการท างาน ใชเ้ทคโนโลยีท่ีน ามาใชใ้นการท างานไดเ้ช่นการใช ้Applicationsท่ีรวบรวมการท างาน
ทั้งหมดลงไป การให้พนกังานขบัรถใช ้Application ในการปฏิบติังานให้ครอบคลุมทุกดา้น ต่อไป
อาจจะเป็น Paperless อาจจะเก็บขอ้มูลลงอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใชก้ระดาษและเก็บขอ้มูลลง Server 
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และสามารถประมวลผลออกมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อเป็นผลดีทางดา้นประสิทธิภาพในการท างานท่ี
อาจจะดีข้ึน 

3. ท่านคิดว่า อะไรคือตัวช้ีวดัความส าเร็จขององค์กรของท่านว่ามีประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง
สินค้า 
ค าตอบ ความน่าเช่ือถือจากลูกคา้ไดรั้บการตอบรับมากกวา่ 80 %  90 % แต่ไดรั้บความไวใ้จจากแต่
ละเจา้ 10 ปี 20 ปีความปลอดภยัในการปฏิบติัติงานเกิดอุบติัเหตุนอ้ยถึงนอ้ยมาก ดา้นความรุนแรงถึง
เสียชีวติแทบจะไม่เคยเกิดข้ึนตรงต่อเวลาดูจากการประเมินของของคา้ส่วนมากจะไดค้ะแนนเต็ม 10 
ตลอดความรวดเร็วในการขนส่งสินคา้ปฏิบติัไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งส่ิงท่ีช้ีวดัความส าเร็จ 
ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยั ตรงต่อเวลาและความรวดเร็วขององคก์รคือ แบบฟอร์มอมการประเมิน 
และบรรลุตาม KPI  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดต่อแนวทางการรับมือหากการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก EEC และการเปลีย่นแปลงด้านอืน่ๆทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 

1. ท่านคิดว่าในขณะนโยบายการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก EEC ก าลงัจะเกดิขึน้
ท่านมีแนวทางการรับมือด้านได้บ้างเพือ่เป็นการเตรียมพร้อม 
ค าตอบ ปัจจุบนัมีความพร้อมทุกดา้นท่ีจะให้บริการตามมาตรฐานความตอ้งการแต่หากอนาคตเรา
ตอ้งมีการเทรนน่ิงพนกังานให้ความรู้เพื่อรับมือและเป็นการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และรองรับ
กลุ่มเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก มีการอบรบหรือworkshopฝึกภาษาองักฤษเพิ่มเติมเพื่อความเขา้ใจ
ในการส่ือสารมากข้ึน 
2. ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสภาพแวดล้อม 3 ด้านคือด้านท าเลที่ตั้ง ด้าน
ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ขององค์กรของท่านเป็นอย่างไร 
1. ด้านท าเลทีต่ั้ง 
ค าตอบ ท าเลท่ีตั้งของบริษทัอยูใ่จกลางเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เพราะวา่ลอ้มรอบไปดว้ย
นิคมอุตสาหกรรมเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นจุดดิสทริบิวชัน่ คือมีท่าเรือน ้ าลึกเช่นท่าเรือแหลมฉบงั 
ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือกรุงเทพ และสามารถเช่ือมต่อไปยงัประเทศอ่ืนได ้ 

2. ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ค าตอบ บริษทัก าลงัพฒันา เช่น ONE STOP APPLICATION คือเป็นตวัเพิ่มประสิทธิภาพมารับมือ 

3. ด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า 
ค าตอบ ใหค้วามส าคญัไปดา้นความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั หากในอนาคตมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ใชท้กัษะทางดา้นอุปกรณ์ขนถ่ายกบัคนขบัรถเพิ่มข้ึนจ าเป็นตอ้งเทรนพนกังานเพื่อให้ความรู้การใช้
งานมากข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนัพนกังานขบัรถมีหนา้ท่ีรับสินคา้เพื่อส่งใหต้รงเวลามากท่ีสุดโดยผูรั้บผิดชอบ
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ขนถ่ายสินคา้ข้ึนและลงเป็นหนา้ท่ีของเจา้ของสินคา้และลูกคา้ปลายทาง เวน้เฉพาะรถบรรทุกเครนเฮ๊ียบ 
และสินคา้ท่ีใชแ้รงงานคนเท่านั้นท่ีบริษทัขนส่งรับผดิชอบ 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
ค าตอบ ปรับตวัตามแผนท่ีพฒันาเศรษฐกิจหากแผนพฒันาควบคลุมในดา้นไหนเราตอ้งพฒันาและ
ปรับตวัตามส าหรับองคก์รตอ้งพฒันาไปตามท่ีตนเองตั้งเป้าไวโ้ดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหอ้งคก์ร 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก EEC” 

กรณีศึกษา : บริษัท ดาวตะวนัออก จ ากดั ในจังหวดัชลบุรี 
 

ช่ือผู้วจัิย : นางสาวสรัลรัฐ รุ่งเรือง นักศึกษาปริญญาโท การจดัการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

อาจารย์ทีป่รึกษา   : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี มณีศรี 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที ่ : 3 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์:             : นายกานต ์พงศพ์ิพฒัน์ 
วนัเดือนปี ทีสั่มภาษณ์ : วนัท่ี 13 สิงหาคม 2560 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา       : 11.00 น.   จบการสัมภาษณ์  11.20 น. 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษาและประวตัิการท างานอย่างย่อของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
เพศ        :  ชาย 
อายุ         : 33  ปี 
ต าแหน่ง :  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการขนส่งสินคา้ บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
ประวตัิการศึกษา : Bachelor Degree Faculty of Arts Business English, Assumption University 
ประสบการณ์ท างาน  :  2005  Sale Representative DKSH 

2006            Senior Sale Representative DKSH 
2007            Key Account Manager DKSH 
2009           Senior Key Account Manager DKSH 
2010-2011  Customer Development Manager DKSH 
2012-ปัจจุบัน ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการขนส่งสินคา้  
 บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัทศันคติทัว่ไปเกีย่วกบัการบริหารองค์กรและปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

1. ปัจจุบันองค์กรของท่านมีประสิทธิภาพในการให้บริการการขนส่งสินค้ามากน้อยอย่างไร 
ค าตอบ  ถ้าเทียบกบับริษทัขนส่งท่ีก็ตั้งโดยคนไทยและบริหารโดยคนไทยผมคิดว่าบริษทัเรามี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือมากวา่บริษทัส่วนใหญ่แต่ถา้เทียบกบับริษทัขนส่งต่างชาติท่ีมาขยายฐาน
ลูกคา้ในไทยมีคิดว่าเราด้อยกว่าในบางเร่ือง เช่น เร่ืองมาตรฐานการตรวจเช็คพื้นฐาน เช่นคนขบั 
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รถบรรทุกสถานะสินคา้ก่อนถึงลูกคา้ การวดัผลของประสิทธิภาพงาน แต่ถา้เทียบกบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีบริษทัเราบริการอยูผ่มถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์ถึงดีมากครับ 

2. ท่านมีแนวคิดการพฒันาหรือเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการการขนส่งด้วยรถบรรทุกด้านใดบ้าง 
ค าตอบ  มีอีกหลายแนวคิดท่ีผมคิดจะเพิ่มและพฒันาประสิทธิภาพของบริษทัส่วนใหญ่ ก็จะเป็น
เร่ืองของประสิทธิภาพของ บุคลากร เร่ืองความรับผิดชอบงานให้เป็นสัดส่วน และเร่ืองมาตรฐาน
ความปลอดภยัและตรวจสอบไดข้องตวัรถขนส่งซ่ึงส่วนน้ีปมคิดวา่ส าคญั 
3. ท่านคิดว่า อะไรคือตัวช้ีวดัความส าเร็จขององค์กรของท่านว่ามีประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง
สินค้า 
ค าตอบ ในส่วนท่ีบ่งช้ีความส าเร็จขององคก์รผมมองถึงความพอใจของลูกคา้เป็นเร่ืองหลกั ถา้ลูกคา้
ประทบัใจการบริการทั้งระบบของบริษทัผมมองวา่องคก์็ก็มีประสิทธิภาพท่ีดีเช่นกนั 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดต่อแนวทางการรับมือหากการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก EEC และการเปลีย่นแปลงด้านอืน่ๆทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 

1. ท่านคิดว่าในขณะนโยบายการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ก าลังจะเกิดขึ้น
ท่านมีแนวทางการรับมือด้านได้บ้างเพือ่เป็นการเตรียมพร้อม 
ค าตอบ  ผมคิดวา่นะปัจจุบนัเรามีความพร้อมประมาณ 80% ส่วนท่ียงัขาดน่าจะเป็นความพร้อมของ
บุคลากร เช่น ดา้นภาษา หรือความพร้อมของคนขบัรถเช่นการศึกษาเส้นทางใหม่ๆ ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีน่าจะใชเ้วลาการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อน EEC จะเร่ิมไดท้นั 
2. ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสภาพแวดล้อม 3 ด้านคือด้านท าเลที่ตั้ง ด้าน
ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ขององค์กรของท่านเป็นอย่างไร 
1. ด้านท าเลทีต่ั้ง 
ค าตอบ  ทางดา้นท าเลท่ีตั้งของบริษทัผมถือวา่เป็นจุดแข็งของบริษทัอยูแ่ลว้บริษทัเราตั้งอยูใ่จกลาง 
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเร่ืองน้ีเป็นจุดเด่นท าให้เราสามารถท างานติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ได้
สะดวกมาก 

2. ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ค าตอบ  บริษทัเรามีปัจจยัพื้นฐานของเทคโนโลยีและสาระสนเทศ ของบริษทัขนส่งท่ีควรจะมีครบอยู่
แลว้ เช่น ระบบ GPS ,Website (official), การส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นทาง E-mail.ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐานท่ีพนกังานหรือพนกังานขบัรถควรมีความรู้ แต่ทางดา้นองคก์รควรเพิ่มช่องทางการท างาน
ใหม่ๆท่ีทนัสมยัและเป็นท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึน 
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3. ด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า 
ค าตอบ เน่ืองจากบริษทัเราบริการการขนส่งเป็นหลกัการขนถ่ายสินคา้จึงเป็นการบริการรองท่ีลูกคา้
ร้องขอเข่น การใชแ้รกงานคนยกขนถ่ายสินคา้ ซ่ึงเราก็มีการพฒันาตามท่ีลูกคา้ตอ้งการอยูต่ลอด 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
ค าตอบ ในธุรกิจขนส่งผมมองวา่ลูกคา้คือตวัแปรส าคญัในธุรกิจขนส่งยิ่งเราท าให้ลูกคา้เช่ือมัน่ใน
บริการของเรามากเท่าไหร่เราก็ไม่จ  าเป็นตอ้งไปแข่งขนักบัใคร แต่ตอ้งพฒันาประสิทธิภาพและมาร
ฐานใหเ้ป็นท่ียอมรับและรักษามาตรฐานตามท่ีลูกคา้ตอ้งการใหม้ากท่ีสุด 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
     
 


