
1 
 

การประเมินและการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า 
กรณศึีกษา บริษทั ฮอนด้า โลจสิติกส์ เอเซีย จ ากดั 

เจษฎา มุสิงาม 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งด้วย
รถบรรทุก 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งดว้ยรถบรรทุก เพื่อเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหา และน าไปปรับปรุงการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกบั เจา้หนา้ท่ีแผนก2R TSDและพนกังานขบัรถขนส่ง ของบริษทั ฮอนดา้โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั ผล
การศึกษาสามารถแบ่งปัญหาในดา้นการขนส่งออกเป็น 5 ดา้นดงัน้ี 1. ดา้นองคก์ร ปัญหาการเปล่ียนแปลง
แผนการผลิต การแกไ้ขปัญหา คือ การวางแผนการท างานล่วงหนา้ 2. ดา้นการขนส่ง สาเหตุมี 2 ประการคือ 
2.1 จากการเปล่ียนแปลงแผนงาน 2.2 ปัญหาการจราจร การแกไ้ขปัญหาคือ 1. ตอ้งคอย Update ขอ้มูล
แผนงานอยูเ่สมอ 2. การแจง้ปัญหาท่ีรวดเร็ว 3. ดา้นพนกังาน 3.1 ปัญหาความไม่พร้อมของพนกังานขบัรถ 
การแกไ้ขคือ การจดักิจกรรม Tenko ตรวจสุขภาพพนกังานเบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมการปฏิบติังาน 3.2 ปัญหา
พนกังานไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั การแกไ้ขปัญหาคือ จะตอ้งจดัอบรมให้ความรู้อยูเ่สมอ 4.ดา้น
ยานพาหนะ 4.1 ปัญหารถเสียระหว่างวิ่งงาน การแกไ้ขปัญหาคือ ตอ้งมีการตรวจความพร้อมของรถก่อน
ออกเดินทาง 4.2 ปัญหาการควบคุมปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง การแกไ้ขปัญหาคือ ตอ้งมีการควบคุมพฤติกรรม
การขบัข่ีโดยใชร้ะบบGPS 5. ดา้นลูกคา้ ปัญหาความพึงพอใจของลูกคา้ การแกไ้ขคือไดรั้บการประเมินจาก
ลูกคา้ 
 ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงการท างานและเก็บขอ้มูลภายในระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564 พบว่าประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ มีปริมาตรเฉล่ียในการบรรทุกสินคา้
เพิ่มข้ึนคือ เดือนตุลาคมเฉล่ีย 70.52% เดือนพฤศจิกายนเฉล่ีย 74.98% เดือนธนัวาคมเฉล่ีย 75.27% ส่วนผล
อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงเฉล่ียในเดือนพฤศจิกายนดีข้ึน 6.60% และเดือนธนัวาคมดีข้ึน 4.12% จาก
เดือนตุลาคม คิดเป็นค่าน ้ ามนัท่ีสามารถลดลงได ้6.19% และ 3.96% ตามล าดบั ส่วนผลการประเมินการ
ขนส่งในไตรมาส2 (กรกฎาคม – กนัยายน) ดา้นคุณภาพได ้96% ดา้นการส่งมอบได ้94.67% ดา้นบริการ
และการจดัการได ้93.33 % ส่วนผลการประเมินในไตรมาส 3 (ตุลาคม - ธนัวาคม) ดา้นคุณภาพได ้96%  
ดา้นการส่งมอบได ้97.33% ดา้นบริการและการจดัการได ้97.33% พบว่าหลงัจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การขนส่งสินคา้ ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ดีข้ึนและไดรั้บผลการประเมินจากลูกคา้ท่ีดีข้ึน  
ค าส าคญั: การเพิ่มประสิทธิภาพ, การขนส่ง, การประเมิน 
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ABSTRACT 
 

 This study aims to 1) to study for products transportation efficiency improvement by trucks 2) to 
study factor affect transportation efficiency by trucks for being a problems solving guideline and for 
transportation efficiency improvement. Author has collected data by in-depth interview with 2RTSD staffs 
and Drivers of Honda Logistic Asia Co., Ltd. The result can be divided transportation problems as 5 areas: 
1. Organization – Production changing problems caused by economic conditions. Problem solving 
guideline are to make working plan in advance. 2. Transportation – This following 2 reasons: 2.1 Working 
plan changing 2.2 Traffic and accident problems. Problem solving guideline are 1) to keep update 
continuously working plan information and 2) to inform and coordinate immediately problems. 3. Staffs – 
3.1 Drivers are not ready to work. Problem solving guideline are to arrange Tenko activity for staffs basic 
medical check prior on duty. 3.2 Staffs do not act follow company’s rules. Problem solving guideline are 
to arrange staffs training prior on duty. 4. Vehicles – 4.1 Vehicles breakdown during on duty. Problem 
solving guideline are to check vehicle condition prior on duty and to have an appropriated maintenance 
plan. 4.2 Fuel consumption control problems. Problem solving guideline are to control driver’s driving 
behavior by using GPS system tracking. 5. Customers – Customer satisfaction problems. Problem solving 
guideline are to have a customer satisfaction level assessment. 
 It was found that after working improvement and data collection for 3 months (October – 
December 2022) the product transportation efficiency has increased an average product loading quantity 
as following: 70.52% for October’s, 74.98% for November’s, 75.27% for December’s. While, average 
fuel consumption ration has increased 6.60% for November and increased 4.12% for December 
comparing with October. These are calculated that fuel cost has been reduced 6.19% and 3.96%, 
respectively. For the transportation efficiency assessment in the second quarterly (July – September), the 
result has been found that 96% in quality, 94.67% in delivery, 93.33% in service and management. For the 
transportation efficiency assessment in the third quarterly (October – December) the result has been found 
that 96% in quality, 97.33% in delivery, 97.33% in service and management. The result has indicated that 
the product transportation efficiency and customer’s assessment are better after products transportation 
efficiency improvement. 
 

Keywords: Efficiency, Transportation, Evaluation 
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บทน า 
 
ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัในการด าเนินธุรกิจ มีการแข่งขนักนัสูง ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งพฒันาองคก์ร เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการด า เ นิน ธุร กิ จให้ มี ความมั่นคงและก้า วหน้ า  ปั จจัยส าคัญ ท่ี ส่ งผลและ มีความจ า เ ป็น 
ในการพฒันาองคก์ร คือ ประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ เม่ือน ามาน ามาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานหรือตวัช้ีวดั
ขององคก์รประเภทเดียวกนั จะท าให้ผูป้ระกอบการทราบถึงศกัยภาพ จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์ร สามารถ
น าไปพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากการจดัการ
ดา้นโลจิสติกส์ เป็นตวัช้ีวดัท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในดา้นการจดัการตน้ทุน เวลา และการตอบสนอง
การพึงพอใจของลูกคา้ เช่น การจดัส่งตรงเวลา การลดตน้ทุนการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 การพฒันาระบบการขนส่งดว้ยรถบรรทุก มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาระบบโลจิสติกส์ 
เน่ืองจากประเทศไทยมีการขนส่งทางบกเป็นสัดส่วนสูงสุด เม่ือเทียบกบัการขนส่งอ่ืน ๆ การพฒันาการ
ให้บริการขนส่งสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน จะช่วยสนับสนุน และผลกัดนัให้
กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถลดตน้ทุนในการ
ด าเนินการ ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการพฒันา
คุณภาพการให้บริการ เช่นการประเมินประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน 
 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID19 
โดยเฉพาะผลท่ีเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสท่ี 
2/2563 ระบุว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสท่ี 2/2563 ลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเน่ืองจากการลดลง
ร้อยละ 2.0 ในไตรมาสท่ี 1/2563 สาเหตุประการหน่ึงจากการลดลงของการส่งออกสินคา้และบริการท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการหดตวัลงอยา่งรุนแรงของอุปสงคแ์ละอุปทานในระดบัโลกในช่วงของการแพร่ระบาด ท า
ให้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบของกระบวนการส่งออกสินคา้และบริการได้รับ
ผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยบริการขนส่งมีสัดส่วนท่ีลดลงร้อยละ 41.4 เป็นการลดลงทั้งการขนส่ง
ทางบก การขนส่งทางน ้ าและการขนส่งทางอากาศ โดยลดลงร้อยละ  43.9 ร้อยละ  2.2 และร้อยละ 89.6 

ตามล าดบั ปัจจยัส าคญัมาจากการขนส่งผูโ้ดยสารลดลงตามการลดลงของนกัท่องเท่ียวไทยและต่างประเทศ 
จากมาตรการควบคุมการเดินทางเขา้ราชอาณาจกัร และการห้ามเดินทางขา้มจงัหวดัในช่วงก่อนหน้าน้ี 
ประกอบกบัปริมาณการขนส่งสินคา้ ทั้งสินคา้เกษตรและสินคา้อุตสาหกรรมลดลงตามปริมาณการผลิตและ
การจ าหน่าย 
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 ในอีกด้านหน่ึงของภาคการขนส่งภายในประเทศ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคCOVID-19  
ท าใหเ้กิดความปกติใหม่ (New Normal) ท่ีท าใหว้ิถีชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีพึ่งพาช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน ท าให้การท าธุรกรรมออนไลน์และพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
เติบโตข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมการกระจายสินคา้มีความส าคญัมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการขนส่งสินคา้ในเขต
เมืองแบบถึงมือผูรั้บหรือ Last-mile Delivery เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการแบบ “On-demand 
Delivery” ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีรัฐบาลก าหนดมาตรการ “อยูบ่า้น หยดุเช้ือ เพื่อชาติ” โดยส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) คาดการณ์ว่ามูลค่าการคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในปี 2563 จะมีมูลค่า
รวม 4.027 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงเติบโตข้ึนร้อยละ 6.91 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะต่อไปจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยภาครัฐควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการจดัท าการบริหารความเส่ียง
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการเตรียมเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ส ารองในกรณีฉุกเฉินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สนบัสนุนความเช่ือมโยงของภาคธุรกิจขนส่งภายใตค้วามปกติใหม่ (New Normal) ท่ีผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามส าคญั
เร่ืองความสะอาด ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพมากข้ึน โดยควรให้ความส าคญัต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินการดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีความปลอดภยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green & Safety Logistics)  
 ทั้งน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหก้ารด าเนินการของผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ไทยใหส้ามารถ
เก็บเก่ียวผลประโยชน์จากสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะระบบการจดัเก็บและเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
ผูป้ระกอบการน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และวางแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้และการขนส่ง รวมทั้งน าไปจดัท าแบบจ าลองธุรกิจโลจิสติกส์ 
(Logistics Simulation Model) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถปรับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจสอดรับกบัความ
ตอ้งการของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 นอกจากน้ี การสร้างเครือข่ายผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทยและสร้างพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการใน
ระดับภูมิภาค เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจ าเป็นส าหรับการเก็บเ ก่ียวผลประโยชน์ในธุรกิจขนส่งทั้ งใน
ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ โดยส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการไทยเขา้ไปร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการใน
ประเทศเพื่อนบา้น การจดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัโดยเฉพาะในภาวะ
ฉุกเฉิน รวมทั้งสนบัสนุนมาตรการทางการเงินและมาตรการทางภาษีใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทยในการ
ลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาค ตลอดจนปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจไปสู่แนวคิด
เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรร่วมกนัและลดตน้ทุนธุรกิจ รวมทั้งการ
ประกอบการของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ท่ีอยู่บนพื้นฐานการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามท่ี
กฎหมายก าหนด ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างความยัง่ยืนแก่ธุรกิจโลจิ
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สติกส์ไทย ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ได้ รวมถึงการเพิ่มความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเม่ือเทียบกบัผูป้ระกอบการประเภทเดียวกนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งดว้ยรถบรรทุก เพื่อเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหา และน าไปปรับปรุงการขนส่งใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ี บริษทั ฮอนดา้โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั ฝ่าย 2R TSD ทั้งส้ินจ านวน 
250 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

1. ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ี บริษทั ฮอนดา้โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั ฝ่าย 2R TSD โดยผูว้ิจยัคดัเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 5 คน 
 2. พนกังานขบัรถขนส่ง บริษทั ฮอนดา้โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั ฝ่าย 2R TSD จ านวน 150 คน คดัเลือก 5 
คน เฉพาะพนกังานท่ีท างานเกิน 5 ปี 
 3. รถบรรทุกหมายถึง รถบรรทุก 6 ลอ้ตูทึ้บ รถบรรทุก 10 ลอ้ตูทึ้บ และรถหวัลากบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ 
ท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อยกระดบัมาตรฐานการขนส่งดว้ยรถบรรทุกของผูป้ระกอบการ 
 2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการขนส่งมีขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 3. เพื่อลดตน้ทุนในการบริหารจดัการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภยัในการขนส่ง 
 
วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ รวมถึง การ
เคล่ือนย้าย การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิต (Source of Origin) จนสินค้าได ้
มีการส่งมอบไปถึงแหล่งความตอ้งการ (Source of Consumption) ระบบโลจิสติกส์เป็นกระบวนการบูรณาการท่ี
เนน้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีเป้าหมายในการส่งมอบแบบทนัเวลา (Just in Time) และลดตน้ทุน โดยมุ่งให้
เกิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Customers Satisfaction) และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้และบริการ ทั้งน้ี
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กระบวนการต่าง ๆ ของระบบโลจิสติกส์ จะมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งประสานกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
Lambert, Stock, & Ellram. (1998) เป้าหมายท่ีส าคญัของโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย ความรวดเร็วในการส่งมอบ
สินคา้ (Speed Delivery) การไหลล่ืนของสินคา้ (Physical Flow) การไหลล่ืนของขอ้มูลข่าวสาร (Information 
Flow) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของตลาด (Market Demand) การ
ลดตน้ทุน การด าเนินการเก่ียวกบัสินคา้ การดูแล และการขนส่งสินคา้ (Cargoes Handling & Carriage Cost) การ
เพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขนั (Core Competitiveness) ดงันั้นกิจกรรมของโลจิสติกส์จึงประกอบ
ไปดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของการผลิตและการตลาด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายส าคญัดงักล่าว Bowersox & Closs. (1996) 
 

แนวคดิและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 JIT หรือ Just in Time เป็นระบบการส่งมอบวตัถุดิบ สินคา้หรือบริการ มาถึงผูใ้ชใ้นเวลาท่ีตอ้งการ และ
จ านวนท่ีตอ้งการใชเ้ท่านั้น โดยส่วนใหญ่ใชใ้นกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์ดงันั้นจึงมีการน า JIT 
มาประยกุตใ์ชก้บัการขนส่งดว้ย 
 ช านาญ อินทรักษา (2552) ได้อธิบายเก่ียวกบัการผลิตแบบทนัเวลาพอดีว่า คือ การท่ีช้ินส่วนท่ี
จ าเป็นเขา้มาถึงกระบวนการผลิตในเวลาท่ีจ าเป็นและดว้ยจ านวนท่ีจ าเป็น หรือเป็นการผลิตหรือการส่งมอบ
สินคา้ท่ีตอ้งการในเวลาท่ีตอ้งการดว้ยจ านวนท่ีตอ้งการ โดยใชค้วามตอ้งการของลูกคา้เป็นเคร่ืองก าหนด
ปริมาณการผลิตและการใชว้ตัถุดิบ โดยใชว้ิธีดึง (Pull Method Material Flow) ควบคุมวสัดุคงคลงั และการ
ผลิต ซ่ึงถ้าท าได้ตามแนวคิดน้ีแล้วนั้ น วสัดุคงคลังท่ีไม่จ าเป็นของวตัถุดิบ งานระหว่างท าและสินคา้
ส าเร็จรูปจะถูกขจดัออกไปอยา่งส้ินเชิง  
 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ฐิติรัตน์ ติยะวิวฒัน์ (2549) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฎิบติัการท่ี
บริษทั ทกั จ ากดั เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้พนกังานมีการยอมรับในการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจท่ีจะน าเทคโนโลยี
มาใช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและวิธีใชแ้รงจูงใจท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
งานของบริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการก าหนดกลยทุธ์ให้พนกังานยอมรับในการพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจในดา้นการท างาน 
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 วิทวสั ดุลพินิจพฒันา (2549) ไดศึ้กษาปัญหาและการก าหนดกลยทุธ์ในการลดตน้ทุนในระบบการ
ขนส่ง กรณีศึกษาบริษทั สหพฒันาภูเก็ตขนส่ง จ ากดั ท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัเส้นทางขนส่งเพื่อลด
ปัญหาตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงในระบบการขนส่ง ซ่ึงสาเหตุเกิดจากปัจจยัภายในคือ การขาดการก าหนด
เส้นทางท่ีเป็นมาตรฐาน และปัจจยัภายนอก คือ อตัราค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงในตลาดโลกมีแนวโนม้สูงข้ึน โดย
แนวทางในการน าไปปฎิบติัคือการใชก้ลยุทธ์ในการท างานเป็นทีมและการสร้างแรงจูงใจเขา้มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพดว้ย 
 

วธีิการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยขั้นตอนในการ
วิจยัประกอบไปดว้ย วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชค้  าถามแบบปลายเปิด มีการ
ก าหนดแนวค าถามไวล่้วงหน้าอย่างกวา้ง ๆ เปิดโอกาสให้ผูต้อบค าถามสามารถตอบค าถามไดอ้ย่างเสรี 
ผูว้ิจยัเลือกสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานแผนก 2R TSD และพนกังานขบัรถขนส่งของบริษทั ฮอนดา้
โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีได้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลงานวิชาการ งานวิทยานิพนธ์ 
หนงัสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพท์กชนิด และขอ้มูลจากทางบริษทั ฮอนดา้โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ปากกา สมุดโน้ต เคร่ือง
บนัทึกเสียง โทรศพัทส์มาร์ทโฟน และเคร่ืองพิมพ ์
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีมีระเบียบแบบแผน การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการส่ือสารระหว่าง
บุคคล 2 คน ดว้ยวิธีการพบกบัผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรง และท าการจดบนัทึกขอ้ความระหว่างการสัมภาษณ์ และ
ไดซ้กัถามผูใ้ห้สัมภาษณ์ท าให้ไดข้อ้มูลเพิ่มข้ึน เพื่อทราบปัญหาและวิธีการแกไ้ขเพื่อใหไ้ดค้วามกระจ่างใน
ประเดน็ต่าง ๆ  
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  2. การสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัจะเขา้ไปสนทนากบักลุ่มพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ ลกัษณะค าถามเนน้
เร่ืองปัญหาในการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาออกให้เป็นดา้นต่าง ๆ และน า
ค าตอบท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาวิธีในการแกปั้ญหา 
  2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาระบบการขนส่งสินคา้มาวิเคราะห์ โดยการน าแนวคิดท่ีได้มา
ประยกุตใ์ช ้เพื่อพฒันาระบบการขนส่งใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

สรุปผลการวจัิย 

 
 ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงการท างานและเก็บขอ้มูลภายในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยการใช้ระบบ GPS Tracking ติดตามรถและจากการเก็บขอ้มูล
ประสิทธิภาพการบรรทุกสินคา้ พบว่าประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก มีปริมาตรเฉล่ียในการ
บรรทุกสินคา้เพิ่มข้ึน คือ เดือนตุลาคมมีปริมาตรเฉล่ีย 70.52 เปอร์เซ็นต ์เดือนพฤศจิกายนมีปริมาตรเฉล่ีย 
74.98 เปอร์เซ็นต ์และเดือนธนัวาคมมีปริมาตรเฉล่ีย 75.27 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงปริมาตรเฉล่ียตามเป้าหมายคือ 75 
เปอร์เซ็นตต่์อคนั คิดเป็นเปอร์เซ็นตใ์นเดือนพฤศจิกายนเพิ่มข้ึน 6.32 เปอร์เซ็นต ์ จากเดือนตุลาคม และใน
เดือนธนัวาคม เพิ่มข้ึน 0.39 เปอร์เซ็นต ์จากเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ 75 เปอร์เซ็นต ์
 ส่วนผลอตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิงเฉล่ีย 3 เดือนท่ีไดท้  าการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง
เดือนธนัวาคม 2564 เดือน พบว่าอตัราความส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงเฉล่ีย ในเดือนพฤศจิกายนดีข้ึน 6.60
เปอร์เซ็นต ์จากเดือนตุลาคม ส่วนในเดือนธนัวาคมดีข้ึน 4.12 เปอร์เซ็นต ์จากเดือนตุลาคม คิดเป็นค่าน ้ ามนั
เช้ือเพลิงในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม ท่ีสามารถลดลงได ้6.19 เปอร์เซ็นต ์ และ 3.96 เปอร์เซ็นต ์
เม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม ซ่ึงถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้อตัราส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงเฉล่ีย 5 
กิโลเมตรต่อลิตร 
 ในด้านการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการขนส่ง เป็นปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นในการ
พฒันาองคก์ร การประเมินประสิทธิภาพจะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถน าผลการประเมินมาแกไ้ขปรับปรุงและ
หาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมัน่คงและกา้วหน้า จากการเก็บ
ขอ้มูลผลการประเมินความพึงพอใจขอองลูกคา้ในไตรมาส 2 (กรกฎาคม - กนัยายน) ดา้นคุณภาพอยู่ท่ี 96 
เปอร์เซ็นต ์ดา้นการส่งมอบอยู่ท่ี 94.67 เปอร์เซ็นต์ และดา้นบริการและการจดัการอยู่ท่ี 93.33 เปอร์เซ็นต ์
และหลงัจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ในไตรมาส3 
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(ตุลาคม - ธนัวาคม) ดา้นคุณภาพอยูท่ี่ 96 เปอร์เซ็นต ์ดา้นการส่งมอบอยูท่ี่ 97.33 เปอร์เซ็นต ์และดา้นบริการ
และการจดัการอยูท่ี่ 97.33 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงถือวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไวท่ี้ 95 เปอร์เซ็นต ์ 
 

การอภิปรายผล 

 
 จากผลท่ีไดห้ลงัจากการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ ในดา้นการลดอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทวสั ดุลพินิจพฒันา (2549) ท่ีไดศึ้กษาปัญหาและ
การก าหนดกลยุทธ์ในการลดตน้ทุนในระบบการขนส่ง กรณีศึกษา บริษทั สหพฒันาภูเก็ตขนส่ง จ ากัด 
ศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัเส้นทางการขนส่ง เพื่อลดปัญหาตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงในระบบการขนส่ง 
และจากการอบรมพนกังานขบัรถเพื่อยกระดบัพนกังานขบัรถให้สามารถท างานไดห้ลากหลายมากข้ึน เช่น 
การตรวจรับช้ินงานจากผูผ้ลิต การรายงานผลการขนส่ง การควบคุมตน้ทุนการขนส่งในการใชเ้ช้ือเพลิงได้
เอง ผลท่ีได้สอดคล้องกับ ฐิติรัตน์ ติยะวิวฒัน์ (2549) ท่ีได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานปฎิบติัการท่ีบริษทั ทกั จ ากดั พบว่า เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานมีการยอมรับในการพฒันาความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีจะน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อให้บริษทัมีจุดแข็งมากข้ึนและ
สามารถแขง็ขนักบับริษทัอ่ืนได ้และผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศิริรัตน์ ลาภเอกอุดม (2549) ท่ีไดศึ้กษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้และ 
การส่งมอบสินค้า  ของบริษัท ปิรามิด จ ากัด ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ 
การจดัการสินคา้คงคลงั ผนวกกบัการใชต้วัช้ีวดัในการประเมินผลงาน เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการท างานในคลงัสินคา้ของบริษทั ปิรามิด จ ากดั โดยมีกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท างานในคลงัสินคา้ หลงัการศึกษาพบว่าการปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน ถา้ประสิทธิภาพ
ของบริษทัเราสูงข้ึนจะสามารถตอบสนองในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ส่ิงท่ีตามมาก็คือความส าเร็จทางธุรกิจใน
อนาคต  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ และ
ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ เพื่อให้ผูป้ระกอบการขนส่ง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการขนส่งของบริษทัได ้รวมทั้งการประเมินโดยองคก์รภายนอก ทั้งน้ี การประยกุตใ์ช ้สามารถ
ด าเนินการไดเ้ป็นระยะ เช่น การประเมินในรอบรายเดือน รายไตรมาส รายคร่ึงปี หรือรายปี เป็นตน้ จะท า
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ให้ผูป้ระกอบการขนส่งทราบถึงกระบวนการท่ีควรปรับปรุง และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานให้ดีข้ึน บริษทั ฮอนดา้โลจิสติกส์ เอเซีย จ ากดัควรจดัตั้งศูนยก์ารให้ความรู้และอบบรมพนกังานขบั
รถ Training Center ในอนาคตท่ีเป็น Know How ใหค้วามรู้ในทุกมิติการท างาน จุดเส่ียงต่าง ๆ การวิเคราะห์
สถานการณ์อนัตราย การคาดการณ์อนัตราย รวมถึงสอนเทคนิคการขบัข่ีท่ีปลอดภยั มารยาทในการขบัข่ี การ
ขบัข่ีเพื่อประหยดัเช้ือเพลิง เป็นตน้ เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัต่อไป 
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