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บทคดัย่อ 
 
          การศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของบรษิทั ซที ีทรานสปอร์ต จ ากดั    
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปญัหาและสาเหตุของปญัหาในการด าเนินงานที่เกดิขึน้ เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปญัหาของบรษิทัฯ ศกึษาโครงสร้างต้นทุน ก าหนดตวัวดัผลการ
ด าเนินงานและใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ผู้ศึกษาได้
ท าการศกึษาโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมซิึ่งได้จากการสมัภาษณ์และขอ้มูลทุตภิูมซิึ่งได้จาก
งบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ ประกอบไปด้วย ข้อมูลภาพรวมองค์กร    
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ปญัหาที่เกดิขึน้ในการด าเนินงาน แนวทางใน
การแกไ้ขปญัหาและขอ้มลูตน้ทุนค่าขนส่ง 
          จากการศกึษาพบวา่ ปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการด าเนินงานของบรษิทั  
ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั คอื ระบบหรอืกระบวนการท างานของบรษิทัฯ ทีไ่ม่ไดม้กีารวางระบบไว้
อยา่งเป็นแบบแผน ไม่มกีารก าหนดเป้าหมายการท างาน วา่สิง่ใดคอืเป้าหมายของการท างานที่
ต้องบรรลุผล นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ไม่มกีารจดัเกบ็ รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน 
ตลอดจนไม่มกีารก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อควบคุมประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 
          ผูศ้กึษาไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขปญัหาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานโดย
การสรา้งระบบการวดัผลการด าเนินงานหลกัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เนื่องจากการมี
ระบบการวดัผลการด าเนินงานจะช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานมแีนวทางในการปฏบิตังิานและมเีป้าหมาย
การท างานทีต่นเองตอ้งบรรลุผลการท างาน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

องคก์รและลกัษณะธุรกิจองคก์ร 
 

          บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นบริษัทขนส่งทางบกซึ่งร่วมทุนกนัระหว่าง      

บรษิัท นาม ชปิป้ิง จ ากดั เป็นบริษทัในประเทศไทย ซึ่งถือหุ้นของบรษิัท ซีท ีทรานสปอร์ต 

จ ากดัเป็นจ านวนรอ้ยละ 51 กบับรษิทั กอสโซ่ กรุ๊ป จ ากดั เป็นบรษิทัในประเทศจนี ซึ่งถือหุ้น

ของบรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดัเป็นจ านวนรอ้ยละ 49 ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2534 ด้วยทุนจด

ทะเบยีน 50 ล้านบาท บรษิทัฯ มสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และมสี านักงานสาขาตัง้อยู่ที่ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง

นา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

          บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้มาโดยมีวตัถุประสงค์ในการให้บริการขนส่งและให้บริการอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ทางบก โดยสามารถแบ่งการใหบ้รกิารออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี้ 

          1. ให้บรกิารการขนส่งทางบกภายในประเทศ คอื ให้บรกิารรบัจ้างขนส่งสนิค้าโดยรถ

ลากจงูและรถกึง่พ่วง  

          2. ให้บริการเกี่ยวกบัตู้คอนเทนเนอร์ คือ ให้เช่าบริเวณส าหรบัวางตู้คอนเทนเนอร ์

รวมถงึใหบ้รกิารการลา้งและการซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ 

          3. ใหบ้รกิารเป็นนายหน้าตวัแทนขายค่าระวางสนิคา้ รวมถึงชปิป้ิงออกของและเดนิพธิี

การศุลกากร คอื ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการเป็นตวัแทนผูน้ าเขา้และส่งออก ตัง้แต่การจองระวางเรอื 

การบรรจุสนิค้า การขนส่ง การจดัการเอกสารเกี่ยวกบัการน าเขา้และส่งออก การให้บรกิาร

นายหน้าตวัแทนขายค่าระวางสนิคา้ เริม่ใหบ้รกิารในปี พ.ศ.2554 

          ปจัจุบนั บรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั มพีนกังานทัง้หมดจ านวน 86 คน โดยแบ่งเป็น

พนกังานประจ าทีส่ านกังานใหญ่จ านวน 23 คนและพนักงานประจ าสาขาบางนาจ านวน 63 คน 

โดยการบริหารภายในบริษทัฯ มีการแบ่งอ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบออกเป็นแผนกต่างๆ 

ดงันี้ 
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          1. แผนกบรหิาร มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการควบคุมการบรหิารองค์กรในระดบั

ปฏบิตักิารโดยรวม โดยที่จะดูแลงานส่วนอื่นๆ ที่แยกออกจากหน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัของ

แผนกอื่นๆ อกี 4 แผนก ไดแ้ก่ งานจดัซือ้ งานบุคคล งานเลขานุการ 

          2. แผนกขนส่ง มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้และจดัการรถลาก

จงูและรถกึง่พ่วงส าหรบัใหบ้รกิารรบัและส่งสนิคา้ใหท้นัตามก าหนดเวลา รวมถงึการออกเอกสาร

ต่างๆ ไดแ้ก่ ใบเสนอราคา ใบแจง้หนี้ ใบสัง่ปฏบิตังิาน เป็นตน้  

          3. แผนกบรกิารน าเขา้และส่งออกสนิคา้ ซึง่เป็นตวัแทนขายค่าระวางสนิคา้มหีน้าที่ความ

รบัผดิชอบหลกัในการให้บรกิารแก่ลูกค้า ด าเนินการผ่านพธิศีุลกากร ประสานงานการขนยา้ย

สนิคา้ ด าเนินการดา้นเอกสารและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 

          4. แผนกบญัชีและการเงนิ มีหน้าที่ความรบัผิดชอบหลกัในการจดัท าเอกสารต่างๆ 

ทางดา้นบญัช ีรวมถึงการออกใบเสรจ็รบัเงนิและจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมถงึจดัท างบประมาณต่างๆ ทีผู่บ้รหิารตอ้งการใช ้เช่น งบกระแสเงนิสด 

งบประมาณการลงทุน เป็นตน้ 

          5. แผนกลานตูค้อนเทนเนอร ์มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการบรหิารลานวางตูแ้ละตู้

คอนเทนเนอรใ์หอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มส าหรบัการให้บรกิารต่างๆ เช่น การให้เช่าบรเิวณส าหรบั

วางตู ้การซ่อมตู ้การลา้งตู ้ส ารวจสภาพตู้ เป็นตน้และมหีน้าที่ในการปล่อยรถลากจูงและรถกึ่ง

พ่วงจากการประสานงานของแผนกขนส่งเพื่อให้บรกิารแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ปญัหาต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึน้ในบริเวณสถานที่ท างานและระหว่างทางการขนส่ง โดยโครงสร้างบรษิัทฯ แสดงใน

แผนภมูทิี ่1 

 



 
 

 

 
  แผนภมูทิี ่1 โครงสรา้งบรษิทั ซที ีทรานสปอรต์

กรรมการผูจ้ดัการ 

แผนกบรหิาร 

  งานบุคคล 

  งานจดัซือ้ 

  งานเลขานุการ 

แผนกขนสง่ 

 ลกูคา้สมัพนัธ ์

 งานบรหิาร 

แผนกบรกิารน าเขา้
และส่งออก 

 ลกูคา้สมัพนัธ ์

 พนกังานขาย 

แผนกบญัชแีละ
การเงนิ 

 สมุหบ์ญัช ี

 ผูช้่วยสมหุบ์ญัช ี

 พนกังานบญัชแีละการเงนิ 

แผนกลานตู ้         
คอนเทนเนอร ์

  ผูจ้ดัการลาน 

 งานบรหิาร 

 งานซ่อมบ ารุงรถ 

 งานซ่อมบ ารุงตูค้อนเทนเนอร ์

 งานขนสง่ 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
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กลุ่มลกูค้าหลกัและส่วนแบ่งการตลาดขององคก์ร 

 

          ลกูคา้ของบรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการผลติสนิคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องมกีาร

น าเขา้และส่งออกสนิคา้ นอกจากนัน้ยงัมผีูป้ระกอบการนายหน้าตวัแทนขายค่าระวางสนิค้าที่มา

จา้งใหข้นส่ง ดงันัน้ กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทัฯ จงึสามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม คอื 

          1. กลุ่มผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออกสนิคา้ (Importer and Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้า

ทางตรง ไดแ้ก่ บรษิทัผูผ้ลติและส่งออกอาหารแช่แขง็ อาหารกระป๋องหรอืตน้กลว้ยไม ้เป็นตน้  

          2. กลุ่มผู้ประกอบการนายหน้าตวัแทนขายค่าระวางสนิค้า (Freight Forwarder) เป็น

กลุ่มลกูคา้ทางออ้ม โดยลกูคา้กลุ่มนี้จะเป็นผูป้ระกอบการทีท่ าหน้าทีป่ระสานงานกบัเรอืทีท่ าการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและจดัท าเอกสารส าหรบัการน าเข้าและส่งออก มีลกัษณะการ

ท างานเช่นเดยีวกบัแผนกน าเข้าและส่งออกสนิค้า ของบรษิัทฯ แต่เนื่องจากผู้ประกอบการ

เหล่านี้จะไม่มีรถบรรทุกลากจูงเป็นของตนเอง จงึไม่มีความสามารถในด้านการขนส่ง ท าให้

ผูป้ระกอบการเหล่านัน้มาใชบ้รกิารกบัทางบรษิทัฯ ใหท้ าการขนส่ง 

          บริษัท ซีที ทรานสปอร์ต จ ากัด อยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีความส าคญัอย่างมากในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะการน าเข้าและ

ส่งออกสินค้า  ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุกที่ได้ร ับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก ณ วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ.2554 เป็นจ านวนทัง้สิ้น 

345,866 ราย (ทีม่า: กลุ่มสถติกิารขนส่ง กรมการขนส่งทางบก, 2554) 

          ในปีพ.ศ. 2553 ตลาดขนส่งสนิค้าทางบกในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 

380,000 ล้านบาท (ที่มา: ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2553) โดยบรษิทั ซที ีทรานสปอร์ต จ ากดั มี

รายได้ 53,718,900 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของมูลค่าตลาดของธุรกิจขนส่งทางบก        

ดงัแผนภมูทิี ่2 
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  แผนภมูทิี ่2 ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกจิขนส่งทางบกในปีพ.ศ.2553 (ทีม่า: ศนูยว์จิยักสกิร 

  ไทย, 2553) 

          จากรายไดร้วมของบรษิทัฯ ในปีพ.ศ. 2553 จ านวน 53,718,900 บาท สามารถจ าแนก

ออกเป็น รายได้จากการขนส่งจ านวน 27,493,900 บาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 51.18 ของรายได้

รวม รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัตู้คอนเทนเนอร์และนายหน้าตวัแทนขายค่าระวางสนิค้า

จ านวน 25,359,400 บาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 47.21 ของรายได้รวมและรายได้อื่นๆ จ านวน 

865,600 บาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.61 ของรายไดร้วม ดงัแผนภมูทิี ่3 

 
  แผนภมูทิี ่3 สดัส่วนรายไดแ้ต่ละประเภทในปีพ.ศ.2553 

99.99% 

0.01% 

ส่วนแบง่การตลาดของธุรกิจขนส่งทางบกในปีพ.ศ.2553 

มลูค่ารวมของตลาดขนส่งสนิค่าทางบก ส่วนแบ่งรายไดข้องบรษิทัฯ 

51.18% 

47.21% 

1.61% 
สดัส่วนรายได้แต่ละประเภทในปีพ.ศ.2553 

รายไดค้่าขนส่ง รายไดค้่าบรกิาร รายไดอ้ื่น 
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          โดยที่คู่แข่งหลกัของบรษิทัคอืผู้ประกอบการที่ให้บรกิารด้านขนส่งสนิค้าที่มเีครื่องมือ

และอุปกรณ์พรอ้มส าหรบัการให้บรกิารด้านการขนส่ง ซึ่งคู่แข่งเหล่านี้ จะมเีครื่องมอื อุปกรณ์

และสถานที่ที่มีความพร้อมมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกที่มีขนาดใหม่กว่า รถเครนที่มี

ความสามารถมากกวา่หรอืมสีถานทีใ่นการท างานทีม่บีรเิวณกวา้ง มที าเลทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสม 

 

ปัญหาและลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร 

 

           ในปจัจุบนั บรษิทัฯ ก าลงัประสบปญัหาในหลายๆ ดา้น โดยสามารถแบ่งปญัหาออกเป็น

ประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

          1. ปญัหาการแข่งขนัที่รุงแรง เนื่องจากสถานการณ์ของการแข่งขนัในธุรกิจขนส่งมี

แนวโน้มวา่จะมคีวามรุนแรงมากขึน้เรื่อยๆ สงัเกตไดจ้ากจ านวนรถบรรทุกทีม่กีารจดทะเบยีนกบั

กรมการขนส่งทางบกมจี านวนเพิม่ขึ้นทุกปี รถบรรทุกที่จดทะเบียนกบักรมการขนส่งทางบก 

เป็นรถบรรทุกทีม่วีตัถุประสงคใ์นการน ามาใหบ้รกิารในธุรกจิขนส่ง ดงันัน้ การเพิม่ของจ านวน

รถบรรทุก จงึเป็นสญัญาณทีแ่สดงให้เหน็ถึงการแข่งขนัที่เพิม่ขึน้ โดยที่ผู้ประกอบการรายเดมิ

อาจมีการขยายขดีความสามารถในการแข่งขนัหรอือาจจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เกดิขึน้ใน

ธุรกจิขนส่ง โดยเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2551 พบว่า มจี านวนรถบรรทุกที่จดทะเบยีนเป็น

จ านวนรวม 771,554 คนั และเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2552 มจี านวนรถบรรทุกจดทะเบยีน

เป็นจ านวนรวม 791,414 คนั ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีพ.ศ.2551 เป็นจ านวน 19,860 คนัหรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 2.57 และเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2553 มจี านวนรถบรรทุกจดทะเบยีนเป็นจ านวน

รวม 816,844 คนั ซึ่งเพิม่ขึน้จากปีพ.ศ.2552 เป็นจ านวน 25,430 คนัหรอืคดิเป็นร้อยละ 3.21 

(ที่มา: กลุ่มสถิตกิารขนส่ง กรมการขนส่งทางบก, 2554) ดงัตารางที่ 1 และแผนภูมทิี่ 4 เมื่อ

พจิารณารถบรรทุกของบรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั พบว่าในช่วงระยะเวลาสามปีคอื ปีพ.ศ.

2551 ถงึปีพ.ศ.2553 รถบรรทุกของบรษิทั ฯ มจี านวน 15 คนั แต่ได้มกีารน ารถบรรทุกคนัใหม่ 

ซึง่มสีภาพดกีวา่รถบรรทุกคนัเก่าของบรษิทัฯ ทีไ่ดใ้ชง้านมาเป็นระยะเวลามากกวา่สบิปีและมคี่า

ซ่อมบ ารุงร ักษาสูง ท าให้บริษัทฯ สามารถประหยดัค่าซ่อมบ ารุงร ักษาได้ แต่อย่างไรก็ด ี

ความสามารถในการใหบ้รกิารยงัคงเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัการแข่งขนัที่

รุนแรงมากขึน้ 
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  ตารางที ่1 อตัราการเพิม่ขึน้ของรถบรรทุกจดทะเบยีนสะสม (ทีม่า: กลุ่มสถติกิารขนสง่  

  กรมการขนสง่ทางบก, 2554) 

ปีพ.ศ 
รายการ 

2553 2552 2551 

จ านวนรถบรรทุกจดทะเบยีนสะสม (คนั) 816,844 791,414 771,554 
อตัราการเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ) 3.21 2.57              - 

 

 
  แผนภมูทิี ่4 จ านวนรถบรรทุกทีจ่ดทะเบยีนสะสมกบักรมการขนส่งทางบก (ทีม่า: กลุ่มสถติกิาร 

  ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก, 2554) 

 

          2. ปญัหาผลประกอบการลดลง ตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัขึน้มาในปีพ.ศ.2534 บรษิทัฯ ประสบ

ปญัหาดา้นผลประกอบการมาเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาคอืปีพ.ศ.2551 ถงึปีพ.ศ.

2553 รายละเอยีดจากงบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบ 3 ปีดงัตารางที่ 2 จะเหน็ได้ว่า บรษิทัฯ มี

รายไดล้ดลงอยา่งต่อเนื่อง อนัเนื่องมาจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัสภาพการค้า 

การแขง่ขนั การน าเขา้และการส่งออก รวมถงึราคาน ้ามนัในตลาดอกีด้วย โดยในปีพ.ศ.2551 มี

รายไดร้วมจ านวน 62,607,600 บาท และในปีพ.ศ.2552 มรีายได้รวมจ านวน 58,228,300 บาท 

ซึง่รายไดใ้นปีพ.ศ.2552 ลดลงจากปีพ.ศ.2551 เป็นจ านวน 4,379,300 หรอืลดลงร้อยละ 6.99 

และในปีพ.ศ.2553 มรีายไดร้วมจ านวน 53,718,900 บาท ซึ่งรายได้ในปีพ.ศ.2553 ลดลงจากปี

พ.ศ.2552 เป็นจ านวน 4,509,400 หรอืลดลงร้อยละ 7.74 ดงัที่แสดงในแผนภูมทิี่ 5 นอกจาก

 700,000  

 750,000  

 800,000  

 850,000  

 2551   2552   2553  

 771,554  
 791,414  

 816,844  

หน่วย : คนั 

ปีพ.ศ. 

จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนสะสม 
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รายไดร้วมทีล่ดลงจะเป็นปจัจยับ่งชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาดา้นผลประกอบการที่แย่ลงแล้ว ต้นทุนการ

ใหบ้รกิารดา้นการขนส่งของบรษิทัฯ กย็งัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาผลประกอบการทีล่ดลงเช่นกนั 

โดยบริษัทมีต้นทุนในการให้บริการด้านการขนส่งสูงมาก ในปีพ.ศ.2551 มีต้นทุนในการ

ใหบ้รกิารดา้นการขนส่งจ านวน 32,780,200 บาท ซึง่คดิเป็นร้อยละ 92.42 ของรายได้ค่าขนส่ง 

และในปีพ.ศ.2552 มตีน้ทุนในการใหบ้รกิารดา้นการขนส่งจ านวน 24,215,600 ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 

86.23 ของรายได้ค่าขนส่ง และในปีพ.ศ.2553 มตี้นทุนในการให้บรกิารด้านการขนส่งจ านวน 

25,301,700 ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 92.03  ของรายไดค้่าขนส่ง ดงัทีแ่สดงในตารางที ่3  โดยตน้ทุนที่

มจี านวนมากนี้ เป็นผลจากการที่บริษัทไม่มีการควบคุมต้นทุนที่ดี จงึส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่

สามารถท าก าไรได้ตามเป้าหมาย รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเสนอราคาของ

บรษิทัฯ อกีดว้ย  

 

 
  แผนภมูทิี ่5 รายไดร้วมในแต่ละปี 
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ปีพทุธศกัราช 

รายได้รวมในแต่ละปี โดยมีปีพ.ศ.2551 เป็นปีฐาน 
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  ตางรางที ่2 งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี 

บรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 และ 2551 

(หน่วย:บาท) 
 2553 2552 2551 

รายได ้:     

        รายไดค้่าขนสง่ 27,493,900 28,083,500 35,468,100 
        รายไดค้่าบรกิาร 25,359,400 29,831,500 25,870,300 

        รายไดอ้ื่น 865,600 313,300 1,269,200 

                รวมรายได ้ 53,718,900 58,228,300 62,607,600 
ค่าใชจ้่าย : 

  
  

        ตน้ทุนการขนส่ง 25,301,700 24,215,600 32,780,200 
        ตน้ทุนการบรกิาร 17,290,000 17,042,100 16,982,200 
        ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 7,831,600 7,675,400 7,512,000 

        ค่าใชจ้่ายอื่น 762,500 936,600 0 

                รวมค่าใชจ้่าย 51,185,800 49,869,700 57,274,400 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิ
ได ้ 2,533,100 8,358,600 5,333,200 

ตน้ทุนทางการเงนิ 206,300 229,500 95,200 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 2,326,800 8,129,100 5,238,000 

ภาษเีงนิได ้ 1,118,200 1,264,400 0 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 1,208,600 6,864,700 5,238,000 
 

  ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบตน้ทุนการขนส่งกบัรายไดค้่าขนส่งยอ้นหลงั 3 ปี 

 
2553 ร้อยละ 2552 ร้อยละ 2551 ร้อยละ 

รายไดค้่าขนส่ง 27,493,900 
 

28,083,500 
 

35,468,100 
 

ตน้ทุนการขนสง่ 25,301,700 92.03 24,215,600 86.23 32,780,200 92.42 
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ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ร 
 

          จากลกัษณะของปญัหาทีเ่กดิขึน้ ท าให้บรษิทัฯ มผีลประกอบการทางด้านรายได้ลดลง

อยา่งต่อเนื่อง อนัเนื่องมาจากไม่มกีารศกึษาถึงปญัหาที่แท้จรงิ ไม่มกีารวางแผน การควบคุม

และการบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

          ปญัหาภาวะการแข่งขนัที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้การแข่งขนัทางด้านราคามีความจ าเป็น     

อยา่งมาก แต่บรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัเพิม่เพิม่ราคาของการให้บรกิารได้ ในขณะที่ต้นทุนเพิม่

สูงขึ้นเนื่ องมาจากราคาน ้ ามันเป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงอัน

เนื่องมาจากไม่มรีะบบการควบคุมต้นทุน รวมทัง้ไม่สามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้

รายไดท้ีย่งัคงอยูเ่กดิจากการรกัษาฐานลกูคา้เดมิทีท่ าธุรกจิร่วมกนัมานาน  

          ในระยะสัน้ หากบรษิทัฯ ไม่เร่งแก้ไขปญัหาจะส่งผลให้บรษิทัฯ ไม่มศีกัยภาพในการ

แขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัในธุรกจิขนส่ง ดงัทีไ่ดแ้สดงถงึรายไดท้ี่ลดลงในงบการเงนิและในตารางที่ 3 

ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึรายไดข้องบรษิทัฯ ทีล่ดลงในช่วงสามปีหลงัคอื ปีพ.ศ.2551 ถงึปีพ.ศ.2553 

          ในระยะยาว หากบรษิทัฯ ไม่เริม่ด าเนินการแกไ้ขปญัหาและวางกลยทุธก์ารด าเนินงานที่

ด ีจะท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถคงอยู่ในธุรกิจได้ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะประสบปญัหาการ

ขาดทุนและจากการถูกแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไป เพราะมแีนวโน้มที่ต้นทุนการให้บรกิาร

ดา้นการขนส่งสงูขึน้จากราคาเชื้อเพลงิและหากมกีารปรบัเพิม่ราคาการให้บรกิารนัน้ การปรบั

เพิม่ราคาอาจท าใหเ้สยีฐานลกูคา้ไปได้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

          1. ศกึษาหาสาเหตุและผลกระทบของปญัหาทีม่ต่ีอกจิการ 

          2. ศกึษาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาและปรบัปรุงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

          3. ศกึษาโครงสร้างต้นทุนและพฤตกิรรมต้นทุนที่เกดิขึน้ในบรษิทัฯ โดยเฉพาะต้นทุน

การขนส่งซึง่เป็นตน้ทุนหลกัขององคก์ร 

          4. ศึกษาระบบวดัผลการด าเนินงาน พร้อมทัง้ก าหนดตวัชี้วดั (Key Performance 

Indicators; KPIs) เพื่อใชใ้นการก าหนดประสทิธภิาพในการท างาน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

          1. เพื่อใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร รวมทัง้สาเหตุของปญัหานัน้ เพื่อ

เตรยีมแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าทีอ่าจเกดิขึน้ 

          2. เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถระบุความสามารถในการท างานของแต่ละหน้าที่แลว้น ามา

ก าหนดประสทิธภิาพในการท างาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

          3. เพื่อใหบ้รษิทัฯ ทราบโครงสรา้งตน้ทนุ พฤตกิรรมตน้ทุน รวมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อ

ใชใ้นการควบคุมตน้ทุน 

          4. เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถปรบัปรุงการบรหิารภายในองคก์รใหม้ผีลประกอบการและผล

การด าเนินงานทีด่ขี ึน้ เพื่อสรา้งการเตบิโตไดใ้นระยะยาว 
 

 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

          ผูศ้กึษาไดร้วบรวมแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาในหวัขอ้การเพิม่

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของบรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั ดงันี้ 

          1. แนวคิดเกี่ยวกบัระบบการควบคุมคุณภาพ โดยใช้แผนผงัก้างปลา  (Cause and 

Effect Diagram or Fish Bone Diagram) 

          2. แนวคิดเกี่ยวกบัระบบการวดัผลการด าเนินงาน (Performance Measurement 

System) 

          3. แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ร (SWOT Analysis) 

          4. แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะหโ์ครงสรา้งตน้ทุน (Cost Structure) 

          5. ผลการศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวคิดเก่ียวกบัระบบการควบคมุคุณภาพ โดยใช้แผนผงัก้างปลา 

 

          แผนผงัก้างปลาหรอืที่รู้จกักนัในชื่อของแผนผงัอชิิกาว่า (Ishikawa Diagram) เป็น

แผนผงัที่ใช้แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปญัหากบัสาเหตุทัง้หมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิด

ปญัหา ซึ่งได้รบัการพฒันาครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อชิกิาว่า แห่ง

มหาวทิยาลยัโตเกยีว (ภูษิต วงศ์หล่อสายชล, 2553) โดยผงัก้างปลามลีกัษณะโครงสร้าง ดงั

ภาพที ่1  
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          อภชิาต ชยานุภทัร์กุล (2552). กล่าวว่า “การใช้แผนผงัก้างปลา ควรจะน ามาใช้เมื่อ

ต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปญัหา ต้องการศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการอื่นที่

นอกเหนือจากปญัหาในส่วนของตนเท่านัน้ ซึ่งการท าแผนผงัก้างปลาจะท าให้ทราบถึงปญัหา

ของแผนกอื่นในหน่วยงานไดด้ยี ิง่ขึน้และเมื่อตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางในการระดมความคดิ ซึ่งจะ

ช่วยใหทุ้กๆ ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามสนใจในปญัหาของกลุ่ม ซึง่แสดงไวท้ี่ส่วนหวัปลาหรอืส่วน

ของผลลพัธ ์

          ขัน้ตอนการท าผงักา้งปลา สรุปไดด้งันี้ 

          1. ก าหนดประโยคปญัหาทีห่วัปลาหรอืส่วนของผลลพัธ ์

          2. ก าหนดกลุ่มปจัจยัทีจ่ะท าใหเ้กดิปญัหานัน้ๆ  

          3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปจัจยั  

          4. หาสาเหตุหลกัของปญัหา  

          5. จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ  

          6. ใชแ้นวทางการปรบัปรุงทีจ่ าเป็น 

          การก าหนดหวัขอ้ปญัหาควรก าหนดใหช้ดัเจนและมคีวามเป็นไปได้ ซึ่งหากเราก าหนด

ประโยคปญัหานี้ไม่ชดัเจนตัง้แต่ต้น จะท าให้เราใช้เวลามากในการค้นหาสาเหตุและจะใช้

เวลานานในการท าผงักา้งปลา” (อภชิาต ชยานุภทัรก์ุล, 2552) 

          ภษูติ วงศห์ล่อสายชล (2553). กล่าวเพิม่เตมิวา่ การก าหนดปจัจยับนกา้งปลาสามารถ

ก าหนดกลุ่มปจัจยัทีจ่ะช่วยใหจ้ าแนกและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นเหตุ

เป็นผล โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปจัจยั (Factors) เพื่อจะน าไปสู่การแยก

สาเหตุต่างๆ โดยการน าหลกัการ 4M 1E มาใชใ้นแผนผงักา้งปลา โดยผงักา้งปลาตามหลกัการ 

4M 1E แสดงในแผนภาพที ่2  

          ซึง่ 4M 1E นี้มาจาก ภาษาองักฤษ 5 ตวั ประกอบดว้ย  

          1. M ยอ่มาจาก Man หมายถงึ คนงานหรอืพนกังานหรอืบุคลากร 

          2. M ยอ่มาจาก Machine หมายถงึ เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

          3. M ยอ่มาจาก Material หมายถงึ วตัถุดบิหรอือุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการ 

          4. M ยอ่มาจาก Method หมายถงึ วธิกีารท างาน 

          5. E ยอ่มาจาก Environment หมายถงึ อากาศ สถานที ่ความสวา่ง และบรรยากาศการ

ท างาน 
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แนวคิดเก่ียวกบัระบบการวดัผลการด าเนินงาน 
 

          ปีเตอร ์ดรกัเกอร ์กล่าววา่ “หากคุณไม่สามารถวดัสิง่ใดออกมาได ้คุณกไ็ม่สามารถบรหิาร

สิง่นัน้ได้” ซึ่งได้กล่าวไวเ้มื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว หมายความว่า สิง่ใดที่องค์กรไม่สามารถวดัผล

ออกมาได ้องคก์รยอ่มบรหิารจดัการสิง่นัน้ไม่ได้ ซึ่งขึน้อยู่กบัว่าจะสามารถสร้างตวัชี้วดัและหา

วธิวีดัอยา่งไร (เอกชยั บุญยาทษิฐาน, 2553) 

          เป็นทีเ่ขา้ใจกนัดวีา่ในการบรหิารจดัการองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเลก็หรอืขนาด
ใหญ่ เป็นองคก์รทีห่วงัผลก าไรหรอืเป็นองคก์รทีไ่ม่หวงัผลก าไร ย่อมต้องอาศยัการตดัสนิใจที่มี

ประสิทธภิาพ องค์กรที่ไม่มีระบบอะไรนอกจากระบบการท างานประจ าจะไม่มีเป้าหมายการ

ท างานทีช่ดัเจน โดยไม่มคีวามชดัเจนวา่การท างานนัน้ท าไปเพื่อบรรลุอะไร ซึง่ต่างจากองค์กรที่

ที่มรีะบบงานสนับสนุนอยู่ที่สามารถตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ได้เป็นระบบตามแนวที่ระบบงาน

เหล่านัน้วางไว ้แต่อยา่งไรกต็าม สิง่ส าคญัและเป็นพื้นฐานที่ดขีององค์กรนัน้จะอยู่ที่ขอ้มูลเป็น

ส าคญั เพราะถ้าหากมกีารจดัเกบ็ บรหิารจดัการขอ้มลูทีด่ ีสามารถแปลงออกมาเป็นสารสนเทศ

ได้ตรงตามความต้องการ องค์กรย่อมมคีวามได้เปรยีบเพราะสามารถน าไปสู่การตดัสินใจที่

ถูกต้อง การที่จะเขา้สู่ความได้เปรยีบนี้ องค์กรต้องมคีวามเขา้ใจและควบคุมสมรรถนะในการ

ท างานหลกัขององคก์รอยา่งแทจ้รงิ (เอกชยั บุญยาทษิฐาน, 2553: 5-6) 

          การวดัผลการด าเนินงานที่จะน ามาใช้ในการศึกษานี้คือ การใช้ตวัชี้วดัความสามารถ

หลกั (Key Performance Indicators) หรือ KPIs ในปจัจุบนัมีการกล่าวถึง KPIs กนัอย่าง

แพร่หลาย แต่กลบัมีเพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ที่ใช้อย่างสอดคล้องกบัการพฒันาธุรกิจและการ

บริหารจดัการจริงๆ ซึ่งแท้จริงแล้ว KPIs คือสิ่งที่ผู้บรหิารภายในองค์กรหรอืนักลงทุนจาก

ภายนอกใชใ้นการวดัเพื่อการตดัสนิใจในทางธุรกจิ และใช้วดัความสามารถขององค์กรในระยะ

กลางและระยะยาว 

          โดยทีก่ารน า KPIs ไปใชน้ัน้ จะตอ้งมกีารปรบัใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของแต่ละองค์กร

แลว้จะท าใหบุ้คลากรทัง้องค์กรตัง้แต่ผู้บรหิารระดบัสูงจนไปถึงพนักงานปฏบิตักิารระดบัล่างมี

ความเขา้ใจเป้าหมายขององค์กรอย่างชดัเจนและทราบว่า KPIs มคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกบั

ความส าเร็จขององค์กรโดยรวม นอกจากนัน้ KPIs ที่เหมาะสมจะช่วยสร้างค่านิยมร่วมของ

องคก์รใหเ้ขม้แขง็ขึน้อกีดว้ย 
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          ในการก าหนด KPIs และน ามาใชก้บัองคก์ร โดยส่วนใหญ่จะตอ้งมกีารก าหนดตวัวดัผล

การด าเนินงานหลกั โดยพจิารณาจากระบบงานในองคก์ร 

 
ภาพที ่3 โมเดลของสรา้งตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกั (เอกชยั บุญยาทษิฐาน, 2553: 26) 
 

          ภาพที่ 3 แสดงโมเดลของสร้างตวัชี้วดัผลการด าเนินงานหลกั จะเหน็ได้ว่า การที่จะ

ไดม้าซึง่ตวัชีว้ดัและเป้าหมายนัน้ จะมกีารระบุกจิกรรมหลกัทัง้หมดขององคก์ร วตัถุประสงคข์อง

แต่ละสมรรถนะหรือความสามารถ โดยการที่จะระบุกจิกรรมและความสามารถหลกันัน้ต้อง

ค านึงถงึกจิกรรมทีส่ามารถท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กรได้

อกีดว้ย  

 

 

 

จุดมุ่งหมายขององคก์ร 

SWOT 

กลยทุธห์รอืยทุธศาสตร ์

วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ 

ค่านิยมร่วม 

ระบุกจิกรรมหลกัทัง้หมดขององคก์ร 

ระบุสมรรถนะหลกัทีต่อ้งการในแต่ละกจิกรรม 

วตัถุประสงคข์องแต่ละสมรรถนะ 

ตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
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แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององคก์ร (SWOT Analysis) 
 

          การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร คือ การพิจารณาทุกส่วนขององค์กรว่ามี
ประสทิธภิาพในการท างานมากน้อยเพยีงใด โดยการน าเอาวธิวีเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคมาใช ้ซึง่ SWOT มาจากค าศพัทท์ ัง้หมด 4 ค า ประกอบดว้ย  
          1. S ย่อมาจาก Strength หมายถึง จุดแขง็ขององค์กร โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั

คู่แขง่ขนัขององคก์รวา่สิง่ใดคอืสิง่ทีอ่งคก์รมแีต่คู่แขง่ขนัไม่ม ีและสิง่นัน้เป็นทีส่ ิง่ที่ลูกค้าต้องการ 

เช่น ท าเลทีต่ ัง้ ฐานะทางการเงนิ ความสามารถของบุคลากร คุณภาพบรกิาร เป็นตน้ 

          2. W ยอ่มาจาก Weakness หมายถงึ จุดอ่อนขององคก์ร โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั

คู่แขง่ขนัขององคก์รวา่สิง่ใดคอืสิง่ที่คู่แขง่ขนัมแีต่องคก์รไม่ม ีและสิง่ที่เราไม่มนีัน้เป็นสิง่ที่ลูกค้า

ตอ้งการ เช่น ระเบยีบกฎเกณฑ ์ข ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น การเริม่ตน้งานใหม่ ความหลากหลายของคน 

เป็นตน้ 

          3. O ย่อมาจาก Opportunity หมายถึง โอกาสขององค์กร โดยพจิารณาจากปจัจยั

ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นสิง่ที่ท าให้องค์กรได้เปรยีบคู่แข่งขนั เช่น การเมอืง การปกครอง 

กฎหมาย ราคาน ้ามนั ค่าเงนิบาท คู่แขง่ เป็นตน้ 

          4. T ยอ่มาจาก Threat หมายถงึ อุปสรรคขององคก์ร โดยพจิารณาจากปจัจยัภายนอก

ควบคุมไม่ได ้เป็นสิง่ทีท่ าให้องค์กรเสยีเปรยีบคู่แข่งขนั เช่น การเมอืง การปกครอง กฎหมาย 

ราคาน ้ามนั ค่าเงนิบาท คู่แขง่ เป็นตน้ 

          โดยทัว่ไปวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ก็คือการแสวงหาก าไร การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รนัน้จะเป็นหนทางสู่ความส าเรจ็และจงึเป็นอกีวธิหีนึ่งในการพฒันา
ประสทิธภิาพในการท างานขององคก์รดว้ย ในการท าการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองค์กร
นัน้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร กล่าวคือ จะท าให้องค์กรทราบว่าองค์กรของเรามี
ศกัยภาพมากน้อยเพยีงใด โดยพจิารณาจากจุดแขง็และจุดอ่อนซึ่งทัง้ 2 ตวันี้จะแสดงให้เหน็ว่า
องคก์รมอีะไรบา้งทีเ่ป็นจุดแขง็ทีค่วรคงไว ้และอะไรบา้งทีเ่ป็นจุดอ่อนทีค่วรปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ การ
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะต้องท าการวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยต้อง
พจิารณาทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ถ้าขาดอนัใดอนัหนึ่งไปจะท าให้ไม่ทราบขอ้มูลที่แท้จรงิ 
ซึ่งจะท าให้การปรบัปรุงองค์กรไม่เป็นผลส าเรจ็ ส่วนภายนอกองค์กร เราจะทราบได้จากการ
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่ง เป็นปจัจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ แต่การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกนี้จะท าใหอ้งคก์รสามารถปรบัตวัให้เขา้กบัปจัจยัสิง่แวดลอ้มภายนอก 
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          ในการวเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดอ่อน ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูภ่ายในองคก์รและสามารถแกไ้ขได ้
โดยพจิารณาจากการวเิคราะห ์4 M คอื เงนิ (Money) แรงงาน (Man) วตัถุดบิ (Material) และ
การบรหิารจดัการ (Management) และสามารถพจิารณาไดจ้ากการวเิคราะห ์4 P คอื สนิคา้ 
(Product) ราคา (Price) สถานที ่(Place) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
          ส่วนการวเิคราะห ์โอกาสและอุปสรรค องคก์รควรจะพจิารณา 2 ปจัจยัภายนอกที่เราไม่
สามารถควบคุมไดค้อื  
          1. สิง่แวดล้อมมหภาค ซึ่งได้แก่ สภาพการเมอืง กฎหมาย แนวโน้มสภาวะเศรษฐกจิ 

สภาวะทางสงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลย ี 

          2. สิง่แวดล้อมจุลภาค ซึ่งได้แก่ การเจริญเติบโตของตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด 

ขนาดของตลาด และคู่แขง่ขนั  

          การวเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดอ่อนเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร ถ้าสามารถแกไ้ขปรบัปรุง
ได้ก็ควรที่จะรีบปรบัปรุงแก้ไขโดยเร็ว ส่วนการวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรค เป็นสิ่งที่เราไม่
สามารถควบคุมได ้แต่กค็วรปรบัองคก์รใหเ้ขา้กบัสภาวะสิง่แวดลอ้มนัน้ๆ ถ้าท าการวเิคราะห์ให้
ละเอยีดถี่ถ้วนและท าการแก้ไขอย่างแท้จรงิในทุกปญัหาที่เกดิขึน้แล้ว จะท าให้การด าเนินงาน
ขององคก์รบรรลุผลส าเรจ็โดยง่าย (ชเูพญ็ วบุิลสนัต,ิ 2541) 
 
แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) 
 

          ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรพัยากรที่สูญเสยีไปเพื่อให้ได้สนิค้าหรือบริการ 

โดยมลูค่านัน้จะตอ้งสามารถวดัไดเ้ป็นหน่วยเงนิตรา ซึ่งเป็นลกัษณะของการลดลงในสนิทรพัย์

หรอืเพิม่ขึน้ในหนี้สนิ ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้อาจจะใหป้ระโยชน์ในปจัจุบนัหรอืในอนาคตกไ็ด้ (อนุรกัษ์ 

ทองสุโขวงศ,์ 2548) 

          การจ าแนกต้นทุนตามความสมัพนัธก์บัระดบัของกิจกรรม 

          การจ าแนกต้นทุนความสมัพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรมนี้ บางครัง้ อาจเรียกว่า “การ

จ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรมของต้นทุน (Cost Behavior) ซึ่งมีลกัษณะที่ส าคญั คอื เป็นการ

วเิคราะห์จ านวนของต้นทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดบัของ

กจิกรรมทีเ่ป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิตน้ทุน (Cost Driver) ในการผลติทัง้ทีเ่กีย่วกบัการวางแผน การ

ควบคุม การประเมนิ และวดัผลการด าเนินงาน การจ าแนกต้นทุนตามความสมัพนัธ์กบัระดบั

ของกจิกรรม สามารถทีจ่ะจ าแนกต้นทุนได้ 3 ชนิด คอื ต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผสม 

อย่างไรกต็ามแนวคดิในการจ าแนกต้นทุนใน 3 ชนิดนี้ เป็นการจ าแนกต้นทุนที่อยู่ในช่วงของ
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ตน้ทุนทีม่คีวามหมายต่อการตดัสนิใจ (Relevant range) นัน่กค็อื เป็นช่วงทีต่น้ทุนคงทีร่วม และ

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ยงัมลีกัษณะคงทีห่รอืไม่เปลีย่นแปลง 

          ต้นทุนผนัแปร (Variable Costs) หมายถงึ ตน้ทุนทีจ่ะมตีน้ทุนรวมเปลีย่นแปลงไปตาม

สดัส่วนของการเปลีย่นแปลงในระดบักจิกรรมหรอืปรมิาณการผลติ ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยจะ

คงที่เท่ากนัทุก ๆ หน่วย โดยทัว่ไปแล้วต้นทุนผนัแปรนี้จะสามารถควบคุมได้โดยแผนกหรือ

หน่วยงานทีท่ าใหเ้กดิตน้ทุนผนัแปรนัน้ 

          ในเชงิการบรหิารนัน้ ต้นทุนผนัแปรจะเขา้มามบีทบาทอย่างมาก ต่อการตดัสนิใจของ

ฝา่ยบรหิาร เช่น การก าหนดราคาสนิคา้ของกจิการ กจ็ะต้องก าหนดให้ครอบคลุมทัง้ส่วนที่เป็น

ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนคงทีท่ ัง้หมด ในกรณีทีก่จิการจะท าการผลติและจ าหน่ายสนิค้าในส่วน

ที่นอกเหนือจากก าลงัการผลิตปกติ แต่ไม่เกินก าลงัการผลิตสูงสุดของกจิการ การตดัสินใจ

ก าหนดราคาสนิคา้ในใบสัง่ซือ้พเิศษนี้ กไ็ม่ควรทีจ่ะต ่ากวา่ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ส าหรบัในเชงิ

การบรหิารแลว้ตน้ทุนคงทีส่่วนใหญ่มกัจะควบคุมไดด้ว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูเท่านัน้ 

          ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) คอื ต้นทุนที่มพีฤตกิรรมคงที่ หมายถึง ต้นทุนรวมที่มไิด้

เปลีย่นแปลงไปตามระดบัของการผลติในช่วงของการผลติระดบัหนึ่ง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็

จะเปลีย่นแปลงในทางลดลงถ้าปรมิาณการผลติเพิม่มากขึน้ 

          ต้นทุนผสม (Mixed Costs) หมายถงึ ตน้ทุนทีม่ลีกัษณะของต้นทุนคงที่และต้นทุนผนั

แปรรวมอยู่ด้วยกนั ในช่วงของการด าเนินกจิกรรมที่มคีวามหมายต่อการตดัสนิใจ โดยต้นทุน

ผสมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื ตน้ทุนกึง่ผนัแปรและตน้ทุนกึง่คงที ่

              1. ต้นทุนกึ่งผนัแปร (Semi Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะมตี้นทุนส่วนหนึ่ง

คงทีทุ่กระดบัของกจิกรรม และมตีน้ทุนอกีส่วนหนึ่งจะผนัแปรไปตามระดบัของกจิกรรม เช่น ค่า

โทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ในบางครัง้กเ็ป็นการยากทีจ่ะระบุไดว้า่ตน้ทุนส่วนใด

เป็นต้นทุนผนัแปร ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคในการประมาณต้นทุนเข้ามาช่วยในการ

วเิคราะห์ ซึ่งเทคนิคในการประมาณต้นทุนจะได้ศึกษาต่อไปในส่วนของการบัญชีต้นทุนที่

เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ 

              2. ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi fixed cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะมจี านวนคงที่ ณ ระดับ

กจิกรรมหนึ่งและจะเปลีย่นไปคงทีใ่นอกีระดบักจิกรรมหนึ่ง เช่น เงนิเดอืน ผู้ควบคุมคนงาน ค่า

เช่าบางลกัษณะ เป็นตน้ 
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ผลการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

          รุ่งรว ีสถติยพ์งษ์ (2553). ไดท้ าการศกึษา การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

พนกังานเทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ ในเขตอ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ผลการศกึษา

พบวา่ การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ ในเขต

อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ มีดังนี้ 1) ด้านผลการปฏิบตัิงาน ในภาพรวมแล้วผล

การปฏบัตังิานเกดิขึน้มาจากการร่วมมอืร่วมใจกนัในการท างาน ความส าเรจ็ของงานไม่ได้เกดิ

ขึน้กบัใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าองค์กรมผีู้บรหิารที่ดเีป็นผู้น า และเป็นที่รกัใคร่ของผู้อยู่ใต้บงัคบั

บญัชาแล้ว บุคลากร ผู้ปฏิบตัิงานก็จะท างานอย่างมีความสุข ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ 

ก่อใหเ้กดิองคก์รทีเ่ขม้แขง็ 2) ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ 

ซึ่งถูกพฒันาขึ้น เพื่อเป็นการวดัคุณค่าของบุคคลในการปฏิบัติงานภายในช่วงระยะเวลาที่

ก าหนดวา่เหมาะสมกบัมาตรฐานทีก่ าหนด 

          พลกฤต กลัน่แก้วด ารง (2552). ได้ท าการศกึษา การใช้ตวัชี้วดัผลการด าเนินงานใน

อุตสาหกรรมนมหรอืเครื่องดื่ม กรณีศกึษา บรษิทั อุตสาหกรรมนมไทย จ ากดั ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ

ดงันี้ สิง่ที่ส าคญัที่ควรรบีพจิารณาแก้ไขคอื ควรก าหนดตวัชี้วดัให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และ  

กลยทุธข์องบรษิทั เพื่อใหก้ารด าเนินการของทุกฝา่ยสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์และการท าให้ประสบ

ความส าเร็จได้ ทุกส่วนต้องร่วมมอืกนัในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ จนท าให้สามารถ

พฒันาระบบตวัชี้วดัให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในการปฏิบตังิานที่พนักงานต้องท างานเพิ่ม 

โดยทีไ่ม่ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ย่อมไม่ได้รบัความร่วมมอืที่ด ีถ้า

เป็นกรณีทีใ่ชด้ชันีตวัชีว้ดัเกีย่วกบัการลดความเสยีหายแลว้จ านวนทีล่ดได ้กลบัไปเป็นรายได้ให้

พนักงานหรือการลดต้นทุนในการด าเนินงานแล้วกลบัไปเป็นส่วนตอบแทนพนักงานปลายปี 

ยอ่มไดร้บัความร่วมมอืทีด่แีละท าใหต้วัชีว้ดัสมัฤทธผิลเรว็ยิง่ขึน้ 

          อกิษณา โกวทิกูลไกร (2548). ได้ท าการศกึษา ปญัหาการประยุกต์ใช้ตวัชี้วดัผลการ

ด าเนินงาน (KPIs) ตามแนวคดิระบบการวดัผลการปฏบิตังิานแบบดุลยภาพ (BSC) ส าหรบั

ธุรกจิผลติชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกสแ์ละยานยนตแ์ห่งหนึ่งในนิคมอมตะนคร ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและ

แนวทางในการแก้ไขปญัหาดงันี้ 1) ดชันีวดัผลการด าเนินงานที่ดคีวรสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ 

ภารกจิและกลยทุธข์ององคก์ร 2) ระบบตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน จ าเป็นต้องมคีวามพร้อมของ

ระบบข้อมูลที่จะน ามาใช้ค านวณตวัชี้วดัเพราะความถูกต้องของข้อมูลและความทนัสมยัของ
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ขอ้มลูเป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารตอ้งใหค้วามส าคญั เนื่องจากตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานเป็นสิง่ที่ชี้ให้เหน็

ถึงประสทิธภิาพและขอ้ผดิพลาดจากการด าเนินงาน 3) ระบบตวัชี้วดัผลการด าเนินงาน เป็น

เรื่องทีพ่นกังานทุกคนในองคก์รตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนั จงึก่อใหเ้กดิการบรรลุถงึวตัถุประสงคแ์ละ

วสิยัทศัน์ขององคก์ร มใิช่เป็นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูเท่านัน้  

           



บทท่ี 3 
ระเบียบการศึกษาและผลการศึกษา 

 

          ในการศึกษาเรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท ซีท ี         
ทรานสปอร์ต จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบวดัผลการด าเนินงานเพื่อน ามาก าหนด

ตวัชีว้ดั โดยผูศ้กึษาไดท้ าการก าหนดระเบยีบวธิกีารศกึษา เกบ็รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งพร้อม

ทัง้วเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว จนกระทัง่ได้ผลการศกึษา เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนด

ทางเลอืกในการแก้ไขปญัหาที่เหมาะสมกบัองค์กร ทัง้นี้ เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานและผล

ประกอบการขององค์กร โดยเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาได้รวบรวมไว้ในบทที่ 3 นี้ 

ตามล าดบั 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

          ผู้ศกึษาได้ท าการก าหนดระเบยีบวธิีการศกึษาของปญัหาที่เกดิขึ้นภายในบรษิัท ซีท ี

ทรานสปอรต์ จ ากดั ดงันี้ 

          1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ผูศ้กึษาได้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานี้ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แหล่ง คอื 

             1.1 ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) ผู้ศกึษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมโิดยใช้วธิกีาร

สมัภาษณ์ (Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลกัษณะค าถามปลายเปิด (Open-Ended 

Questions) ท าการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงูจ านวน 1 คนจากจ านวน 2 คน เพื่อให้ได้ขอ้มูล
ในภาพรวมของบรษิทัฯ และผูศ้กึษาจะท าการสมัภาษณ์บุคลากรในแต่ละแผนกจ านวนแผนกละ 

2 คน ซึ่งประกอบไปด้วย หวัหน้าแผนกจ านวน 1 คนและพนักงานปฏิบตัิการจ านวน 1 คน 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูลกัษณะการท างานและปญัหาที่เกดิขึน้ในกระบวนการท างาน รวมถึงแนวทาง

การแกไ้ขป้ญัหา 

             1.2 ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ผู้ศกึษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมโิดยใช้วธิี
การศึกษาข้อมูลผลประกอบการและโครงสร้ างต้นทุนจากงบการเงินของบริษัท ฯ
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ในปีพ.ศ. 2551-2553  

              2. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาท าการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูมทิี่ได้จากการสมัภาษณ์

เกีย่วกบัปญัหาและสาเหตุของปญัหา โดยใชแ้ผนผงักา้งปลาหรอืแผนผงัสาเหตุและผล และการ

วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ส าหรบัขอ้มูลทุตยิภูมนิัน้ ผู้ศกึษาได้น าแนวคิด

เกีย่วกบัโครงสรา้งตน้ทุนมาใชใ้นการวเิคราะหต์น้ทุน 

              3. ผลการศกึษา ผู้ศกึษาจะท าการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปญัหา ซึ่งในที่นี้ ผู้

ศกึษาจะท าการสรา้งระบบการวดัผลการด าเนินงาน รวมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดั 

              4. สรุปแนวทางในการแก้ไขปญัหาให้แก่องค์กร ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงานและสรา้งความไดเ้ปรยีบในทางการแขง่ขนั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

          ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา เพื่อน ามาท าการวเิคราะห์หาปญัหา

และสาเหตุของปญัหานัน้ ผู้ศกึษาได้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยจากแหล่งขอ้มูลออกเป็น 2 

แหล่ง ไดแ้ก่ 

          1. แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ

          2. แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ

 

แหล่งข้อมลูปฐมภมิู 

          ในการเกบ็ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมเิพื่อท าการศึกษาหาปญัหาและสาเหตุของปญัหาที่

เกดิขึน้ภายในบรษิทัฯ นัน้ ผู้ศกึษาได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์ ซึ่งมี

รายละเอยีดดงันี้ 

          การสมัภาษณ์ ผูศ้กึษาเลอืกใชก้ารสมัภาษณ์โดยมโีครงค าถามแบบกึง่โครงสรา้ง (Semi-

Structured Interview) โดยเค้าโครงค าถามประกอบไปด้วย 2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 เป็นค าถาม

เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูถู้กสมัภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษา 

ประสบการณ์ในการท างาน ส าหรบัค าถามในส่วนที่ 2 เป็นค าถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลที่

เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาครัง้นี้ โดยค าถามมีลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ได้

ตอบค าถามอย่างมีอิสระ โดยค าถามนัน้เป็นค าถามที่มุ่งหาปญัหาที่เกิดขึน้ในภาพรวมและ

ปญัหาที่เกิดขึน้แต่ละแผนก รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปญัหาในมุมมองของผู้ถูกสมัภาษณ์ 
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โดยผูศ้กึษาจะท าการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัทีม่อี านาจในการตดัสนิใจและมสี่วน

ร่วมในการก าหนดกลยุทธ์โดยตรง รวมถึงก าหนดนโยบายของบรษิัทที่เหมาะสมกบัองค์กร

จ านวน 1 คนจากจ านวน 2 คนคอื กรรมการผู้จดัการ เพื่อที่จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลในภาพรวม
ขององค์กรและผู้ศึกษาได้ท าการสมัภาษณ์บุคลากรในแผนกต่างๆ ภายในบริษัทจ านวน 5 

แผนก ไดแ้ก่ แผนกบรหิาร แผนกขนส่ง แผนกบญัชแีละการเงนิ แผนกบรกิารน าเขา้และส่งออก

สนิคา้ และแผนกลานวางตูค้อนเทนเนอร ์โดยผูส้มัภาษณ์จะสมัภาษณ์พนักงานแผนกละ 2 คน

คือ พนักงานระดับหัวหน้าแผนกที่มีอ านาจการตดัสินใจในระดบัแผนกจ านวน 1 คนและ

พนกังานระดบัปฏบิตักิารผูท้ างานในระดบัปฏบิตักิารโดยตรงจ านวน 1 คน โดยเค้าโครงค าถาม

ในส่วนที ่2 แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดงันี้ 

          1. แบบสมัภาษณ์ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู โดยเนื้อหาทีท่ าการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย 

 วตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร 
 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร 
 ปญัหาในการบรหิารงาน 
 แนวทางแกไ้ขปญัหา 
 ทศิทางการเตบิโตขององคก์ร 

          2. แบบสมัภาษณ์ส าหรบัพนักงานระดบัหวัหน้างานและพนักงานระดบัปฏบิตักิารโดย

เนื้อหาทีท่ าการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย 

 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัแผนก 
 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 ปญัหาในการท างาน 
 แนวทางแกไ้ขปญัหา 

          ผูศ้กึษาเลอืกใชก้ารสมัภาษณ์โดยมโีครงค าถามแบบกึง่โครงสรา้ง ผลการสมัภาษณ์ทีไ่ด้

จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงูจ านวน 1 คน สามารถสรุปได ้ดงันี้  

          ผู้ให้สมัภาษณ์ คือ กรรมการผู้จ ัดการ มีหน้าที่ความรบัผิดชอบหลกัในการบริหาร

วางแผนกลยทุธแ์ละนโยบายขององคก์ร มวีฒุกิารศกึษาปรญิญาโทด้านการบรหิารธุรกจิ และมี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 12 ปี และมปีระสบการณ์ร่วมกบับรษิทัฯ จ านวน 2 ปี 

          วสิยัทศัน์ขององคก์ร คอื ”เป็นองคก์รที่ผู้ประกอบการจะนึกถึงเมื่อต้องการขนส่งสนิค้า 

รวมถงึการน าเขา้และส่งออกสนิคา้” และพนัธกจิขององคก์ร คอื “ใหบ้รกิารดา้นการขนส่งทางบก

และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ตามความคาดหวงัของลกูคา้”  
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          วตัถุประสงคข์ององคก์ร คอื “เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นการขนส่งและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้” 

          จุดแขง็ขององคก์ร คอื ผูบ้รหิารและพนกังานส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ตรงในธุรกจิขนส่ง

มาเป็นเวลานาน บรษิทัฯ ก่อตัง้มาเป็นเวลานานและเป็นทีรู่้จกัของลูกค้า รวมถึงการมพีนัธมติร

ทางการคา้ ท าเลทีต่ ัง้ของส านกังานและสาขาอยูใ่นบรเิวณที่ตดิต่อสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ธุรกจิขนส่งสนิคา้ น าเขา้และส่งออกสนิคา้ บรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดใ้นทุกระดบั  

          จุดอ่อนขององคก์ร คอื รถบรรทุกซึง่เป็นเครื่องมอืหลกัในระบบการท างานของบรษิทัฯ 

มอีายกุารท างานมานานแต่บรษิทัฯ ยงัขาดเงนิในการลงทุนด้านเครื่องมอืและอุปกรณ์ การขาด

บุคคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในระบบโลจสิตกิส์สมยัใหม่ การขาดเครื่องมอืเครื่องใช้ขาด

ความทนัสมยั  

          โอกาสขององคก์ร คอื การเปิดเขตการคา้เสร ีส่งผลใหม้กีารน าเขา้และส่งออกสนิคา้มาก

ขึน้ เนื่องมาจากการทีส่นิคา้น าเขา้และส่งออกมรีาคาลดลงอนัเนื่องมาจากภาษีที่ต้องเสยีมมีูลค่า

ลดลง 

          อุปสรรคขององค์กร คอื การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาน ้ามนัซึ่งส่งผลโดยตรงกบัธุรกิจ 

รวมถึงการปรบัตวัเพิ่มขึ้นค่าบ ารุงรกัษา ต้นทุนการให้บริการรวมถึงต้นทุนในการขายและ

บรหิารของซพัพลายเออรก์ม็แีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ตามสภาพเศรษฐกจิ 

          ปญัหาในการบรหิารงาน คอื การที่ผู้ใต้บงัคบับญัชาขาดความเขา้ใจในการบรหิารงาน

ท าใหก้ารการสัง่งานหรอืการปฏบิตังิานบางครัง้เป็นไปดว้ยความล่าชา้  

          แนวทางในการแกไ้ขปญัหา คอื การจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัของผู้บรหิารและหวัหน้า

แผนกต่างๆ ในทุกสปัดาห์ ซึ่งในอดตีนัน้ไม่ได้มกีารจดัประชุมร่วม เพยีงแต่จะมีการพูดคุยกนั

เมื่อมปีระเดน็ในการสนทนาเป็นครัง้คราวไป และในปจัจุบนั ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมร่วมกนั ซึง่ท า

ใหม้คีวามเขา้ใจร่วมกนัมากขึน้ การประสานงานเป็นไปไดอ้ยา่งราบรื่นมากขึน้ 

          ทศิทางในการเตบิโตขององค์กร หลงัจากที่ได้มกีารเพิม่แผนกน าเขา้และส่งออกในปี

พ.ศ.2554 ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนขายค่าระวางสนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ ที่

มอียูเ่ดมิคอืการขนส่งนัน้ จะเหน็ไดช้ดัวา่องคก์รมกีารเตบิโตมากขึน้ เนื่องจากแผนกทีเ่พิม่ขึน้มา

นัน้ ท าใหก้ารใหบ้รกิารมคีวามครบวงจรในระบบขนส่งมากขึน้ จากเดมิทีบ่รษิทัฯ ท าหน้าทีเ่พยีง

รบัจา้งขนส่ง ต่อมาไดเ้พิม่การใหบ้รกิารโดยการเป็นตวัแทนนายหน้าขายค่าระวางสนิค้าอกีด้วย 
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ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่ตอ้งรอตวัแทนนายหน้าจากบรษิทัอื่นๆ มาว่าจ้าง แต่สามารถเสนอให้บรกิาร

แก่ลกูคา้อยา่งสมบรูณ์แบบมากขึน้ 

          ผลการสมัภาษณ์พนกังานบุคลากรในแต่ละแผนกจ านวน 5 แผนกๆ ละ 2 คน สามารถ

ได ้ดงันี้  

          แผนกบรหิาร 

          ในแผนกมพีนักงานจ านวน 5 คน ซึ่งมหีน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการควบคุมการ

บรหิารองคก์รในระดบัปฏบิตักิารโดยรวม โดยทีจ่ะดแูลงานส่วนอื่นๆ ทีแ่ยกออกจากหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบหลกัของแผนกอื่นๆ อกี 4 แผนก ไดแ้ก่ งานจดัซือ้ งานบุคคล งานเลขานุการ 

          1. ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่1 คอื หวัหน้าแผนกบรหิาร มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรดี้าน

อกัษรศาสตร ์และมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 20 ปี โดยผู้ให้สมัภาษณ์มคีวาม

คดิเหน็วา่  

             ปญัหาที่พบในการปฏบิตังิานคอื การที่พนักงานส่วนมากในแผนกเป็นพนักงานที่

ท างานร่วมกนัมานานและยดึตดิกบัระบบการท างานเดมิๆ ไม่ยอมรบัความเปลี่ยนแปลงหรือ

เทคโนโลยใีหม่ๆ ท าใหก้ารทีจ่ะน าเทคโนโลยทีีส่ามารถสรา้งการท างานใหม้คีวามสะดวกมากขึน้

เป็นไปไดย้าก  

            ผูใ้หส้มัภาษณ์เสนอแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีอ่าจเป็นไปได้ คอื ให้มกีารฝึกอบรม

การใชง้านส าหรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ และใหม้กีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชง้านสม ่าเสมอ ในอดตี

ไม่ไดม้กีารน าอเีมล์มาใช้ แต่ในปจัจุบนัได้มกีารน ามาใช้ ซึ่งในช่วงแรกที่น ามาใช้งาน พบว่ามี

ปญัหามากพอสมควร แต่หลงัจากนัน้กค่็อยๆ มกีารพฒันาความสามารถในการใช้งานเพิม่ขึน้ 

ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์คดิวา่ ในเทคโนโลยอีื่นๆ กน่็าจะเป็นเช่นเดยีวกนั 

          2. ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่2 คอื พนกังานประจ าแผนกบรหิาร มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญา

ตรดี้านบรหิารธุรกจิ และมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 1 ปี 7 เดือน โดยผู้ให้

สมัภาษณ์มคีวามคดิเหน็วา่  

             ปญัหาทีพ่บในการปฏบิตังิานคอื การขาดเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการปฏบิตังิานและ

การรวมอ านาจไวท้ี่ผู้บรหิาร ซึ่งในบางครัง้ต้องการความเร่งด่วน แต่ผู้บริหารไม่อยู่ท าให้การ

ท างานเกดิความล่าชา้  
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             ผู้ให้สมัภาษณ์เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจเป็นไปได้ คือ ควรให้มีการ

กระจายอ านาจใหก้บัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัเรื่องของความเร่งด่วนนัน้ๆ ในการตดัสนิใจด าเนินการ

แทนได ้

          แผนกขนส่ง 

          ในแผนกมพีนกังานจ านวน 7 คน ซึ่งมหีน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการให้บรกิารแก่

ลกูคา้และจดัหารถลากจงูและรถกึง่พ่วงส าหรบัใหบ้รกิารรบัและส่งสนิคา้ให้ทนัตามก าหนดเวลา 

รวมถงึการออกเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ ใบเสนอราคา ใบแจง้หนี้ ใบสัง่ปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

          1. ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่1 คอื หวัหน้าแผนกขนส่ง มวีฒุกิารศกึษาระดบัอนุปรญิญา และ

มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 11 ปี โดยผูใ้หส้มัภาษณ์มคีวามคดิเหน็วา่  

             ปญัหาทีพ่บในการปฏบิตังิาน คอื รถบรรทุกทใีชใ้นการใหบ้รกิารขนส่งของบรษิทัฯ มี

จ านวนไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการใชง้าน ซึง่เป็นปญัหาหลกัทีท่ าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งสญูเสยีรายได้

ในแต่ละปีไปเป็นจ านวนมาก และรถบรรทุกทีม่อียูน่ัน้มสีภาพค่อนขา้งเก่าท าใหม้ปีญัหาระหว่าง

การขนส่งค่อนขา้งมาก เช่น รถเสยีหรอืเกดิอุบตัเิหตุ นอกจากนัน้ยงัมปีญัหาเรื่องผลตอบแทน

พนกังานขบัรถทีต่ ่าเกนิไป ท าใหพ้นกังานก่อการทุจรติเป็นตน้  

             ผู้ให้สมัภาษณ์เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจเป็นไปได้ คอื การที่จะจดัหา

รถบรรทุกเพิม่ เพื่อให้บรกิารแก่ลูกค้า จะช่วยให้บรษิทัฯ มรีายได้เพิม่ขึน้เป็นจ านวนไม่น้อย 

และควรพจิารณาเพิม่ผลตอบแทนพนกังานขบัรถ เพราะเป็นต าแหน่งที่ก่อการทุจรติได้ง่ายและ

สรา้งความสญูเสยีบรษิทัฯ ได ้ 

          2. ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 2 คือ พนักงานประจ าแผนกขนส่ง มีวุฒิการศึกษาระดับ

อนุปรญิญาและมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 10 ปี โดยผูใ้หส้มัภาษณ์มคีวามเหน็

วา่  

             ปญัหาทีพ่บในการปฏบิตังิาน คอื การตดิต่อประสานงานระหว่างพนักงานในแผนก 

เนื่องจากในแผนกขนส่งนัน้ มพีนักงานด้านลูกค้าสมัพนัธ์ ซึ่งปฏิบตังิานที่ส างานใหญ่และมี

พนกังานทีม่หีน้าทีร่บัค าส ัง่และปฏบิตังิานเกีย่วกบัการขนส่งโดยตรงอยู่ที่ส านักงานสาขา ท าให้

ในบางครัง้การติดต่อประสานงานมีความคลาดเคลื่อน อาจจะด้วยความรู้ความสามารถของ

พนักงานที่อยู่สาขานัน้ จึงมีความเข้าใจในการบริการไม่มาก แต่มีความสามารถในการ

ประสานงานกบัพนกังานระดบัล่างไดด้ ี 
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             ผู้ให้สมัภาษณ์เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจเป็นไปได้ คือ ควรให้มีการ

พดูคุยท าความเขา้ใจกนัมากขึน้ เนื่องจากในปจัจุบนันี้ พนักงานที่ปฏบิตังิานที่ส านักงานใหญ่

และพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านกังานสาขานัน้ไม่ไดม้โีอกาสได้พบหรอืพูดคุยกนัเกี่ยวกบัความ

เขา้ใจในการสื่อสาร เนื่องจากแต่ละคนนัน้ตอ้งปฏบิตังิานตามค าส ัง่ไปเป็นครัง้คราว ไม่ได้มเีวลา

เพยีงพอในการท าความเขา้ใจกนัในเรื่องต่างๆ ผู้ให้สมัภาษณ์มคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า ควรให้มี

การจดัประชุมร่วมระหวา่งพนกังานภายในบรษิทัในทุกๆ ระดบั 

          แผนกบรกิารน าเขา้และส่งออกสนิคา้  

          เป็นตวัแทนขายค่าระวางสินค้า ในแผนกมีพนักงานจ านวน 7 คน มีหน้าที่ความ

รบัผดิชอบหลกัในการใหบ้รกิารแก่ลูกค้า ด าเนินการผ่านพธิศีุลกากร ประสานงานการขนยา้ย

สนิคา้ ด าเนินการดา้นเอกสารและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 

          1. ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 1 คอื หวัหน้าแผนกบรกิารน าเขา้และส่งออก มวีุฒกิารศกึษา

ระดบัปรญิญาตรดีา้นการบรหิารธุรกจิ มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 15 ปี โดย

ผูใ้หส้มัภาษณ์มคีวามคดิเหน็วา่  

             ปญัหาทีพ่บในการปฏบิตังิาน คอื เทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน เนื่องจากในบรษิทัฯ 

นัน้ยงัมกีารน าเทคโนโลยมีาใชค้่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะในด้านการขนส่งโดยรถบรรทุกลากจูง

นัน้ ไม่ได้มกีารน าเทคโนโลยขีึน้พื้นฐาน เช่น ระบบตดิตามและบอกต าแหน่งของยานพาหนะ 

(GPS) มาใชง้าน ซึง่การท างานของแผนกนี้ จะมหีน้าทีท่ ีจ่ะตอ้งยนืยนักบัลกูคา้ไดว้า่ สนิคา้ทีร่บั
บรกิารมานัน้จะต้องส่งขึน้เรอืให้ทนัก าหนดเวลา แต่การที่ไม่ทราบต าแหน่งของรถ ท าให้เป็น

อุปสรรคในการท างานเป็นอยา่งมาก  

             ผูใ้หส้มัภาษณ์เสนอแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีอ่าจเป็นไปได ้คอื บรษิทัฯ ควรจะมี

การลงทุนในระบบและอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถบรรทุกและระบบที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่จะสามารถสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้ เพราะหากการน าสนิค้าไปส่งได้ไม่

ทนัก าหนดเวลา อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งสญูเสยีลกูคา้รายดงักล่าวไป 

          2. ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 2 คือ พนักงานประจ าแผนกบรกิารน าเขา้และส่งออก มีวุฒิ

การศกึษาระดบัปรญิญาตรดีา้นบรหิารธุรกจิ และมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 5 

ปี โดยผูใ้หส้มัภาษณ์มคีวามคดิเหน็วา่  

             ปญัหาที่พบในการปฏบิตังิาน คอื การเบกิเงนิทดรอง เนื่องจากในการจ่ายช าระค่า

ขนส่งทางเรอืและค่าระวางสนิคา้ทางเรอืนัน้ จะตอ้งมกีารช าระเงนิล่วงหน้าก่อน แลว้ทางบรษิทัฯ 
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จงึสามารถไปเรียกเกบ็จากลูกค้าได้ แต่การเบิกเงิน ในบางครัง้ไปได้อย่างล่าช้า ท าให้เป็น

อุปสรรค ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปญัหาเรื่องการจองเรอืไม่ทนั  

             ผู้ให้สมัภาษณ์เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจเป็นไปได้ คือ ควรให้มีการ

วางแผนในการก าหนดวนัเวลาทีต่อ้งมกีารจ่ายเชค็ไวล้่วงหน้า 

          แผนกบญัชแีละการเงนิ 

          ในแผนกมพีนักงานจ านวน 5 คน มีหน้าที่ความรบัผิดชอบหลกัในการจดัท าเอกสาร

ต่างๆ ทางด้านบญัช ีรวมถึงการออกใบเสร็จรบัเงินและการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป จดัท างบประมาณต่างๆ ทีผู่บ้รหิารตอ้งการใช ้เช่น งบกระแส

เงนิสด งบประมาณการลงทุน เป็นตน้ 

          1. ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 1 คอื หวัหน้าแผนกบญัชแีละการเงิน มีวุฒิการศึกษาระดบั

ปรญิญาโทดา้นการบญัช ีมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 12 ปี โดยผู้ให้สมัภาษณ์

มคีวามคดิเหน็วา่  

             ปญัหาที่พบในการปฏิบัติงาน คือ  การจัดท างบการเงินไม่ทันก าหนดเวลา 

เนื่องมาจากการส่งเอกสารทางบญัชเีพื่อให้แผนกบญัชที าการบนัทกึรายละเอยีดต่างๆ มคีวาม

ล่าชา้ ไม่สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายไดท้นัเวลา ส่งผลใหก้ารจดัท างบล่าชา้  

             ผูใ้หส้มัภาษณ์เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจเป็นไปได้ คอื ควรมกีารตดิต่อ

ประสานงานกนัใหเ้ขา้ใจมากขึน้ เนื่องจากพนกังานบางคนขาดความเขา้ใจเรื่องก าหนดเวลาใน

การจดัท างบการเงนิ ซึง่เป็นเรื่องทีต่อ้งประสานงานกนัในหลายๆ แผนก พนักงานจ านวนมาก

ท างานโดยไม่ไดค้ านึงถงึเรื่องนี้ เพยีงแต่ท างานของแต่ละคนใหท้นัเวลา  

          2. ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 2 คอื พนักงานประจ าแผนกบญัชแีละการเงนิ มวีุฒกิารศกึษา

ระดบัปริญญาโทด้านการเงิน มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน  6 ปี โดยผู้ให้

สมัภาษณ์มคีวามคดิเหน็วา่  

             ปญัหาที่พบในการปฏิบัติงาน คือ ไม่สามารถท าเช็คจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ได้ทัน

ก าหนดเวลา เนื่องมาจากการที่เชค็แต่ละฉบบันัน้ ต้องให้มกีารลงนามเป็นจ านวน 2 ท่าน ใน
บางครัง้ผูล้งนามไม่มเีวลาวา่งในการลงนาม ท าใหม้คีวามล่าชา้ในการจดัท าเชค็นัน้  

             ผูใ้หส้มัภาษณ์เสนอแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีอ่าจเป็นไปได ้คอื ควรใหม้กีารเพิม่ผู้

มอี านาจในการลงนามในเช็ค เนื่องจากในบางครัง้ผู้มีอ านาจนัน้ไม่มมีีเวลาว่าง กอ็าจให้ผู้มี

อ านาจท่านอื่นลงนามแทน 
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          แผนกลานวางตูค้อนเทนเนอร ์

          ในแผนกมพีนกังานจ านวน 61 คน มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการบรหิารลานวางตู้

และตู้คอนเทนเนอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมส าหรบัการให้บรกิารต่างๆ เช่น การให้เช่ าบรเิวณ

ส าหรบัวางตู ้การซ่อมตู ้การลา้งตู ้ส ารวจสภาพตู ้เป็นตน้และมหีน้าทีใ่นการปล่อยรถลากจงูและ

รถกึง่พ่วงจากการประสานงานของแผนกขนส่งเพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ รวมถงึแก้ปญัหาต่างๆ ที่

อาจเกดิขึน้ในบรเิวณสถานทีท่ างานและระหวา่งทางการขนส่ง 

          1. ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 1 คอื หวัหน้าแผนกลานวางตู้คอนเทนเนอร์ มวีุฒิการศกึษา

ระดบัปรญิญาตรดีา้นบรหิารธุรกจิ มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 14 ปี โดยผู้ให้

สมัภาษณ์มคีวามคดิเหน็วา่  

             ปญัหาที่พบในการปฏิบตัิงาน คือ สถานที่ปฏิบตัิหรือลานส าหรบัวางตู้ ซึ่งที่เป็น

สถานที่ส าหรบัวางตู้ ซ่อมตู้ ล้างตู้ รวมทัง้เป็นสถานที่ในการจอดรถบรรทุกลากจูงอีกด้วย 

เนื่องจากสถานที่นัน้มลีกัษณะปากทางเขา้ค่อนขา้งแคบ มีลกัษณะลึกเข้าไปด้านใน ซึ่งเป็น

ปญัหาในการเข้าออกของรถบรรทุกลากจูง เนื่ องจากรถบรรทุกลากจูงนัน้มีขนาดใหญ่ 

ผลกระทบทีต่ามมาคอืความล่าชา้ ในการรบัและส่งตู ้ปญัหารถตดิ และในฤดูฝน กจ็ะพบปญัหา

น ้าท่วมขงัในบรเิวณลานวางตูอ้กีดว้ย เป็นผลใหตู้ค้อนเทนเนอรไ์ดร้บัความเสยีหาย  

             ผู้ให้ส ัมภาษณ์เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจเป็นไปได้ คือ ควรมีการ

พจิารณาในการคดัเลอืกสถานที่ในการปฏบิตังิานใหม่หรอืการลงทุนในหาลานใหม่ เพื่อความ

สะดวกในการปฏบิตังิานและความพงึพอใจของลกูคา้อกีดว้ย เนื่องจากมลีกูคา้หลายรายกไ็ด้พูด

ถงึเรื่องของสถานทีด่ว้ยเช่นกนั  

          2. ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 2 คือ พนักงานประจ าแผนกลานวางตู้คอนเทนเนอร์ มีวุฒิ
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 14 ปี โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์มคีวามคดิเหน็วา่  

             ปญัหาทีพ่บในการปฏบิตังิาน คอื ในการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกลากจูงนัน้ พนักงานมี
ความต้องการใช้อะไหล่ในการซ่อมบ ารุงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถซ่อมแซมรถได้อย่าง
รวดเรว็และให้รถสามารถใช้งานได้อย่างเรว็ที่สุด แต่ในการท างานไม่ได้เป็นเช่นนัน้ คอื ขาด
อะไหล่ในการซ่อมบ ารุง ท าให้ต้องรอในการสัง่ซื้ออะไหล่ ส่งผลให้ในบางช่วงเวลาไม่มีรถ
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร และบรษิทัฯ กป็ระสบปญัหาในการขาดรายได ้ 
             ผูใ้หส้มัภาษณ์เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจเป็นไปได้ คอื ให้มกีารส ารอง
อะไหล่ ที่มคีวามจ าเป็นหรอือะไหล่ที่มกีารใช้งานเป็นประจ าไวใ้ห้เพียงพอส าหรบัการใช้งาน 
ไม่ใหเ้สยีเวลาในการรอคอยอะไหล่และไม่ใหเ้สยีโอกาสในการท ารายไดใ้หก้บับรษิทั 
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แหล่งข้อมลุทุติยภมิู 
          ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูจิากแหล่งต่างๆ ประกอบดว้ยงบการเงนิในปีพ.ศ.
2551-2553 ซึง่ประกอบดว้ยงบก าไรขาดทุนและรายละเอยีดประกอบงบการเงนิ ดงัตารางที่ 4 
ตารางที ่5 และตารางที ่6 
 

ตารางที ่4 งบการเงนิเปรยีบเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั 

บรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 และ 2551 

(หน่วย:บาท) 
 2553 2552 2551 

รายได ้     

        รายไดค้่าขนสง่ 27,493,900 28,083,500 35,468,100 
        รายไดค้่าบรกิาร 25,359,400 29,831,500 25,870,300 

        รายไดอ้ื่น 865,600 313,300 1,269,200 

                รวมรายได ้ 53,718,900 58,228,300 62,607,600 
ค่าใชจ้่าย 

  
  

        ตน้ทุนการขนส่ง 25,301,700 24,215,600 32,780,200 
        ตน้ทุนการบรกิาร 17,290,000 17,042,100 16,982,200 
        ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 7,831,600 7,675,400 7,512,000 

        ค่าใชจ้่ายอื่น 762,500 936,600 0 

                รวมค่าใชจ้่าย 51,185,800 49,869,700 57,274,400 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิ
ได ้ 2,533,100 8,358,600 5,333,200 

ตน้ทุนทางการเงนิ 206,300 229,500 95,200 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 2,326,800 8,129,100 5,238,000 

ภาษเีงนิได ้ 1,118,200 1,264,400 0 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 1,208,600 6,864,700 5,238,000 
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ตารางที ่5 รายละเอยีดประกอบงบการเงนิ (ตน้ทุนการขนส่ง) 

บรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั 

รายละเอยีดประกอบงบการเงนิ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2553 และพ.ศ.2552 และพ.ศ.2551 

 
  2553 ร้อยละ 2552 ร้อยละ 2551 ร้อยละ 
ตน้ทุนการขนสง่             

ค่าน ้ามนั 10,771,000 42.56 9,411,000 38.87 14,129,200 43.11 
 คา่ผา่นทาง-ทางด่วน 6,370,700 25.18 5,520,000 22.80 7,890,000 24.07 
เงนิเดอืน 2,161,000 8.54 2,562,000 10.58 2,979,000 9.09 
ค่าเสื่อมราคา 1,810,000 7.15 1,940,000 8.01 2,299,000 7.01 
ค่าซ่อมบ ารุง 1,261,000 4.98 1,461,000 6.03 1,430,000 4.36 
ค่าเบีย้ประกนั 1,120,000 4.43 1,201,000 4.96 1,740,000 5.31 
ค่ายาง 1,080,000 4.27 1,370,000 5.66 1,410,000 4.30 
ภาษรีถยนต ์ 230,000 0.91 270,000 1.11 260,000 0.79 
ค่าประกนัสงัคม 100,000 0.40 80,000 0.33 140,000 0.43 
ค่าบรกิาร 90,000 0.36 140,600 0.58 230,000 0.70 
ค่าธรรมเนียม 140,000 0.55 40,000 0.17 20,000 0.06 
ค่าอุบตัเิหตุ 80,000 0.32 20,000 0.08 3,000 0.01 
 เงนิส ารองเลี้ยงชพี 10,000 0.04 30,000 0.12 40,000 0.12 
คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 70,000 0.28 140,000 0.58 160,000 0.49 
ค่าโทรศพัท ์ 8,000 0.03 30,000 0.12 50,000 0.15 

  25,301,700  24,215,600  32,780,200  
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ตารางที ่6 รายละเอยีดประกอบงบการเงนิ (ตน้ทุนการบรกิาร) 
บรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั 

รายละเอยีดประกอบงบการเงนิ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2553 และพ.ศ.2552 และพ.ศ.2551 

 
  

2553 ร้อยละ 2552 ร้อยละ 2551 ร้อยละ 

ตน้ทุนการบรกิาร       

    เงนิเดอืน 3,980,000 23.02 3,775,000 22.15 3,865,200 22.76 
    คา่จา้งท าความสะอาด 898,500 5.20 1,866,000 10.95 1,172,000 6.90 
    ค่าใชจ้่ายเดนิเอกสาร 920,000 5.32 1,040,000 6.10 850,000 5.01 
      ค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาสนิค้า 2,990,000 17.29 2,040,000 11.97 - - 
    ค่ายกตูค้อนเทนเนอร ์ 1,120,000 6.48 2,120,000 12.44 950,000 5.59 
    ค่าซ่อมบ ารุง 3,380,000 19.55 2,060,000 12.09 3,432,000 20.21 
    ค่าเช่า 1,110,000 6.42 1,180,000 6.92 4,475,000 26.35 
    ค่าสมทบผูป้ระกนัตน 170,000 0.98 150,000 0.88 180,000 1.06 
     คา่รกัษาความปลอดภยั 250,000 1.45 120,000 0.70 120,000 0.71 
     ค่าเครื่องเขยีน 44,000 0.25 50,000 0.29 50,000 0.29 
     เงนิส ารองเลีย้งชพี 30,000 0.17 60,000 0.35 110,000 0.65 
     ค่ารกัษาพยาบาล 2,000 0.01 480,000 2.82 7,000 0.04 
     ค่าเสื่อมราคา 202,000 1.17 295,000 1.73 - - 
     ค่าน ้ามนั/ผ่านทาง 1,500 0.01 294,100 1.73 20,000 0.12 
     ค่าไฟฟ้า/ประปา 1,810,000 10.47 1,070,000 6.28 1,260,000 7.42 
     ค่าโทรศพัท ์ 130,000 0.75 140,000 0.82 90,000 0.53 
     ค่าเบีย้ประกนั 7,000 0.04 - - - - 
     คา่บรกิาร/ค่าธรรมเนียม 90,000 0.52 71,000 0.42 40,000 0.24 
     ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 20,000 0.12 50,000 0.29 180,000 1.06 
     ภาษโีรงเรอืน 135,000 0.78 181,000 1.06 181,000 1.06 
        รวม 17,290,000  17,042,100  16,982,200  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

          เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งการน ามาศกึษาไดค้รบถ้วนแล้ว ในการวเิคราะห์ขอ้มูลนัน้จะ

น าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดแ้ลว้นัน้มาท าการวเิคราะห ์ดงันี้ 

          1. ข้อมูลปฐมภูมิ หรือ ขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ ผู้ศกึษาจะใช้วธิกีารวเิคราะห์

ขอ้มลูจากค าตอบของผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยแบ่งเป็นขอ้มูลจากผู้บรหิารระดบัสูงและพนักงานของ

บรษิทัฯ ดงันี้ 

              1.1 ผู้บรหิารระดบัสูง ผู้ศกึษาท าการสมัภาษณ์ผู้บรหิารระดบัสูงเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่

เกีย่วขอ้งกบัองคก์รและการบรหิารงาน ดงันี้ 

                   1.1.1 วสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

                   1.1.2 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร 

                   1.1.3 ปญัหาในการบรหิารงาน รวมทัง้แนวทางในการแกไ้ข 

                   1.1.4 ทศิทางการเจรญิเตบิโตขององคก์ร 

              1.2 หวัหน้าแผนกและพนักงานประจ าแผนก ผู้ศกึษาท าการสมัภาษณ์หวัหน้าและ

พนกังานประจ าแผนกเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ดงันี้ 

                   1.2.1 ปญัหาทีพ่บในการท างาน 

                   1.2.2 แนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีพ่บในการท างาน 

          หลงัจากนัน้จะใชผ้งักา้งปลาในการวเิคราะหห์าปญัหาและสาเหตุจากการใหส้มัภาษณ์ของ

ผูใ้หส้มัภาษณ์ขา้งตน้ 

          2. ข้อมลูทุติยภมิู หรอื ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงบการเงนิและรายละเอยีดประกอบงบการเงนิ ผู้

ศกึษาจะใช้วธิีการวเิคราะห์จากรายได้ ค่าใช้จ่ายและก าไรของบริษัทฯ ซึ่งจะท าการศึกษา

โดยเฉพาะตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารดา้นการขนส่ง เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุน

หลกัของบริษัทฯ หรือมีผลรวมของต้นทุนสูงสุดในแต่ละปี และมีความเสี่ยงที่จะประสบผล

ขาดทุนจากการให้บรกิารด้านการขนส่งสูง โดยการจ าแนกโครงสร้างและวเิคราะห์พฤตกิรรม

ของตน้ทุนและการเปลีย่นแปลงของตน้ทุนในแต่ละปี  
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ผลการศึกษา 

 

          ผู้ศกึษาได้ท าการศึกษาการด าเนินงานของบรษิัท ซทีี ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงานจาก 5 แผนก รวมทัง้การศึกษางบการเงินของบริษัทฯ             

ผลการศกึษามดีงัต่อไปนี้ 

          1. จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร  

          2. ปญัหาและสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ขององคก์ร 

          3. โครงสรา้งตน้ทุนขององคก์ร 

          จากขอ้มูลขา้งต้น ผู้ศกึษาจะท าการก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงานหลกัของบรษิัท   
ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดั 
 

จดุอ่อน จดุแขง็ โอกาสและอปุสรรคขององคก์ร 

 

          จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร แสดงให้เหน็ถึงจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรคของ

องคก์ร สรุปไดด้งันี้ 
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ปัจจยัเชิงบวก ปัจจยัเชิงลบ 
    

ปัจ
จยั

ภา
ยใ
น 

 

จดุแขง็ 

ผู้ บ ริห า ร แล ะพนั ก ง าน ส่ ว น ให ญ่ มี
ประสบการณ์ตรงในธุรกิจขนส่งมาเป็น
เวลานาน บรษิทัฯ ก่อตัง้มาเป็นเวลานาน
และเป็นที่รู้จกัของลูกค้า รวมถึงการมี
พันธมิตรทางการค้า  ท าเลที่ตัง้ของ
ส านักงานและสาขาอยู่ในบรเิวณที่ตดิต่อ
สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิง่ในธุรกจิขนส่ง
สนิค้า น าเข้าและส่งออกสนิค้า บริษัทฯ 
สามารถใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดใ้นทุกระดบั 

จดุอ่อน 

รถบรรทุกซึง่เป็นเครื่องมอืหลกัในระบบการ
ท างานของบริษัทฯ มีอายุการท างานมา
นานแต่บรษิทัฯ ยงัขาดเงนิในการลงทุนดา้น
เครื่องมอืและอุปกรณ์ การขาดบุคคลากรที่
มคีวามรู้ความสามารถในระบบโลจิสติกส์
สมยัใหม่ การขาดเครื่องมือเครื่องใช้ขาด
ความทนัสมยั 

ปัจ
จยั

ภา
ยน

อก
 

 

โอกาส 

การเปิดเขตการค้าเสรี ส่งผลให้มีการ
น า เ ข้ า แ ล ะ ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า ม า ก ขึ้ น 
เนื่องมาจากการทีส่นิคา้น าเขา้และส่งออก
มีราคาลดลงอันเนื่ องมาจากภาษีที่ต้อง
เสยีมมีลูค่าลดลง 

อปุสรรค 

การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาน ้ามนัซึ่งส่งผล
โดยตรงกบัธุรกจิ รวมถงึการปรบัตวัเพิม่ขึน้
ค่าบ ารุงรกัษา ต้นทุนการให้บรกิารรวมถึง
ต้นทุนในการขายและบรหิารกม็แีนวโน้มที่
จะเพิม่ขึน้ตามสภาพเศรษฐกจิ 

 

ภาพที ่4 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร 
           
ปัญหาและสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึ้นขององคก์ร 
 

          ผลการสมัภาษณ์บุคลากรในแต่ละแผนกจ านวน 5 แผนกๆ ละ 2 คน เพื่อน ามา

วเิคราะหป์ญัหาและสาเหตุของปญัหา สามารถสรุปได ้ดงันี้  

          แผนกบรหิาร 

          ในแผนกมพีนักงานจ านวน 5 คน ซึ่งมหีน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการควบคุมการ

บรหิารองคก์รในระดบัปฏบิตักิารโดยรวม โดยทีจ่ะดแูลงานส่วนอื่นๆ ทีแ่ยกออกจากหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบหลกัของแผนกอื่นๆ อกี 4 แผนก ไดแ้ก่ งานจดัซือ้ งานบุคคล งานเลขานุการ 

          ผูใ้หส้มัภาษณ์ประกอบดว้ย 

          1. หวัหน้าแผนกบริหาร มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านอกัษรศาสตร์ และมี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 20 ปี  
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          2. พนกังานประจ าแผนกบรหิาร มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรดีา้นบรหิารธุรกจิและมี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 1 ปี 7 เดอืน  

          มผีลการสมัภาษณ์ดงัตารางที ่7 

 

ตารางที ่7 แสดงผลการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกบรหิาร 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบใน
การปฏิบติังาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจ
เป็นไปได้ 

หวัหน้าแผนก
บริหาร 

การที่พนักงานส่วนมากใน
แผนกเป็นพนักงานที่ท างาน
ร่วมกนัมานานและยดึตดิกบั
ระบบการท างานเดิมๆ ไม่
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ท าให้
กา รที่ จ ะน า เทค โน โ ลยีที่
สามารถสร้างการท างานให้มี
ความสะดวกมากขึ้นเป็นไป
ไดย้าก 

ควรใหม้กีารฝึกอบรมการใช้งานส าหรบั
เทคโนโลยีใหม่ๆ และให้มีการน า
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้งานสม ่าเสมอ 
ในอดตีไม่ได้มกีารน าอเีมล์มาใช้ แต่ใน
ปจัจุบนัไดม้กีารน ามาใช้ ซึ่งในช่วงแรก
ที่น ามาใช้งาน พบว่ามีปญัหามาก
พอสมควร แต่หลังจากนัน้ก็ค่อยๆ มี
การพฒันาความสามารถในการใช้งาน
เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ให้ส ัมภาษณ์คิดว่า ใน
เทคโนโลยอีื่นๆ กน่็าจะเป็นเช่นเดยีวกนั 

พนักงานประจ า
แผนกบริหาร 

การขาดเทคโนโลยเีขา้มาช่วย
ในการปฏบิตังิานและการรวม
อ านาจไว้ที่ผู้บริหาร ซึ่งใน
บางครัง้ตอ้งการความเร่งด่วน 
แต่ผู้บริหารไม่อยู่ท าให้การ
ท างานเกดิความล่าชา้ 

ควรให้มีการกระจายอ านาจให้กับผู้มี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบัเรื่องของความเร่งด่วน
นัน้ๆ ในการตดัสนิใจด าเนินการแทนได้ 

       
          แผนกขนส่ง 

          ในแผนกมพีนกังานจ านวน 7 คน ซึ่งมหีน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการให้บรกิารแก่

ลกูคา้และจดัหารถลากจงูและรถกึง่พ่วงส าหรบัใหบ้รกิารรบัและส่งสนิคา้ให้ทนัตามก าหนดเวลา 

รวมถงึการออกเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ ใบเสนอราคา ใบแจง้หนี้ ใบสัง่ปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

          ผูใ้หส้มัภาษณ์ประกอบดว้ย 

          1. หัวหน้าแผนกขนส่ง มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาและมีประสบการณ์ใน

อุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 11 ปี   
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          2. พนกังานประจ าแผนกขนส่ง มวีฒุกิารศกึษาระดบัอนุปรญิญาและมปีระสบการณ์ใน

อุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 10 ปี  

          มผีลการสมัภาษณ์ดงัตารางที ่8 

ตารางที ่8 ผลการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกขนสง่ 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบใน
การปฏิบติังาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเป็นไปได้ 

หวัหน้าแผนกขนส่ง - รถบรรทุกทใีช้ในการให้บรกิาร
ขนส่งของบริษัทฯ มีจ านวนไม่
เพยีงพอต่อความต้องการใช้งาน 
ซึง่เป็นปญัหาหลกัทีท่ าใหบ้รษิทัฯ 
ต้องสูญเสียรายได้ในแต่ละปีไป
เป็นจ านวนมาก และรถบรรทุกที่
มีอยู่นัน้มีสภาพค่อนข้างเก่าท า
ให้มีปญัหาระหว่างการขนส่ง
ค่อนขา้งมาก เช่น รถเสยีหรอืเกดิ
อุบตัเิหตุ เป็นตน้ 
- ผลตอบแทนพนักงานขบัรถที่
ต ่าเกนิไป ท าให้พนักงานก่อการ
ทุจรติ 

- ควรให้มีการจัดหารถบรรทุก
เพิม่ขึน้ เพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ จะ
ช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนไม่น้อย เนื่องจากไม่
ตอ้งเสยีโอกาสในการใหบ้รกิารแก่
ลูกค้า จากเหตุที่มรีถไม่เพยีงพอ
ในการใหบ้รกิารขนส่ง 
 
 
 
- พิจ า รณา เพิ่ม ผลตอบแทน
พนั ก ง าน ขับ ร ถ  เ พร า ะ เ ป็ น
ต าแหน่งทีก่่อการทุจรติไดง้่ายและ
สรา้งความสญูเสยีบรษิทัฯ ได ้
- จดักจิกรรมสรา้งความผกูพนักบั
อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ ใ ห้ พ นั ก ง า น มี
ความรู้ สึก เ ป็นส่ วนหนึ่ ง ของ
องคก์รและช่วยลดการทุจรติ 

พนักงานประจ า
แผนกขนส่ง 

การติดต่อประสานงานระหว่าง
พนักงานในแผนก เนื่องจากใน
แผนกขนส่งนัน้ มีพนักงานด้าน
ลกูคา้สมัพนัธ์ ซึ่งปฏบิตังิานที่ส า
งานใหญ่และมพีนกังานทีม่หีน้าที่
รบัค าส ัง่และปฏบิตัิงานเกี่ยวกบั
การขนส่งโดยตรงอยูท่ ีส่ านกังาน  

ควรใหม้กีารพดูคุยท าความเขา้ใจ
กนัมากขึน้ เนื่องจากในปจัจุบนันี้ 
พนกังานทีป่ฏบิตังิานที่ส านักงาน
ใหญ่และพนักงานที่ปฏิบตังิานที่
ส านักงานสาขานัน้ไม่ได้มโีอกาส
ได้พบหรือพูดคุยกันเกี่ยวกับ
ความเขา้ใจในการสื่อสาร  



40 
 

 

35 

ตารางที ่8 (ต่อ) ผลการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกขนสง่ 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบใน
การปฏิบติังาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเป็นไปได้ 

พ นั ก ง า น ป ร ะ จ า
แผนกขนส่ง 

สาขา ท าใหใ้นบางครัง้การตดิต่อ
ประสานงานมคีวามคลาดเคลื่อน 
อาจจะด้วยความรู้ความสามารถ
ของพนักงานที่อยู่สาขานัน้ จึงม ี
ความเขา้ใจในการบรกิารไม่มาก 
แ ต่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประสานงานกับพนักงานระดับ
ล่างไดด้ ี

เ นื่ อ ง จ า ก แ ต่ ล ะ ค น นั ้น ต้ อ ง
ปฏิบตัิงานตามค าส ัง่ไปเป็นครัง้ 

คราว ไม่ไดม้เีวลาเพยีงพอในการ
ท าความเข้าใจกันในเรื่องต่างๆ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์มคีวามเหน็เพิม่เตมิ
ว่า ควรให้มีการจัดประชุมร่วม
ระหวา่งพนกังานภายในบรษิทัใน
ทุกๆ ระดบั 

 

          แผนกบรกิารน าเขา้และส่งออกสนิคา้  

          เป็นตวัแทนขายค่าระวางสนิคา้ ในแผนกมพีนกังาน 7 คน มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั

ในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ ด าเนินการผ่านพธิศีุลกากร ประสานงานการขนยา้ยสนิคา้ ด าเนินการ

ดา้นเอกสารและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 

          ผูใ้หส้มัภาษณ์ประกอบดว้ย 

          1. หวัหน้าแผนกบริการน าเขา้และส่งออก มีวุฒิการศกึษาระดบัปรญิญาตรีด้านการ

บรหิารธุรกจิและมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 15 ปี  

          2. พนกังานประจ าแผนกบรกิารน าเขา้และส่งออก มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรดี้าน

บรหิารธุรกจิและมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 5 ปี 

          มผีลการสมัภาษณ์ดงัตารางที ่9 

ตารางที ่9 ผลการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกบรกิารน าเขา้และส่งออก 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบใน
การปฏิบติังาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเป็นไปได้ 

หวัหน้าแผนกบริการ
น าเข้าและส่งออก 

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากในบรษิทัฯ นัน้ยงัมกีาร
น าเทคโนโลยมีาใช้ค่อนขา้งน้อย 
โดยเฉพาะในด้านการขนส่งโดย
รถบรรทุกลากจงูนัน้ ไม่ไดม้กีาร  

ควรจะมีการลงทุนในระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของรถบรรทุกและ
ระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ได ้ 
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ตารางที ่9 (ต่อ) ผลการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกบรกิารน าเขา้และส่งออก 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบใน
การปฏิบติังาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเป็นไปได้ 

หวัหน้าแผนกบริการ
น าเข้าและส่งออก 

น าเทคโนโลยีขึ้นพื้นฐาน เช่น 
ระบบติดตามและบอกต าแหน่ง
ของยานพาหนะ (GPS) มาใช้
งาน ซึง่การท างานของแผนกนี้ 

เพราะหากการน าสินค้าไปส่งได้
ไม่ทนัก าหนดเวลา อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ต้องสูญเสียลูกค้าราย
ดงักล่าวไป 

พ นั ก ง า น ป ร ะ จ า
แผนกบริการน าเข้า
และส่งออก 

จะมีหน้าที่ที่จะต้องยืนย ันกับ
ลูกค้าได้ว่า สนิค้าที่รบับรกิารมา
นั ้น จ ะ ต้ อ ง ส่ ง ขึ้ น เ รื อ ใ ห้ ทัน
ก าหนดเวลา แต่การที่ไม่ทราบ
ต าแห น่ ง ของ รถ  ท า ใ ห้ เ ป็ น
อุปสรรคในการท างานเป็นอย่าง
มากการเบกิเงนิทดรอง เนื่องจาก
ในการจ่ายช าระค่าขนส่งทางเรอื
และค่าระวางสินค้าทางเรือนั ้น
จะต้องมีการช าระเงินล่วงหน้า
บางส่วนก่อน แล้วทางบริษัทฯ 
จงึสามารถไปเรยีกเกบ็จากลูกค้า
ได ้แต่การเบกิเงนิ ในบางครัง้ไป
ได้ด้วยความล่าช้า ท าให้เป็น
อุปสรรคซึ่งอาจก่อให้เกิดปญัหา
เรื่องการจองเรอืไม่ทนั 

ควรให้มีการ วางแผน ในการ
ก าหนดวนัเวลาที่ต้องมีการจ่าย
เชค็ไวล้่วงหน้า 

 

          แผนกบญัชแีละการเงนิ 

          ในแผนกมพีนักงานจ านวน 5 คน มีหน้าที่ความรบัผิดชอบหลกัในการจดัท าเอกสาร

ต่างๆ ทางด้านบญัช ีรวมถึงการออกใบเสร็จรบัเงินและการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป จดัท างบประมาณต่างๆ ทีผู่บ้รหิารตอ้งการใช ้เช่น งบกระแส

เงนิสด งบประมาณการลงทุน เป็นตน้ 

          ผูใ้หส้มัภาษณ์ประกอบดว้ย 
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          1. หวัหน้าแผนกบญัชแีละการเงนิ มวีุฒิการศกึษาระดบัปรญิญาโทด้านการบญัช ีมี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 12 ปี 

          2. พนกังานประจ าแผนกบญัชแีละการเงนิ มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทด้านการเงนิ 

มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 6 ปี 

          มผีลการสมัภาษณ์ดงัตารางที ่10 

ตารางที ่10 ผลการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกบญัชแีละการเงนิ 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบใน
การปฏิบติังาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเป็นไปได้ 

หวัหน้าแผนกบญัชี
และการเงิน 

การจัดท า งบการ เ งิน ไม่ ทัน
ก าหนดเวลา เนื่องมาจากการส่ง
เอกสารทางบญัชขีองแผนกอื่นๆ 
เพื่อให้แผนกบญัชีท าการบนัทึก
รายละเอียดต่างๆ มคีวามล่าช้า 
ไ ม่ ส า มา รถ รับ รู้ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่าใชจ้่ายไดท้นัเวลา ส่งผลใหก้าร
จดัท างบการเงนิมคีวามล่าชา้ 

ควรมีการติดต่อประสานงานกัน
ให้ เ ข้ า ใ จมากขึ้ น  เ นื่ อ ง จ า ก
พนักงานบางคนขาดความเข้าใจ
เรื่องก าหนดเวลาในการจดัท างบ
การ เ งิน  ซึ่ ง เ ป็ น เ รื่ อ งที่ ต้ อ ง
ประสานงานกนัในหลายๆ แผนก 
พนักงานจ านวนมากท างานโดย
ไม่ได้ค านึงถึงเรื่องนี้  เพียงแต่
ท าง านของแต่ละคนให้ เส ร็จ
ทนัเวลาทีก่ าหนด 

พนักงานประจ า
แผนกบญัชีและ
การเงิน 

ไม่สามารถท าเช็คจ่ายเงินให้
เ จ้ า ห นี้ ไ ด้ ทัน ก า ห นด เ ว ล า 
เนื่องมาจากการที่เชค็แต่ละฉบบั
นั ้น  ต้องให้มีการลงนามโดย
กรรมการเป็นจ านวน 2 ท่าน ใน
บางครัง้ผู้ลงนามไม่มเีวลาว่างใน
การลงนาม ท าใหม้คีวามล่าช้าใน
การจดัท าเชค็นัน้ 

ควรเพิม่จ านวนผู้มอี านาจในการ
ลงนามของเชค็ ซึง่หากผูท้ีล่งนาม
เป็นประจ าไม่อยู่ ก็สามารถให้
กรรมการท่านอื่นลงนามแทนได ้

 

          แผนกลานวางตูค้อนเทนเนอร ์

          ในแผนกมพีนกังานจ านวน 61 คน มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการบรหิารลานวางตู้

และตู้คอนเทนเนอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมส าหรบัการให้บรกิารต่างๆ เช่น การให้เช่าบรเิวณ

ส าหรบัวางตู ้การซ่อมตู ้การลา้งตู ้ส ารวจสภาพตู ้เป็นตน้และมหีน้าทีใ่นการปล่อยรถลากจงูและ
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รถกึง่พ่วงจากการประสานงานของแผนกขนส่งเพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ รวมถงึแก้ปญัหาต่างๆ ที่

อาจเกดิขึน้ในบรเิวณสถานทีท่ างานและระหวา่งทางการขนส่ง 

          ผูใ้หส้มัภาษณ์ประกอบดว้ย 

          1. หัวหน้าแผนกลานวางตู้คอนเทนเนอร์ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน

บรหิารธุรกจิ มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 14 ปี  

          2. พนักงานประจ าแผนกลานวางตู้คอนเทนเนอร์ มวีุฒกิารศึกษาระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งจ านวน 14 ปี  

          มผีลการสมัภาษณ์ดงัตารางที ่11 

 

ตารางที ่11 แสดงผลการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกลานวางตูค้อนเทนเนอร์ 

ผู้ให้สมัภาษณ์ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบใน
การปฏิบติังาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเป็นไปได้ 

หัวหน้าแผนกลาน
วางตู้คอนเทนเนอร ์

สถานที่ปฏิบัติหรือลานส าหรับ
วางตู้ ซึ่งที่เป็นสถานที่ส าหรับ
วางตู้ ซ่อมตู้ ล้างตู้ รวมทัง้เป็น
สถานทีใ่นการจอดรถบรรทุกลาก
จงูอกีดว้ย เนื่องจากสถานที่นัน้มี
ล ักษณะปากทางเข้าค่อนข้าง
แคบ มีลกัษณะลึกเขา้ไปด้านใน 
ซึง่เป็นปญัหาในการเขา้ออกของ
รถบรรทุกลากจูง  เนื่ องจาก
รถบรรทุกลากจูงนัน้มขีนาดใหญ่ 
ผลกระทบทีต่ามมาคอืความล่าชา้ 
ในการรบัและส่งตู้ ปญัหารถติด 
และในฤดูฝน ก็จะพบปญัหาน ้ า
ท่วมขังในบริเวณลานวางตู้อีก
ด้วย เป็นผลให้ตู้คอนเทนเนอร์
ไดร้บัความเสยีหาย 

ควรมกีารพจิารณาในการคดัเลอืก
สถานทีใ่นการปฏบิตังิานใหม่หรอื
การลงทุนในหาลานใหม่ เพื่ อ
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจของลูกค้าอีก
ดว้ย เนื่องจากมลีูกค้าหลายรายก็
ได้พูดถึงเรื่องของสถานที่ด้วย
เช่นกนั 

พ นั ก ง า น ป ร ะ จ า
แผนกลานวางตู้คอน
เทนเนอร ์

ในการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกลาก
จงูนัน้ พนกังานมคีวามจ าเป็นใน
การใชอ้ะไหล่ในการซ่อมบ ารุง 

ควรให้มีการส ารองอะไหล่ ที่มี
ความจ าเป็นหรอือะไหล่ที่มคีวาม
จ าเป็นในการใชง้านเป็นประจ าไว ้
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ตารางที ่11 (ต่อ) ผลการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกลานวางตูค้อนเทนเนอร ์

ผู้ให้สมัภาษณ์ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบใน
การปฏิบติังาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
อาจเป็นไปได้ 

พ นั ก ง า น ป ร ะ จ า
แผนกลานวางตู้คอน
เทนเนอร ์

อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถ
ซ่อมแซมรถได้อย่างรวดเร็วและ
ให้รถสามารถใช้งานได้อย่างเร็ว
ที่สุด แต่ในการท างานไม่ได้เป็น
เช่นนัน้เพราะขาดอะไหล่ในการ
ซ่อมบ ารุง ท าให้ต้องรอในการ
สัง่ซื้ออะไหล่ ส่งผลให้ในบาง
ช่วงเวลาไม่มรีถเพียงพอต่อการ
ใหบ้รกิารขนส่ง ส่งผลให้บรษิทัฯ 
ประสบปญัหาในการขาดรายได ้

ใหเ้พยีงพอส าหรบัการใช้งานเพื่อ
ไม่ ให้ เสียเวลาในการรอคอย
อะไหล่และไม่ใหเ้สยีโอกาสในการ
ท ารายไดใ้หก้บับรษิทัฯ 

 

          การวเิคราะหข์อ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาหาสาเหตุและผลกระทบของปญัหาที่มต่ีอ

บรษิทัฯ  ผูศ้กึษาไดใ้ชแ้นวคดิของผงักา้งปลาในการวเิคราะห์หาสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ มผีล

การวเิคราะหป์ญัหา ดงัภาพที ่5 

 



 
ภาพที ่5 แผนผงักา้งปลา  

รายได้

และ

ก าไร

ลดลง 

ตน้ทุน 

 

การปฏบิตังิาน 

ตน้ทุนสงู 

ไม่มกีารเกบ็และวเิคระหข์อ้มลู

รวมทัง้การควบคุมตน้ทุน 

ไม่มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ไม่มตีวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน บุคลากร 

เครื่องมอื (รถบรรทุก) 

 ใชน้ ้ามนัมาก 

ขาดความรูท้างดา้น

เทคโนโลย ี

มสีภาพเก่า/ใชง้านมานาน 

ขาดการสนบัสนุน 

ไม่มตีวัชีว้ดัการใชต้น้ทนุ มสีภาพเก่า/ใชง้านมานาน 

ค่าบ ารุงรกัษาสงู 

ปฏบิตังิานไม่เตม็ความสามารถ 
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          จากแผนผงักา้งปลาขา้งตน้ สามารถอธบิายปญัหาและสาเหตุของปญัหาได ้ดงันี้  

          1. การปฏบิตังิานของพนกังาน มสีาเหตุมาจากการปฏบิตังิานของพนักงานนัน้ไม่ได้มี

เป้าหมายหรอืมกีารก าหนดผลความส าเรจ็ในการท างาน ท าให้พนักงานไม่ทราบว่างานที่ท าอยู่

นัน้ ท าไปเพื่ออะไรและผลส าเรจ็คอือะไร 

          2. บุคลากร มสีาเหตุมาจากบุคลากรของบรษิทัฯ ขาดความรูด้า้นเทคโนโลย ีการสื่อสาร 

ท าใหข้าดประสทิธภิาพในการสื่อสารระหว่างบุคคล สาเหตุหนึ่งมาจากการที่บรษิทัฯ ไม่มกีาร

ฝึกอบรมหรอืการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชง้าน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

          3. อุปกรณ์ คอืรถบรรทุกลากจูง เนื่องจากรถบรรทุกลากจูงของบริษทัฯ นัน้บางคนัมี

สภาพทีค่่อนขา้งเก่า ท าใหม้อีตัราการใชน้ ้ามนัสิ้นเปลอืงเกนิไป รวมทัง้มคี่าซ่อมบ ารุงรกัษาสูง

อนัเนื่องมาจากสภาพของรถนัน้เอง 

          4. ต้นทุน เนื่องจากบริษทัฯ มตี้นทุนการขนส่งสูง โดยเฉพาะต้นทุนค่าน ้ามนั ซึ่งเป็น

ตน้ทุนหลกัและไม่ไดม้กีารเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู รวมทัง้ไม่ไดม้กีารควบคุมหรอืวดัผล

การใชง้านอยา่งละเอยีด ท าใหท้ีผ่่านมาค่อนขา้งเป็นปญัหากบัผลประกอบการของบรษิทัฯ  

 หลงัจากนัน้ ผู้ศกึษาได้ท าการศึกษาข้อมูลทุตยิภูมิจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วยงบ

การเงนิในปีพ.ศ.2551-2553 ซึง่ประกอบดว้ยงบดุล งบก าไรขาดทุนและรายละเอยีดประกอบงบ

การเงนิ และน ามาวเิคราะห์เป็นสดัส่วนในด้านของต้นทุนการขนส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัหรือ

ตน้ทุนทีม่ยีอดรวมสงูสุดในการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

          ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากงบการเงนิและรายละเอยีดประกอบงบการเงนิ

ของบรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดัในปีพ.ศ.2251 ถึงปีพ.ศ.2553 มาวเิคราะห์ พบว่า มรีายได้

ยอ้นหลงั 3 ปีคอื ปีพ.ศ.2551 ถึงปีพ.ศ.2553 ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปีพ.ศ.2551 มรีายได้

รวมจ านวน 62,607,600 บาท และในปีพ.ศ.2552 มรีายได้รวม 58,228,300 บาท ลดลงจากปี

พ.ศ.2551 จ านวน 4,379,300 บาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 6.99 และในปีพ.ศ.2553 มีรายได้รวม

จ านวน 53,718,900 บาท ลดลงจากปีพ.ศ. 2552 จ านวน 4,509,400 บาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 

7.74 ถ้าพจิารณาเฉพาะรายไดค้่าขนส่งพบวา่ รายไดค้่าขนส่งลดลงอยา่งต่อเนื่องเช่นกนั โดยใน

ปีพ.ศ.2551 มรีายไดจ้ านวน 35,468,100 บาท และในปีพ.ศ.2552 มรีายได้จ านวน 28,083,500

บาท หรอืลดลงจากปีพ.ศ.2551 จ านวน 7,384,600 บาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.82 และในปีพ.ศ.

2553 มรีายไดจ้ านวน 27,493,900 บาท หรอืลดลงจากปีพ.ศ.2552 จ านวน 589,600 บาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 2.10 ดงัตารางที ่12 
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ตารางที ่12 การเปลีย่นแปลงของรายไดร้วมและรายไดค้่าขนส่งในปีพ.ศ.2551-2553 

ปีพ.ศ. 
 
 
 
รายการ 

2551 

ร้อยละ
ท่ี

เปล่ียน
แปลง 

2552 

ร้อยละ 
ท่ี 

เปล่ียน 
แปลง 

2553 

ร้อยละ
ท่ี

เปล่ียน
แปลง 

รายได้รวม 62,607,600      - 58,228,300 - 6.99 53,718,900 - 7.74 
รายได้ 
ค่าขนส่ง 35,468,100 - 28,083,500 - 20.82 27,493,900 - 2.10 

 

          การวเิคราะหต์น้ทุนของบรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดัจะท าการวเิคราะห์เฉพาะต้นทุน

การให้บรกิารขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนส่วนส าคญัของบรษิัทฯ พบว่า ในปีพ.ศ.2551 มีต้นทุนรวม

จ านวน 57,274,400 บาทและในปีพ.ศ.2552 มตี้นทุนรวม 49,869,700 บาท ลดลงจากปีพ.ศ.

2551 จ านวน 7,404,700 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.92 และในปีพ.ศ.2553 มีต้นทุนรวม 

51,185,800 บาท เพิ่มขึน้จากปีพ.ศ.2552 จ านวน 1,316,100 บาทหรือคดิเป็นร้อยละ 2.64   

ถ้าพจิารณาเฉพาะตน้ทุนค่าขนส่ง พบว่า ในปีพ.ศ.2551 มตี้นทุนค่าขนส่งจ านวน 32,780,200 

บาทและในปีพ.ศ.2552 มีต้นทุนค่าขนส่งจ านวน 24,215,600 บาท ลดลงจากปีพ.ศ.2551 

จ านวน 8,564,600 บาท หรอืลดลงร้อยละ 26.13 และในปีพ.ศ.2553 มตี้นทุนค่าขนส่งจ านวน 

25,301,700 บาทเพิม่ขึน้จากปีพ.ศ.2552 จ านวน 1,086,100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.49    

ดงัตารางที ่13 

ตารางที ่13 การเปลีย่นแปลงของตน้ทุนรวมและตน้ทุนค่าขนส่งในปีพ.ศ.2551-2553 

ปีพ.ศ. 
 
 
 
รายการ 

2551 

ร้อยละ
ท่ี

เปล่ียน
แปลง 

2552 

ร้อยละ 
ท่ี 

เปล่ียน 
แปลง 

2553 

ร้อยละ
ท่ี

เปล่ียน
แปลง 

ต้นทุนรวม 57,274,400      - 49,869,700 - 12.92 51,185,800 2.64 
ต้นทุน 
ค่าขนส่ง 32,780,200 - 24,215,600 - 26.13 25,301,700 4.49 
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          เมื่อพจิารณาเชงิลกึในส่วนของต้นทุนยอ้นหลงั 3 ปี คอืในปีพ.ศ.2551 ถึงปีพ.ศ.2553 

พบวา่ ค่าใชจ้่ายทีใ่ชเ้ป็นตน้ทุนในการขนส่งอนัดบัที่มจี านวนมากเป็นอนัดบัที่หนึ่งคอืค่าน ้ามนั 

ซึง่มมีูลค่า 14,129,200 บาท 9,411,000 บาทและ 10,771,000 บาท ตามล าดบัหรอืคดิเป็นคดิ

เป็นรอ้ยละ 43.11 38.87 และ 42.56 ของต้นทุนการขนส่งรวมตามล าดบั ดงัตารางที่ 5 จะเหน็

ไดว้า่ ราคาน ้ามนัจะมผีลต่อตน้ทุนการขนส่งสูงมาก แต่ราคาน ้ามนันัน้เป็นต้นทุนที่บรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้ทัง้นี้เป็นผลมาจากการก าหนดราคาขายปลกีน ้ามนัซึง่ถูกก าหนดโดยรฐับาล  

          เมื่อศึกษาแล้วพบว่า ราคาขายน ้ามนัโดยเฉลี่ยในปีพ.ศ.2551 มีราคาขายปลกีเฉลี่ย 

31.75 บาทต่อลติร ในปีพ.ศ.2552 มรีาคาขายปลกีเฉลีย่ 24.19 บาทต่อลติร และในปีพ.ศ.2553 

มรีาคาขายปลีกเฉลี่ย 28.86 บาทต่อลติร (ที่มา: ส านักงานนโยบายและการวางแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน, 2554) โดยทีใ่นปีพ.ศ.2551 การใหบ้รกิารขนส่งของบรษิทัฯ มรีะยะทางการ

ใหบ้รกิารขนส่งเป็นจ านวนประมาณ 1,125,000 กโิลเมตร ในปีพ.ศ.2552 การให้บรกิารขนส่ง

ของบรษิทัฯ มรีะยะทางการให้บรกิารขนส่งเป็นจ านวนประมาณ 975,000 กโิลเมตรและในปี

พ.ศ. 2553 การใหบ้รกิารขนส่งของบรษิทัฯ มรีะยะทางการใหบ้รกิารขนส่งเป็นจ านวนประมาณ 

937,500 กโิลเมตร ซึง่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนค่าน ้าของบรษิทัฯ คอื ในปีพ.ศ.2551บรษิทัฯ มตีน้ทุน

ค่าน ้ามนัจ านวน 14,129,200 บาท โดยที่มรีะยะทางการให้บริการขนส่งเป็นจ านวนประมาณ 

1,125,000 กิโลเมตรและในปีพ.ศ.2552 บรษิัทฯ มีต้นทุนค่าน ้ามนั 9,411,000 บาท โดยที่มี

ระยะทางการใหบ้รกิารขนส่งเป็นจ านวนประมาณ 975,000 กโิลเมตร ซึ่งหากเทยีบเป็นร้อยละ

ของความเปลีย่นแปลงจะพบวา่ ราคาน ้ามนัเฉลีย่ในปีพ.ศ.2552 มกีารเปลีย่นแปลงลดลงร้อยละ 

23.81 โดยทีร่ะยะทางการให้บรกิารขนส่งมกีารเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 13.33 และในปีพ.ศ.

2553 บรษิทัมตี้นทุนค่าน ้ามนัจ านวน 10,771,000 บาท โดยที่มรีะยะทางการให้บรกิารขนส่ง

เป็นจ านวนประมาณ 937,500 กโิลเมตร ซึ่งหากเทียบเป็นร้อยละของความเปลี่ยนแปลงจะ

พบว่า ราคาน ้ามนัเฉลี่ยในปีพ.ศ.2553 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.30 โดยที่ระยะ

ทางการใหบ้รกิารขนส่งมกีารเปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 3.84 ดงัตารางที ่14 
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ตารางที ่14 การเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนั ตน้ทุนค่าน ้ามนัและระยะทางในการขนส่งในปีพ.ศ.

2551-2553 

ปีพ.ศ. 
 
 
 
รายการ 

2551 

ร้อยละ
ท่ี

เปล่ียน
แปลง 

2552 

ร้อยละ 
ท่ี 

เปล่ียน 
แปลง 

2553 

ร้อยละ
ท่ี

เปล่ียน
แปลง 

ราคาน ้ามนั
เฉล่ีย 31.75 - 24.19 - 23.81 28.86 19.30 
ต้นทุน 
ค่าน ้ามนั 14,129,200 - 9,411,000 - 33.39 10,771,000 14.45 
ระยะทาง 
ในการขนส่ง 1,125,000 - 975,000 - 13.33 937,500 - 3.84 
 

          จากการเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนัและระยะทางการใหบ้รกิารขนส่งในแต่ละปี จะเหน็

ไดว้า่ ปจัจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อตน้ทุนการใหบ้รกิารขนส่งคอื ราคาน ้ามนั 

          กล่าวคอื การทีบ่รษิทัฯ จะท าการควบคุมตน้ทุนในการขนส่งนัน้ ปจัจยัหลกัต้องมาจาก

การควบคุมราคาน ้ามนัหรอืการควบคุมปรมิาณการใชน้ ้ามนั ซึง่การควบคุมนัน้ เราไม่สามารถที่

จะควบคุมทีร่าคาไดเ้นื่องจากเป็นราคาขายปลกีทีถู่กก าหนดโดยรฐับาล เพราะฉะนัน้เราจงึควรมี

การควบคุมปรมิาณการใชน้ ้ามนัใหเ้ป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลและใหม้กีารทุจรติเกีย่วกบัน ้ามนัให้

ไดน้้อยทีสุ่ด   

          จากการน าแนวคิดการวเิคราะห์โครงสร้างต้นทุนมาใช้เพื่อแยกประเภทต้นทุนการ

ใหบ้รกิารขนส่งของบรษิทัฯ ผูศ้กึษาไดน้ าตน้ทุนค่าขนส่งของปีพ.ศ.2553 มาจ าแนกเป็นตน้ทุนที่

เกีย่วขอ้งได ้2 ประเภท คอืตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปร ผลทีไ่ดม้รีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

          ต้นทุนคงท่ี 

          คอื ค่าใชจ้่ายทีม่ลีกัษณะเป็นจ านวนคงที่ ไม่ว่าจะให้บรกิารขนส่งเพิม่ขึน้หรอืลดลงใน

ระดบัการใหบ้รกิารขนส่งในแต่ละเทีย่ว ถ้ามเีที่ยวการให้บรกิารขนส่งจ านวนมากเท่าใดกจ็ะยิง่

ท าใหต้น้ทุนคงทีต่่อหน่วยทีว่ดัลดลง ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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          1. ค่าเสื่อมราคารถบรรทุกลากจงู  

             เป็นค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุกที่มกีารตดัค่าเสื่อมราคาทุกๆ ปี โดยคดิเป็นต้นทุน

จ านวน 245,000 บาทต่อปี 

          2. เงนิเดอืนพนกังานขบัรถ  

             เป็นค่าใช้จ่ายข ัน้ต ่าที่ต้องจ่ายให้กบัพนักงานขบัรถทุกๆเดอืน โดยคดิเป็นต้นทุน

จ านวน 80,000 บาทต่อปี 

          3. ค่าเบีย้ประกนัภยัและค่าพ.ร.บ.รถ  

             เป็นประกนัภยัตามกฏหมายและค่าประกนัภยัเพื่อคุ้มครองตวัรถ ซึ่งหากรถได้รบั

ความเสยีหายจากอุบตัเิหตุ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้ โดยคดิเป็นต้นทุนจ านวน 

53,395 บาท 

          4. ค่าเบีย้ประกนัภยัตูส้นิคา้  

             เป็นค่าเบีย้ประกนัภยัทีป่ระภยัใหก้บัตูค้อนเทนเนอรแ์ละสนิคา้ทีอ่ยูภ่ายในตู ้ซึง่หากตู้

คอนเทนเนอร์และสินค้าในนัน้ได้รบัความเสียหายจากอุบตัิเหตุ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมตูค้อนเทนเนอรแ์ละค่าใช้จ่ายจากการเรยีกค่าชดเชยสนิค้าเสยีหายจากลูกค้าได้ โดย

คดิเป็นตน้ทุนจ านวน 20,000 บาทต่อปี  

          5. ค่าภาษรีถ  

             เป็นค่าต่อภาษีรถบรรทุกที่ต้องต่อภาษีตามกฏหมายทุกๆ ปี โดยคิดเป็นต้นทุน

จ านวน 4,000 บาทต่อปี 

          6. ค่ายางรถ  

             เป็นค่ายางรถบรรทุกจ านวน 10 เสน้ทีต่อ้งเปลี่ยนให้กบัรถบรรทุกลากจูงเป็นประจ า 

ซึง่ปกตจิะมกีารเปลีย่นปีละ 1 ครัง้ โดยคดิเป็นตน้ทุนจ านวน 80,000 บาท 

          7. ค่าซ่อมบ ารุง  

             เป็นอะไหล่ในการซ่อมบ ารุงรถที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ประจ าๆ ทุกปี โดยคดิเป็น

ตน้ทุนจ านวน 50,000 บาท 

          8. ค่าน ้ามนัหล่อลื่น  

             เป็นค่าน ้ามนัหล่อลื่นทีต่อ้งมกีารเปลีย่นเป็นประจ า โดยคดิเป็นตน้ทุนจ านวน 20,000 

บาท 
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          ต้นทุนผนัแปร 

          คอื ค่าใชจ้่ายทีม่ลีกัษณะผนัแปรไปตามระดบัของกจิกรรมที่ได้ก าหนดไวค้อื ระยะทาง

ในการใหบ้รกิารขนส่งโดยคดิเป็นกโิลเมตร ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

          1. ค่าน ้ามนั  

             น ้ามนัเป็นค่าใช้จ่ายส าคญัในการใช้รถ ซึ่งปริมาณการใช้จ่ายมีค่าผนัแปรไปตาม

ระยะทางทีใ่หบ้รกิารขนส่งในแต่ละเทีย่ว โดยคดิเป็นตน้ทุนจ านวน 12 บาทต่อกโิลเมตร 

          2. ค่าเบีย้เลีย้ง  

             เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้พนักงานปฏบิตัิงาน ซึ่งหากไม่มเีบี้ยเลี้ยงพนักงานก็จะ

ได้รบัเพยีงเงนิเดอืน ซึ่งไม่เพยีงพอต่อการด ารงชพี หากพนักงานขยนัท างานกจ็ าให้มรีายได้

จากเบีย้เลีย้งเพิม่มากขึน้ หมายความว่าบรษิทักจ็ะมรีายได้จากให้บรกิารขนส่งมากขึน้เช่นกนั 

โดยคดิเป็นตน้ทุนจ านวน 1 บาทต่อกโิลเมตร 

          ดงันัน้ ตน้ทุนรวมจากการใหบ้รกิารขนส่งจงึค านวณจากต้นทุนคงที่บวกต้นทุนผนัแปร 

ดงัตารางที ่15 และตารางที ่16 

 

ตารางที ่15 ตน้ทุนคงทีจ่ากการใหบ้รกิารขนส่งของปีพ.ศ.2553 

  รายละเอียด  ต้นทุน (บาท)  
 ต้นทุนคงท่ีต่อปี  

  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าเสื่อมราคา       245,000.00  

เงนิเดอืนพนกังานขบัรถ         80,000.00  

ค่าเบีย้ประกนัภยั         50,000.00  

ค่าพรบ.          3,395.00  

ค่าเบีย้ประกนัภยัตูส้นิคา้         20,000.00  

ค่าภาษรีถบรรทุกลากจุง          4,000.00  

ค่ายาง         80,000.00  

ค่าน ้ามนัหล่อลื่น         20,000.00  

ค่าซ่อมบ ารุง         50,000.00  

  รวมตน้ทุนคงที ่        402,395.00  
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ตารางที่ 16 ต้นทุนผนัแปรจากการให้บรกิารขนส่งของปีพ.ศ.2553 โดยให้ระดบักิจกรรมคือ

จ านวนระยะทาง (กโิลเมตร) 

ต้นทุนผนัแปรต่อ  
กิโลเมตร 

ค่าน ้ามนั               12.00  

ค่าเบีย้เลีย้ง                1.07  

 รวมตน้ทุนผนัแปร                 13.07  
 

          จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากงบการเงนิพบว่า ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่าย

ทีม่ยีอดสงูสุดของบรษิทัฯ คอื ค่าน ้ามนั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการให้บรกิารขนส่ง ท าให้

บรษิทัฯ ควรจะตระหนกัถงึค่าใชจ้่ายตวันี้ และจากการน าแนวคดิโครงสรา้งตน้ทุนมาวเิคราะหท์ า

ใหท้ราบอกีวา่ ค่าน ้ามนัเป็นค่าใชจ้่ายผนัแปรทีม่กีารแปรผนัไปตามระยะทางการใหบ้รกิารขนส่ง

เพราะฉะนัน้บรษิทัฯ ควรจะใหค้วามส าคญักบัค่าน ้ามนัมากขึน้ 
 

การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 

          ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานัน้ ผู้ศกึษาได้ก าหนดแนวทางแก้ไข

ปญัหาที่เกิดขึ้นไว้ โดยควรมีการก าหนดตวัชี้วดัผลการด าเนินงานหลักของบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชน์ในดา้นการบรหิารและการควบคุมค่าใชจ้่ายรวมทัง้ตน้ทุนอกีดว้ย เนื่องจากปญัหาหลกั

ที่เกิดขึ้นคือ ระบบการบริหาร ซึ่งไม่ได้เกิดที่ตัวบุคคลแต่เกิดที่ระบบการท างานที่ไม่มี

ประสทิธภิาพ ไม่มเีป้าหมายการท างานและไม่มกีารชีว้ดัผลส าเรจ็ของงาน และอกีหนึ่งปญัหาคอื 

ตน้ทุนของการใหบ้รกิารดา้นการขนส่ง ซึง่เป็นตน้ทุนหลกัและเป็นค่าใชจ้่ายทีจ่ะสามารถระบุผล

ประกอบการของบรษิทัฯ ได ้

          จากการศกึษาขอ้มูลของบรษิทั ซที ีทรานสปอร์ต จ ากดั พบว่า ลกัษณะการประกอบ

ธุรกจิของบรษิทัฯ แบ่งการใหบ้รกิารออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี้ 

          1. ใหบ้รกิารการขนส่งทางบกภายในประเทศ คอื ให้บรกิารรบัจ้างขนส่งสนิค้าโดยรถ

ลากจงูและรถกึง่พ่วง  

          2. ให้บริการเกี่ยวกบัตู้คอนเทนเนอร์ คือ ให้เช่าบริเวณส าหรบัวางตู้คอนเทนเนอร ์

รวมถงึใหบ้รกิารการลา้งและการซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ 
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          3. นายหน้าตวัแทนขายค่าระวางสนิค้า รวมถึงชปิป้ิงออกของและเดนิพธิกีารศุลกากร 

คอื ให้บริการเกี่ยวกบัการเป็นตวัแทนผู้น าเขา้และส่งออก ตัง้แต่การจองระวางเรอื การบรรจุ

สนิคา้ การขนส่ง การจดัการเอกสารเกีย่วกบัการน าเขา้และส่งออก 

 

          จากแนวคดิการวดัผลการด าเนินงานหลกัให้เหน็ถึงกระบวนการก าหนดตวัชี้วดัผลการ

ด าเนินงานและเป้าหมายของการวดัผล ในการศกึษาฉบบันี้มกีารก าหนดการวดัผลจากกจิกรรม

หลกั โดยก าหนดตวัชี้วดัการปฏบิตังิานหลกัจากกิจกรรมหลกัที่เกิดขึ้น การศึกษาฉบบันี้จะ

แบ่งเป็นแผนกต่างๆ ตามโครงสรา้งองคก์ร ดงันี้ 
 

แผนกบริหาร มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการควบคุมการบรหิารองคก์รในระดบัปฏบิตักิาร

โดยรวม โดยทีจ่ะดแูลงานส่วนอื่นๆ ที่แยกออกจากหน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัของแผนกอื่นๆ 

อกี 4 แผนก ไดแ้ก่ งานจดัซือ้ งานบุคคล งานเลขานุการ 

          ตวัชีว้ดั 1. อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 

  2. จ านวนการสัง่ซือ้อะไหล่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

  3. จ านวนครัง้ทีไ่ม่มอีะไหล่ในการซ่อมบ ารุง 

  4. จ านวนครัง้ทีป่ระสานงานการประชุมผดิพลาด 

 

แผนกขนส่ง มีหน้าที่หลักในการให้บริการลูกค้า จัดรถลากจูงเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า             

จดัท าใบแจง้หนี้ 

          ตวัชีว้ดั 1. อตัราการเพิม่ของรายได ้

  2. จ านวนลกูคา้เดมิทีใ่ชบ้รกิารซ ้า 

  3. จ านวนลกูคา้ใหม่ 

  4. จ านวนลกูคา้ทีห่ายไป 

  5. จ านวนครัง้ทีท่ าใบแจง้หนี้ผดิพลาด 

  6. จ านวนครัง้ทีล่กูคา้รอ้งเรยีน 
 

แผนกบญัชีและการเงิน มหีน้าทีห่ลกัในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

จดัท างบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด รบัเชค็ จ่ายเชค็ ออกใบเสรจ็รบัเงนิ จดัท า

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัและจ่ายเงนิทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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          ตวัชีว้ดั 1. รายงานทางการเงนิทีเ่สรจ็ไม่ตรงตามก าหนดเวลา  

  2. จ านวนครัง้ของการท าเอกสารทางการรบัและจ่ายผดิพลาด 

  3. เวลาทีใ่ชไ้ปเพื่อแกไ้ขเอกสารการรบัและจ่ายทีผ่ดิพลาดไป 

  4. จ านวนใบแจง้หนี้ทีเ่รยีกเกบ็เงนิไม่ไดต้ามก าหนด 

  5. จ านวนครัง้ทีจ่่ายเงนิสดหรอืเชค็ไม่ไดต้ามก าหนดเวลา  

  6. จ านวนครัง้ทีอ่อกใบเสรจ็ผดิพลาด 
 

แผนกลานตู้คอนเทนเนอร ์มหีน้าทีใ่นการบรหิารลานวางตูแ้ละตูค้อนเทนเนอร์ให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมส าหรบัการให้บรกิารต่างๆ เช่น การให้เช่าบรเิวณส าหรบัวางตู้ การซ่อมตู้ การล้างตู ้

ส ารวจสภาพตู ้เป็นตน้ และมหีน้าทีใ่นการปล่อยรถลากจงูและรถกึ่งพ่วงเพื่อให้บรกิารแก่ลูกค้า 

ซ่อมบ ารุงรกัษารถลากจงูและรถกึ่งพ่วง จดัเตรยีมอะไหล่ส าหรบัซ่อมตู้และรถลากจูง    รถกึ่ง

พ่วง รวมถงึแกป้ญัหาต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในบรเิวณสถานทีท่ างาน 

          ตวัชีว้ดั 1. จ านวนครัง้ทีใ่ชน้ ้ามนัเกนิก าหนด 

  2. จ านวนครัง้ทีร่ถเสยีระหวา่งทาง 

  3. จ านวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ภายในลาน 

  4. จ านวนครัง้ทีอ่ะไหล่ขาดสต๊อก 

  5. จ านวนครัง้ทีร่ถเกดิอุบตัเิหตุ 

  6. เวลาทีใ่ชซ้่อมบ ารุงรถเกนิจ านวนวนัทีก่ าหนดไว ้

  7. จ านวนครัง้ทีร่ถออกไปใหบ้รกิารลกูคา้ไดช้า้กวา่เวลาทีก่ าหนด 
 

แผนกบริการน าเข้าและส่งออก มหีน้าที่หลกัในการให้บรกิารแก่ลูกค้า ด าเนินการผ่านพิธี

ศุลกากร ขนยา้ยสนิค้า จดัท าใบแจ้งหนี้ ด าเนินการด้านเอกสารและแก้ไขขอ้ผิดพลาดที่อาจ

เกดิขึน้ 

          ตวัชีว้ดั 1. จ านวนครัง้ทีท่ าใบแจง้หนี้ผดิพลาด 

  2. จ านวนครัง้ทีล่กูคา้รอ้งเรยีน 

  3. จ านวนลกูคา้ทีห่ายไป 

  4. จ านวนลกูคา้ใหม่ 

  5. จ านวนลกูคา้เดมิทีใ่ชบ้รกิารซ ้า 

  6. อตัราการเพิม่ของรายได ้



    
 

บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

          การศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท ซีที ทรานสปอร์ต  

จ ากดั มวีตัถุประสงค์ คอื 1) ศกึษาหาสาเหตุและผลกระทบของปญัหาที่มต่ีอกจิการ 2) ศกึษา

แนวทางในการแก้ไขปญัหาและปรบัปรุงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 3) ศกึษาโครงสร้าง

ตน้ทุนและพฤตกิรรมตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัฯ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนหลกั

ขององค์กร 4) ศกึษาระบบวดัผลการด าเนินงาน พร้อมทัง้ก าหนดตวัชี้วดั เพื่อใช้ในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน โดยผู้ศกึษาได้ท าการศกึษาจากแบบสมัภาษณ์และวเิคราะห์จาก

งบการเงนิและรายละเอยีดประกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปีพ.ศ.2551-2553 เพื่อเสนอแนะแนว

ทางแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ ซึง่สรุปประเดน็ต่างๆ ไดด้งันี้  

 

สรปุผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
 

          ผลจากการศึกษาเรื่องการบริหารต้นทุนของธุรกิจขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ซีท ี       

ทรานสปอรต์ จ ากดั ปญัหาหลกัทีพ่บแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ คอื 

          1. ปญัหาดา้นการปฏบิตังิาน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

             1.1 ไม่มกีารวดัผลการปฏบิตัทิีด่ ี

             1.2 การปฏบิตังิานไม่เตม็ประสทิธภิาพการท างาน 

          2. ปญัหาดา้นตน้ทุน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

             2.1 ไม่มกีารจดัเกบ็ รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูในดา้นตน้ทุน 

             2.2 ไม่มกี าหนดตวัชีว้ดัเพื่อวดัประสทิธภิาพการในใชต้น้ทุน 

 

          จากปญัหาขา้งตน้ บรษิทัฯ สามารถน าตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ก าหนดประสทิธภิาพการท างานของบรษิทัฯ และควบคุมต้นทุน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏบิตังิานมี

ประสทิธภิาพสงูขึน้และสามารถแกไ้ขปญัหาไดใ้นระยะยาว การน าตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานมาใช้

นัน้ ผูบ้รหิารตอ้งมกีารประเมนิและทบทวนระบบการชี้วดัผลที่สามารถใช้งานและเหมาะสมกบั
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สภาพแวดลอ้มขององคก์ร เพราะฉะนัน้การแกป้ญัหาทีถู่กวธินีัน้ จะท าใหอ้งคก์รสามารถท างาน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมศีกัยภาพในการแขง่ขนั รวมทัง้มกีารเตบิโตไดใ้นระยะยาว 

          ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเกบ็รวบรวม สามารถสรุปแนวทางการแก้ไข

ปญัหาได ้คอื การใชต้วัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกั เพื่อใชเ้ป็นเป้าหมายในการปฏบิตังิานและใช้

วดัผลการปฏบิตังิานรวมทัง้ใชใ้นการควบคุมตน้ทุน เนื่องจากบรษิทั ซที ีทรานสปอรต์ จ ากดันัน้

มพีนกังานทีม่คีวามช านาญและท างานอยู่ในอุตสาหกรรมขนส่งมาเป็นเวลานาน พนักงานจงึมี

ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน แต่ระบบทีใ่ชใ้นการท างานนัน้ยงัไม่ทนัสมยั พนักงานจงึ

อาศยัระบบการท างานทีท่ างานร่วมกนัมานาน ใชก้ารปฏบิตังิานตามวฒันธรรมเดมิขององค์กรที่

ไม่ได้มีความสอดคล้องกบัสภาพธุรกิจในปจัจุบนั ผู้ศึกษาจึงเลอืกใช้แนวทางนี้ในการแก้ไข

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

 

ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 

          ในการก าหนดตวัชี้วดัผลการด าเนินงานของบรษิทั ซที ีทรานสปอร์ต จ ากดั พบว่ามี

ขอ้จ ากดับางประการทีส่่งผลต่อการน าตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานไปใชใ้นทางฏบิตั ิดงันี้ 

          1. พนักงานส่วนมากท างานในบริษัทมาเป็นเวลานาน การที่จะปรับปรุงหรือ

เปลีย่นแปลงกระบวนการท างานของพนกังาน อาจไม่ได้รบัความร่วมมอืจากพนักงานเหล่านัน้ 

เนื่องจากความคุน้เคยกบัสิง่ทีป่ฏบิตักินัมานาน ประกอบกบัพนกังานส่วนหนึ่งมอีายมุาก อาจไม่

เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่

เปลีย่นแปลงนัน้ๆ 

          2. ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าแผนกบางคนยงัขาดความเขา้ใจในเรื่องของการน าการชี้วดัผล

การด าเนินงานไปใช ้ยงัไม่ทราบถงึประโยชน์และผลกระทบในทางที่ถูกต้อง จงึควรจดัให้มกีาร

อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารหรอืหวัหน้าแผนกในเรื่องระบบการวดัผลการด าเนินงาน เพื่อให้

บรษิทัสามารถน าระบบดงักล่าวมาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

          ในการน าการชีว้ดัผลการด าเนินงานไปใชง้านนัน้ สามารถน าไปใชแ้ละมคีวามเหมาะสม

กบัองคก์รทีย่งัไม่ไดม้กีารวางระบบการท างานขึน้ ซึง่การชีว้ดัผลการด าเนินงานจะเป็นระบบงาน

ขัน้พืน้ฐานทีช่่วยให้พนักงานในแต่ละคนทราบเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของงานที่ท าอยู่และ

พนักงานทุกคนทุกแผนกจะต้องร่วมมอืกนัในการน าระบบการวดัผลการด าเนินงานไปใช้และ

ร่วมกนัประเมินระบบดงักล่าว เพื่อให้มีการปรบัปรุงแก้ไขวธิหีรือการก าหนดตวัชี้วดันัน้ให้มี

ความเหมาะสมกบัองคก์รต่อไป 
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ภาคผนวก 

การสมัภาษณ์ 
 

          เครื่องมือที่ใช้ในการท าให้ทราบถึงปญัหาและยนืยนัปญัหา คือ การสมัภาษณ์ โดย
ค าถามทีน่ ามาถามในการสมัภาษณ์ครัง้นี้เป็นค าถามปลายเปิด โดยได้ด าเนินการสมัภาษณ์ใน
ระหวา่งวนัที ่4-21 มกราคม พ.ศ.2555 บุคคลทีท่ าการสมัภาษณ์มดีงัต่อไปนี้ 
          1. กรรมการผูจ้ดัการ 
          2. หวัหน้าแผนก จ านวน 5 แผนกๆละ 1 คน 
          3. พนกังานประจ าแผนก จ านวน 5 แผนกๆ ละ 1 คน 
          มคี าถามในการสมัภาษณ์ ดงันี้ 
          1. กรรมการผูจ้ดัการ  
             1.1 องคก์รของคุณมวีตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์และพนัธกจิอยา่งไร 
             1.2 องคก์รของคุณมจีุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอยา่งไร 
             1.3 คุณมปีญัหาในการบรหิารองคก์รอยา่งไรบา้ง 
             1.4 จากปญัหาดงักล่าว คุณมแีนวทางในการแกไ้ขปญัหาอยา่งไร 
             1.5 องคก์รของคุณมทีศิทางในการเตบิโตในธุรกจิอยา่งไร 
          2. หวัหน้าแผนก 
             2.1 แผนกของคุณมหีน้าทีใ่นการท างานอยา่งไร 
             2.2 คุณมปีญัหาในการท างานอยา่งไรบา้ง 
             2.3 จากปญัหาดงักล่าว คุณมแีนวทางในการแกไ้ขปญัหาอยา่งไร 
          3. พนกังานประจ าแผนก 
             3.1 คุณมปีญัหาในการท างานอยา่งไรบา้ง 
             3.2 จากปญัหาดงักล่าว คุณมแีนวทางในการแกไ้ขปญัหาอยา่งไร 
 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

          นายชยัพร ศรอีสิาณ เกดิเมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2526 ที่จงัหวดัขอนแก่น ส าเรจ็

การศกึษาระดบัปรญิญาตรคีณะการบญัช ีที่มหาวทิยาลยักรุงเทพ เมื่อปีการศกึษา 2551 และ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี       

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศกึษา 2553 ปจัจุบนัท างานที่ บริษัท    

คอสยาม ทรานสปอรต์ จ ากดั ในต าแหน่งพนกังานบญัช ี
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