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บทคดัย่อ 
 ในการศึกษาเร่ืองการวดัประสิทธิภาพการใหบ้ริการในการขนส่ง กรณีศึกษา บริษทั เอ็ม เอม็  
ลอจิสติกส์ จ  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัประสิทธิภาพความพร้อมการใหบ้ริการในการขนส่ง (KPI) เพื่อ
เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนดตวัช้ีวดัตามวตัถุประสงคมี์ทั้งหมด 5 หวัขอ้ดงัน้ี ความ
พร้อมของรถท่ีใหเ้ช่า, ขนส่งมีตวัช้ีวดัคือ จ านวนคร้ังท่ีรถไม่เสีย มีเป้าหมาย 0 คร้ัง การส่งมอบสินคา้
ตรงเวลามีตวัช้ีวดัคือ จ านวนคร้ังท่ีส่งมอบสินคา้เกินเวลา มีเป้าหมาย 0 คร้ัง การตอบสนองของลูกคา้มี
ตวัช้ีวดัคือ ความพึงพอใจของลูกคา้ มีเป้าหมายมากกวา่ 90 % การบริการตอบสนองชา้มีตวัช้ีวดัคือ 
จ านวนคร้ังในการร้องเรียนของลูกคา้ส าหรับบริการ มีเป้าหมาย 0 คร้ัง และการไม่เกิดอุบติัเหตุขณะ
ขนส่งมีตวัช้ีวดัคือ จ านวนคร้ังในการเกิดอุบติัเหตุ มีเป้าหมาย 0 คร้ัง มีการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน
เตม็ 10 ค่าของตวัช้ีวดัจะข้ึนอยูก่บัล าดบัความส าคญัของประเด็นท่ีใชเ้ป็นตวัช้ีวดัการใหบ้ริการในการ
ขนส่ง 
 จากผลการศึกษาพบวา่ความพร้อมของรถท่ีใหเ้ช่า, ขนส่งอยูท่ี่ 6/10 ส่งมอบสินคา้ตรงเวลอยูท่ี่ 
7/10 การตอบสนองของลูกคา้อยูท่ี่ 8/10 การบริการตอบสนองชา้อยูท่ี่ 8/10 ไม่เกิดอุบติัเหตุขณะขนส่ง
อยูท่ี่ 9/10 จะเห็นไดว้า่ความพร้อมของรถท่ีใหเ้ช่า, ขนส่งไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด หมายถึงมีความบกพร่อง
มากท่ีสุด เน่ืองจากการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใชง้านไม่เป็นไปตามท่ีตั้งไว ้และผลจากการศึกษามี
ขอ้เสนอแนะวา่ตอ้งมีการตรวจเช็คสถาพรถถ่ีข้ึนจากเม่ือก่อน การตรวจเช็คสภาพรถมีข้ึนทุกๆคร้ังก่อน
การใชง้านตามรายงานการตรวจเช็ครถประจ าวนัของบริษทัมีการตรวจเช็ครถของแต่ละประเภท ซ่ึงนัน่
จะเป็นตวับ่งบอกไดว้า่รถมีความผดิปกติหรือเสียหายจุดไหน จะท าใหง่้ายต่อการซ่อมแซม 
 

1.บทน า (INTRODUCTION) 
 การพฒันาท่ีส าคญัดา้นการขนส่งสินคา้คือการใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ การจดัจา้งบริษทัขนส่งสินคา้ ซ่ึงแรงผลกัดนัท่ีท าใหเ้กิดการจดัจา้งนั้นก็มีสาเหตุจาก



หลายประการ ตั้งแต่การลดตน้ทุนถึงความตอ้งการเขา้ถึงเทคโนโลยขีอง ผูใ้หบ้ริการรถขนส่งสินคา้ ซ่ึง
นอกจากความคาดหวงัท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการจากการจดัจา้งนั้น ผูใ้ชบ้ริการก็ยงัจะตอ้งเขา้ใจถึงความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการจดัจา้ง การขนส่งสินคา้อาจมีเหตุผลทางกลยทุธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง
ในการจดัจา้งอาจจะเป็นประโยชน์ในเร่ืองของการลดและควบคุมตน้ทุนในการปฏิบติัการ การท่ีผูใ้ห้
บริการรถขนส่งสินคา้มีโครงสร้างตน้ทุนท่ีต ่ากวา่เป็นหน่ึงในประโยชน์ระยะสั้นท่ีดึงดูดมากท่ีสุดใน
การท าการจดัจา้ง โครงสร้างตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ของผูใ้หบ้ริการจดัจา้งขององคก์ร อาจจะเป็นผลมาจาก
ตน้ทุนต่อหน่วยลดลงจากปริมาณงานท่ีมากข้ึน ( Economies of  Scale ) เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้  
บริษทัโลจิสติกส์ต่างๆจะมีปริมาณงานท่ีมากพอท่ีจะใชท้รัพยากรต่างๆเช่น รถขนส่ง, Warehouse 
ไดอ้ยา่งคุม้ค่าทั้งราคาและค่าขนส่งต่อหน่วยจึงถูกลง  นอกจากน้ีการจดัจา้งท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
เปล่ียนค่าใชจ่้ายท่ีตายตวัใหก้ลายเป็นค่าใชจ่้ายท่ีแปรผนัได ้ซ่ึงท าใหส้ามารถบริหารจดัการตน้ทุนได้
คล่องตวัมากกวา่ ดว้ยธรรมชาติของความช านาญเฉพาะดา้นนั้น ท าใหผู้ใ้หบ้ริการรถรับจา้งขนส่งสินคา้
จะมีเทคโนโลย ีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือและเทคนิคใหม่  
            จากการศึกษาขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บ ท าให้ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการศึกษาและแนวทาง
ในการพฒันาท่ีจะเพิ่มศกัยภาพในการใหบ้ริการในการขนส่งและการท างานดว้ยการใชต้วัช้ีวดั
ประสิทธิภาพในการท างาน (KPI) เพื่อน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE  REVIEW) 
วกิิตต์ิ หินแกว้ (2553) ศึกษาเร่ืองการจดัท าตวัช้ีวดัประสิทธิผลการปฏิบติังานของทีมผู ้

ตรวจสอบอาคารเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) เพื่อ
น าไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารโดยก าหนดตวัช้ีวดัตามมุมมองของ 
Balance Score Card เป็น 3 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นกระบวนการท างานภายใน
องคก์ร มุมมองดา้นลูกคา้ และมีการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัคือ ผลการปฏิบติังานสูง
กวา่ค่าเป้าหมายมาก ผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย ผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย ผลการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมายและผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมายมาก ผลการศึกษาพบวา่การน า
ตวัช้ีวดัในแต่ละมุมมองไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานในแผนกตรวจสอบอาคารของบริษทัผู ้
ตรวจสอบอาคารโดยภาพรวมถือวา่ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีเน่ืองจากบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
น าตวัช้ีวดัมาใชคื้อสามารถจดัท าตวัช้ีวดัและน าไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



ขนัทอง สอนครุฑ (2557) ศึกษาการใชด้ชันีช้ีวดั (KPI) ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสม
ตรงตามทฤษฎีท่ีก าหนดโดยมีกรณีศึกษาเป็น KPI ของผูใ้หบ้ริการจดัการลานจอดรถยนตส์ าเร็จรูปใน 
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตร์ายหน่ึงเพื่อใหผ้ลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานนั้นตรงตามขอบเขตความ
รับผดิชอบท่ีแทจ้ริงและมีเป้าหมายท่ีเหมาะสมผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการศึกษาและวเิคราะห์ในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analyst) โดยวิเคราะห์ปรับปรุงทดลองใชแ้ละเก็บขอ้มูลพร้อมทั้งสรุปผลออกมาเป็น
ตารางและกราฟเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานเม่ือใชห้วัขอ้ดชันีช้ีวดั (KPI) แบบปัจจุบนัและแบบ
ปรับปรุงผล จากการศึกษาพบวา่การก าหนดดชันีช้ีวดั (KPI) ในการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานนั้นจ าเป็นตอ้งก าหนดหวัขอ้ดชันีช้ีวดัขอ้ดชันีช้ีวดั (KPI) ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
หนา้ท่ีความรับผดิชอบเพื่อใหใ้หผ้ลการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงมากท่ีสุดส่วนการก าหนดเป้าหมาย
ควรเป็นเป้าหมายท่ีเกิดความทา้ทาย แต่ไม่เกินความสามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้นไดโ้ดยควรก าหนด
จากสถิติของผลการปฏิบติังานท่ีเคยเกิดในอดีตหรือความคาดหวงัตามนโยบายหรือเป้าหมายของ 
บริษทั ผูใ้ชบ้ริการเป็นตน้ 

ศรัญญา สิงโต (2562) ศึกษารายละเอียดรูปแบบการปฏิบติังานในปัจจุบนักระบวนการ
ปฏิบติังานความผดิพลาดท่ีพบเจอจากการปฏิบติังานท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลน ามาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาของกระบวนการในการจดัท าเอกสารโดยขั้นตอนในการด าเนินโครงงาน
เป็นการศึกษาการจดัท าเอกสารและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานและช่วยลดระยะเวลาในการท างานขั้นตอนเร่ิมจากศึกษาและสังเกต
กระบวนการท างานเพื่อทราบถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบติังานและท างานทดลองจบัเวลาในการ
ปฏิบติังานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานจากการศึกษาพบวา่ผลการปรับปรุง
นั้นท าใหมี้ประสิทธิภาพในการจดัการเอกสารคือเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานหลงัจากประยกุตใ์ช้
หลกัการ ECR5 ท าใหร้ะยะเวลาในการท างานลดลง 5 ชัว่โมงการด าเนินการในดา้นเอกสารมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

วชิชุดา พวงประจ า (2556) ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการ
สินคา้คงคลงัเพื่อใหร้ะยะเวลาในการท างานลดลงและน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนโดยผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่สาเหตุท่ีท าใหก้ระบวนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนในการด าเนินโครงการเป็นการศึกษากระบวนการท างานใน
ส่วนของคลงัสินคา้ตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า ผลจากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้
คงคลงัท าใหส้ามารถลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้เพื่อจดัเตรียมการส่งออกของพนกังานแผนก 



operation และเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัการท างานไดเ้วลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานหลงัจากไดท้  าการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดการลดการสูญเสียจากกระบวนการท างานและจากวธีิการดงักล่าวยงัเพิ่มขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ การวดัประสิทธิภาพการท างานมีหลากหลายวตัถุประสงค ์
เช่น เพื่อติดตามโครงการเพื่อดูวา่กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนหรือไม่, เพื่อเตือนภยัเช่นดูแนวโนม้
หรือ Trend เป็นตน้ ผูว้ิจยัมีการวดัประสิทธิภาพการท างานในวจิยัเร่ืองน้ีเพื่อดูผลการด าเนินงานวา่มี
เร่ืองใดขาดตกบกพร่องเร่ืองใดท าแลว้ไม่คุม้เร่ืองใดมีความเส่ียงสูงยงัสามารถควบคุม (Control) บริหาร
ไดห้รือไม่และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (Change) ไดดี้หรือไม่  
 

3.วธิีการวจิัย (RESEARCH  METHODOLOGY) 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีขั้นตอนการด าเนินการศึกษาคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวดั
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการในการขนส่งของแผนก Transport ของบริษทั เอม็ เอม็ ลอจิสติกส์ จ  ากดั 
โดยคน้หาขอ้บกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานการใหบ้ริการขนส่ง เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันากระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน หลงัจากนั้นรวบรวมขอ้มูลท่ีได้
น ามาเป็นเกณฑก์ารก าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการท างาน Key Performance Indicator (KPI) โดย
จะน า KPI ไปวดัผลความพร้อมของรถต่างๆท่ีจะมีการเช่า, ความพึงพอใจของผูเ้ช่ารถ, การตรวจสภาพ
รถ และสรุปผลการด าเนินงานวจิยั และน าเสนอผลงาน 
 

4.ผลการศึกษา (RESEARCH  FINDING) 
 จากการศึกษาขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าตวัช้ีวดัการวดัประสิทธิภาพการใหบ้ริการในการขนส่งใน
รูปแบบการวดัผลดว้ย Key Performance Indicator (KPI) หวัขอ้ดชันีวดัน้ีมีทั้งหมด 5 หวัขอ้ ดงัน้ี 
  
 
 
 



วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย การให้คะแนน 

1. ความพร้อมของรถท่ีให้
เช่า, ขนส่ง 

จ านวนคร้ังท่ีรถไม่เสีย 0 คร้ัง 6/10 

2. ส่งมอบสินคา้ตรงเวลา จ านวนคร้ังท่ีส่งมอบสินคา้เกิน
เวลา 

0 คร้ัง 7/10 

3. การตอบสนองของลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ > 90 % 8/10 

4. การบริการตอบสนอง
ล่าชา้ 

จ านวนคร้ังในการร้องเรียนของ
ลูกคา้ส าหรับบริการ 

0 คร้ัง 8/10 

5. ไม่เกิดอุบติัเหตุขณะ
ขนส่ง 

จ านวนคร้ังในการเกิดอุบติัเหตุ 0 คร้ัง 9/10 

 
 จากการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัการวดัประสิทธิภาพการใหบ้ริการในการขนส่งท าใหไ้ดท้ราบถึง
ตวัช้ีวดัท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีความบกพร่องและปัญหามากท่ีสุดควรไดรั้บการปรับปรุงอยูท่ี่ 6 เตม็ 10 
คะแนน คือ ความพร้อมของรถท่ีใหเ้ช่า, ขนส่ง  
 

5.อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSTION AND CONCLUSION) 
 จากการศึกษาการวดัประสิทธิภาพการใหบ้ริการในการขนส่ง กรณีศึกษาบริษทั เอม็ เอม็  
ลอจิสติกส์ จ  ากดั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวดัประสิทธิภาพของตวัช้ีวดัทั้ง 5 หวัขอ้คือ ความพร้อมของรถท่ี
ใหเ้ช่า, ขนส่งมีค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด นัน่หมายถึงควรไดรั้บการปรับปรุงมากท่ีสุด เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยผลหลงัการปรับปรุงก็ท าให้ค่าคะแนนเพิ่มข้ึนจาก 6 คะแนนเป็น 9  
คะแนน 



วตัถุประสงค์ ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 
ความพร้อมของรถท่ีให้เช่า, 
ขนส่ง 

6/10 9/10 

 

 จากตารางดงักล่าวจะเห็นไดว้า่หลงัการปรับปรุงความพร้อมของรถท่ีใหเ้ช่า, ขนส่งค่าตวัช้ีวดั
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากทางบริษทัมีการตรวจเช็คสถาพรถถ่ีข้ึนจากเม่ือก่อน การตรวจเช็คสภาพรถมีข้ึนทุกๆ
คร้ังก่อนการใชง้านตามรายงานการตรวจเช็ครถประจ าวนัของบริษทัมีการตรวจเช็ครถของแต่ละ
ประเภท ซ่ึงนัน่จะเป็นตวับ่งบอกไดว้า่รถมีความผิดปกติหรือเสียหายจุดไหน จะท าใหง่้ายต่อการ
ซ่อมแซม 
  
6.กติติกรรมประกาศ 
 รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
และความร่วมมือจากหลายท่านและผูว้จิยัไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยก์วพีล สวา่งแพว้ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาในรายงานสหกิจศึกษาอีกทั้งขอขอบคุณ บริษทั เอม็ เอม็ ลอจิสติกส์ จ  ากดั ท่ีมอบ
โอกาสใหผู้ว้จิยัไดมี้โอกาสในการเขา้ฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีไดอ้บรม สนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาของผูว้จิยัดว้ย
ความรักและความปรารถนาดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเพื่อนทุกคนท่ี
คอยดูแลเป็นก าลงัใจจนท าใหง้านวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี 
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