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ผลการวเิคราะห์หลงัการพฒันาระบบฯ 
 เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบมาตรฐานฯ จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
มาวิเคราะห์ โดยการรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและประเมินความพร้อมของบริษทัตาม
มาตรฐานฯ (แสดงดงัภาคผนวก ข) เพื่อน ามาวเิคราะห์ (Gap Analysis) ดงัน้ี 

ตารางที ่10    ผลการวเิคราะห์ความพร้อมของบริษทัตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ย
รถบรรทุก (Q-MARK) และวเิคราะห์ (Gap Analysis) หลงัพฒันาระบบฯ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
(ก่อน) 

ร้อยละ 
(ก่อน) 

คะแนน 
(หลงั) 

ร้อยละ 
(หลงั) 

1. ด้านองค์กร 4 1 25.0 3.5 87.5 
2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง 5 4 80.0 5 100.0 
3. ด้านพนักงาน 12 1 8.3 12 100.0 
4. ด้านยานพาหนะ 3 1 33.3 3 100.0 
5. ด้านลูกค้าและภายนอก 1 1 100.0 1 100.0 

รวมคะแนน 25 8 32.0 25 97.5 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 ส.ค. 60 

 

ภาพประกอบที ่10  แสดงการวเิคราะห์ (Gap Analysis) หลงัพฒันาระบบฯ 

 จากาตารางท่ี 10 และ ภาพประกอบท่ี 10 แสดงให้เห็นถึงการพฒันาความพร้อมตามมาตรฐาน
ท่ีเพิ่มข้ึนในหมวดท่ี 1 ดา้นองคก์ร (แมจ้ะยงัขาดเอกสารและแหล่งปลายทางในการก าจดัของเสียแต่ก็
มีสถานท่ีในการจดัเก็บอยา่งชดัเจน) ท่ีร้อยละ 87.5 ดา้นพนกังานท่ี 100 เปอร์เซ็นตแ์ละดา้นยานพาหนะ
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ท่ี 100 เปอร์เซ็นต ์โดยภาพรวมความพร้อมทั้ง 5 ดา้น เพิ่มข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 97.5 ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทั
มีการจดัระบบเอกสารตามมาตรฐานคุณภาพ มีการจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภยัของยานพาหนะ รวมถึงดา้นสุขอนามยัของพนกังาน ซ่ึงแนวโนม้การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน
ของบริษทัมีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูบ้ริหารระดบัสูงมีวสิัยทศัน์ดา้นมาตรฐาน และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
พฒันาบุคลากรของบริษทัใหป้รับตวัเขา้สู่ยคุของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผลการส ารวจข้อดีข้อเสียของการพฒันาระบบต่อองค์กร 
 ผลดีของการพฒันาระบบต่อองคก์ร 
 1. ภาพพจน์ของบริษทัดีข้ึนท าใหค้วามสามารถในการแข่งสูงข้ึนและมีขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง
เพิ่มข้ึน และท าใหย้อดการบริการของบริษทัเพิ่มมากข้ึน 
 2. ผลก าไรของบริษทัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเม่ือเกิดปัญหาสามารถด าเนินการแกไ้ขไดท้นั
ก่อนสินคา้ถึงมือลูกคา้ และลูกคา้ใหค้วามเช่ือใจในการเลือกใชบ้ริการจากทางบริษทัวา่มีคุณภาพ 
 3. การท างานมีระบบระเบียบมากข้ึนท าใหไ้ม่สบสัน เน่ืองจากมีการด าเนินการตามขอ้ก าหนด
ของระบบ และสามารถติดตามงานไดส้ะดวกรวดเร็ว 
 4. พนกังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากไดรั้บการฝึกอบรมมากข้ึน 
 5. มีการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ หาสาเหตุไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากอา้งอิงท่ีมาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 ผลเสียของการพฒันาระบบต่อองคก์ร 
 1. การท างานเป็นระบบ ท าใหมี้ขั้นตอนท่ีมากข้ึนท าใหเ้กิดความล่าชา้ในบางกลุ่มงาน 
 2. เอกสารในการท างานมีมากข้ึน ท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายในส่วนเอกสารเพิ่มมากข้ึน 

ปัจจุบนับริษทัฯ พยายามลดการจดัเก็บเอกสาร โดยอาศยัระบบจดัเก็บฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และบนระบบ Cloud แต่ก็มีบางส่วนท่ียงัตอ้งเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงอยู ่



 

ตารางที่ 9 ผลการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก (Q-Mark) 

ข้อที่ ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐาน             ผลการพฒันาระบบมาตรฐาน  
ความ
สมบูรณ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

1. ด้านองค์กร 
1.1 มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน ก าหนด

อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบแต่ละต าแหน่ง
ในองคก์ร และประกาศให้พนกังานรับทราบและ
น าไปปฏิบติัได ้

ควรจดัท าใบพรรณนาลกัษณะงาน (JD) 
ในแต่ละต าแหน่งใหค้รบถว้น และ
ประกาศติดบอร์ดเพื่อใหพ้นกังานรับ 
ทราบโดยทัว่กนั 

จดัท าโครงสร้างองคก์ร และ 
ประกาศบอร์ดอยา่งชดัเจน และ
มีการระบุหนา้ท่ีของแต่ละคน
อยา่งเหมาะสม 

100 % 
ภาคผนวก ค 

ขอ้ก าหนดท่ี 1.1 

1.2 มีการก าหนดนโยบายและวสิัยทศัน์เฉพาะเร่ือง
อยา่งท่ีชดัเจน เช่น นโยบายสารเสพติด นโยบาย 
แอลกอฮอล ์นโยบายความปลอดภยั เป็นตน้ 

ควรเพิ่มนโยบายดา้นสารเสพติด นโยบาย
ดา้นแอลกอฮอล ์และนโยบายความ
ปลอดภยั เพื่อใหพ้นกังานปฏิบติัตาม
โดยเคร่งครัด 

จดัท าป้ายนโยบายบริษทั ให้เห็น
ไดช้ดัและมีก าหนดการกิจกรรม
ติดบอร์ดเพื่อใหพ้นกังานปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด 

100 % 
ภาคผนวก ค 

ขอ้ก าหนดท่ี 1.2 

1.3 มีการก าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการบริหาร 
งาน เช่น ร้อยละการจดัส่งท่ีสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ
การใชเ้ช้ือเพลิง อตัราการเกิดอุบติัเหตุ ความพึง
พอใจของลูกคา้ เป็นตน้ ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุ
ตามแผนท่ีก าหนด และปรับปรุงกระบวนการใน
ระบบอยา่งต่อเน่ือง 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 

- 100 % - 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐาน             ผลการพฒันาระบบมาตรฐาน  
ความ
สมบูรณ์ 

เอกสารอ้างองิ 

1.4 มีแนวทางปฏิบติัเพื่อการรักษาและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มและมีด าเนิน การอยา่งเหมาะสม 
เช่น แผนการจดั การของเสีย แบตเตอร่ี ยางรถยนต ์
น ้ามนัเคร่ือง เป็นตน้ 

ควรมีแนวทางการปฏิบติัเพื่อการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางการจดัการ
ของเสีย เช่น แบตเตอร่ี ยางรถยนต ์และ
น ้ามนัเคร่ือง ในกรณีท่ีสาขาใหญ่เป็น
ผูด้  าเนินการให ้ 

จดัท าสถานท่ีจดัเก็บของเสีย เช่น 
ยาง น ้ามนัเคร่ือง แบตเตอร่ี แต่
ยงัไม่มีระเบียบการหรือปลาย
ทางการก าจดัขอ้เสนอแนะ ควร
มีรายงานผลการจ ากดัของเสีย 

50 % 
ภาคผนวก ง 
ขอ้ก าหนดท่ี 

1.4 

2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง 

2.1 มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานขนส่ง ตั้งแต่
การรับค าสั่งจนถึงการส่งมอบสินคา้ของลูกคา้ 
แต่ละประเภท โดยแสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงาน 
และความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 

- 100 % - 

2.2 มีคู่มือการปฏิบติังานขนส่งในการปฏิบติังาน อาจ
เป็นประจ าลูกคา้แต่ละราย หรือไม่เจาะจงลูกคา้
รายใดรายหน่ึงก็ได ้

ไม่พบขอ้บกพร่อง 
- 100 % - 

2.3 มีการบนัทึกผลการปฏิบติังานขนส่งอยา่งเหมาะสม
ท่ีแสดงประสิทธิผลการด าเนินงาน เช่น บนัทึก  

ไม่พบขอ้บกพร่อง 
- 100 % - 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐาน ผลการพฒันาระบบมาตรฐาน 
ความ
สมบูรณ์ 

เอกสารอ้างองิ 

 เวลารับ-ส่งสินคา้ เป็นตน้     
2.4 มีคู่มือการจดัการเหตุฉุกเฉินระหวา่งการขนส่ง 

โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบติัและขอ้มูลต่างๆ ท่ี
จ  าเป็นอยา่งชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานพร้อม
จดัการเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 

- 100 % - 

2.5 มีการบนัทึกขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุต่าง  ๆประกอบ 
ดว้ย รายละเอียดของเหตุ สาเหตุการเกิด ความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง
และรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

ควรจดัท ามาตรการป้องกนัเหตุฉุกเฉิน 
และแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลอุบติัเหตุ  

มีวธีิการแกปั้ญหาเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินพร้อมเบอร์ติดต่อหน่วย 
งานท่ีจะเขา้ช่วยเหลือ 100 % 

ภาคผนวก ค 
ขอ้ก าหนดท่ี 

2.5 

3. ด้านพนักงาน 
3.1 มีการก าหนดขั้นตอนการรับสมคัรพนกังาน 

บนัทึก และเก็บรักษาประวติัพนกังานอยา่ง
เหมาะสม 

ตอ้งจดัท าระเบียบการรับสมคัรงาน 
และมีการปฏิบติัตามอยา่งเหมาะสม
เม่ือมีการรับสมคัรพนกังานใหม่ 

มีระเบียบการกรอกใบสมคัรงาน
อยา่งชดัเจน 100 % 

ภาคผนวก ค 
ขอ้ก าหนดท่ี 

3.1 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อก าหนด 
แนวทางการพฒันาระบบ

มาตรฐาน 
ผลการพฒันาระบบมาตรฐาน 

ความ
สมบูรณ์ 

เอกสารอ้างองิ 

3.2 มีการแสดงกฎระเบียบและความรับผิดชอบของ
พนกังาน รวมถึงบทลงโทษ และประกาศให้
พนกังานรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

ควรประกาศกฎระเบียบการท างาน
ของพนกังานใหท้ราบโดยทัว่ถึง 
โดยใชว้ธีิการติดบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 

มีระเบียบและบทลงโทษแก่
พนกังานอยา่งชดัเจน มีการแจง้
บนบอร์ดประกาศ 100 % 

ภาคผนวก ค 
ขอ้ก าหนดท่ี 3.2 

3.3 มีการวางแผนก าหนดชัว่โมงท างาน วนัหยดุ 
และด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

ควรจดัท าเอกสารก าหนดชัว่โมง
ท างานตามกฎหมาย และติด
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 

มีเอกสารก าหนดวนัท างานและ
วนัหยดุตามก าหนดการของ
ราชการ 

100 % 
ภาคผนวก ง 

ขอ้ก าหนดท่ี 3.3 

3.4 มีแผนการฝึกอบรม ทกัษะ และประสบการณ์
พนกังาน และด าเนิน การอยา่งเหมาะสม 

ควรมีการส ารวจความตอ้งการ
ฝึกอบรม และจดัท าประวติัการ
ฝึกอบรมใหก้บัพนกังานแต่ละคน
โดยอาจเก็บไวร่้วมกบัแฟ้ม
ประวติั เพื่อใหท้ราบวา่แต่ละคน
ไดรั้บการฝึกอบรมตามแผน
เรียบร้อยแลว้ 

มีแผนฝึกอบรมแจง้ใหพ้นกังาน
รับทราบบนบอร์ด พร้อมทั้ง
จดัเก็บประวติัการฝึกอบรม 

100 % 
ภาคผนวก ง 

ขอ้ก าหนดท่ี 3.4 

46 



 

ตารางที ่9 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐาน ผลการพฒันาระบบมาตรฐาน 
ความ
สมบูรณ์ 

เอกสารอ้างองิ 

3.5 มีระเบียบการรับสมคัรพนกังานขบัรถ เช่น การ
ตรวจสอบประวติั การทดสอบความสามารถ และ
ด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

จดัท าระเบียบการรับสมคัรงาน โดย
ระบุใหมี้การทดสอบความสามารถ มี
รายงานการตรวจสอบประวติัอาชญา 
กรรม โดยแนบไวก้บัเอกสารประวติั
พนกังาน 

มีขอ้สอบในการสมคัรเขา้ท างาน
อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งทดสอบ
สมรรถนะของผูส้มคัร 100 % 

ภาคผนวก ค 
ขอ้ก าหนดท่ี 

3.6 

3.6 มีการอบรมเก่ียวกบัการตรวจสภาพและบ ารุง 
รักษายานพาหนะเบ้ืองตน้ส าหรับพนกังานขบัรถ 

ควรจดัใหมี้ขั้นตอนการฝึกอบรม และ 
ใหมี้การเก็บขอ้มูลการฝึกอบรม เช่น 
ภาพการฝึกอบรม ใบลงทะเบียนเอกสาร
ประกอบการอบรม การประเมินผล
การฝึกอบรม การสรุปผลการฝึกอบรม 
เป็นตน้   

มีการจดัท าแบบฟอร์มและระเบียบ
การซ่อมบ ารุงอยา่งถูกตอ้งแก่
พนกังาน 

100 % 
ภาคผนวก ง 
ขอ้ก าหนดท่ี 

3.7 

3.7 มีการวางแผนอบรมพนกังานขบัรถใหข้บัข่ี
อยา่งประหยดัและปลอดภยัเป็นประจ า 

ควรจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
และจดัท ารายงานการฝึกอบรม  

มีการจดัการฝึกอบรมถึงการขบัข่ี
ท่ีถูกตอ้ง พร้อมท าแผนอบรม
สม ่าเสมอ 

100 % 
ภาคผนวก ค 
ขอ้ก าหนดท่ี 

3.8 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐาน ผลการพฒันาระบบมาตรฐาน 
ความ
สมบูรณ์ 

เอกสารอ้างองิ 

3.8 มีการตรวจสุขภาพพนกังานขบัรถตามก าหนด
ระยะเวลา และตรวจโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ขบัข่ีมีการบนัทึกและเก็บรักษาผลอยา่งเป็น
ระบบ 

ควรจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังาน
ประจ าปี อยา่งนอ้ย 30% ของพนกังาน
ทั้งหมด โดยอาจก าหนดโรงพยาบาล
หรือใหพ้นกังานไปตรวจตามสถาน 
พยาบาลท่ีสะดวก และน าผลการตรวจ
มาเก็บรวมกบัประวติับุคลากร  

มีการตรวจสุขภาพพนกังานจาก
เจา้หนา้ท่ี โรงพยาบาลพญาไท 
ศรีราชา พร้อมทั้งบนัทึกประวติั 
การตรวจสุขภาพ 

100 % 
ภาคผนวก ง 
ขอ้ก าหนดท่ี 

3.9 

3.9 มีการลงบนัทึกสมุดพนกังานขบัรถ/สมุดประจ ารถ
หรือบนัทึกการปฏิบติั งานขนส่ง เพื่อเป็นหลกั 
ฐานการใชร้ถขนส่งทุกคร้ัง 

ควรมีสมุดพนกังาน หรือสมุดประจ ารถ มีสมุดประจ ารถ พร้อมระบุการ
กรอกเท่ียวการเดินรถ 100 % 

ภาคผนวก ง 
ขอ้ก าหนดท่ี 

3.10 
3.10 มีแผนการตรวจระดบัแอลกอฮอลข์องพนกังาน 

ขบัรถอยา่งสม ่าเสมอ ก่อนปฏิบติัการขนส่ง 
ควรมีการสุ่มตรวจระดบัแอลกอฮอล์
อยา่งสม ่าเสมอ และบนัทึกผลการ
ตรวจไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรืออาจขอบนัทึกจากลูกคา้ท่ีมีการ
สุ่มตรวจพนกังานของบริษทั 

มีการสุ่มตรวจระดบัแอลกกอฮอล์
อยูเ่สมอทั้งก่อนปฏิบติัการขนส่ง
และหลงัปฏิบติัการขนส่ง พร้อม
มีหน่วยงานสุ่มตรวจขณะขนส่ง 

100 % 
ภาคผนวก ง 
ขอ้ก าหนดท่ี 

3.11 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐาน ผลการพฒันาระบบมาตรฐาน 
ความ
สมบูรณ์ 

เอกสารอ้างองิ 

3.11 มีแผนการตรวจหาสารเสพติดของพนกังานขบั
รถอยา่งสม ่าเสมอ 

ควรมีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด อยา่ง 
สม ่าเสมอ โดยอาจขอความร่วมมือจาก
สถานีต ารวจในเขตพื้นท่ีความรับผดิชอบ 

มีแผนการตรวจสารเสพติดอยู่
ประจ า และมีการสุ่มตรวจอยู่
เสมอ 

100 % 
ภาคผนวก ง 
ขอ้ก าหนดท่ี 

3.12 
4. ด้านยานพาหนะ 
4.1 มีการบนัทึกขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง โดย 

รวมทั้งหมู่ยานพาหนะและรายคนั เพื่อใชใ้น
การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 
- 100 % - 

4.2 มีแผนการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาตาม
ระยะเวลาและด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

ควรจดัใหมี้แผนการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษาตามระยะเวลาและมีขั้นตอน
ในการตรวจสภาพและบ ารุงรักษา
ยานพาหนะเบ้ืองตน้ได ้

มีแผนการบ ารุงรักษายานพาหนะ
ตามระยะ และขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง
และปลอดภยั 

100 % 
ภาคผนวก ค,ง 
ขอ้ก าหนดท่ี 

4.2 

4.3 มีการจดัท าประวติัการใช้รถและประวติัการ
ซ่อมบ ารุงของรถรายคนั 

ควรจดัใหมี้ประวติัการใชร้ถและประวติั
การซ่อมบ ารุงของรถรายคนั ใส่แฟ้ม
ใหเ้ป็นหมวดหมู่อยา่งชดัเจน โดยอาจ
เก็บรักษาไวท่ี้สาขาใหญ่ ซ่ึงเป็นศูนย ์

มีการจดัท าประวติัของรถแต่ละคนั 
ในเร่ืองการต่อทะเบียน การซ่อม
บ ารุง และมีการบนัทึกการใช้
เช้ือเพลิงตามระยะทางชดัเจน 

100 % 

ภาคผนวก ง 
ขอ้ก าหนดท่ี 

4.3 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐาน ผลการพฒันาระบบมาตรฐาน 
ความ
สมบูรณ์ 

เอกสารอ้างองิ 

  กลางในการดูแลรักษารถบรรทุก    
5. ด้านลูกค้าและภายนอก 
5.1 มีขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และประวติัการใชบ้ริการ

เพื่อทราบความตอ้งการของลูกคา้ 
ไม่พบขอ้บกพร่อง  

100 % 
 

 

50 



บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

 
 การวิจยัเพื่อการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก (Q-MARK) ผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการวจิยัโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอนต่างๆ จนกระทัง่ประเมินความพร้อมของ
ระบบท่ีไดรั้บการพฒันาและให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ได้
ดงัน้ี 
 1. ผลการวเิคราะห์ก่อนพฒันาระบบฯ 
 2. ผลการเสนอแนวทางการพฒันาระบบฯ 
 3. ผลการพฒันาระบบมาตรฐานฯ 
 4. ผลการวเิคราะห์หลงัพฒันาระบบฯ 
 5. ผลการส ารวจขอ้ดีขอ้เสียของการพฒันาระบบฯ ต่อองคก์ร 

ผลการวเิคราะห์ก่อนพฒันาระบบฯ 
 เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเก็บรวบรวม จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ มา
วเิคราะห์ โดยการรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและประเมินความพร้อมของบริษทัตามมาตรฐานฯ 
(แสดงดงัภาคผนวก ก) เพื่อน ามาวเิคราะห์ (Gap Analysis) ใหไ้ดข้อ้มูลดงัน้ี 

ตารางที ่7 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของบริษทัตามมาตรฐานฯ และวิเคราะห์ (Gap Analysis) ก่อน
พฒันาระบบฯ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 
(ก่อน) 

ร้อยละ 
(ก่อน) 

1. ด้านองค์กร 4 1 25.0 
2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง 5 4 80.0 
3. ด้านพนักงาน 12 1 8.3 
4. ด้านยานพาหนะ 3 1 33.3 
5. ด้านลูกค้าและภายนอก 1 1 100.0 

รวมคะแนน 25 8 32.0 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 มิ.ย. 60 
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Gap Analysis

 

ภาพประกอบที ่9 การวเิคราะห์ (Gap Analysis) ก่อนพฒันาระบบฯ 

 จากตารางท่ี 7 และภาพประกอบท่ี 9 ท  าให้เห็นวา่บริษทัค่อนขา้งมีจุดอ่อนในหมวดท่ี 1 ดา้น
องคก์ร และหมวดท่ี 3 ดา้นพนกังานพาหนะ ท่ีมีความพร้อมเพียงร้อยละ 25 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 
33.3 ตามล าดบัโดยภาพรวมความพร้อมทั้ง 5 ดา้นมีอยู่เพียงร้อยละ 32  ทั้งน้ีเน่ืองจากนโยบาย วิสัยทศัน์ 
ส่วนใหญ่ ก าหนดโดยกรรมการผูจ้ดัการ และใชเ้พื่อน าเสนองานให้กบัลูกคา้เป็นหลกั โดยมิไดส่ื้อสาร
ไปยงัพนกังานเพื่อการรับรู้ อีกทั้งพนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีอยูก่บับริษทัมายาวนาน การปรับตวั
เขา้สู่การบริหารงานธุรกิจแนวใหม่จึงยงัค่อนขา้งนอ้ย อีกทั้งไม่มีเวลาในการฝึกอบรม ดงันั้นการปฏิบติังาน
จึงยงัคงเป็นแบบสมยัเก่าท่ียงัไม่มีมาตรฐานเท่าท่ีควร 

ผลการเสนอแนวทางการพฒันาระบบฯ 
 จากการประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานฯ พบว่าบริษทัมีนโยบายและมุ่งมัน่สู่การ
พฒันามาตรฐานกระบวนการเพื่อใหไ้ดรั้บรองมาตรฐานฯ โดยผูว้ิจยัเสนอแนวทางการพฒันาระบบ
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 8 แนวทางการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก (Q-Mark) 

ข้อ
ที่ 

ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบ 

1. ด้านองค์กร 
1.1 มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน ก าหนดอ านาจ 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งในองคก์ร 
และประกาศใหพ้นกังานรับทราบและน าไปปฏิบติัได ้

ควรจดัท าใบพรรณนาลกัษณะงาน 
(JD) ในแต่ละต าแหน่งใหค้รบถว้น 
และประกาศติดบอร์ดเพื่อให้พนกั 
งานรับทราบโดยทัว่กนั 

1.2 มีการก าหนดนโยบายและวสิัยทศัน์เฉพาะเร่ืองอยา่งท่ี
ชดัเจน เช่น นโยบายสารเสพติด นโยบาย แอลกอฮอล ์
นโยบายความปลอดภยั เป็นตน้ 

ควรเพิ่มนโยบายดา้นสารเสพติด 
นโยบายดา้นแอลกอฮอล์ และ
นโยบายความปลอดภยั เพื่อให้
พนกังานปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

1.3 มีการก าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
เช่น ร้อยละการจดัส่งท่ีสมบูรณ์ ประสิทธิภาพการใช ้
เช้ือเพลิง อตัราการเกิดอุบติัเหตุ ความพึงพอใจของลูกคา้ 
เป็นตน้ ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุตามแผนท่ีก าหนดและ
ปรับปรุงกระบวนการในระบบอยา่งต่อเน่ือง 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 

1.4 มีแนวทางปฏิบติัเพื่อการรักษาและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีด าเนินการอยา่งเหมาะสม เช่น 
แผนการจดัการของเสีย แบตเตอร่ี ยางรถยนต ์น ้ามนั 
เคร่ือง เป็นตน้ 

ควรมีแนวทางการปฏิบติัเพื่อการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม และแนวทาง
การจดัการของเสีย เช่น แบตเตอร่ี 
ยางรถยนต ์และน ้ามนัเคร่ือง ใน
กรณีท่ีสาขาใหญ่เป็นผูด้  าเนินการ
ให ้ 

2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง 

2.1 มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานขนส่ง ตั้งแต่การ
รับค าสั่งจนถึงการส่งมอบสินคา้ของลูกคา้ แต่ละประเภท 
โดยแสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงาน และความสัมพนัธ์
ของกระบวนการต่างๆ 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 

2.2 มีคู่มือการปฏิบติังานขนส่งในการปฏิบติังาน อาจเป็น
ประจ าลูกคา้แต่ละราย หรือไม่เจาะจงลูกคา้รายใดราย
หน่ึงก็ได ้

ไม่พบขอ้บกพร่อง 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบ 

2.3 มีการบนัทึกผลการปฏิบติังานขนส่งอยา่งเหมาะสมท่ี
แสดงประสิทธิผลการด าเนินงาน เช่น บนัทึกเวลา รับ - ส่ง 
สินคา้ สรุปปริมาณสินคา้ท่ีขนส่ง เป็นตน้ 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 

2.4 มีคู่มือการจดัการเหตุฉุกเฉินระหวา่งการขนส่ง โดย
แสดงขั้นตอนการปฏิบติัและขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็นอยา่ง
ชดัเจน เพื่อให้พนกังานพร้อมจดัการเหตุแต่ละประเภท
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 

2.5 มีการบนัทึกขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ ประกอบดว้ย 
รายละเอียดของเหตุ สาเหตุการเกิด ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน และแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงและรายงาน
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

ควรจดัท ามาตรการป้องกนัเหตุ
ฉุกเฉิน และแบบฟอร์มบนัทึก
ขอ้มูลอุบติัเหตุ  

3. ด้านพนักงาน 

3.1 มีการก าหนดขั้นตอนการรับสมคัรพนกังาน บนัทึก 
และเก็บรักษาประวติัพนกังานอยา่งเหมาะสม 

ตอ้งจดัท าระเบียบการรับสมคัร
งานและมีการปฏิบติัตามอยา่ง
เหมาะสมเม่ือมีการรับสมคัร
พนกังานใหม ่

3.2 มีการแสดงกฎระเบียบและความรับผดิชอบของ 
พนกังาน รวมถึงบทลงโทษ และประกาศใหพ้นกังาน
รับทราบอยา่งทัว่ถึง 

ควรประกาศกฎระเบียบการท างาน
ของพนกังานใหท้ราบโดยทัว่ถึง 
โดยใชว้ธีิการติดบอร์ดประชา 
สัมพนัธ์ของบริษทั 

3.3 มีการวางแผนก าหนดชัว่โมงท างาน วนัหยดุ และ
ด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

ควรจดัท าเอกสารก าหนดชัว่โมง
ท างานตามกฎหมาย และติด
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 

3.4 
 
 

 
 

มีแผนการฝึกอบรม ทกัษะ และประสบการณ์พนกังาน 
และด าเนินการอยา่งเหมาะสม 
 
 

ควรมีการส ารวจความตอ้งการ
ฝึกอบรมและจดัท าประวติัการ
ฝึกอบรมใหก้บัพนกังานแต่ละ
คนโดยอาจเก็บไวร่้วมกบัแฟ้ม 
ประวติั เพื่อใหท้ราบวา่แต่ละคน 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ข้อก าหนด แนวทางการพฒันาระบบ 

  ไดรั้บการฝึกอบรมตามแผนเรียบ 
ร้อยแลว้ 

3.6 มีระเบียบการรับสมคัรพนกังานขบัรถ เช่น การตรวจ 
สอบประวติั การทดสอบความสามารถ และด าเนินการ
อยา่งเหมาะสม 

จดัท าระเบียบการรับสมคัรงาน 
โดยระบุใหมี้การทดสอบความ 
สามารถ มีรายงานการตรวจสอบ
ประวติัอาชญากรรม โดยแนบไว้
กบัเอกสารประวติัพนกังาน 

3.7 มีการอบรมเก่ียวกบัการตรวจสภาพและบ ารุงรักษา
ยานพาหนะเบ้ืองตน้ส าหรับพนกังานขบัรถ 

ควรจดัใหมี้ขั้นตอนการฝึกอบรม 
และใหมี้การเก็บขอ้มูลการฝึก 
อบรม เช่น ภาพการฝึกอบรม  
ใบลงทะเบียน เอกสารประกอบ 
การอบรม การประเมินผลการฝึก 
อบรม การสรุปผลการฝึกอบรม 
เป็นตน้   

3.8 มีการวางแผนอบรมพนกังานขบัรถใหข้บัข่ีอยา่งประหยดั
และปลอดภยัเป็นประจ า 

ควรจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
และจดัท ารายงานการฝึกอบรม  

3.9 มีการตรวจสุขภาพพนกังานขบัรถตามก าหนดระยะ 
เวลา และตรวจโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขบัข่ีมีการ
บนัทึกและเก็บรักษาผลอยา่งเป็นระบบ 

ควรจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ
พนกังานประจ าปี อยา่งนอ้ย 
30% ของพนกังานทั้งหมด โดย
อาจก าหนดโรงพยาบาล หรือให้
พนกังานไปตรวจตามสถาน 
พยาบาลท่ีสะดวก และน าผลการ
ตรวจมาเก็บรวมกบัประวติั
บุคคลากร 

3.10 มีการลงบนัทึกสมุดพนกังานขบัรถ/สมุดประจ ารถ
หรือบนัทึกการปฏิบติังานขนส่ง เพื่อเป็นหลกัฐาน
การใชร้ถขนส่งทุกคร้ัง 

ควรมีสมุดพนกังาน หรือสมุด
ประจ ารถ 
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 ตารางที ่8 (ต่อ) 

3.11 มีแผนการตรวจระดบัแอลกอฮอล์ของพนกังานขบัรถ
อยา่งสม ่าเสมอ ก่อนปฏิบติัการขนส่ง 

ควรมีการสุ่มตรวจระดบัแอลกอ 
ฮอลอ์ยา่งสม ่าเสมอ และบนัทึก
ผลการตรวจไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรืออาจขอบนัทึกจากลูกคา้
ท่ีมีการสุ่มตรวจพนกังานของบริษทั 

3.12 มีแผนการตรวจหาสารเสพติดของพนกังานขบัรถ
อยา่งสม ่าเสมอ 

ควรมีการสุ่มตรวจหาสารเสพติด 
อยา่งสม ่าเสมอ โดยอาจขอความ
ร่วมมือจากสถานีต ารวจในเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบ 

4. ด้านยานพาหนะ 

4.1 มีการบนัทึกขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง โดยรวม
ทั้งหมู่ยานพาหนะและรายคนั เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์
ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง 

ไม่พบขอ้บกพร่อง 

4.2 มีแผนการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาตามระยะเวลา
และด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

ควรจดัใหมี้แผนการตรวจสภาพ
และบ ารุงรักษาตามระยะเวลาและ
มีขั้นตอนในการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษายานพาหนะเบ้ืองตน้
ได ้

4.3 มีการจดัท าประวติัการใชร้ถและประวติัการซ่อมบ ารุง 
ของรถรายคนั 

ควรจดัใหมี้ประวติัการใชร้ถและ
ประวติัการซ่อมบ ารุงของรถราย
คนั ใส่แฟ้มให้เป็นหมวดหมู่อยา่ง
ชดัเจน โดยอาจเก็บรักษาไวท่ี้สาขา
ใหญ่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางในการดูแล
รักษารถบรรทุก 

5. ด้านลูกค้าและภายนอก 
5.1 มีขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และประวติัการใช้บริการเพื่อ

ทราบความตอ้งการของลูกคา้ 
ไม่พบขอ้บกพร่อง 

ผลการพฒันาระบบฯ 
จากการศึกษาระบบมาตรฐานฯ น าไปสู่การเสนอแนวทางการพฒันาระบบฯ ดงัตารางท่ี 9 

ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบฟอร์มการท างานและระบบเอกสารคุณภาพท่ีเป็นไปมาตรฐานฯ ดงัน้ี
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