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บทคดัย่อ 

 การท าวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานและวธีิการวางแผนการตลาดและการขนส่งสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ประจ าและลูกคา้ทั้วไปของบริษทัและเพ่ือวเิคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทั 
ร่วมกิจรุ่งเรือง โลจิสติคส์ จ ากดั โดยการสอบถามเจา้หนา้ท่ีท่ีเช่ียวชาญในหน่วยงานเก่ียวกบัขั้นตอนการท างานและการน าขอ้มูล
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีอยูแ่ลว้ของบริษทัเพ่ือมาวเิคราะห์ใหเ้ห็นชดัเจนวา่เร่ืองใดผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจมากท่ีสุดและเร่ือง
ใดท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด เพื่อน ามาสรุปและหาแนวทางการแกไ้ขใหก้ารใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากการศึกษาพบว่ากระบวนการด าเนินงานของการวางแผนนั้ น มีขั้นตอนท่ีเหมือนกันแตกต่างกันตรงการ
ติดต่อส่ือสารทางดา้นราคา ซ่ึงลูกคา้ประจ าสามารถส่งตารางงานการขนส่งมาให้ทางบริษทัไดเ้ลย ส่วนลูกคา้ไม่ประเม่ือท าการ
ติดต่อมายงับริษทัทางการตลาดตอ้งคิดราคาค่าบริการและส่งให้ลูกคา้ตอบรับก่อนจึงสามารถด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปได ้ 
และจากการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของลูกคา้ หัวขอ้ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นความสะดวกในการติดต่อ 
หวัขอ้การติดตอ่ทางโทรศพัท ์ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนนและไดค้่าเฉล่ีย 4.60 และดา้นการรับขอ้ร้องเรียน หวัขอ้ความรวดเร็วใน
การแกไ้ข ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.60 หัวขอ้ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นระบบการจดัส่ง หัวขอ้การ
ปฏิบติังานระหว่างการจดัส่ง คะแนนรวม 21 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.20 ดา้นการรับขอ้ร้องเรียน หัวขอ้คุณภาพในการแกไ้ขงาน 
คะแนนรวม 21 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.20 และดา้นการบริการ หวัขอ้สภาพรถขนส่ง คะแนนรวม 21 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.20 และดา้น
ท่ีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริการ หัวขอ้พนกังานขบัรถ คะแนนรวม 20 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.00 เพ่ือสรุปใหเ้ห็น
ถึงผลรวมของความพึงพอใจ นอกจากน้ีส าหรับพนกังานใหม่ท่ีเขา้มาก็สามารถรู้งานไดจ้ากคู่มือการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
 

1.บทน า (INTRODUCTION) 

 บริษทัร่วมกิจรุ่งเร่ือง โลจิสติกส์ จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการดา้นการขนส่งสินคา้ ภายใตก้ารด าเนินงานบริษทัไดต้ระหนกั
ถึงความพึงพอใจของลูกคา้และประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญั โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองวธีิการวางแผนการบริการขนส่งซ่ึงในปัจจุบนัการ
ขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้หรือลูกคา้นั้น เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากโดยกระบวนการขนส่ง
สินคา้นั้นจะประกอบไปดว้ย จุดเร่ิมตน้ของเสน้ทางเพ่ือไปยงัจุดหมายของปลายทาง หากกระบวนการขนส่งสามารถท าไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นย  า และมีประสิทธิภาพนั้น ยอ่มส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษทั จากการเก็บขอ้มูลในหน่วยงานท่ีเขา้ไป
ท ากรณีศึกษา พบวา่ ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ในแต่ละรายมีปริมาณไม่เท่ากนัและสถานท่ีในการส่งสินคา้แตกต่างกนั อีกทั้ง
ประเภทของลูกคา้มีทั้งลูกคา้ประจ าและลูกคา้ทัว่ไป จึงท าให้วิธีการวางแผนการขนส่งเพ่ือให้บริการลูกคา้แต่ละประเภทมี
ขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัออกไปจากการรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้พบวา่ในแตล่ะปี กิจการดงักล่าวไดส้อบถามความพึงพอใจจากลูกคา้โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลมาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริการให้ลูกคา้            
แต่ละประเภทเป็นอยา่งมากผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานและจดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติังานแยกตาม



ประเภทของลูกคา้ เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงจะน าแบบสอบถามท่ีไดร้วบรวมมาแลว้ น ามาวิเคราะห์
และสรุปผลเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีสามารถจะช่วยใหบ้ริษทั ร่วมกิจรุ่งเรือง โลจิสติคส์ จ ากดั ไดท้ราบถึงความคิดเห็นและความพึง
พอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการขนส่งและการวางแผนในการขนส่งสินค้า 

 กระบวนการวางแผนการด าเนินงานและการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารเคล่ือนยา้ยสินคา้และสารสนเทศท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินไปจากแหล่งจดัหาไปสู่จุดบริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและการวางแผน

ปฏิบติัการ (Operational Plans) ใชอ้ธิบายเป้าหมายในการปฏิบติังานของหน่วยงานในลกัษณะท่ีเป็นหนา้ท่ีเฉพาะหรือมีลกัษณะ

ท่ีเป็นงานท่ีตอ้งท าเป็นประจ าวนัต่อวนัซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารระดบัล่างท่ีจะตอ้งกระท าตามเป้าหมายปฏิบติัการและให้

สอดคลอ้งกบัแผนยุทธวิธีและแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการจึงมีลกัษณะการวางแผนระยะสั้น ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ

ภายในหน่วยงาน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีผูบ้ริหารสามารถควบคุมได ้

 การวางแผนระยะสั้นเป็นการวางแผนเพ่ือให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมายปฏิบติัการหรือแผนปฏิบติัการท่ีวาง

ไวโ้ดยปกติ แผนระยะสั้นจะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนระยะยาว ระยะเวลาส าหรับการวางแผนระยะ

สั้นมกัเป็นช่วงเวลาของการด าเนินงานในปัจจุบนั ซ่ึงถือเอาช่วงเวลาภายในเวลา 1 ปีเป็นเกณฑ์ แผนระยะสั้นจะช่วยให้การ

บริหารการปฏิบติังานประจ าวนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืนเรียบร้อย 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการตลาด 

 เม่ือใดก็ตามท่ีการตลาดเป็นระบบท่ีมีคุณภาพย่อมส่งผลให้ประชาชน,สังคมและชุมชนมีคุณภาพไปดว้ย ดงันั้นใน

ระบบของการตลาดโดยทัว่ไปแลว้จะมีหนา้ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ีหนา้ท่ีเก่ียวกบับริการท่ีมีคุณภาพและการสร้างความสะดวกให้กบั

ลูกคา้ การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัใหน่้าเช่ือถือท าใหลู้กคา้ตกลงท าธุรกิจร่วมกนั เน่ืองจากมีการติดต่อส่ือสารท่ีเขา้ใจ 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการวเิคราะห์ความพงึพอใจโดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม 

 การวดัความพึงพอใจโดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม ตอ้งการทราบความคิดเห็นซ่ึงสามารถกระท าได้ในลกัษณะ

ก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว อาจถามความพึงพอใจในดา้นบริการการขนส่งต่าง ๆ เพ่ือให้

ลูกคา้ทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งมาก ๆ วิธีน้ีนบัเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดใน

การวดัทศันคติรูปแบบของแบบสอบถามจะใชม้าตรวดัทศันคติ ซ่ึงท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติ

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีค  าตอบท่ีแสดงถึงระดบัความรู้สึก 5 ค าตอบ เช่น ดีมาก ดี พอใช ้ควรปรับปรุง แกไ้ข

โดยด่วน 

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิธีการในการสรุปและน าเสนอขอ้มูลท่ี

อธิบายลกัษณะของขอ้มูลชุดนั้นใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจโดยสงัเขป เช่น โดยการบอกวา่ขอ้มูลชุดน้ีมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ใด โดยการใชค้่าเฉล่ีย 

หรือค่ามธัยฐานเป็นค่าแสดงวา่ขอ้มูลชุดน้ีมีค่าอยูต่รงไหนหรือบริเวณไหน และโดยการบอกวา่ขอ้มูลชุดน้ีมีค่าต่างๆ ปรากฏอยู่

ในช่วงใด ค่าต่างๆ เหล่าน้ีเกาะกลุ่มกนัมากนอ้ยเพียงไร หรือมีการกระจายตวัมากนอ้ยเพียงไร ดว้ยการบอกวา่ ค่าต ่าสุดค่าสูงสุด



เป็นเท่าไร มีค่าแปรปรวนและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบัเท่าไร ค่าการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่าไร เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจของลูกคา้ในการบริการการขนส่งอยา่งชดัเจน มีแนวโนม้ไปทิศทาง

ใด และน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ข 

การวาดแผนภาพผงังาน (Flowchart) 

 เป็นการเขียนภาพแสดงล าดบัขั้นตอนการท างานของผงังานในลกัษณะของสญัลกัษณ์ แทนความหมายของการท างาน

ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดง่้ายเน่ืองจากผงังานเป็นการส่ือความหมายดว้ยภาพท าให้ง่ายและสะดวกต่อการ

พิจารณาล าดบัขั้นตอนการท างานตรวจสอบความถูกตอ้งของล าดบัขั้นตอนไดง่้าย 

 

3.วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 3.1.1 ศึกษากระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานการตลาดและการวางแผนโดยสอบถามจากพนกังานท่ีเช่ียวชาญใน
หน่วยงานดงักล่าว และลงมือปฏิบติังานจริง 

3.1.2  ศึกษาและเรียนรู้การใชร้ะบบ TMS ในการจองงาน 
3.1.3  ศึกษาแนวทางและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วจิยั 
3.1.4  เรียบเรียงขั้นตอนการวางแผนการขนส่งสินคา้ 
3.1.5  วเิคราะห์ผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  
3.1.6 รวบรวมขอ้มูลใหเ้กิดความเขา้ใจและตามขั้นตอน 
3.1.7  สรุปผลการวจิยั ขอ้เสนอแนะ  
3.2 วธีิการเกบ็รวบนวมข้อมูล 

 3.2.1  การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลท่ีมีอยูภ่ายใน
บริษทัหรือหน่วยงานการตลาดและการวางแผน เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของลุกคา้ท่ีใชบ้ริการประจ าปี 2563 เพ่ือน า                          
มาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3.2.2  การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)ไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และสอบถามพนกังาน
ท่ีเช่ียวชาญในหน่วยงานการตลาดและการวางแผน เช่น การวางแผนเสน้ทางการขนส่ง การติดต่อลูกคา้ 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 3.3.1  ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานท่ีเช่ียวชาญจากหน่วยงานการตลาดและการวางแผน จ านวน 4 คน 
 3.3.2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการประจ าและลูกคา้ไม่ประจ ากบัทางบริษทั โดยขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นหน่วยงาน
การตลาดและการวางแผนประจ าปี 2563 
 3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

3.4.1  แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช ้ควรปรับปรุง 
แกไ้ขโดยด่วน ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 
3.4.2 การสมัภาษณ์พนกังานท่ีเชียวชาญในหน่วยงานการตลาดและการวางแผน เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวจิยั และใช้

วธีิการจดบนัทึกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 



3.5  สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

3.5.1 ค่าร้อยละ (Percentage)   

สูตร P   =   
𝑋

𝑋
× 100  

เม่ือ P แทน ค่าร้อยละ 

X แทน จ านวนขอ้มูล 

N แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

3.5.2 ค่าเฉล่ีย (Average)   

สูตร x̅ = 
∑x

𝑋
 

เม่ือ x̅ แทน ค่าเฉล่ีย 

 ∑x แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

N แทน จ านวนตวัอยา่ง 

3.5.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)         

สูตร S.D. =  √
(𝑋−�̅�)2

𝑋−1
 

 เม่ือ S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 X แทน คะแนนแต่ละตวัในชุดขอ้มูล 

 x̅ แทน      ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง 

 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

3.6 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการท างานโดยรวมของบริษทักรณีศึกษา กระบวนการท างานของ

หน่วยงานการตลาดและการวางแผน โดยวธีิการสมัภาษณ์พนกังานผูป้ฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัจดัเก็บและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนมาประกอบกนั 

เพ่ือท าการเปรียบเทียบและวเิคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 ตอนที ่1 ขั้นตอนการวางแผนการขนส่งสินค้า 

 จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลดา้นทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ และมีการศึกษาขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี

การตลาดและการวางแผนการขนส่งสินคา้บริษทัร่วมกิจ รุ่งเรือง โลจิสติคส์ จ ากดั การสรุปออกมาเป็นแผนผงัภาพ(Flowchart) 

ขั้นตอนการด าเนินการวางแผนตั้งแต่การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ การวางแผนการขนส่งสินจนการขนส่งสินคา้ส าเร็จไปดว้ยดี 

และแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างส าหรับลูกคา้ประจ ากบัลูกคา้ทัว่ไป และเอกสารส าคญัในกระบวนการการวางแผนการขนส่ง

สินคา้ เช่น ใบเสนอราคา ใบ P/O  เพ่ือสรุปขั้นตอนการวางการขนส่งสินคา้ให้พนกังานท่ีเขา้ใหม่หรือผูท่ี้ศึกษาวิจยัคู่มือเล่มน้ี

สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบติัตามขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแผนของหน่วยงานการตลาดและการวางแผน  



 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

จากการศึกษาขอ้มูล ผูว้ิจัยได้น าผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรมาวิเคราะห์ เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าลูกคา้มีความ                   

พึงพอใจเร่ืองใดมากท่ีสุกและนอ้ยท่ีสุด และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานแก่กระบวนการท างานต่าง ๆ โดยผูว้ิจยัท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย คะแนนรวมในแต่ละหัวขอ้และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานของผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้

ของ บริษทั ร่วมกิจ รุ่งเรือง โลจิสติคส์ จ ากดั 

 

5.อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION / CONCLUSION)  

 5.1.1 ขั้นตอนการวางแผนการขนส่งสินค้า 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการศึกษาการท างานของหน่วยงานการตลาดและการวางแผนซ่ึง จากการด าเนินการศึกษา

กระบวนการวางแผนการขนส่งสินคา้ โดยสอบถามเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการ

ด าเนินงาน การขนส่งสินคา้ในระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจของบริษทั ร่วมกิจรุ่งเรือง  โลจิสติคส์ จ ากดั ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

สร้างคู่มือการด าเนินการวางแผนการขนส่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนทางบริษทั และจากการทดลองปฏิบติังานจริง

ตามขั้นตอน ซ่ึงท าใหเ้ห็นไดว้า่สามารถด าเนินงานไดจ้ริง นอกจากน้ีส าหรับพนกังานใหม่หรือผูท่ี้วจิยัสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการ

ท างานการวางแผนการขนส่งสินค้าจากคู่มือน้ีได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างมี

มาตราฐาน 

 5.1.2  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการกรณีศึกษาบริษัทร่วมกจิรุ่งเรือง โลจสิตคิส์ จ ากดั 

 จากการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของลูกคา้ ผูว้ิจยัพบวา่ บริษทั TKB มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการบริษทัร่วมกิจ 
รุ่งเรือง โลจิสติคส์ จ ากดั ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่การขนส่งไม่มีขอ้ผิดพลาด และตรงตามวนัเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 
ท าให้ค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้เต็ม 100%  และบริษทัท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ บริษทั STC ท าให้ค่าเฉล่ียคะแนนได้ 80%  
หัวขอ้ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นความสะดวกในการติดต่อ หัวขอ้การติดต่อทางโทรศพัท์ ไดค้ะแนนรวม 23 
คะแนนและไดค้่าเฉล่ีย 4.60 และดา้นการรับขอ้ร้องเรียน หัวขอ้ความรวดเร็วในการแกไ้ข ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนน ค่าเฉล่ีย 
4.60 หัวขอ้ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นระบบการจดัส่ง หัวขอ้การปฏิบติังานระหว่างการจดัส่ง คะแนนรวม 21 
คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.20 ดา้นการรับขอ้ร้องเรียน หวัขอ้คุณภาพในการแกไ้ขงาน คะแนนรวม 21 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.20 และดา้นการ
บริการ หัวขอ้สภาพรถขนส่ง คะแนนรวม 21 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.20 และดา้นท่ีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริการ 
หัวขอ้พนักงานขบัรถ คะแนนรวม 20 คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.00 เพ่ือสรุปให้เห็นถึงผลรวมของความพึงพอใจ นอกจากน้ีส าหรับ
พนกังานใหม่ท่ีเขา้มาก็สามารถรู้งานไดจ้ากคู่มือการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 



6.กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงอยา่งสมบูรณ์และตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก ดร.อารีกมล   

ต.ไชยสุวรรณ  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ตรวจสอบ แกไ้ข และให้ขอ้มูลต่างๆมาโดย

ตลอด ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีอีกทั้งตอ้งขอกราบขอบพระคุณ 

คุณอุสาห์  ทองใบ  ต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ  

คุณศกัด์ิดนยั วรปรัญญา ต าแหน่งหวัหนา้งานการตลาด 

คุณวรีนพ  แกว้น ้ าค  า  ต าแหน่งหวัหนา้งานการวางแผน 

คุณธนาพล ผลพองาน ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี 

คุณภิญญาพชัญ ์ โตป๊อก  ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี 

คุณเบญชญา ใจเยน็  ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี 

และบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัร่วมกิจ รุ่งเรือง โลจิสติคส์ จ ากัด ท่ีให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบให้ขอ้มูลและ                  

แนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการท าวจิยัจนบรรลุผลส าเร็จ 
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