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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก (Q-MARK) 
กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ซ่ึงเป็นการออกแบบและจดัท าระบบมาตรฐานฯ ตามขอ้ก าหนด 
โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการศึกษาความพร้อมเบ้ืองตน้ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานฯ ของบริษทัฯ
แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาระบบฯ จากนั้นด าเนินการพฒันาระบบฯ และ
น ามาสรุปผลการพฒันาระบบฯ 
 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหก้ารพฒันาระบบส าเร็จมาก คือ การท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคญั
และสนบัสนุนการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพเป็นอยา่งมาก มีการจดัการคุณภาพท่ีเหมาะสม ส่วน
ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบ คือ จากเดิมก่อนพฒันาระบบฯบริษทัค่อนขา้งมีจุดอ่อนในดา้นองคก์ร 
ดา้นพนกังานและดา้นพาหนะ ท่ีมีความพร้อมเพียงร้อยละ 25 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 33.3 ตามล าดบั
โดยภาพรวมความพร้อมทั้ง 5 ดา้นมีอยูเ่พียงร้อยละ 32 ซ่ึงหลงัการพฒันาระบบฯส่งผลให้มีความ
พร้อมท่ีเพิ่มข้ึนในดา้นองค์กร ท่ีร้อยละ 87.5 ดา้นพนกังานและดา้นยานพาหนะท่ีมีความสมบูรณ์ 
100 เปอร์เซ็นต ์โดยภาพรวมความพร้อมทั้ง 5 ดา้น เพิ่มข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 97.5 ส่งผลให้ภาพพจน์ของ
บริษทัดีข้ึน ท าให้ความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึนและมีขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่งเพิ่มข้ึนการท างานมีระบบ
ระเบียบมากข้ึน พนกังานมีคุณภาพมากข้ึนและพนกังานไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมมากข้ึน 
จึงท าใหก้ารท างานของบริษทัฯมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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ABSTRACT 

 This Research on the development of service quality standard system for trucks (Q-MARK) 
Case study of Daotawaook Co.,Ltd. which design and develop standard system according to the 
requirements of the company. By data collection. Based on the initial readiness of the company's 
standards, the data were analyzed. To propose solutions for system development. Then the development 
of the system and the results of the development of the system. 
 The study found that the factors that contributed to the success of the system development 
were the management's importance and support for the development of quality system standards. 
The quality management and the company's quality document system before the development of 
the system. The result of the system development is that from the beginning, the system has been 
weak. Staff and vehicles Only 25%, 8.3%, and 33.3%, respectively, were available. As a result, 
the readiness of the organization increased at 87.5% in terms of staff and vehicle excellence at 100%. 
As a whole, the 5-plus side increased to 97.5%, resulting in a better image of the company.  Increased 
competition and increased competitive advantage. Employees are more qualified and employees are 
encouraged to have more training. This makes the work of the company more effective 
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ดร.ธรินี มณีศรี อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ ผูว้จิยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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 สุดทา้ยผูว้จิยัหวงัวา่ งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่นอ้ย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ีให้แก่
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พฒันางานวจิยัต่อไป 
 

กวนิ พินส าราญ 
สิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV 

 

สารบัญ 
 
บทคัดย่อภาษาไทย ...................................................................................................................  I 
บทคัดย่อภาษาองักฤษ ..............................................................................................................  II 
กติติกรรมประกาศ....................................................................................................................  III 
สารบัญ .....................................................................................................................................  IV 
สารบัญตาราง ...........................................................................................................................  VI 
สารบัญภาพ ..............................................................................................................................  VII 

บทท่ี  หนา้ 

      1 บทน า ..........................................................................................................................  1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของการวิจยั .............................................................  1 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั .....................................................................................  2 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ..................................................................................  2 
 สมมติฐานในการวจิยั ...........................................................................................  2 
 ขอบเขตของการวจิยั ............................................................................................  2 
 กรอบแนวคิดการวจิยั ...........................................................................................  3 
 นิยามศพัท ์............................................................................................................  3 

       2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ........................................................................  4
      มาตรฐานคุณภาพการขนส่งดว้ยรถบรรทุก ..........................................................  4
         ระบบเอกสารตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ ....................................................  21
         งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ...............................................................................................  31 
 ประวติิบริษทักรณีศึกษา.......................................................................................  32 

 3 วธีิด าเนินการวจิยั ........................................................................................................  35 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ...................................................................................  36 
 การศึกษาวเิคราะห์ปัญหา .....................................................................................  36 
 การเสนอแนวทางการพฒันาระบบฯ ....................................................................  36 
 การพฒันาระบบฯ ................................................................................................  36 
 การจดัท าเอกสารคุณภาพ .....................................................................................  36 



V 

 

สารบัญ (ต่อ) 

บทท่ี  หนา้ 

 4 ผลการด าเนินงานวจิยั .................................................................................................  37 
   ผลการวเิคราะห์ก่อนพฒันาระบบฯ ......................................................................  37 
         ผลการเสนอแนวทางการพฒันาระบบฯ ...............................................................  38 
         ผลการพฒันาระบบมาตรฐานฯ ............................................................................  42 
 ผลการวเิคราะห์หลงัการพฒันาระบบฯ ................................................................  51 
 ผลการส ารวจขอ้ดีขอ้เสียของการพฒันาระบบฯต่อองคก์ร ..................................  52 

 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ ............................................................................................  53 
 สรุปผลวจิยั ...........................................................................................................  53 
 อภิปรายผล ...........................................................................................................  53 
 ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................  54 

บรรณานุกรม ............................................................................................................................  55 
ภาคผนวก .................................................................................................................................  56 
 ภาคผนวก ก แบบประเมินมาตรฐาน Q-MARK (ก่อนการพฒันาระบบ) ....................  57 
 ภาคผนวก ข แบบประเมินมาตรฐาน Q-MARK (หลงัการพฒันาระบบ) ....................  65 
 ภาคผนวก ค เอกสารระบบมาตรฐาน Q-MARK ........................................................  72 
 ภาคผนวก ง ภาพประกอบระบบมาตรฐาน Q-MARK ................................................  87 
 ภาคผนวก จ ภาพการด าเนินงาน .................................................................................  105 
ประวติัผูว้ิจยั .............................................................................................................................  108



VI 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา้ 

     1 ขอ้ก าหนดดา้นองคก์ร .................................................................................................  6 
     2 ขอ้ก าหนดดา้นปฏิบติัการขนส่ง ..................................................................................  8 
     3 ขอ้ก าหนดดา้นพนกังาน ..............................................................................................  10 
     4 ขอ้ก าหนดดา้นยานพาหนะ .........................................................................................  13 
     5 ขอ้ก าหนดดา้นลูกคา้และภายนอก ..............................................................................  14 
     6 การประเมินตนเองและติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐาน .................................  18 
    7 ผลการวเิคราะห์ความพร้อมของบริษทัตามมาตรฐานฯและวเิคราะห์ (Gap Analysis)  
  ก่อนพฒันาระบบฯ ......................................................................................................  37 
    8 แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐานฯ ..........................................................................  39 
     9 ผลการพฒันาระบบมาตรฐานฯ ...................................................................................  43 
    10 ผลการวเิคราะห์ความพร้อมของบริษทัตามมาตรฐานฯและวเิคราะห์ (Gap Analysis)  
  หลงัพฒันาระบบฯ ......................................................................................................  51 



VII 

 

สารบัญภาพ 

ภาพประกอบท่ี  หนา้ 

     1 กรอบแนวคิดการวจิยั ..................................................................................................  3 
     2 ตราสัญลกัษณ์มาตรฐานคุณภาพฯ...............................................................................  18 
     3 ตวัอยา่งใบรับรองคุณภาพ ...........................................................................................  19 
    4 โลโก ้บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ..............................................................................  32 
     5 การบริการขนส่งสินคา้ของ บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ............................................  32 
     6 ผงัโครงสร้างองคก์ร ....................................................................................................  33 
     7 กระบวนการท างานของบริษทั ....................................................................................  33 
     8 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั .........................................................................................  35 
     9 การวเิคราะห์  (Gap Analysis) ก่อนพฒันาระบบ ........................................................  38 
    10 การวเิคราะห์  (Gap Analysis) หลงัพฒันาระบบ .........................................................  51 
 


