
บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก (Q-MARK) ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
 2. ระบบเอกสารตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ 
 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. ขอ้มูลบริษทักรณีศึกษา 

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
 มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกมีแนวคิดพื้นฐานเพื่อการยกระดบัคุณภาพบริการ
ขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจและมัน่ใจในการใชบ้ริการ และเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีการคา้ ผูป้ระกอบการขนส่งจึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงทางการคา้และบริการท่ีจะเกิดข้ึน จะตอ้งพฒันาตนองให้มีความสามารถทดัเทียมกบั
ต่างชาติให้ไดข้อบข่ายของมาตรฐานดงักล่าวน้ี จะมีเน้ือหานอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
โดยจะเนน้ในเร่ืองการบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ โดยก าหนดวา่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ
คุณภาพอะไรบา้งจากผูใ้ห้บริการ หมายถึงความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและการคา้ต่อภาค
การขนส่ง ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนและผลกัดนัให้กระบวนการจดัการระบบโลจิสติกส์และซัพพลาย
เช่น ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดตน้ทุน การด าเนินการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัอุตสาหกรรม
ต่างๆ ไดม้ากข้ึน 

1. แนวคิดของมาตรฐาน 
 มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจดัท าข้ึนเพื่อการยกระดบัคุณภาพบริการ
ขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกให้ดีข้ึนและมีความเขม้แข็ง เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจและ
มัน่ใจในการใชบ้ริการ และ ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมกบัการเปิดเสรีการคา้บริการในอนาคตอนั
ใกล ้ผูป้ระกอบการขนส่งจึงเตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงเตรียมพฒันาตนเองให้มีความสามารถ
ทดัเทียมกบัผูป้ระกอบการต่างชาติ ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกน้ี
เน้นควบคุมคุณภาพและกระบวนการ ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานขนส่งโดยตรง ให้
ความส าคญักบัการวางแผน การบริหารงานขั้นตอนการปฏิบติังาน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุงการท างาน เพื่อใหต้รงกบัความ ตอ้งการของลูกคา้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ด าเนินการ ลดตน้ทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัระบบ ระบบโลจิสติกส์และซพัพลาย เช่น  
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 ขอ้ก าหนดต่างๆของมาตรฐานน้ีก าหนดเพียงกรอบการด าเนินการว่าจะตอ้งมีการด าเนินการ
อะไรบา้ง ส่วนรายละเอียด เป้าหมาย วิธีการปฏิบติั รวมถึงแนวทางการด าเนินการนั้น ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งก าหนดข้ึนเองให้เหมาะสมกบัการด าเนินการธุรกิจของตนและเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้นั้นคือ การด าเนินการจะตอ้งเป็นระบบแบบแผนการท างาน จะไม่ข้ึนกบัตวับุคคลแต่ข้ึนกบัระบบ
แทน หากพนกังานคนใดลาออกหรือมีการเปล่ียนแปลง พนกังานคนอ่ืนท่ีมาท างานแทนก็สามารถ
ด าเนินการใหบ้ริการไดคุ้ณภาพตรงกบั ความตอ้งการของลูกคา้เช่นเดิม 
 ทั้งน้ีการด าเนินการตามมาตรฐานบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกน้ีผูป้ระกอบการสามารถด าเนินการ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมจากท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัมากมายนกั หากแต่ตอ้งการความมุ่งมัน่
ของฝ่ายบริหารและพนกังานทุกคนท่ีจะน าส่ิงท่ีปฏิบติัอยู่มาจดัท าให้เป็นระบบระเบียบแบบแผน 
ปรับปรุง กระบวนการใหเ้รียบร้อย จดัท าเป็นเอกสารหรือแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ี
ยากเยน็หรือส้ินเปลืองทรัพยากรหรือเวลาแต่ประการใด 

2. ข้อก าหนดตามมาตรฐาน 

 มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งประกอบดว้ยขอ้ก าหนดท่ีครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์ร ดา้นปฏิบติัการขนส่ง ดา้นพนกังาน ดา้นยานพาหนะ และดา้นลูกคา้และ
ภายนอก ขอ้ก าหนดท่ีแรงเงาเป็นรายการขอ้บงัคบัท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ส่วนขอ้ก าหนดท่ีไมไดแ้รงเงา
เป็นขอ้แนะน า เพื่อใหผู้ป้ระระกอบการพฒันาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

2.1 ขอ้ก าหนดดา้นองคก์ร 
 ขอ้ก าหนดดา้นองคก์รมีเจตนารมณ์ให้ผูป้ระกอบการขนส่ง เพื่อให้การด าเนินการในองค์กร
เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนอา้งอิงกบัระบบมากกว่าการตดัสินใจของบุคคล ประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดต่างๆ ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ขอ้ก าหนดดา้นองคก์ร 

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

1.1 มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ก าหนด 
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแต่ละ   
ต าแหน่งในองคก์รและประกาศใหพ้นกั 
งานรับทราบและน าไปปฏิบติัได ้

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบัรับทราบแนวทาง 
การปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถบริหารงานได้
อยา่งเป็นระบบ 

1.2 มีการก าหนดนโยบายและวิสัยทศัน์เฉพาะ 
เร่ืองอย่างชดัเจน เช่น นโยบายสารเสพติด 
นโยบายแอลกอฮอล ์นโยบายความปลอดภยั 
เป็นตน้  

เพื่อให้พนกังานทุกระดบัรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกส่วนรับทราบเป้าหมาย ขอบเขตความรับ 
ผดิชอบ บทลงโทษทีชดัเจน 

1.3 มีการก าหนดตวัชีวดัประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
แผนท่ีก าหนดและปรับปรุงกระบวนการ
ในระบบอยา่งต่อเน่ือง  

เพื่อใหส้ามารถประเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้งจึงจะตอ้งมีเคร่ืองมือใช้
วดัผลการด าเนินงาน ซ่ึงการก าหนดตวัช้ีวดั
ประสิทธิภาพข้ึนมา จะท าให้รู้วา่การด าเนินงาน
ขององคก์รไดต้รงตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่
และจะมีวธีิการอยา่งไร 

1.4 
 

มีแนวทางปฏิบติัเพื่อการรักษาและลดผล 
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและด าเนินการอยา่ง
เหมาะสม เช่น การจดัการ ของเสียแบตเตอร่ี 
ยางรถยนต ์น ้ามนัเคร่ือง เป็นตน้  

การประกอบกิจการทุกชนิด ตอ้งค านึงถึงสังคม 
ส่วนรวม ผูป้ระกอบการจึงตอ้งก าหนดรูปแบบ 
หรือ วธีิการในการจดัการลดผลกระทบต่อส่ิง 
แวดลอ้ม ตวัอยา่งการจดัการขยะจากรถบรรทุก 
เช่น ยางใชแ้ลว้ แบตเตอร่ีใชแ้ลว้ น ้ามนัเคร่ืองใช ้
แลว้ เป็นตน้ ซ่ึง อาจจะรวมถึงมลภาวะท่ีเกิด
จาก การปฏิบติังานของรถบรรทุกดว้ยก็ได ้ 

1.5 มีนโยบายเก่ียวกบัขอบเขตความรับผิด 
ชอบในการใหบ้ริการขนส่งท่ีชดัเจน เช่น 
การรับประกนัความเสียหายการก าหนด 
ความรับผดิชอบ เป็นตน้  

เพื่อใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูป้ระกอบ 
การ กบัลูกคา้ในเร่ืองขอบเขตท่ีผูป้ระกอบการ
รับผดิชอบในการขนส่ง เช่น มีการประกนัสินคา้ 
มีขอบเขตท่ีรับผดิชอบความเสียหาย เป็นตน้  

1.6 มีแนวทางการพัฒนาองค์กรหรือแผน
ธุรกิจ  

เพื่อการบริหารกิจการเป็นไปอยา่งคล่องตวัจึง
ควรจดัท าแผนธุรกิจให้ชดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินงานท่ีกระท าอยูใ่นปัจจุบนั  



7 

ตารางที ่1 (ต่อ) 

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

1.7 มีแผนการด าเนินงานเพื่อท าให้เกิดการ 
พฒันาองคก์รในขั้นสูง เช่น การใชเ้คร่ือง 
มือปรับปรุงคุณภาพ TQM หรือ ไคเซ็น 
เป็นตน้  

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
มากข้ึน จึงควรมีเคร่ืองมือดา้นบริหารองค์กร
ช่วยใน การบริหาร ซ่ึงการน าวิธีการระดบัสากล
ใชใ้นการ ด าเนินงานยอ่มเป็นส่ิงท่ีดีแสดงออก
ถึงการพฒันาตวัเองท่ีสูงข้ึน 

1.8 ไดก้ารรับรองมาตรฐานสากล (ISO) ดา้น
ต่างๆ เช่น ISO 9001 IS 14001 หรือรางวลั
ทางธุรกิจต่างๆ 

เพื่อให้แสดงว่าองค์กรนั้นไดเ้ป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลหรือในสังคมส่วนใหญ่วา่เป็นองค ์
กรท่ีมีคุณภาพท่ีดี 

1.9 เป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมกบักิจกรรม
ของสภาวชิาชีพหรือสมาคมวชิาชีพ  

ผูป้ระกอบการควรเป็นสมาชิกของสภา/สมาคม
วา่ดว้ยการขนส่ง เพื่อสามารถรับรู้ถึงความเป็นไป
ในสังคมการขนส่งสินคา้เป็นส่ิงส าคญั ท าให้
สามารถ ตามนโยบายหรือแนวทางการด าเนิน 
งาน ไดถู้กตอ้ง  

1.10 มีการบริการเสริมทางดา้นโลจิสติกส์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการขนส่ง เช่น บริการคลงั 
สินค้า บริการบรรจุหีบห่อ บริการด้าน
ศุลกากรเป็นตน้  

เป็นการต่อยอดกิจการขนส่งสินคา้ผูป้ระกอบการ 
ควรมีบริการเสริมกบักิจการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
ให้สามารถครอบคลุม ความตอ้งการของลูกคา้
ได ้ 

1.11 ท่ีตั้งสถานประกอบการ ท่ีจอดรถ และ   
โรงซ่อมบ ารุงมีความเหมาะสม เพื่อให้การ 
ด าเนินงานกิจการเป็นไปอยา่งสะดวก และ
ลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  

ผูป้ระกอบการควรจดัใหมี้สถานท่ีเก็บและซ่อม
บ ารุง เพื่อให้การประกอบกิจการไม่ก่อความ
เดือดร้อนหรือก่อมลพิษต่อสังคมโดยรอบ อีกทั้ง
ควรเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับกิจการขนส่ง 
เช่น ใกลท้่าเรือ คลงัสินคา้ แหล่งอุตสาหกรรม  
เป็นตน้  

2.2 ขอ้ก าหนดดา้นปฏิบติัการขนส่ง 
 ขอ้ก าหนดดา้นปฏิบติัการขนส่งมุ่งเนน้ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมในกระบวนการขนส่ง
สินคา้ โดยแสดงถึงคู่มือปฏิบติังานต่างๆ ท่ีท าใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถา้มีพนกังาน
เขา้มาใหม่จะตอ้งสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเขา้ใจ อีกทั้งขอ้ก าหนดน้ีจะเน้นไปท่ีการบนัทึกผล
ประสิทธิภาพการท างานต่างๆ และกระบวนการจดัการขอ้ผิดพลาดและเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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ตารางที ่ 2  ขอ้ก าหนดดา้นปฏิบติัการขนส่ง 

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 
 

มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานขนส่ง 
ตั้งแต่การรับค าสั่งจนถึงการส่งมอบสินคา้ 
ของลูกคา้แต่ละประเภท โดยแสดงถึงขั้น 
ตอน การด าเนินงานและความสัมพนัธ์ ของ 
กระบวนการต่างๆ  

เพื่อใหก้ารด าเนินงานขนส่งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
เรียบร้อยทุกคร้ังท่ีใช้บริการผูป้ระ กอบการ
จึงตอ้ง มีขั้นตอนการด าเนินงานชดัเจนเป็น
กระบวนการ พร้อมทั้งระบุผูรั้บผิดชอบใน
แต่ละกระบวนการ ซ่ึงขั้นตอนการปฏิบติังาน
อาจมีแต่ละชนิดสินคา้ แต่ละประเภทท่ีมีการ
ปฏิบติังานท่ีไม่เหมือนกนั  

2.2 มีคู่มือการปฏิบติังานขนส่งในการปฏิบติั 
งานอาจเป็นประจ าลูกคา้แต่ละรายหรือไม่
เจาะจง ลูกคา้รายใดรายหน่ึงก็ได ้ 

เพื่อให้พนกังานท่ีรับผิดชอบแต่ละกระบวน 
การ รู้หนา้ท่ีการปฏิบติังานตนเองและสามารถ
ปฏิบติัได ้ถูกตอ้งทุกคร้ังท่ีปฏิบติั งาน และใช้
เป็นเคร่ืองมือ ส าหรับอบรมพนกังานใหม่ก่อน
เร่ิมปฏิบติังาน  

2.3 มีการบนัทึกผลการปฏิบติังานขนส่งอย่าง 
เหมาะสมท่ีแสดงประสิทธิผลการด าเนิน 
งาน เช่น บนัทึกเวลา รับ – ส่ง สินคา้ สรุป
ปริมาณสินคา้ท่ีส่ง เป็นตน้  

เพื่อแสดงถึงผลการด าเนินงาน จึงตอ้งมีการ
บนัทึก ผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายของ
องค์กรท่ีตั้ง เช่น บนัทึกเวลา รับ – ส่ง สินคา้ 
ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่ง เป็นตน้  

2.4 มีกระบวนการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้ผิด พลาด
ในการท างานแต่ละกระบวนการมีกระบวนการ
บนัทึกขอ้ผิดพลาด มีกระบวน การหาสาเหตุ 
และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีส าคญั เพื่อใชใ้นการ
ปรับปรุงในคู่มือปฏิบติังานขนส่ง พร้อมมี
มาตรการป้องกนัท่ีชดัเจน 

การด าเนินกิจการทุกอยา่งลว้นมีขอ้ผิดพลาด
ทั้งส้ิน ฉะนั้น จึงจะตอ้งมีกระบวนการจดัการ
ขอ้ผดิพลาดท่ีดี มีการแกไ้ขอยา่งเป็นกระบวน 
การ เพื่อป้องกนัไม่ให้มีขอ้ผิด พลาดเกิดข้ึนอีก 
ตั้งแต่การหาสาเหตุจนถึงหาวิธีการป้องกนัไม่ให้
เกิดซ ้ า 

การติดตามยานพาหนะและสินค้า 
2.5 มีระบบการติดตามยานพาหนะและสินคา้

เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบนัของยาน พาหนะ
และสินคา้ เช่น การติดต่อทางโทรศพัท ์การ
ใชง้านระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) 

การรู้ความเป็นไปของสินคา้ เป็นส่ิงท่ีลูกคา้
ทุกรายตอ้งการทราบ จึงเป็นหนา้ท่ีของผูป้ระ 
กอบการควรมีระบบบอกไดว้า่สินคา้ของลูกคา้
อยูท่ี่ไหนแลว้ และเม่ือไหร่จึงถึงเป้าหมาย ซ่ึง
จะท าใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจและไวใ้จได ้
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ตารางที ่ 2  (ต่อ) 

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

การป้องกนัและจัดการเหตุฉุกเฉิน 

2.6 มีคู่มือการจดัการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ 
ขนส่ง โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติและ
ข้อมูลต่างๆท่ีจ าเป็นอย่างชัดเจน เพื่อให้
พนกังาน  พร้อมจดัการเหตุแต่ละประเภท
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม  

ผูป้ระกอบการจะต้องมีวิธีอย่างไรท่ีจดัการ
เหตุ ฉุกเฉินนั้นๆ ไม่ให้มีผลกระทบรุนแรง
และลูกคา้ ไดรั้บความเสียหาย มีขั้นตอนการ
จดัการเหตุท่ีดีและมีคู่มือแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆแต่ละประเภทได้ เช่น รถชน 
รถไฟไหม ้สินคา้ตกหล่น เป็นตน้  

2.7 มีการบนัทึกข้อมูลการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ 
ประกอบด้วยรายละเอียดของเหตุ สาเหตุ
การ เกิดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและแนว
ทางการ แก้ไขปรับปรุงและรายงานต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

เม่ือเกิดอุบติัเหตุควรมีกระบวนการบนัทึกเหตุ
ท่ีดีเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานส าคญั โดยระบุถึงสาเหตุ 
อยา่งไร เกิดท่ีไหน ความเสียหายอะไร เท่าไร 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

2.8 ก าหนดจุดพกัรถและท่ีพกัส าหรับพนกังาน 
ขบัรถระหวา่งเส้นทางขนส่งอยา่งเหมาะสม  

การควบคุมรถท่ีดี ควรจะตอ้งมีสภาพร่างการ
ท่ีพร้อมอยูเ่สมอ จึงควรจะตอ้งก าหนดสถานท่ี 
พกัผ่อนอย่างเหมาะสมในระหว่างเส้นทาง
ขนส่ง และเป็นท่ีปลอดภยัส าหรับสินคา้ของ
ลูกคา้  

2.3 ขอ้ก าหนดดา้นพนกังาน 
 ขอ้ก าหนดน้ีมุ่งเนน้เร่ืองการจดัการบุคลากรขององคก์ร ทั้งพนกังานทัว่ไปและพนกังานขบั
รถ ซ่ึงจะตอ้งมีระบบคดัเลือกจดัสรรพนกังานอยา่งเป็นระบบ มีการฝึกอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ท าใหมี้ประสิทธิภาพการท างานท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะพนกังานขบัรถท่ีตอ้งเนน้เป็นพิเศษ จึงตอ้ง
มีการวางแนวทางตรวจสภาพร่างกายใหพ้ร้อมต่อการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
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ตารางที ่3    ขอ้ก าหนดดา้นพนกังาน 

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

การจัดการพนักงาน  

3.1  มีการก าหนดขั้นตอนการรับสมคัรพนกังาน 
บนัทึกและเก็บรักษาประวติัพนกังานอยา่ง 
เหมาะสม  

ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีขั้นตอนการคดัเลือก 
บุคคลเขา้อยา่งชดัเจน ตั้งแต่การประกาศ การ 
ก าหนดคุณสมบติัการสัมภาษณ์ การทดสอบ 
ฯลฯ รวมทั้งมีการจดัเก็บประวติัอยา่งเป็นระบบ  

3.2  มีการแสดงกฎระเบียบและความรับผิด ชอบ
ของพนกังาน รวมถึงบทลงโทษและประกาศ
ใหพ้นกังานรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

ผูป้ระกอบการตอ้งมีระเบียบกฎเกณฑ์ของ
องค์กร เพื่อให้พนกังานปฏิบติังานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและมี บทลงโทษชดัเจนกรณีพนกังาน
ท าผดิ  

3.3  มีการวางแผนก าหนดชัว่โมงท างานวนั หยุด 
และมีด าเนินการอยา่งเหมาะสม  

ผูป้ระกอบการตอ้งมีการก าหนดชัว่โมงการ 
ท างานของพนกังานตามกฎหมาย หรือตาม 
เหมาะสม โดยตอ้งแจง้ให้พนกังานรับทราบ
ดว้ย  

3.4  มีแผนการฝึกอบรมทกัษะและประสบการณ์ 
พนกังานตามความสมควรในแต่ละต าแหน่ง
งาน และมีการด าเนินการก าหนดการอบรม 
อยา่งเหมาะสม  

เพื่อพฒันาความสามารถของบุคลากรอยูเ่สมอ 
จึงตอ้งมีการอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ระยะ ทุก 1 หรือ 2  เดือน หรือก่ีเดือนแลว้แต่
ความจ าเป็นท่ีเห็นวา่ ควรด าเนินการ  

3.5  มีการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีจิต ส านึก
ในการท างานท่ีดีบรรลุเป้าหมาย เช่น มีการ
ให้รางวลัพนักงานท่ีท างานได้ดีเยี่ยม มี
สวสัดิการพนกังาน เป็นตน้ 

เพื่อใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท างานอยู่
เสมอ จึงควรจดักิจกรรมภายในองค์กรให้
พนกังานมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมรักษาส่ิง 
แวดลอ้ม กิจกรรม 5ส รางวลัพนกังานดีเด่น 
เป็นตน้ แลว้แต่ความสมควร 

พนักงานขับรถ 
3.6  มีระเบียบการรับสมคัรรพนกังานขบัรถ เช่น 

การตรวจสอบประวติั การทดสอบความ 
สามารถและด าเนินการอยา่งเหมาะสม  

เน่ืองจากเป็นบุคลากรหลกั จึงจะตอ้งมีขั้น 
ตอน การคดัเลือกพนกังานขบัรถเขา้องคก์ร
อยา่งชดัเจน  รวมทั้ง มีการตรวจสอบประวติั 
กบัส านกังานต ารวจ การทดสอบการขบัข่ี
รถบรรทุก ประเภทต่างๆ ซ่ึงตอ้งใชค้วาม 
สามารถการควบคุมรถอยา่งช านาญ 
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ตารางที ่3  (ต่อ)   

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

พนักงานขับรถ  

3.7  มีการอบรมเก่ียวกบัการตรวจสภาพและ 
บ ารุงรักษายานพาหนะเบ้ืองต้นส าหรับ 
พนกังานขบัรถ  

เพื่อให้พนกังานขบัรถมีความสามารถเก่ียว 
กับยานพาหนะของตนเอง จึงต้องมีการ
อบรมการซ่อมบ ารุงเบ้ืองต้นให้พนักงาน
ขบัรถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง หากรถมีปัญหา
เล็กนอ้ยระหวา่งขนส่ง  

3.8  มีการวางแผนอบรมพนกังานขบัรถให้ขบัข่ี
อยา่งประหยดัและปลอดภยัเป็นประจ า  

เพื่อใหส้ามารถขบัข่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั
และประหยดัเช้ือเพลิง จึงจะตอ้งมีการอบรม
พนกังานขบัรถให้เพิ่มความ สามารถขบัรถ
ให้ใช้งานรถขนส่งไดอ้ย่างถูกตอ้ง แลว้แต่
ความสมควร  

3.9 มีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถตาม 
ก าหนดระยะเวลาและตรวจโรคท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการขบัข่ีมีการบนัทึกและเก็บ 
รักษาผลอยา่งเป็นระบบ  

พนกังานขบัรถจะตอ้งมีสภาพร่างกายท่ีพร้อม
อยูเ่สมอ จึงตอ้งมีการตรวจสอบร่างกายตาม
ทุกปี หรือทุก 6 เดือน แลว้แต่ความสมควร 
ซ่ึงอาจจดัใหมี้การตรวจท่ีองคก์รเองหรือส่ง
ใหภ้ายนอกตรวจก็ไดแ้ละเก็บรายงานตรวจ
เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน 

3.10 มีการลงบนัทึกสมุดพนักงานขบัรถ/สมุด
ประจ ารถหรือบนัทึกการปฏิบติังานขนส่ง 
เพื่อเป็นหลกัฐานการใชร้ถขนส่งทุกคร้ัง  

การขนส่งทุกคร้ังจะตอ้งมีการลงบนัทึกขนส่ง 
เพื่อบอกวา่รถคนัน้ีท าหนา้ท่ีขนส่งจากไหน
ไปท่ีไหน ขนส่งอะไร วนัไหน ใชเ้วลาขนส่ง
เท่าไร เป็นตน้  

3.11 มีแผนการตรวจระดับแอลกอฮอล์ของ 
พนกังานขบัรถอยา่งสม ่าเสมอ ก่อนปฏิบติั 
การขนส่ง 

งานขนส่งเป็นงานท่ีตอ้งใช้ความปลอดภยั
สูง การจะขบัรถขนส่งนั้นพนกังานจึงตอ้ง
ไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกาย ผู ้ประกอบ 
การจึงตอ้งมีการซุ่มตรวจระดบัแอลกอฮอล์
อยา่งสม ่าเสมอตามสมควร  
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ตารางที ่3  (ต่อ)   

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

3.12 มีแผนการตรวจหาสารเสพติดของพนกังาน
ขบัรถอยา่งสม ่าเสมอ  

การใช้สารเสพติดเป็นเร่ืองร้ายแรงและท า
ความเสียหายให้กบัองค์กร ผูป้ระกอบการ
จึงต้องมีการซุ่มตรวจหาสารเสพติดอย่าง
สม ่าเสมอตามสมควร  

3.13 มีการควบคุมความเร็วการขบัข่ีรถขนส่ง 
อย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย และ 
ประหยดัเช้ือเพลิง  

ผูป้ระกอบการควรออกกฎการใช้ความเร็ว
ขบัข่ีรถ  

3.14 มีกฎระเบียบเขม้งวดในการห้ามติดเคร่ือง 
ยนตข์ณะจอดรถเป็นเวลานาน  

การติดเคร่ืองยนตทิ์้งโดยเปล่าประโยชน์นอก 
จากจะส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแลว้ยงัสร้างมลพิษ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงควรออกกฎท่ีเขม้งวดใน
เร่ืองน้ี 

2.4 ขอ้ก าหนดดา้นยานพาหนะ  
 ยานพาหนะเป็นองคป์ระกอบหลกัของธุรกิจการขนส่งสินคา้ จึงตอ้งมีแผนการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษารถว่าจะตอ้งตรวจบ ารุงรักษารถอยา่งไร อะไร เม่ือไร และมีการท าประวติัการซ่อม
บ ารุงนั้นอยา่งเป็นระบบแบบแผน อนัจะท าใหร้ถขนส่งนั้นมีความปลอดภยัสูงสุด อีกทั้ง ยงัสามารถ
ลดตน้ทุนไดอี้กทางหน่ึง 
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ตารางที ่4   ขอ้ก าหนดดา้นยานพาหนะ 

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

4.1  มีการบนัทึกขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง 
โดยรวมทั้งหมู่ยานพาหนะและรายคนัเพื่อ 
ใชใ้นการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือ 
เพลิง  

เช้ือเพลิงเป็นตน้ทุนหลกัของกิจการขนส่ง
สินค้า ผูป้ระกอบการจึงต้องมีการบนัทึก
ขอ้มูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงแต่ละเท่ียวท า
ใหส้ามารถวเิคราะห์เส้นทางใดใช้เช้ือ เพลิง
เท่าไร ท าใหค้  านวณค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4.2  มีแผนการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาตาม 
ระยะเวลา และด าเนินการอยา่งเหมาะสม  
  

เพื่อใหมี้มาตรฐานความปลอดภยัใหผู้ป้ระกอบ 
การตอ้งจดัท าแผนตรวจสภาพและบ ารุงรักษา
รถวา่จะตรวจสอบบ ารุง รักษารถอะไร อยา่งไร 
เม่ือไร และ ตอ้งมีการปฏิบติัตามแผนท่ีได้
วางไว ้ 

4.3  มีการจดัท าประวติัการใชร้ถและประวติัการ
ซ่อมบ ารุงของรถรายคนั  

เพื่อใหมี้หลกัฐานการบ ารุงรักษารถวา่ไดท้  า 
อะไรไปบา้งแลว้ เม่ือเกิดเหตุขดัขอ้งจะท าให้
รู้วา่มีอะไรบา้งท่ีเป็นปัญหา  

4.4  มีแผนการน าเคร่ืองมือ/อุปกรณ์มาใช้งาน 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของยานพาหนะ 
และก าหนดเป้าหมายการด าเนินการอย่าง
ชดัเจน  

ผูป้ระกอบการควรมีแผนการน าเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์เขา้มาช่วยการท างานให้สะดวก
ข้ึนหรือลดตน้ทุนลง เช่น อุปกรณ์ช่วยประหยดั
น ้ามนัสารเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองยนต ์ติดตั้ง
กระบงัลม เป็นตน้  

4.5  มีแผนการน ายานพาหนะมลพิษต ่ามาใช้งาน
และก าหนดเป้าหมายการด าเนินการอย่าง
ชดัเจน  

ผูป้ระกอบการควรมีแผนการน ายานพาหนะ
ท่ีมีมลพิษนอ้ยมาใชง้านเพื่อใหล้ดผล กระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชร้ถก๊าซธรรมชาติ 
เป็นตน้  

2.5 ขอ้ก าหนดดา้นลูกคา้และภายนอก 

 เพื่อท าใหก้ารตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงตอ้งเขา้ใจความตอ้งการ
ของลูกคา้เป็นส าคญั ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายนั้นๆ ว่าอุตสาหกรรมหรือการคา้
แบบไหนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบริการขนส่งอยา่งไรบา้งและควรมีการประชุมกบัลูกคา้เพื่อทราบความ
ตอ้งการพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น 
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ตารางที ่5 ขอ้ก าหนดดา้นลูกคา้และภายนอก 

ข้อก าหนด เจตนารมณ์ของข้อก าหนด 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้า 

5.1  มีข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและประวติัการใช ้
บริการเพื่อทราบความตอ้งการของลูกคา้  

ผูป้ระกอบการต้องมีข้อมูลของลูกค้าท่ีใช้
บริการ เพื่อท าใหรู้้ประวติัการใชบ้ริการและ
ทราบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

5.2  มีข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้าของลูกค้าเพื่อตอบ 
สนองความพึงพอใจของลูกคา้สูงสุด 

นอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งท าให้ลูกคา้มี
ความพอใจแลว้นั้น ก็ตอ้งท าให้ลูกคา้ของ
ลูกคา้พอใจดว้ยเช่นกนั เพราะหน้าท่ีของผู ้
ขนส่งคือส่งมอบสินคา้ของลูกคา้ให้กบัผูรั้บ
มอบสินคา้ จึงตอ้งมีขอ้มูลส่วนน้ีท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   

5.3  มีการประเมินระดบัความพึงพอใจของลูกคา้
ว่าสามารถให้บริการตามขอ้ก าหนดของ
ลูกค้าไดอย่างถูกต้องครบถ้วนวิเคราะห์
และปรับปรุงการด าเนินงานอยา่ง ต่อเน่ือง 

ผูป้ระกอบการควรมีการประเมินความพึง
พอใจของลูกค้า ว่าลูกค้าพอใจในการให ้
บริการขององค์กรหรือไม่พอใจส่วนไหน 
ไม่พอใจส่วนไหน เพื่อน ามาปรับปรุงการ
ท างานต่อไป 

การรับข้อเสนอแนะ  
5.4  มีการประชุมร่วมกบัลูกคา้ เพื่อทราบความ 

ตอ้งการบนัทึกและปรับปรุงการด าเนินการ 
อยา่งเหมาะสม  

ผูป้ระกอบการควรจดัประชุมร่วมกบัลูกคา้ 
เพื่อรับทราบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป  

5.5  ตอบสนองขอ้เสนอแนะจากลูกคา้และทบ 
ทวนส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามความตอ้งการ ของ
ลูกคา้ พร้อมทั้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาซ ้ า  

เม่ือลูกคา้มีขอ้ร้องเรียน/ขอ้แนะน าผูป้ระกอบ 
การ ควรปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เป็นความ
ตอ้งการของลูกคา้และมีทางป้องกนัปัญหา
ไม่ใหเ้กิดข้ึน 

5.6  มีช่องทางรับขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน 
จากลูกคา้และบุคคลภายนอกบนัทึกและ เก็บ
รักษาอยา่งเหมาะสม  

ควรมีช่องทางรับฟังขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอ 
แนะ เช่น โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล์ และบนัทึก
รายงาน เพื่อน าไปปรับปรุงการท างานต่อไป  

(กรมการขนส่งทางบก, 2552, หนา้ 9-18) 
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3. การยืน่ขอรับรองคุณภาพ 

3.1 คุณสมบติั 
 ผูข้อรับรองคุณภาพจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกท่ีมีใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของ กรมการขนส่งทางบก 3.2 เอกสารและ
หลกัฐาน 
 ในการสมคัรขอรับรองคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุกจะตอ้งยืน่เอกสารดงัต่อไปน้ี 
 (1) ใบสมคัรขอรับรอง (ตวัอยา่งในภาคผนวก ข) 
 (2) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของ 
 (3) แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุก (ตวัอยา่งภาคผนวก ข) 

3.2 สถานท่ียืน่ใบสมคัร  
 (1) ส านกัการขนส่งสินคา้ กรมการขนส่งทางบก  
 (2) ส านกังานขนส่งจงัหวดัท่ีออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

3.3 ขั้นตอน 
 ในการยื่นขอรับรองคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุกนั้นประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆดงัสรุป
เป็นล าดบัดงัน้ี 
 (1) ผูข้อรับรองขอรับใบสมคัรรับรองและแบบประเมินตนเองทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงตวัอยา่ง
ใบสมคัรและแบบประเมินตนเอง แสดงในภาคผนวก ข  
 (2) ผูข้อรับรองกรอกใบสมคัรและท าการประเมินตนเอง   
 (3) ผูข้อรับรองยืน่ใบสมคัรและแบบประเมินตนเอง พร้อมช าระค่าธรรมเนียม  
 (4) คณะกรรมการคุณภาพ ตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้และแบบประ เมินตนเอง เม่ือผา่น
การตรวจสอบจะแจง้ใหผู้ข้อรับรองยืน่เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
 (5) คณะกรรมการคุณภาพ ตรวจสอบเอกสาร แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมิน ช าระค่าตรวจ
ประเมิน เพือ่นดัวนัตรวจประเมิน 
 (6) คณะผูต้รวจประเมินเขา้ตรวจประเมินท่ีสถานประกอบการ 
 (7) คณะผูต้รวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินและน าเสนอคณะกรรมการคุณภาพ  
 (8) คณะกรรมการคุณภาพรับรองผลและออกใบรับรอง  
 (9) ผูข้อรับรองตรวจประเมินตนเอง รับการตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุใบรับรองตาม
ก าหนดเวลา 
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3.4 เอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน 
 วตัถุประสงคข์องการจดัท าเอกสารการด าเนินงานตามมาตรฐาน คือ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ระบบการจดัการกระบวนการต่างๆขององค์กรท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานฯ เพื่อให้ผูต้รวจประเมินด าเนินการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดของ
องคก์ร โดยการส่งเอกสารการด าเนินงานสามารถส่งไดท้ั้งรูปเล่มและรูปแบบไฟล์ดิจิตอลบนัทึกลง
ในแผน่ CD หรือ DVD ตวัอยา่งเอกสารท่ีส าคญั เช่น  
 (1) เอกสารเก่ียวกบัองคก์ร วิสัยทศัน์ โครงสร้างองคก์รและผลการประกอบการในภาพรวม  
 (2) ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนการคา้หรือใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริษทั 
 (3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตวห์รือ
ส่ิงของ  
 (4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงวิธีการและการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดท่ีเป็นขอ้บงัคบั
ทั้งหมด เพื่อน าเสนอต่อผูต้รวจประเมิน ซ่ึงอาจแสดงระบบงานคร่าว ส่วนรายละเอียดการด าเนินงาน
ทั้งหมดจะตรวจสอบตอนตรวจประเมินท่ีสถานประกอบการ  

4. หลกัการพจิารณารับรองคุณภาพ  
 การพิจารณารับรองคุณภาพนั้น เพื่อท าการตรวจสอบและหาหลกัฐานเก่ียวกบัแผนการ
ด าเนินการ การด าเนินการตามแผน เพื่อให้เป็นท่ีแน่ใจไดว้า่ผูป้ระกอบการขนส่งมีแผนการให้บริการ
ท่ีดี มีการด าเนินการตามแผนอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งเป็นการท าให้แน่ใจไดว้า่ผูป้ระกอบการสามารถ
ปฏิบติัและรักษาคุณภาพการให้บริการไดต้ามแผนท่ีก าหนดอยา่งสม ่าเสมอและเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐาน  

4.1 ผูพ้จิารณาใหก้ารรับรอง 
 คณะกรรมการคุณภาพ ประกาศแต่งตั้งโดยกรมการขนส่งทางบก ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ี
ของกรมการขนส่งทางบก นกัวิชาการดา้นการขนส่งและตวัแทนสภา/สมาคมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ผูพ้ิจารณาใหก้ารรับรองและตรวจติดตามผลการด าเนินการ 

4.2 แนวทางการพิจารณา  
 การพิจารณารับรองคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุกเป็นไปตามแนวทางดงัน้ี 
 (1) พิจารณาจากแผนปฏิบติังานและคู่มือหรือวิธีการปฏิบติังาน วา่ไดมี้การจดัท าครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการประกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกหรือไม่ 
 (2) พิจารณาจากผลการตรวจประเมิน ซ่ึงผูท่ี้จะไดรั้บการรับรองจะตอ้งด าเนินการตามแผนปฏิบติั
งานและคู่มือหรือวธีิการปฏิบติังาน ตามขอ้ก าหนดท่ีบงัคบัทุกขอ้  
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4.3 การเพิกถอนใบรับรองคุณภาพ 
 กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาเพิกถอนใบรับรองคุณภาพในกรณีต่อไปน้ี 
 (1) เม่ือผูไ้ดรั้บการรับรองแจง้ขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 (2) เม่ือผูไ้ดรั้บการรับรองเลิกการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการรับรอง  
 (3) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของมาตรฐานฯและผูไ้ดรั้บการรับรองไม่สามารถหรือไม่
ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใหม่ 
 (4) เม่ือตรวจพบวา่ผูไ้ดรั้บการรับรองไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานฯได ้
 (5) เม่ือผูไ้ดรั้บการรับรองน าเคร่ืองหมายไปติดกบัรถท่ีไม่ไดรั้บการรับรองหรือไปใช้ใน
ลกัษณะอนัจะท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจคาดเคล่ือนหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายกบักรมการขนส่งทางบก  

4.4 การตรวจประเมิน 
 การตรวจประเมิน คือ การตรวจประเมินแผนการใหบ้ริการและการด าเนินการตามแผนของ
ผูป้ระกอบการท่ี ยื่นขอรับการรับรอง เพื่อพิจารณาออกใบรับรองคุณภาพ รวมถึงการตรวจติดตาม
หลงัจากไดรั้บใบรับรองคุณภาพ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ผูป้ระกอบการยงัคงมีคุณภาพให้บริการเป็นไป
ตามมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอและยงัคงไว ้ซ่ึงความสามารถในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและรักษา
คุณภาพการใหบ้ริการไดต่้อไป 

4.5 ผูต้รวจประเมิน 
 ผูต้รวจประเมิน หมายถึง บุคคลผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
คุณภาพ ใหเ้ป็นผูต้รวจประเมินการด าเนินการตามมาตรฐานบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
 ผูต้รวจประเมินมีหนา้ท่ีตรวจประเมินผูป้ระกอบการท่ียื่นขอรับการรับรองคุณภาพและตรวจ
ติดตามการด าเนินการตามมาตรฐานหลังจากไดรั้บใบรับรองคุณภาพตามแนวทางการพิจารณาท่ี
ก าหนดไว ้พร้อมทั้งน าผลการตรวจประเมินมาพิจารณาเพื่อให้การรับรองต่อไป ซ่ึงผูต้รวจประเมิน
จะตอ้งรักษาความลบัของผูรั้บการประเมินทุกราย 

5. กรอบระยะเวลาการยืน่ขอรับรอคุณภาพ 
 หลงัจากกรมการขนส่งทางบกไดรั้บเร่ืองการขอรับรองคุณภาพแลว้จะตรวจสอบคุณสมบติั
ในเบ้ืองตน้และใบประเมินตนเอง หากถูกตอ้งจะส่งเร่ืองให้ผูข้อรับรองภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ี
ส่งใบสมคัร เพื่อใหผู้ข้อรับรองส่งเอกสารการด าเนินงานใหพ้ิจารณาต่อไป 
 เม่ือกรมการขนส่งทางบกรับเอกสารการด าเนินงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จะตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเอกสาร พร้อมทั้งความครบถว้นสมบูรณ์ของเอกสารตามขอ้ก าหนด หากถูกตอ้งจะส่ง
เร่ืองใหผู้ต้รวจประเมินศึกษาและนดัวนัเขา้ตรวจประเมินภายใน 30 วนั 
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6. ตราสัญลกัษณ์และใบรับรองคุณภาพ 
 เม่ือผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯเรียบร้อยแลว้ 
จะไดรั้บสิทธิในการจดัท าตราสัญลกัษณ์มาตรฐานคุณภาพตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด เพื่อ
ใชติ้ดรถบรรทุกสาธารณะหรือประชาสัมพนัธ์หน่วยงานได ้ตามสัญลกัษณ์ดงัน้ี 

 

 

ภาพประกอบที ่2 ตราสัญลกัษณ์มาตรฐานคุณภาพฯ 

 ใบรับรองคุณภาพบริการขนส่งรถบรรทุกมีอายุ 5 ปี นบัแต่วนัออกใบรับรอง โดยจะตอ้งมี
การประเมินตนเองและติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองทุก 2 ปี สรุปได้
ดงัน้ี 

ตารางที ่6   การประเมินตนเองและติดตามผลการด าเนินการตามมาตรฐาน 

ส้ินปีที่ ประเมินตนเอง 
ตรวจประเมินสถาน

ประกอบการ 

0     

1    

2     

3    

4     

5    

หากผูไ้ดรั้บการรับรองไม่สามารถรักษาคุณภาพไดจ้ะพิจารณาเพิกถอนใบรับรองต่อไป  
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ภาพประกอบที ่3  ตวัอยา่งใบรับรองคุณภาพ 

7. ประโยชน์ของมาตรฐานคุณภาพรถบรรทุก 
 การด าเนินการตามขอ้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกขา้งตน้จะท าให้
ผูป้ระกอบการขนส่งมีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มัน่ใจไดว้่าการขนส่งทุกเท่ียวจะมีความ
ปลอดภยัทั้งจากยานพาหนะท่ีมีการดูแลบ ารุงรักษาและพนกังานท่ีมีความพร้อม ลดความเส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุ ส่งผลใหล้ดตน้ทุนการด าเนินงานในภาพรวม เป็นการเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถ
เชิงธุรกิจซ่ึงเป็นผลดีทั้งกบัผูป้ระกอบการเองรวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซ่ึงอาจสรุป
ตามกลุ่มไดด้งัน้ี 

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
 1) มีแนวทางการพฒันามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งท่ีชดัเจน ซ่ึงมีการตรวจสอบ ประเมินผล
โดยผา่นระบบการรับรองท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 2) ลดตน้ทุนในดา้นการบริหารจดัการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภยัในการ
ประกอบการขนส่ง เน่ืองจากมีการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลท่ีจ  าเป็นทั้งทางดา้นพนกังานยานพาหนะ 
การใชเ้ช้ือเพลิง และขอ้มูลอุบติัเหตุ โดยมีการประเมินผลและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
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 3) ลดการแข่งขนัเชิงท าลายจากภาวการณ์แข่งขนัอย่างรุนแรง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการ
ขนส่งจ านวนมากและขนาดธุรกิจมีความแตกต่างกนัเป็นเหตุให้เกิดการตดัราคาค่าขนส่งจนส่งผล
กระทบต่อการลดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั เช่น การบ ารุงรักษารถ การดูแลพนกังาน
ขบัรถ ซ่ึงมาตรฐานคุณภาพบริการดงักล่าวก าหนดให้ผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งรักษามาตรฐานดา้น
ความปลอดภยัและจรรยาบรรณในการประกอบการขนส่ง 

4) เพื่อให้มีความพร้อมต่อการแข่งขนัและการเปิดเสรีดา้นการขนส่ง และสามารถแข่งขนั
กบัผูป้ระกอบการต่างชาติไดโ้ดยผูป้ระกอบการขนส่งท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ จะไดรั้บ
การเผยแพร่และส่งเสริมใหมี้การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรดา้นการขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้ง
เผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงและเลือกใชบ้ริการไดด้ว้ยความมัน่ใจ 

ประชาชน และสังคมในฐานะผู้ใช้บริการขนส่ง 
 1) ลดผลกระทบดา้นอุบติัเหตุ และมลพิษจากภาคการขนส่งเน่ืองจากผูป้ระกอบการขนส่ง 
มีการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภยั และจรรยาบรรณในการประกอบการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้
 2) สามารถเขา้ถึงและเลือกใชบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ มีความ
ปลอดภยัและน่าเช่ือถือไดโ้ดยสะดวก และมีประสิทธิภาพจากเอกสารและเวบ็ไซตใ์ห้บริการขนส่ง
ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 

ประเทศชาติ 
 1) เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ ในดา้นการสนบัสนุนและพฒันาระบบโลจิสติกส์
ท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความพร้อมในการขยายตลาดการคา้และบริการสู่อาเซียนเน่ืองจากผูป้ระกอบการ
ขนส่งไทยไดรั้บการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ มีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือในการขนส่งและล าเลียง
สินคา้ไทยทั้งในระดบัประเทศและกลุ่มอาเซียน 
 2) ลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้จากการใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย
จากความผิดพลาดในการขนส่ง อนัเน่ืองมาจากการเลือกผูป้ระกอบการขนส่งท่ีไม่มีคุณภาพ
(กรมการขนส่งทางบก, 2552, หนา้ 19-24) 
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ระบบเอกสารตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ 
1. เอกสารในระบบคุณภาพ 
1.1 รายละเอียดเอกสารในระบบคุณภาพ 
 เอกสารส าหรับระบบการบริหารคุณภาพนบัไดว้่าเป็นส่ิงส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้ก าหนด
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 ไม่วา่จะเป็น Version 2000 หรือ Version ท่ีผา่นมาไดก้ าหนดให้
มีการจดัท า ควบคุมและจดัเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัจริงและปฏิบติั
ในแนวทางท่ีก าหนดไว ้ไม่เป็นไปตามสะดวกหรือแลว้แต่ผูป้ฏิบติัตอ้งการจะกระท า  
 เอกสารในระบบบริหารคุณภาพ  หมายถึง  เอกสารท่ีใชใ้นมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  ซ่ึง
ระบุตามขอ้ก าหนดดา้นเอกสารไวว้า่ เอกสารระบบบริหารคุณภาพ ประกอบดว้ย  
(1) ค  าแถลงนโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ  
(2) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
(3) ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Documented Procedure) หรือระบบวธีิปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
(4) เอกสารท่ีจะเป็นส าหรับองคก์ร เพื่อวางแผน การด าเนินงาน และควบคุมกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิผล 
(5) บนัทึก (Records) ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

1.2 หลกัการเขียนเอกสารในระบบคุณภาพ  
 การเขียนใชห้ลกัง่ายๆ คือ “Keep it short and simple” (เขียนสั้นๆ ง่ายๆ) 
 เน้ือหาสารและขอบเขตของการเขียนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพนั้นของแต่ละองคก์ร
แตกต่างกนัไป ทั้งน้ีเน้ือหาจาก 
(1) ขนาดและประเภทกิจกรรมขององคก์รนั้นๆ  
(2) ความสลบัซบัซอ้นและผลกระทบต่อกนัของกระบวนการท างานในองคก์ร  
(3) ความสามารถของบุคลากรในการจดัท าเอกสาร  
 หมายเหตุ : ระเบียบปฏิบติั คือ เอกสารขั้นตอนการปฏิบติังาน หารจดัท าเอกสารระบบคุณภาพ
แบ่งไดเ้ป็น 3 แนวทาง ดงัน้ี  
1. เร่ิมตน้จากการจดัท านโยบายคุณภาพ วตัถุประสงคคุ์ณภาพและระเบียบปฏิบติั วธีิปฏิบติังานก่อน 
โดยจดัท าคู่มือคุณภาพซ่ึงเป็นเอกสารระบบคุณภาพล าดบัสูงสุดทีหลงั  
2. เร่ิมตน้จากการจดัท าคู่มือคุณภาพซ่ึงเป็นเอกสารระบบการบริหารคุณภาพล าดบัสูงสุดก่อน ตาม
ดว้ยระเบียบวธีิปฏิบติัและวธีิปฏิบติังานตามล าดบัลงมา  
3. เร่ิมตน้ดว้ยการจดัท าเอกสารระบบการบริหารคุณภาพทุกระดบัพร้อมกนั  
 การจดัท าเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพแต่ละแนวทางมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัออกไป 
แต่แนวทางท่ี 1 เป็นแนวทางท่ีองคก์ารส่วนใหญ่เลือกใช ้และไดด้ าเนินการแลว้ไดผ้ลดี 
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2. ข้ันตอนการจัดท าเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ  
2.1 การเตรียมการพฒันาระบบเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ  
 การเตรียมเอกสารการจดัท าเอกสารระบบการบริหารคุณภาพเป็นขั้นตอนแรกๆ ของการ
พฒันาระบบคุณภาพ ขอ้ส าคญัของการด าเนินงานในขั้นน้ี คือ ผูท่ี้จะช่วยด าเนินการศึกษาสถานภาพ
และประเมินความถูกตอ้งและมีความเหมาะสมนั้นตอ้งมีความเช่ียวชาญในเร่ืองมาตรฐาน ISO 9000 
โดยสามารถตีความประยกุตใ์ชใ้นกิจการขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ในขั้นตอนการเตรียมเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ (ฉบบัร่าง) นั้นจ าเป็นตอ้งมีการ
เตรียมผูรั้บผดิชอบเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ ส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับองคก์าร
ในระยะยาวก็คือผูเ้ขียนควรเป็นบุคลากรขององคก์ารเอง โดยองคก์ารอาจจดัตั้งคณะท างานพฒันา/
เขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ ในการน้ีผูท่ี้จะเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพควรจะ
ไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัท าเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9000 Documentation) 
ทั้งน้ีเพื่อจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะและไดรั้บการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเก่ียวกบั
การจดัท าเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ ท าใหก้ารเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพมีประสิทธิภาพ
และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริงขององคก์ารการฝึกอบรมดงักล่าวอาจจดัในรูปแบบของการฝึกอบรม
ภายใน (In-house Training) โดยท่ีปรึกษาระบบการบริหารคุณภาพท่ีมีความเช่ียวชาญก็ได ้จะเป็นการ
ประหยดัและสะดวกต่อบุคลากรขององคก์รเอง  

2.2 การเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ 
 ในขั้นตอนน้ีควรมีการแบ่งคณะท างานพฒันา/เขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพออกเป็น
กลุ่มย่อย ๆ มีหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อรับผิดชอบเขียนเอกสารระบบการบริหาร
คุณภาพซ่ึงหากเร่ิมตน้จากการจดัท าระเบียบวิธีปฏิบติั (Procedure)  ก็ควรจดัท าแผนภูมิ การด าเนินงาน
การผลิต/การใหบ้ริหาร (Business Flow Chart) ขององคก์าร  
 ขั้นตอนการเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ เร่ิมตน้จากกลุ่มผูรั้บผิดชอบช่วยเขียน
และปรับปรุง (ฉบบัร่าง) ดว้ยตนเอง หลงัจากนั้นตอ้งท าการทบทาวนและปรับปรุงในท่ีประชุมกลุ่ม
ท างาน โดยหัวหน้ากลุ่มท าหน้าท่ีประธานและเลขานุการกลุ่ม ท าหน้าท่ีช่วยจดบนัทึกเม่ือแก้ไข
ปรับปรุงเรียบร้อยแลว้จึงใหท่ี้ปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ (ซ่ึงท าหนา้ท่ีช่วยศึกษาสถานภาพการด าเนินงาน
ขององคก์ารในขั้นตอนการเตรียมการจดัท าเอกสารระบบคุณภาพ) ตรวจประเมินอยา่งละเอียด หาก
ผา่นก็ด าเนินการจดัพิมพห์ากไม่ผา่นก็ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหม่ใหถู้กตอ้งเหมาะสม  

2.3 การอนุมติัและประกาศใชเ้อกสารระบบการบริหารคุณภาพ  
 หลงัจากด าเนินการจดัพิมพเ์อกสารระบบการบริหารคุณภาพแลว้ ตอ้งผา่นการทบทวนโดย
ผูท่ี้ฝ่ายบริหารก าหนด เช่น อาจจะเป็น MR หรือ QMR ก็ไดโ้ดยก าหนดไวใ้นระเบียบวิธีปฏิบติัท่ี
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เก่ียวกบัการควบคุมเอกสารขององค์การ หากไม่ผ่านหรือมีขอ้แกไ้ขอีกตอ้งท าการแกไ้ขปรับปรุง
และจดัพิมพใ์หม่ใหเ้รียบร้อยแลว้จึงใหผู้มี้อ  านาจตามท่ีก าหนดไวท้  าการอนุมติัและประกาศใชต่้อไป  
 เม่ือเอกสารระบบคุณภาพผา่นการทบทวน อนุมติั และประกาศใชแ้ลว้ ในระยะแรกเป็นระยะ
ของการปฏิบติัจริง หากจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขเน่ืองจากเอกสารไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริง หรือไม่
สามารถปฏิบติัไดจ้ริงก็ตอ้งด าเนินการแกไ้ขเอกสาร ในท านองตรงกนัขา้มหากพบวา่เอกสารถูกตอ้ง
สมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็นไปตามหลกัการผลิตหรือการ
ใหบ้ริการขององคก์ารและเหมาะสมกบัการด าเนินงานท่ีควรจะเป็นขององคก์ารแลว้ อาจตอ้งพิจารณา
ปรับปรุงการปฏิบติัใหถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในทางปฏิบติัอาจท าไดโ้ดยการท าความเขา้ใจ
กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการจดัฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มเป็นกรณีไปเม่ือมีความสอดคลอ้งระหวา่งเอกสารระบบ
คุณภาพและการปฏิบติัจริงทั้งระบบแลว้ ก็ตอ้งด าเนินการประกาศใชเ้อกสารระบบคุณภาพในส่วน
ของฉบบัท่ีปรับปรุงและผา่นเอกสารระบบคุณภาพเขา้สู่กระบวนการควบคุมเพื่อคงไวซ่ึ้งระบบคุณภาพ
ท่ีมีประสิทธิภาพตลอดไป 

3. รูปแบบวธีิเขียนเอกสาร  
3.1 ค าแถลงนโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ  
 ค าแถลงนโยบายคุณภาพ หมายถึง  ถอ้ยค าท่ีแถลงออกมาระบุถึงแนวทางและเป้าหมายรวมทั้ง
พนัธกิจขององคก์รทางดา้นคุณภาพทีไดแ้สดงออกต่อสาธรณชน หรือลูกคา้และบุคลากรภายในองคก์ร
เพื่อเป็นการบ่งบอกหรือประกาศใหท้ราบถึงความมุ่งมัน่ขององคก์รท่ีมีต่อคุณภาพท่ีเกิดจากการด าเนินการ  
ซ่ึงมีวธีิการเขียนดงัน้ี  
1. เขียนดว้ยภาษาและถอ้ยค าท่ีชดัเจน งายต่อความเขา้ใจ  
2. แสดงออกถึงเป้าหมายและพนัธกิจทางดา้นคุณภาพท่ีด าเนินการภายในองคก์รใหบ้รรลุผลใหไ้ด ้ 
3. ควรมีการระบุในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เช่น เร่ืองผลิตภณัฑ์ การด าเนินการบุคลากร 
หรือนโยบายเร่ืองอ่ืน ๆ ขององคก์ร  
4. เป้าหมายท่ีระบุนโยบายเป็นส่ิงท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมได ้ 

การก าหนดนโยบายคุณภาพ  
 ผูรั้บผิดชอบต่อการก าหนดนโยบายคุณภาพ คือ ฝ่ายบริหารระดบัสูงขององค์กรซ่ึงวิธีการ
ก าหนดนโยบายของแต่ละองคก์รนั้นไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัขนาดและความซบัซ้อนของการบริหาร
ท่ีเป็นอยู ่บางแห่ก าหนดนโยบายปีละคร้ัง บางแห่งก็นานกวา่นั้น บางแห่งก าหนดตามอายุการท างาน
ของผูบ้ริหารสูงสุด วธีิการก าหนดนโยบายคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ควรด าเนินการโดยใชอ้งคป์ระกอบแวดลอ้ม
ส าคญั 4 ประการ คือ  
1. แนวทาง การตั้งปณิธาน หรือวตัถุประสงคห์ลกัแต่ดั้งเดิมขององคก์รธุรกิจนั้น ๆ  
2. เป้าหมายและวสิัยทศัน์ จากการวางแผนระยะยาวของฝ่ายบริหารระดบัสูงขององคก์ร  
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3. สภาพแวดลอ้มทางสังคม และเศรษฐกิจ และสภาพทางการตลาดท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยู ่ 
4. ผลการด าเนินงานในระยาวท่ีผา่นมา  
 ถา้ไดน้ าเอาองคป์ระกอบแวดลอ้มทั้ง 4 ประการ มาพิจารณาเขา้ดว้ยกนั แลว้ใชก้ าหนดเป็น
นโยบาย ก าหนดพนัธกิจท่ีองค์กรตอ้งด าเนินการให้ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด นโยบายคุณภาพ
เช่นน้ี จะสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงน าไปปฏิบติัได ้และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9000 ตาม
ตอ้งการ 

ประโยชน์ของนโยบายคุณภาพ  
1. ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงานดา้นคุณภาพทั้งองคก์ร  
2. ทราบถึงความมุ่งมัน่และความตอ้งการขององคก์ร  
3. ท าใหไ้ดม้าซ่ึงคุณภาพตามท่ีประสงคไ์ว ้ 
4. ท าใหผู้บ้ริหารมีความรับผดิชอบดา้นบริหารคุณภาพ  
5. ท  าใหเ้กิดความร่วมมือและมีความผกูพนัของมวลสมาชิกทั้งองคก์ร  

3.2 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)  
 เป็นเอกสารหลกัท่ีใชใ้นการจดัท าเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ มีความส าคญัมากท่ีสุด
อนัดบั 1 ขององคก์ร จะมี 1 ฉบบัต่อหน่ึงองคก์รเปรียบไดก้บัแผนท่ีแสดงระบบการท างานขององคก์ร 
มีการก าหนดนโยบายคุณภาพบอกทิศทาง ความตั้งใจขององคก์รท่ีจะบรรลุเป้าหมาย บอกขอบเขต
ระบบบริหารคุณภาพและขอบข่ายความรับผิดชอบขององคก์ร ตลอดจนโครงร่างของการควบคุม
กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของระบบคุณภาพ คู่มือคุณภาพน้ีถือเป็นแม่บทท่ีใชใ้น
การอา้งอิงและแนวทางการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 คู่มือคุณภาพ
จดัท าโดย QMR และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร  

ประโยชน์ของคู่มือคุณภาพ  
1. คู่มือคุณภาพ เป็นแบบฉบบัของเอกสารหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ  
2. ช่วยในการสร้างสรรค ์และใหร้ะบบบริหารคุณภาพสามารถด าเนินงานไปไดภ้ายในองคก์ร  
3. ใชอ้ธิบายจุดประสงคแ์ละโครงสร้างของระบบบริหารคุณภาพ  
4. ใชแ้สดงพนัธะส าคญัของผูบ้ริหารคุณภาพ  
5. เป็นเอกสารอา้งอิงเปรียบเทียบในกลุ่มขั้นตอนการปฏิบติังานขององคก์ร  
6. ใชเ้ป็นเอกสารในการแนะน า ประวติัความเป็นมาขององคก์รและกระบวนการธุรกิจท่ีองคก์รบริหารอยู ่ 
7. ใชใ้นการวางแผนควบคุมและประกนัคุณภาพในกิจกรรมต่างๆ ภายในองคก์ร 
8. แสดงใหเ้ห็นความตอ้งการขององคก์รในดา้นคุณภาพและนโยบายคุณภาพ  
9.  เป็นเอกสารอา้งอิงของระบบบริหารคุณภาพ ส าหรับหน่วยงานรับรองและหน่วยงานผูป้ระเมิน
ภายนอก  
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10. ใหอ้ธิบายนายละเอียดของระบบบริหารคุณภาพอยา่ง “เพียงพอ”  

ส่วนประกอบในคู่มือคุณภาพ  คือ  
1. ในคู่มือคุณภาพไดร้วบรวมเอานโยบายคุณภาพ และวตัถุประสงคคุ์ณภาพมารวมไวด้ว้ย นอกจาก
ท่ีไดท้  าเป็นป้ายขอ้ความ ป้ายติดประกาศ เอกสารแผน่พบัแจกจ่าย สติกเกอร์ เสียงตามสายและรูปแบบ
อ่ืน ๆ แลว้  
2. ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ ท่ีจะครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กรส่วนใดส่วนหน่ึงขององค์กรท่ี
ตอ้งรับรอง ISO 9001 ใหมี้การก าหนดและระบุออกให้ชดัเจนวา่ขอบเขตดงักล่าว จะเร่ิมและส้ินสุด
กระบวนการธุรกิจตรงไหน 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการตามกระบวนการธุรกิจทั้งหมด ท่ีเป็นองคป์ระกอบของระบบ
บริหารคุณภาพกบัขอ้ก าหนด 5.5.1 จนทิ้งส้ินสุดขอ้ก าหนด 8.5.3 จดัท าในรูปแบบของ Matrix Cross 
Link ระหวา่งกระบวนการทางธุรกิจกบัขอ้ก าหนด ISO 9001  
4. ขอ้ก าหนดของระบบบริหารคุณภาพของ ISO 9001 ท่ีองคก์รไดป้ฏิบติัโดยระบุวา่แต่ละขอ้ก าหนด
มีขั้นตอนในการปฏิบติังานอยา่งไรบา้ง  
5. ขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นเอกสาร เพื่อพฒันาระบบบริหารคุณภาพ หรือเอกสารใชอ้า้งอิงถึง เป็น
เอกสารระเบียบวธีิปฏิบติั (Documented Procedure) ท่ีองคก์รไดจ้ดัท าข้ึน โดยแสดงใหเ้ห็นถึงความ 
สัมพนัธ์ของขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ของ ISO 9001 กบัเอกสารระเบียบวิธีปฏิบติั รวมถึงการท่ีจะอา้งอิง
ไปยงัเอกสารระดบัท่ีต ่าลงไป เพื่อใหง่้ายต่อการอา้งอิงถึง  
 คู่มือคุณภาพไม่มีรูปแบบท่ีก าหนดไวแ้น่นอนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
โดยทัว่ไปแลว้จะจดัท า 2 รูปแบบคือ  
1. น าเอาขอ้ก าหนดของมาตรฐานมาจดัเรียงล าดบัแลว้น าเอาขอ้ก าหนดของกระบวนการมาตรวจเช็ค
วา่ตรงก าขอ้ก าหนดไหนบา้ง  
2. น าเอากิจกรรมของกระบวนการมาจดัเรียงล าดบั แลว้น าเอาขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO 9001 มา 
ตรวจเช็ควา่ตรงกิจกรรมของกระบวนการไหนบา้ง 

3.3 เอกสารระเบียบวธีิปฏิบติั (Documented Procedure)  
 การจดัท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบติังานหรือระเบียบวิธีปฏิบติัตามมาตรฐานก าหนด 
(Documented Procedure Standard required : DPS) 
 มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในขอ้ 4.2.1 ไดร้ะบุวา่ เอกสารระบบการบริหารคุณภาพ
ตอ้งรวมถึงขั้นตอนการปฏิบติังานหรือระเบียบวธีิการปฏิบติั เป็นเอกสารตามมาตรฐานสากลน้ีก าหนด 
ซ่ึงจะเห็นวา่มาตรฐานท่ีไดก้ าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานหรือระเบียบวธีิปฏิบติัไว ้6 ขอ้ก าหนด คือ 
 ขอ้ก าหนด  4.2.3 การควบคุมเอกสาร  

ขอ้ก าหนด  4.2.4 การควบคุมบนัทึก  
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ขอ้ก าหนด  8.2.2 การตรวจประเมินภายใน (การตรวจติดตามคุณภาพภายใน)  
ขอ้ก าหนด  8.3 การควบคุมผลิตภณัฑท่ี์ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด  
ขอ้ก าหนด  8.5.2 การปฏิบติัการแกไ้ข  
ขอ้ก าหนด  8.5.3 การปฏิบติัการป้องกนั  

 ระเบียบวิธีปฏิบติัทั้ง 6 หัวขอ้ก าหนดแต่ละหวัขอ้ จะกล่าวถึงการท างาน แต่ละขั้นตอนว่า
ใครเป็นผูท้  าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ซ่ึงอาจจะอธิบายถึงการท างานทีตอ้งมีความสัมพนัธ์มากกวา่ 1 
หน่วยงาน ก็ได ้และจะอา้งอิงถึงวิธีท างานท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นๆ ไวด้ว้ย หรือ
ระเบียบวธีิปฏิบติัอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น มอบหมายให้พนกังานคนหน่ึง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
รับไปจดัท าเป็นฉบบัร่างข้ึนมา แลว้น ามาเสนอใหที้มงานการจดัระบบบริการคุณภาพพิจารณาอีกที      
 การจดัท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบติังานหรือระเบียบวิธีปฏิบติัตามท่ีองค์การก าหนด คือ
เอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับองคก์ร เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุม
กระบวนการต่างๆ ท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีแสดงให้เห็นกิจกรรมหรือกระบวนการบริหารงาน
ท่ีเป็นงานหลกัๆ ขององคก์ร  

วธีิการเขียนระเบียบวธีิปฏิบัติ มีดังนี้ 
 เขียนดว้ยภาษาหรือถอ้ยค าท่ีชดัเจน เรียบง่าย ไม่ก ากวม ไม่เยอ้หยิง่ ซ ้ าซาก วนเวยีน 
 เขียนเป็นค าอธิบาย แสดงวธีิการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน ตามล าดบัทีละขอ้ 
 ระบุช้ีชดัเจนอยูใ่นค าอธิบายวา่ ใหใ้ครท าอะไร วธีิใด ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร 
 ก าหนดใหจ้ดัเจนในค าอธิบายวา่ เกณฑท่ี์ตอ้งการหรือพึงพอใจมีอะไรบา้ง เป็นอยา่งไร 
 การมีการอา้งถึงการใชแ้บบฟอร์ม หรือเอกสารใดๆ ตอ้งแสดงแบบและเอกสารอา้งอิงแนบ

มาดว้ย ส่ิงท่ีควรจะมีในระเบียบวธีิปฏิบติั ไดแ้ก่ 
1. ช่ือเอกสาร และรหสัเอกสาร รวมถึงวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชเ้อกสาร 
2. วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยอา้งอิงจากเคร่ืองมือคุณภาพ 
3. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอา้งอิงจากเคร่ืองมือคุณภาพ 
4. ล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงจะกล่าวถึงการท างานวา่เร่ิมตน้ท่ีจุดไหน ส้ินสุดท่ีจุดไหน 
5. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งหรือส่ิงท่ีอา้งอิงถึง เช่น เอกสารอ่ืนๆ อุปกรณ์ ฯลฯ 
6. นิยาม ในกรณีท่ีมีศพัท ์เฉพาะหรือค ายอ่ 
7. ผงัความสัมพนัธ์ให้แสดงเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ในขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยแสดง
ใหเ้ห็นวา่ใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ และสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
8. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นการอธิบายผงัความสัมพนัธ์เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัตามได ้
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3.4 วธีิการปฏิบติังาน (Work Instruction: W/I) 
 เป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 3 เป็นการเขียนรายละเอียด การท างานของแต่ละ
ต าแหน่งงานเฉพาะอยา่งต าแหน่งงานเดียว การเขียนรายละเอียดมากกว่าระเบียบวิธีปฏิบติั ขอ้ควร
ค านึงในการเขียน ควรให้เขา้ใจง่าย มีความยืดหยุน่และรัดกุม หลีกเล่ียงค าศพัทย์ากๆ ใชค้  าศพัทใ์ห้
เหมาะสมกบัผูใ้ชเ้อกสารนั้นๆ เขียน W/I เป็นการท างานแบบเป็นขั้นตอน จะเขียนรายละเอียดมาก
นอ้ยแค่ไหนนั้น ข้ึนอยูก่บัความซบัซ้อนของงาน ความละเอียดของงาน และระดบัคุณภาพของงาน 
ถา้เขียนรายละเอียดมากก็ช่วยป้องกนัปัญหาและลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดด้ว้ย การเขียน W/I ไม่
มีรูปแบบท่ีก าหนดชดัเจน อาจจะอยูใ่นรูปแบบของคู่มือการปฏิบติังาน รูปแบบ เขียนเป็นตวัหนงัสือ 
รูปการ์ตูนประกอบวีดีโอซีดีรอมก็ได ้โดยมุ่งเน้นความเขา้ใจของคนท างาน พนกังานท่ีท างานใน
ต าแหน่งนั้นๆ หรือหัวหนา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานเป็นผูเ้ขียน แลว้น าเสนอพิจารณาตาม
สายงาน 

หัวข้อในเอกสารวธีิปฏิบัติงานมีดังนี้ 
(1) ช่ือเร่ืองของการปฏิบติังาน 
(2) ผูป้ฏิบติังาน โดยระบุต าแหน่งผูท่ี้ปฏิบติังาน ท่ีเขียนเอกสาร 
(3) เคร่ืองมือหรือเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน (ถา้มี) 
(4) อุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานนั้นๆ (ถา้มี) 

 บางกิจกรรม มีรูปแบบการเขียนท่ีไม่แน่นอน อาจจะเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานมีลกัษณะ
เป็น Checklist สาธิตการท างาน วธีิใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ หรือบอกวา่ท าส าเร็จลุล่วงอยา่งไร หรือเป็น
การช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์วา่อยา่งไรเก่ียวกบัตรายี่ห้อ ตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรักษา
ป้องกนั การขนส่ง การเก็บ การปรับแต่ง การซ่อมแซม เป็นตน้  

3.5 เอกสารอ่ืนๆ 
 คือเอกสารเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ การวางแผน การด าเนินงาน และควบคุมกระบวนการ
ต่างๆ มีประสิทธิผล หมายถึง เอกสารท่ีมาตรฐานก าหนดไวว้า่ ขอ้ก าหนดให้เขียนเป็นเอกสารขั้นตอน
การปฏิบติังาน วธีิการปฏิบติังาน และบนัทึกคุณภาพแลว้ ขอ้ก าหนด ISO 9001 ท่ีเหลือท่ีไม่ไดก้  าหนด
ไว ้ใหใ้ชเ้ป็นเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับองคก์รทั้งหมด ซ่ึงจะเขียนในรูปใดๆ ก็ได ้เช่น เอกสารหรือ
ระเบียบวธีิปฏิบติั เอกสารวิธีการปฏิบติังาน โครงการ เอกสารสนบัสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ ก็ไดท่ี้บรรยาย
แต่ละขอ้ก าหนดไวว้่าท าอะไรบา้ง รวมถึงบนัทึก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการพิจารณาขององค์กร ถึงความ
เหมาะสมท่ีจะใชโ้ดยค านึงถึงประสิทธิผลของการวางแผน การด าเนินงานและการควบคุมกระบวนการ
ขององคก์รเป็นส าคญั  
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ตวัอยา่งเอกสารสนบัสนุน เช่น 
(1) เอกสารทางเทคนิคการท างาน 
(2) คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ 
(3) เอกสารแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูล 
(4) แบบพิมพเ์ขียว 
(5) ตารางแสดงความสัมพนัธ์ หรือช้ีแจง 
(6) แผนภูมิ ผงัโครงการ 
(7) เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงต่างๆ 
(8) สัญลกัษณ์ท่ีใชท้ัว่ๆ ไป 
(9) มาตรฐานท่ีใช ้
(10) โครงการ 

เอกสารในระบบคุณภาพ 
1. ขอ้ก าหนดการควบคุมเอกสาร  
 ในการพฒันาจดัท าและควบคุมระบบเอกสารขององค์การต่างๆ ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
4.2.3 ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร (Control of Documents)  
 ตอ้ง  ท่ีมีควบคุมเอกสารท่ีก าหนดโดยระบบการบริหารคุณภาพ บนัทึกจดัเป็นเอกสารลกัษณะ
หน่ึงซ่ึงตอ้งมีการควบคุมตามขอ้ก าหนด                  
 ตอ้ง  มีการจดัท าระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเอกสาร เพื่อท่ีจะนิยามการควบคุมซ่ึงจ าเป็นต่อการ 
- อนุมติัเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ต่อการประกาศใช ้
- ทบทวนและปรับใหเ้ป็นปัจจุบนัเม่ือจ าเป็นตลอดจนการอนุมติัเอกสารใหม่ 
- ท าใหม้ัน่ใจวา่การเปล่ียนแปลงและสถานะของการแกไ้ขเอกสารฉบบัปัจจุบนัไดรั้บการช้ีบ่ง 
- ท าใหม้ัน่ใจวา่เอกสารฉบบัปัจจุบนัมีใหใ้ชไ้ด ้ณ จุดปฏิบติังาน 
- ท าใหม้ัน่ใจวา่เอกสารยงัคงสภาพการอ่านง่ายและไดรั้บการช้ีบ่งแลว้ 
- ท าใหม้ัน่ใจวา่เอกสารจากภายนอกไดรั้บการช้ีบ่งและควบคุมการแจกจ่าย 
- ป้องกนัการน าเอกสารท่ีลา้สมยัไปใชโ้ดยไม่ตั้งใจเพื่อบ่งช้ีเอกสารท่ีลา้สมยัหากตอ้งมีการ

เก็บไวด้ว้ยวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ตอ้ง  มีการควบคุมเอกสารท่ีใชใ้นระบบการบริหารคุณภาพ ซ่ึงเอกสารทุกประเภททุกชนิด 
ในระบบการบริหารคุณภาพตอ้งควบคุมหมด (ขอ้ 4.2.1)  
 บนัทึก คือ เอกสารเป็นเอกสารชนิดพิเศษท่ีใช้ยืนยนัเป็นหลกัฐานอา้งอิงวา่ไดมี้การด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการก่อนหน้านั้น จึงไดจ้ดบนัทึกลงรายละเอียดเพื่อให้สอบกลบัไดใ้น
ภายหลงัจึงตอ้งควบคุมตามขอ้ก าหนดท่ีใหไ้วใ้นขอ้ 4.2.4  
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การควบคุม คือ วธีิการท่ีจะใหรู้้เอกสารในระบบการบริหารคุณภาพนั้น 5W 2H 
 Who   ใครมีไวถื้อครอง ใครอนุมติั ใครจดัท า ใคร..... 
 Why   ท าไมตอ้งเอกสาร QM ท าไมตอ้งท าขั้นตอนการปฏิบติังาน ท าไม..... 
 When   จดัท าเม่ือไหร่ วนัท่ีอนุมติัใชเ้ม่ือใด เม่ือใด..... 
 Where   จดัเก็บตน้ฉบบัไวท่ี้ไหน แจกจ่ายไปท่ีไหน..... 
 What   เป็นเอกสารอะไร หมายเลขรหสัอะไร อา้งอิงขอ้ก าหนดอะไร อะไร..... 
 How   รายละเอียดการแจกจ่ายเอกสารเป็นอยา่งไร ท าใหท้นัสมยัอยา่งไร อะไร..... 
 How much  จ านวนก่ีฉบบั ก่ีส าเนา จ านวนก่ีหนา้ เท่าใด..... 
 เอกสารควบคุมท่ีใชใ้นระบบบริหารคุณภาพนั้นมีจ านวนมาก สามารถทบทวนเปล่ียนแปลง
ใหเ้หมาะสมและทนัสมยัไดเ้สมอ จึงตอ้งมีการควบคุมอยา่งเป็นระบบ โดยมีการดูแลระบบการจดัการ
เอกสาร ในจุดบริเวณท างาน ทุกจุดเอกสาร ฉบบัล่าสุด ตอ้งประตราสีแดงค าว่า “เอกสารฉบบัควบคุม” 
บนเอกสารท่ีใชง้านทุกแผน่ เอกสารเก่าท่ีน าออกจากสถานท่ีท างาน ตอ้งท าประทบัตราค าวา่ “เอกสาร
ฉบบัเก่าไม่ควบคุม”  
 QMR จะเป็นผูค้วบคุมเอกสารของทุกหน่วยงานท่ีอยูใ่นระบบ โดยถือเอกสารควบคุมท่ีเป็น
ตน้ฉบบั อนัไดแ้ก่ คู่มือคุณภาพ เอกสารระเบียบวิธีปฏิบติั และเอกสารวิธีการท่ีปฏิบติังาน จากนั้น 
QMR จะแจกจ่ายเอกสารท่ีแต่ละหน่วยงานตอ้งใชท้  างาน เอกสารเหล่าน้ีท่ีเรียกวา่ “เอกสารฉบบัส าเนา
หลกั” ซ่ึงผูถื้อครองคือหวัหนา้กลุ่มท างาน จะเห็นไดว้า่เอกสารควบคุมท่ีแต่ละหน่วยงานเขียนข้ึนนั้น 
ตน้ฉบบัตอ้งเก็บรักษาและควบคุมโดย QMR ดงันั้น เม่ือตอ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มลดผูถื้อ
ครองเอกสาร หรือออกเอกสารใหม่ตอ้งไดรั้บอนุมติัเอกสารนั้นๆ โดยแจง้ผา่นให้ QMR รับทราบ 
ส าหรับเอกสารขั้นตอนการปฏิบติังานหรือระเบียบวิธีปฏิบติั และเอกสารวิธีการปฏิบติังาน เอกสาร
จ าเป็นอ่ืนๆ และบนัทึกนั้น หวัหนา้กลุ่มท างานจะก าหนดให้ผูถื้อครองเอกสารส าเนารอง ตามความ
เหมาะสมในการท างาน 
 ในองค์กรหน่ึงๆ มีเอกสารจ านวนมากท่ีตอ้งการควบคุมขณะเดียวกนัองคก์รก็มีทรัพยากร
และบุคลกรจ ากดั ท่ีจะจดัเป็นศูนยก์ลางควบคุมเอกสาร ดงันั้น จึงควรแบ่งความรับผิดชอบให้แก่
แผนกต่างๆ โดยฝ่ายบริหารเป็นผูพ้ิจารณาในการมอบหมายใหบุ้คคลในแต่ละแผนรับผดิชอบ 

2. การเปล่ียนแปลงเอกสารและขอ้มูล  
 ถา้ในกรณีท่ีมีการแกไ้ข เปล่ียนแปลงเอกสาร ความรับผิดชอบจะข้ึนอยู่กบัผูจ้ดัการแผนก 
โดยการขอแกไ้ขการเปล่ียนแปลงเอกสาร ส่งให้กบัตวัแทนฝ่ายบริหาร คือ QMR เพื่อจะไดด้ าเนินการ
ต่อจนครบกระบวนการ ถา้เอกสารมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขในหนา้ใดๆ ก็ตาม หนา้นั้นจะถูกเปล่ียน
ออก แลว้น าหน้าท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้มาแทนท่ี พร้อมทั้งมีหมายเลขการแกไ้ขเอกสาร ฉบบัวนัท่ี 
และเดือน ท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงตลอดจนมีการเซ็นอนุมติั ในการเปล่ียนแปลงเอกสารในแต่ละคร้ังจะมี
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หมายเลขก าหนดเรียงกนัไป ถา้มีการเปล่ียนแปลงเอกสารหลายๆ หนา้หรือมีการเปล่ียนไม่ต ่ากว่า 
10 หน้า จะตอ้งออกเป็นเอกสารฉบบัใหม่ ซ่ึงฉบบัท่ีออกใหม่น้ีจะก าหนดโดยการใช้ตวัอกัษรเป็น
ภาษาองักฤษ เช่น ABC เรียงกนัไปตามอกัษร เอกสารท่ีออกใหม่เม่ือส่งถึงผูถื้อเอกสารจะมีผลบงัคบั
ใชแ้ทนฉบบัเก่าทนัที 
 ถา้เป็นเอกสารท่ีไม่ไดมี้การควบคุม ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขให้ถูกตอ้ง จึงไม่อนุญาตให้มี
การน าไปใชป้ฏิบติั เพื่อป้องกนัความสับสนจึงตอ้งมีการประทบัตรา “เอกสารมาไดค้วบคุม” ไวทุ้ก
หน้า โดย QMR จะตอ้งผูเ้ซ็นอนุมติัประวติัการเปล่ียนแปลงเอกสารนั้น และจะเป็นผูเ้ก็บบนัทึก 
พร้อมรายช่ือผูถื้อเอกสารทั้งหมด และเม่ือน าเอกสารใหม่มาใชแ้ทนเอกสารเก่า จะตอ้งส่งเอกสาร
เก่านั้นคืน QMR 

    3. การควบคุมเอกสาร 
 การควบคุมการรับรอง การออกแบบและจ่ายเอกสาร มีวธีิการดงัน้ี 
- การควบคุมตอ้งท าโดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 
- ตอ้งจดัใหมี้ระบบในเร่ืองการออกแบบเอกสาร การทบทวนเอกสาร การรับรองเอกสารและ

การแจกจ่ายเอกสาร 
- เอกสารก่อนท่ีจะแจกจ่ายออกไป ตอ้งมีการรับรอง ทบทวน อนุมติั โดยผูมี้สิทธิเท่านั้น 
- เอกสารต่างๆ ตอ้งทนัสมยัท่ีสุด และตอ้งพร้อมใชง้านทุกเม่ือ 
- ตอ้งมีเอกสารหลกัท่ีบ่งบอกถึงสถานภาพปัจจุบนัของเอกสารท่ีใชอ้ยูท่ ั้งหลาย เพื่อป้องกนั

การใชเ้อกสารท่ีหมดอายหุรือเลิกใชไ้ปแลว้ และตอ้งพร้อมท่ียนืยนัไดเ้สมอ 
- ตอ้งพฒันาระบบขั้นตอนการควบคุมเอกสารทั้งหมดและขอ้มูลต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ 
- ตอ้งควบคุมเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ทั้งท่ีอยูใ่นรูปแบบ Hard Copy หรือ E-Mail ตลอดจน

เอกสารท่ีมาจากภายนอก เช่น มาตรฐาน และแบบต่างๆ 
- เอกสารต่างๆ ท่ีตอ้งพร้อมอยูใ่นทุกๆ ท่ีท่ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้อกสารทั้งหลายในการท างาน 
- เอกสารท่ีเลิกใชแ้ลว้ตอ้งยกเลิกการใช ้และหา้มใชโ้ดยทนัทีเพื่อป้องกนัความสับสนในการ

ท างาน 
- เอกสารท่ีตอ้งเลิกใช้แต่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งเก็บเพื่อยืนยนั อา้งอิง หรือเป็นหลกัฐานทาง

กฎหมายตอ้งบ่งบอกไว ้
- ในการเปล่ียนแปลงเอกสารหรือขอ้มูลใดๆ ตอ้งมีการทบทวนและอนุมติัโดยผูมี้สิทธิจาก

หน่อยงานเดียวกนัหรือแผนกเดียวกนัหรือยกร่างเร่ืองนั้น หรือโดยหน่วยงานแผนกงานท่ีมี
ความรู้ในงานนั้นหรือผูท่ี้มีสิทธิท่ีไดก้ าหนดไวเ้ท่านั้น ตอ้งมีเคร่ืองหมายแสดงไวใ้นท่ีท่ีได้
มีการเปล่ียนแปลงเอกสารใหท้ราบ หรือแนบไวต้ามสมควร 
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 ในการแจกจ่ายเอกสารควบคุม ให้กบัผูถื้อครองเอกสาร ตามต าแหน่งท่ีรับผิดชอบการท างาน
ท่ีระบุในเอกสารนั้นๆ และรายช่ือต าแหน่งผูถื้อครองเอกสารตอ้งรวบรวมในหน่วยงาน ISO 9000
ซ่ึงการแจกจ่ายเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน (บรรจง จนัทมาศ, 2542, หนา้ 3-49) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการศึกษามีทั้งเป็นลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
บทความวจิยัน้ีไม่ไดจุ้ดประสงคใ์นการรวบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความพร้อมทั้งหมด 
แต่ขอยกงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาพอสังเขป 
 ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ,์ (2555) ไดศึ้กษาถึงความพร้อมและการปรับตวัของสาขาบริการโลจิสติกส์
ของไทยต่อการเปิดเสรีการคา้บริการ โดยไดส้รุปความพร้อมของกลุ่มขนส่ง ดงัน้ี ภาคธุรกิจหลกัๆ
ในกลุ่มขนส่งประกอบดว้ย (1) การขนส่งโดยรถพ่วงและก่ึงพ่วง (2) การขนส่งโดยรถบรรทุก (3) 
ภาคบริการขนส่งสินคา้ทางเรือ (4) ภาคบริการขนส่งสินคา้ทางรางหรือรถไฟ และ (5) ภาคบริการ
ขนส่งสินคา้ทางอากาศ  
 ในภาคการขนส่งโดยรถพ่วงและก่ึงพ่วง พบวา่ ในปี 2553 มีจ  านวนรถพ่วงและก่ึงพวงจด
ทะเบียนมากกวา่ 7 แสนคนั โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็น SME ซ่ึงโดยภาพรวมมีอตัราการเจริญเติบโต
ท่ีชะลอตวั เน่ืองจากมีก าลงัการขนส่งท่ีเกินความจ าเป็นและมีรถท่ีท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้มีการแข่งขนัดา้นราคาค่าขนส่งอยา่งรุนแรง (Cut-throat competition) และเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผูป้ระกอบการต่างชาติแลว้ พบวา่ ผูป้ระกอบการไทยไม่มีขีดความสามารถท่ีจะไปแข่งขนักบัต่างชาติ
ได ้เพราะไม่สามารถน าเสนอบริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จท่ีตอ้งใชก้ารขนส่งหลายรูปแบบและ
ขาดโครงข่ายพนัธมิตรทางการคา้เพื่อเช่ือมโยงการใหบ้ริการ  
 ในภาคการขนส่งโดยรถบรรทุกพบวา่ ผูป้ระกอบการไทยส่วนมากเป็นผูป้ระกอบการราย
ยอ่ย (SME) ยงัขาดมาตรฐานทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีลกัษณะของบุคคลและขาดโอกาส
ท่ีจะรับงานโดยตรงจากลูกคา้ ท าใหต้อ้งเป็นผูร่้วมกิจการขนส่ง การท างานยงัเป็นลกัษณะของเจา้ของ
รถบรรทุกด าเนินการและเนน้ลูกคา้เดิมเป็นหลกั ไม่มีการพฒันาไปสู่ลูกคา้ใหม่ๆมากนกั นอกจากน้ี 
ยงัขาดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเขา้ใจในระบบ 
โลจิสติกส์ ท าให้ผูป้ระกอบการไทยมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถแข่งขนักบับริษทัขา้มชาติท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ได ้
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ประวตัิบริษัทกรณศึีกษา 
1. ท่ีตั้ง 
 บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 216/61 หมู่ท่ี 1 ต าบล บ่อวิน อ าเภอ ศรีราชา 
จงัหวดั ชลบุรี 20230 
2. ความเป็นมาของสถานประกอบการ 
 บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั บริการรถบรรทุกขนส่งสินคา้ทัว่ไป ดว้ยราคามาตรฐาน บริการ
คุณภาพ ตรงต่อเวลา รักษาสินคา้ บริการรถปิคอพั 6 ลอ้กลาง 6 ลอ้ใหญ่ 10 ลอ้ รถบสั รถเฮ๊ียบ และ
รถเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ไวบ้ริการขนส่งสินคา้ทัว่ไป 

 

ภาพประกอบที ่4 โลโก ้บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 

 บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี  2530 เร่ิมตน้จากการใหบ้ริการทางดา้นรถบรรทุก
ขนส่งสินคา้เพียงไม่ก่ีประเภท ให้บริการลูกคา้เพื่อขนส่งสินคา้ ทัว่ไป อาทิเช่น บรรจุภณัฑ์อาหาร, 
อะไหล่รถยนต ์และอ่ืนๆ ต่อมาดว้ยธุรกิจท่ีขยายตวัและการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึน เราจึงเพิ่ม 
ศกัยภาพในการให้บริการทางดา้นรถบรรทุกสินคา้ท่ีหลากหลายข้ึน โดยให้บริการ ทั้ง รถบรรทุก
ปิคอพั, รถบรรทุกปิคอพัจมัโบ,้ รถบรรทุก 6 ลอ้กลาง(เปลือย,ตู)้, รถ บรรทุก 6 ลอ้ใหญ่(เปลือย,ตู)้, 
รถบรรทุก 10 ลอ้(เปลือย,ตู)้, รถบรรทุกเฮ๊ียบ, รถหวั ลาก 18 ลอ้, รถตูรั้บส่งพนกังาน และรถบสั
รับส่งพนกังาน รวมกวา่ 220 คนั ไวใ้ห้ บริการบริษทัผูว้า่จา้งและท าการขนส่งไดท้ัว่ประเทศ จึงท า
ให้เรามีลูกคา้ผูใ้ห้ความ ไวว้างใจมากกวา่ 40 บริษทั  ตลอดระยะเวลามากกวา่ 20 ปีท่ีผา่นมา ท าให้
เราเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น การใหบ้ริการรถบรรทุกขนส่งสินคา้ โดยเราไดมี้ผลงานและบริการเป็น
ท่ียอมรับ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาจนถึงปัจจุบนัปัจจุบนั 

   

ภาพประกอบที ่5 การบริการขนส่งสินคา้ของ บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
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3. ผงัโครงสร้างองคก์ร 

 
ภาพประกอบที ่6 ผงัโครงสร้างองคก์ร 

4. กระบวนการท างานของบริษทั 

 
ภาพประกอบที ่7 กระบวนการท างานของบริษทั 
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5. ประเภทและจ านวนรถบรรทุกขนส่งสินคา้ 
รถปิคอพั  (Pick up)      จ านวน   32  คนั 
รถบรรทุก 4 ลอ้ (Jumbo pick up)     จ านวน   11  คนั 
รถบรรทุก 6 ลอ้กลาง(Middle six wheels)    จ านวน   19  คนั 
รถบรรทุก 6 ลอ้ใหญ่ (Large six wheels)    จ านวน   99  คนั 
รถบรรทุก 10 ลอ้ (Large ten wheels)    จ านวน   45  คนั 
รถบรรทุก 10 ลอ้พว่ง      จ านวน   4    คนั 
รถเทรลเลอร์ (Trailor)      จ านวน  4    คนั 
รถเฮ๊ียบ (Lift-up truck)      จ านวน   2    คนั 
รถบสั รับ-ส่งพนกังาน      จ านวน   2    คนั 
รถตู ้รับ-ส่งพนกังาน      จ านวน   2    คนั 
รวมทั้งหมด       จ านวน  220  คัน 

6. ขอ้ก าหนดรถบรรทุกขนส่งสินคา้ของบริษทั 
 (1) ตอ้งท าประกนัอุบติัเหตุ 
 (2) ตอ้งท าประกนัสินคา้  
 (3) ประกนัผูข้บัข่ี และตอ้งคอยตรวจเช็ควนัหมดอายปุระกนัภยั 
 (4) รถบรรทุกทุกคนั ตอ้งติดเคร่ืองมือติดตามรถหรือ GPS เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจและ

ความชดัเจนในการ ติดตามรถบรรทุกไดอ้ยา่งแม่นย  า  
 (5) พนักงานขบัรถตอ้งมีโทรศพัท์มือถือและตอ้งเปิดเคร่ืองไวต้ลอดเวลา เพื่อการติดต่อท่ี

รวดเร็ว 
 


