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This research has three objectives: 1) to study the context of the development of 
logistics Thailand - Malaysia supports the AEC 2) to study the potential of logistics Thailand - 
Malaysia to support AEC 3) to establish a strategy to develop logistics Thailand - Malaysia for 
the ASEAN economic community. 

Research conducted at three stages. The first of the development context 
logistics Thailand - Malaysia supports the AEC by analysis of documents and interviewing. 
Informants including customs officers. Customs chief Sadao Songkhla Chamber of 
Commerce FTI Operators logistics and academics logistics. Step 2 the potential logistics 
Thailand - Malaysia for the ASEAN Economic Community is study by. using indicators of 
potential logistics (Logistics Performance Index: LPI), and in-depth interviews to the same 
group. contributors as the first step. Finally, create a strategy to develop logistics Thailand - 
Malaysia for the ASEAN Economic Community's strategy to create a discussion group. 

The results showed that Strategies developed logistics Thailand - Malaysia for 
the ASEAN Economic Community. Consists of seven policy areas. 1) Improving infrastructure 
logistics - Thailand, Malaysia, the land transport 2) improvement of infrastructure, logistics - 
Thailand, Malaysia, the rail 3) the development of information technology and logistics. 4) the 
development and management of manpower logistics 5) to promote trade and logistics 
services 6) development of customs 7) the collaboration between the private sector of policy. 
7 policy lead to the 32 strategies. 

The benefits of this research contributes to the implementation of policy in both 
public and private sectors for development of competitiveness in the state of the local, 
regional and national levels especially in the connection of logistics system between Thailand 
and Malaysia for support the ASEAN Economic Community’s Strategy.  The world bank’s LPI 
is integrated with qualitative analysis to conform to the logistics system context of Thailand 
and Malaysia for gathering more informative academic research.  
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บทที่ 1 
บทนํา  

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ป�จจุบันการแข�งขันทางธุรกิจมีแนวโน�มท่ีสูงข้ึน จากกระแสโลกาภิวัฒน" (Globalization) 
ท่ีมีการเป/ดเสรีทางการค�ามากข้ึน ผลักดันให�ภาคธุรกิจต�องยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
ท้ังการลดต�นทุนธุรกิจและการสร�างมูลค�าเพ่ิมใหม�ๆ เสนอลูกค�า การบริหารจัดการกระบวนการนําส�ง
สินค�าและบริการจากผู�ผลิตถึงผู�บริโภคตลอดห�วงโซ�อุปทาน การบริหารจัดการโลจิสติกส" จึงเป=น
เป>าหมายสําคัญที่ผู�ประกอบการสามารถใช�เป=นแหล�งท่ีมาของความได�เปรียบในการแข�งขัน ท้ังใน
ระดับธุรกิจและระดับของประเทศ แม�ว�าตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา หน�วยงานและองค"ต�างๆ ของ
ประเทศไทย ท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันวิชาการ สถาบันสื่อสารมวลชน ได�ร�วมกันในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส"ของไทย แต�พบว�า ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส"ยังตํ่ากว�าคู�ค�า เนื่องมาจาก
แนวโน�มเศรษฐกิจการค�าโลก และป�จจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2556: 2)  
 จากสภาวการณ"ทางเศรษฐกิจท่ีมีการแข�งขันสูงข้ึนดังกล�าว การพัฒนาโลจิสติกส"ถือเป=น
หัวใจสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง
ผู�บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการท้ังภาครัฐและเอกชนจะต�องพัฒนาระบบโลจิสติกส" แบบบูรณาการ
ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกรูปแบบการคมนาคมขนส�ง รวมท้ังระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส"ให�ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เม่ือพิจารณาความสามารถในการแข�งขันด�านโลจิสติกส"ของประเทศไทยนั้นถือได�
ว�ายังพัฒนาค�อนข�างช�าเม่ือเปรียบเทียบกับต�างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ/ก โดยข�อมูลจากดัชนี
วัดประสิทธิภาพ ด�านโลจิสติกส" (Logistics Performance Index: LPI) ของธนาคารโลกในปZ 2014 
พบว�าประเทศไทยถูกจัดอันดับให�อยู�ในลําดับที่ 35 ขณะที่สาธารณรัฐสิงคโปร"อยู�อันดับท่ี 5 และ
ประเทศมาเลเซียอยู�อันดับท่ี 25 ซึ่งเป=นมิติที่มีอันดับดัชนีความสามารถด�านโลจิสติกส" ด�อยกว�า
ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร" ในด�านการบริการ ท้ังของภาครัฐและเอกชน (Service 
Level) ในด�านการอํานวยความสะดวกทางด�านการค�า ได�แก�  พิธีศุลกากร สมรรถนะของ      
ผู�ให�บริการโลจิสติกส"ภายในประเทศ โครงสร�างพ้ืนฐานด�านการขนส�งและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ติดตามและตรวจสอบสินค�า (สภาปฏิรูปแห�งชาติ, 2558: 4)  
 ประเทศไทยได�เปรียบในด�านทําเลท่ีต้ังท่ีมีอาณาเขตติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ�าน มี
เส�นทางการเชื่อมโยงระหว�างภูมิภาคตามแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อย�างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคสําคัญต�อ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันด�านโลจิสติกส"ของประเทศไทย ได�แก� โครงสร�างพ้ืนฐานด�าน
การขนส�ง การขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ในการบริหารจัดการด�านโลจิสติกส" ทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร กฏหมายและระเบียบข�อบังคับท่ีขาดมาตรฐานท่ีเป=นสากล และการพัฒนาผู�ประกอบการ 
(กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ, 2555) ท้ังนี้การปฏิบัติตามกรอบข�อตกลงว�าด�วยการอํานวยความ
สะดวกในการขนส�งสินค�าผ�านแดนจะช�วยทําให�มูลค�าการส�งออก ณ จุดผ�านแดนจากประเทศไทยไป
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ยังประเทศท่ีมีด�านพรมแดนติดกันมีมูลค�าสูงข้ึน  (กรกรัณย" ชีวะตระกุลพงษ" และ จิตติชัย รุจนกนกนาฏ, 
2554: 3) โดย ป�จจัยสู�ความสําเร็จสําหรับการค�าระหว�างประเทศในภูมิภาคนี้ เพ่ือเจ�าของธุรกิจไทย
สามารถจะจัดส�งสินค�าไปให�ลูกค�า ณ สถานที่และในเวลาที่ต�องการ โดยจะต�องทราบข้ันตอนการ
จัดส�งสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท้ังหมดท่ีมีอยู�ในการค�าชายแดนและการค�าผ�านแดนในภูมิภาคนี้ 
ตลอดจนกฎระเบียบต�างๆและนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับการค�าระหว�างไทยกับจีน และประเทศในกลุ�ม
อาเซียน (รศ.ดร.รุธิร" พนมยงค" และคณะ, 2552) ท้ังนี้การจะพัฒนาประเทศไทยให�เป=นศูนย"กลางด�าน
การค�า การลงทุนและโลจิสติกส"ในภูมิภาคอุษาคเนย"นี้ จําเป=นอย�างยิ่งท่ีจะต�องมีการพัฒนาโครงข�าย
ต�างๆ เชื่อมโยงระหว�างกันด�วย โดยการสร�างสมดุลท้ัง อุปสงค" กับอุปทาน ในเชิงการค�า การลงทุน 
การผลิต การขนส�งสินค�าเข�าออกจะทําให�เกิดผลประโยชน"เชิงเศรษฐกิจตลอดแนวเส�นทาง และการ
ใช�อัตถประโยชน"จากการลงทุนของภาครัฐอย�างแท�จริง (บุญทรัพย" พานิชการ, 2555) 
 ท้ังนี้ประเทศไทยนั้นต�องเผชิญกับสภาพแวดล�อมหลายประการท่ีจะกระทบต�อการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส"และระบบการขนส�งในอนาคต นอกจากการดําเนินงานภายใต�ทิศทางการ
พัฒนาประเทศไปสู�การเป=นศูนย"กลางโลจิสติกส"ในภูมิภาคอินโดจีนแล�ว ยังมีป�จจัยอื่นที่เข�ามาเป=น
ตัวกําหนดความต�องการด�านโลจิสติกส"และการขนส�ง คือ การขยายตัวของประชากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจการค�ารวมท้ังการรวมตัวเป=นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเป=นการเป/ดเสรีทางการค�าและ
การขนส�งท่ีมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต ทําให�ข�อจํากัดและการกีดกันทางการค�าในรูปของภาษีลดลง 
เป=นผลให�ปริมาณการค�าและบริการระหว�างประเทศมีการขยายตัวอย�างรวดเร็ว และมีความสําคัญต�อ
ระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ประเทศไทยจึงต�องเตรียมความพร�อมให�กับธุรกิจ  โลจิสติกส"และขนส�งของไทย
เพ่ือให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถแข�งขันกับต�างประเทศได�ในท่ีสุด (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2556: 55)  
 ความสัมพันธ"ระหว�างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น ถือได�ว�าประเทศมาเลเซีย
เป=นประเทศเพื่อนบ�านที่มีอาณาเขตติดต�อกันและมีผลประโยชน"ร�วมกันในหลายๆ ด�าน  จึงทําให�
ท้ังสองประเทศมีความสัมพันธ"กันอย�างใกล�ชิด   โดยมีความสัมพันธ"ในด�านต�างๆ เช�น ด�านการเมือง  
ความสัมพันธ"ระหว�างไทยกับมาเลเซียได�พัฒนาแน�นแฟ>นจนมีความใกล�ชิดกันจนถึงป�จจุบัน   
เนื่องจากท้ังสองประเทศมีผลประโยชน"ทางด�านความม่ันคงท่ีต�องพ่ึงพาระหว�างกันมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนในระดับต�างๆอย�างสมํ่าเสมอ ทั้งระดับพระราชวงศ"ชั้นสูงและรัฐบาล ทั้งเป=นทางการและ
ไม�เป=นทางการ   แม�ว�าท้ังสองฝfายจะมีความสัมพันธ"ท่ีใกล�ชิดกันเป=นอย�างมาก   แต�ก็ยังมีป�ญหาเรื่อง
การป�กป�นเขตแดนทางบก, บุคคลสองสัญชาติ และ โจรก�อการร�ายในจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีท้ังสอง
ประเทศต�องร�วมมือกันแก�ไขต�อไป ด�านเศรษฐกิจ มาเลเซียถือว�าเป=นคู�อันดับ 1 ของไทยในอาเซียน  
โดยไทยเป=นฝfายขาดดุลการค�ามาเลเซียมาตลอด และสินค�าส�งออกท่ีสําคัญของไทยท่ีส�งไปยังมาเลเซีย  
ได�แก� เครื่องโทรสาร  โทรพิมพ"  โทรศัพท"   เครื่องคอมพิวเตอร"  อุปกรณ"และส�วนประกอบ  เหล็ก   
เหล็กกล�าและผลิตภัณฑ" เคมีภัณฑ"และยางพารา สําหรับสินค�าออกและสินค�าเข�าบางอย�างอาจ
เป=นสินค�าประเภทเดียวกัน  ซ่ึงสินค�าเข�าท่ีสําคัญท่ีไทยนําเข�ามาจากมาเลเซีย  ก็ได�แก�  เครื่องใช�ไฟฟ>า   
เคมีภัณฑ" เครื ่องคอมพิวเตอร" อุปกรณ"และส�วนประกอบ เครื่องจักรที่ใช�ในอุตสาหกรรมและ
แผงวงจรไฟฟ>า  ส�วนด�านการค�าชายแดนระหว�างไทย-มาเลเซียนั้น  ไทยส�งสินค�าออกไปมาเลเซียโดย
ผ�านด�านศุลกากรตามพรมแดนใน 5 จังหวัด   ได�แก�  ยะลา  นราธิวาส  สตูล  สงขลา และป�ตตานี  
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ซ่ึงผู�วิจัยได�เลือกด�านศุลกากรเขตพรมแดน จังหวัด สงขลาในการศึกษาเนื่องจากเป=นด�านท่ีมีมูลค�าการ
นําเข�าส�งออกมากท่ีสุดในประเทศไทย ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ด�านท่ีมีมูลค�าการค�ามากท่ีสุด 10 อันดับแรก ปZ 2556 

ชื่อด�าน ด�าน จังหวัด มูลค�าการค�า 
(ล�านบาท) 

1.ด�านศุลกากรสะเดา มาเลเซีย สงขลา 307,221 
2.ด�านศุลกากรปาดังเบซาร" มาเลเซีย สงขลา 241,810 
3.ด�านศุลกากรสังขละบุรี พม�า กาญจนบุรี 97,583 
4.ด�านศุลกากรหนองคาย ลาว หนองคาย 46,707 
5.ด�านศุลกากรอรัญประเทศ กัมพูชา สระแก�ว 36,786 
6.ด�านศุลกากรคลองใหญ� กัมพูชา ตราด 28,453 
7.ด�านศุลกากรมุกดาหาร ลาว มุกดาหาร 27,593 
8.ด�านศุลกากรระนอง พม�า ระนอง 25,334 
9.ด�านศุลกากรแม�สอด พม�า ตาก 22,107 
10.ด�านศุลกากรพิบูลมังสาหาร ลาว อุบลราชธานี 9,658 

ท่ีมา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, การพัฒนาระบบโลจิสติกส#ของ
ไทย ฉบับท่ี 2 (2556-2560) การอํานวยความสะดวกทางการค/าและการจัดการโซ1อุปทานเพ่ือ
ความสามารถในการแข1งขัน. (กรุงเทพฯ: สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ, 2556) 
 
 จากตารางท่ี 1 แสดงให�เห็นว�าการค�าระหว�างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น ท่ีมี
มูลค�าการค�าชายแดนสูงสุดอยู�ท่ีด�านสะเดา จังหวัดสงขลารองลงมาคือด�านปาดังเบซาร" จังหวัดสงขลา 
โดยด�านศุลกากรสะเดาถือเป=นด�านพรมแดนทางบกท่ีมีปริมาณการขนส�งของรถบรรทุกสินค�ามากท่ีสุด 
ในด�านการทหารนั้น  เนื่องจากท้ังสองประเทศมีพรมแดนติดต�อกัน   จึงมีความร�วมมือกันเป=นพิเศษ
ในด�านการทหาร   เช�น  การร�วมมือในด�านอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ   การซ�อมรบร�วม   การฝlกนักบินและ
เจ�าหน�าท่ีประจําเครื่องบิน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว�างเรือรบและคณะทหารระหว�างกัน   
เป=นต�น นอกจากนี้จากการท่ีมาเลเซียเคยอยู�ภายใต�การปกครองของอังกฤษ  และส�วนหนึ่งอยู�ภายใต�
การปกครองของไทยมาในอดีต โดยเพิ่งได�รับเอกราชเมื่อ พ.ศ.2500 ในช�วงเริ่มตั้งประเทศนั้น   
มาเลเซียประสบป�ญหากระทบกระท่ังกับประเทศเพ่ือนบ�านในเรื่องเขตแดนท้ัง อินโดนีเซีย ฟ/ลิปป/นส"
และสิงคโปร"   ทําให�มาเลเซียมีความอ�อนไหวต�อเรื่องความม่ันคงภายในและภูมิภาคมาก   การดําเนิน
นโยบายด�านการเมืองและความม่ันคงจึงมีลักษณะเข�มงวด  ขาดความยืดหุ�น   แต�เม่ือสถานการณ"โลก
และภูมิภาคเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน"  จึงได�ปรับเปลี่ยนให�มีความยืดหยุ�นมากยิ่งข้ึน   ส�งผล
ให�ความสัมพันธ"กับประเทศต�างๆปรับตัวไปในทางท่ีดีข้ึนเป=นลําดับ ด�านความสัมพันธ"ทางการทูตไทย
สถาปนาความสัมพันธ"ทางการทูตกับมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2500 เอกอัครราชทูต ณ 
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กรุงกัวลาลัมเปอร"คนป�จจุบันคือ นายป/ยวัชร นิยมฤกษ" ซึ่งเข�ารับตําแหน�งเมื่อเดือนมีนาคม 2550 
นอกจากนี้ ไทยยังมีสถานกงสุลใหญ�ในมาเลเซีย 2 แห�ง (สถานกงสุลใหญ� ณ เมืองปZนัง และสถาน
กงสุลใหญ� ณ เมืองโกตาบารู) และมีสถานกงสุลประจําเกาะลังกาวี (ซ่ึงมีดาโตmะ ชาซรีล เอสเคย" บิน 
อับดุลลาห" กงสุลกิตติมศักด์ิเป=นหัวหน�าสํานักงาน) สําหรับหน�วยงานของส�วนราชการต�าง ๆ ซ่ึงต้ัง
สํานักงานอยู�ภายใต�สถานเอกอัครราชทูตฯ ได�แก� สํานักงานผู�ช�วยทูตฝfายทหาร สํานักงานส�งเสริม
การค�าในต�างประเทศ สํานักงานแรงงาน ส�วนหน�วยงานของไทยอ่ืนๆ ท่ีต้ังสํานักงานในมาเลเซียคือ
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย บริษัทการบินไทย สําหรับหน�วยงานของมาเลเซียในไทยได�แก� สถาน
เอกอัครราชทูตมาเลเซีย (เอกอัครราชทูตมาเลเซียคนป�จจุบันคือ ดาโตmะ ชารานี บิน อิบราฮิม) และ
สถานกงสุลใหญ�มาเลเซียประจําจังหวัดสงขลา ด�านสังคม ไทยกับมาเลเซียมีความใกล�ชิดกันในระดับ
ท�องถ่ิน โดยเฉพาะอย�างยิ่งมีการไปมาหาสู� กันในฐานะเครือญาติและเพ่ือนฝูง ซ่ึงนําไปสู�ความร�วมมือกัน
ท้ังในด�านการค�าและด�านอ่ืน  ท้ังสองประเทศมีโครงการเชื่อมโยงเส�นทางคมนาคมระหว�างกัน รวมท้ัง
ความร�วมมือด�านการบริหารจัดการสัญจรข�ามแดนเพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี
และส�งเสริมการติดต�อด�านการค�าและการท�องเที่ยว นอกจากนี้ ทั้งสองฝfายยังอนุญาตให�คนถือ
สัญชาติของอีกฝfายหนึ่งท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีชายแดนใช�บัตรผ�านแดนซ่ึงออกให�โดยหน�วยงานปกครอง
ท�องถ่ินของแต�ละฝfายแทนการใช�หนังสือเดินทางเพ่ือผ�านด�านพรมแดนระหว�างกันได� ด�านศาสนาและ
วัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู�นําศาสนาอิสลาม ท้ังในระดับจุฬาราชมนตรีและผู�นําศาสนา 
ท้ังจากส�วนกลางและในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� และการแลกเปลี่ยนข�อมูลด�านการบริหาร จัดการ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและวิทยาลัยอิหม�าม เพ่ือส�งเสริมความร�วมมือด�านกิจการศาสนาอิสลาม 
 จากการรวมตัวเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล�าวข�างต�นนั้น ประเทศไทย
จําเป=นต�องมีการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกส"ของประเทศให�กับผู�ประกอบการไทยท่ีดําเนิน
ธุรกิจในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ในการสร�างความได�เปรียบในการแข�งขันหรือการ
เพ่ิมความสามารถในการสร�างหรือดึงมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในอนาคตจะมา
อยู�ท่ีเอเชียโดยเฉพาะในกลุ�มประเทศเพ่ือนบ�านรอบประเทศไทยและอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2556: 3) โดยผู�วิจัยเลือกประเทศมาเลเซียในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป=นประเทศคู�ค�าอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน (กรมเจรจาการค�า
ระหว�างประเทศ, 2558) อีกท้ังประเทศมาเลเซียเป=นประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย ทําให�
ประเทศไทยมีความได�เปรียบในการขนส�งสินคมากกว�าประเทศคู�แข�งอื่นๆ จึงจําเป=นที่ประเทศไทย
จะต�องให�ความสําคัญ เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป=นประเทศท่ีมีศักยภาพในการแข�งขันประเทศหนึ่ง 
ทีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ" และมีแรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป=นประเทศท่ีกําลังเร�งพัฒนาและ
เป/ดประตูการค�ามากขึ้น (สมใจ รวยสันเทียะ, 2550: 2) ซึ่งถือได�ว�าประเทศมาเลเซียเป=น
ประเทศเป>าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ของประเทศไทย ในด�านการยก
ประสิทธิภาพระบบอํานวยความสะดวกทางการค�า (Trade Facilitation Enhancement)  
 ท้ังนี้ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีการค�าระหว�างกันท่ีมีสัดส�วนสูง ท้ังสองประเทศ
มีอาณาเขตติดต�อกันท้ังทางบกและทางน้ํา โดยทางบกมีการคมนาคมติดต�อกันได�ท้ังรถยนต"และรถไฟ 
ทางน้ํามีท�าเรือท่ีสามารถเดินเรือติดต�อกันได�ท้ังฝ�vงทะเลในอ�าวไทยและทะเลอันดามัน ประกอบกับผล
ข�อตกลงเขตการค�าเสรีอาเซียน (AFTA) ท่ีส�งเสริมการค�าระหว�างกันภายในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ทําให�มาเลเซียเป=นประเทศคู�ค�าที่มีมูลค�าการค�ารวมกับไทยสูงที่สุดในกลุ�ม เมื่อก�าวสู�ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและเส�นทางการคมนาคมขนส�งข�ามพรมแดนภายใต�
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลสนับสนุนให�เกิดกิจกรรมการคมนาคมขนส�งเพ่ิมมากข้ึน ถือ
เป=นโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส"ของประเทศไทยท่ีจะได�รับผลดีจากความต�องการใช�บริการโลจิสติกส"
ขนส�งระหว�างประเทศผ�านเส�นทางการขนส�งทางบกท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามการเติบโตของการค�าและการ
ลงทุนภายใต� ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดังนั้นโลจิสติกส"ถือเป=นเป>าหมายท่ีสําคัญของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC) ท่ีต�องการลดต�นทุนและข�อกีดกันทาง
การค�าท่ีมิใช�ภาษีลง เพ่ือส�งเสริมการค�าเสรีภายในภูมิภาคและสร�างฐานการผลิตร�วมกันสําหรับภูมิภาค 
(กรกรัณย" ชีวะตระกุลพงษ" และจิตติชัย รุจนกนกนาฏ, 2554: 3)  
 จากความสําคัญทางการค�าระหว�างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ผู�วิจัยได�ศึกษาจาก
การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข�องและได�พบประเด็นป�ญหาระบบโลจิสติกส"ของประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ป�ญหาทีพบ คือ ป�ญหาด�านกฎหมายและระเบียบข�อบังคับ ไม�ว�าจะเป=น กฎหมายเก่ียวกับ
น้ําหนักรถบรรทุกและความสูงของรถบรรทุกไม�เอ้ืออํานวยต�อการขนส�งอย�างมีประสิทธิภาพของ
ผู�ประกอบการ กฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรยังไม�เอื้อต�อการประกอบธุรกิจของ
ผู�ประกอบการ ขาดกฎหมายกํากับและส�งเสริมธุรกิจ Logistics Service Provider และกฎหมาย
เฉพาะด�านการขนส�งล�าสมัย คือ พ.ร.บ.การจัดวางรางรถไฟ และขาดกฎหมายเก่ียวกับการขนส�งทาง
อากาศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2548: 30)  ป�ญหาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน ของประเทศไทยส�วนของภาคการขนส�ง โดยการขนส�งทางน้ําถือเป=นการขนส�งหลักของ
ประเทศ ประมาณร�อยละ 95 ของการขนส�งสินค�าออก หากแต�การขนส�งทางน้ํายังขาดการส�งเสริม
และพัฒนาท�าเทียบเรือชายฝ�vง ท�าเรือเอกชนส�วนใหญ�ไม�ได�รับการช�วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐ 
และภาครัฐไม�มีการทําถนนหรือเส�นทางท่ีทผู�ใช�บริการจะสามารถเข�าสู�ท�าเรือเอกชนได�อย�างสะดวก 
อีกท้ังการขนส�งทางรถไฟยังขาดโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม เช�นไม�มีรถไฟรางคู� ตารางการขนส�ง
สินค�าทางรถไฟมีความไม�แน�นอน และการขนส�งล�าช�า (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ, 2548: 34) ป�ญหาด�านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในส�วนของประเด็นป�ญหานี้
ผู�ประกอบการยังขาดความรู� ความเข�าใจและไม�ตระหนักถึงผลประโยชน"ในการนําระบบสารสนเทศมา
ใช�ในงานโลจิสติกส"อีกท้ังขาดหน�วยงานกลางซ่ึงประกอบด�วยภาครัฐและเอกชนท่ีรับผิดชอบใน
ภาพรวมของเรื่องการมาตรฐาน (Standardization) และฐานข�อมูลด�านโลจิสติกส" ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส"ในทุกระดับชั้นท้ังในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2548: 35) ป�ญหาด�านบุคลากรและ
องค"ความรู�ด�านโลจิสติกส" ประเด็นป�ญหานี้เกิดจากผู�ให�บริการด�านโลจิสติกส"ของไทยยังขาดศักยภาพ
ในการแข�งขันกับผู�ให�บิรการต�างประเทศ ไม�ว�าจะเป=นด�านเครือข�ายความร�วมมือ ทักษะ องค"ความรู�
และการเข�าถึงแหล�งเงินทุน รวมท้ังจํานวนผู�ให�บริการด�านโลจิสติกส"ท่ีเป=นคนไทยมีไม�เพียงพอ ส�งผล
ต�อการพัฒนาความเป=นศูนย"กลางด�านระบบโลจิสติกส"ของภูมิภาคของประเทศไทยต�อไปในอนาคต 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2548: 36) และ การพัฒนา
ของผู�ให�บริการด�านโลจิสติกส"  ประเด็นป�ญหาท่ีค�นพบคือ การขาดกฏหมายที่เอื้อต�อการประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส" ทําให�เกิดความไม�ชัดเจนในการดําเนินกิจการเป=นอุปสรรคต�อการพัฒนาผู�ประกอบการ
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เป=นอย�างมาก อีกทั้งผู �ประกอบการโลจิสติกส"ไทย ขาดเครือข�ายในการเชื่อมต�อกับต�างประเทศ 
เนื่องจากไม�มีพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจระหว�างประเทศ ส�งผลให�มีเครือข�ายการจัดการด�านโลจิสติกส"ท่ี
แคบกว�าผู�ประกอบการจากต�างประเทศ 
 การใช�บริการขนส�ง คือการลดต�นทุนด�านโลจิสติกส"ให�มากที่สุด การคัดเลือกหรือถูก
คัดเลือกบริษัทภายนอก (outsource) นั้น ป�จจัยหลักท่ีผู�ประกอบการและผู�ให�บริการขนส�งจะต�องให�
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ เรื่องการส�งมอบสินค�าและบริการท่ีตรงเวลา ผลการเปรียบเทียบจากมุมมอง
ของท้ังสององค"กรมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน (นายวัชร"โรจน"  งามแสงเนตร", 2555) 
 จากประเด็นป�ญหาของระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย –ประเทศมาเลเซียดังกล�าว หากจะ
ลดป�ญหาต�างๆจึงจําเป=นต�องมีการทบทวนแผนพัฒนาด�านโลจิสติกส"ของท้ังสองประเทศ ศึกษาบริบท
พ้ืนท่ีเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห"และประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส" ตลอดจน
กําหนดกลยุทธ"ท่ีเหมาะสม โดยการเครื่องมือสําคัญในการประเมินศักยภาพโลจิสติสก"และโซ�อุปทานมี
หลายองค"ประกอบ ท้ังในด�านโลจิสติกส"และโซ�อุปทาน เช�น LPI เป=นการประเมินศักยภาพด�าน
ระบบโลจิสติกส"ภาพรวม เพ่ือนําไปสู�การกําหนดยุทธศาสตร" SCOR เป=นเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ของโซ�อุปทานท้ังในระดับองค"กร ระดับธุรกิจ ต้ังแต�ต�นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา(พิชิต  พระพินิจ และ
คณะ, 2558) 
 ผู�วิจัยจึงมีความต�องการศึกษาค�นคว�าเรื่อง กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือนําผลจากการวิจัยดังกล�าวมาเป=นกลยุทธ"ในการ
ขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส"ของประเทศไทย ให�สามารถแข�งขันกับประเทศมาเลเซียต�อไป 
 
คําถามการวิจัย 

1. บริบทระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเป=นอย�างไร 
2. ระบบโลจิสติกส"ของประเทศไทย-มาเลเซีย ก�อนเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป=น

อย�างไร และมีศักยภาพมากน�อยเพียงใด 
3. กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข�าสู�

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเหมาะสมเป=นอย�างไร 
 

วัตถุประสงค#ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
2. เพ่ือศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซีย

เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. เพ่ือสร�างกลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการ

เข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา
บริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมถึงศักยภาพของระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียก�อนเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยนําความรู�ท่ีได�มาวิเคราะห" สังเคราะห"เพ่ือหากลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย โดยผู�วิจัยกําหนดขอบเขต
การวิจัย ดังนี้  
 ขอบเขตด/านเนื้อหา 
 ผู�วิจัยศึกษาข�อมูลด�านเนื้อหาจากเอกสาร แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข�องกับงานวิจัย 
ประกอบด�วย แผนยุทธศาสตร"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ของไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2556-2560) แผนการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและโลจิสติกส" สภา
ปฏิรูปแห�งชาติ (2558) แนวคิดศักยภาพความพร�อมในพ้ืนท่ีชายแดนไทยท่ี เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากคณะอนุกรรมธิการศึกษาความสัมพันธ"ไทยกับประเทศอาเซียนท่ีมีพรมแดนร�วมกับ
ประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการการต�างประเทศ สภาผู�แทนราษฏร (2557) การพัฒนาระบบโลจิสติกส"
ของไทย (2556) นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติสก"ของประเทศไทย (2554) โครงการประเมินผล
การพัฒนาระบบโลจิสติกส" (2550) การสร�างดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส"  แนวคิดการจัดการโลจิสติกส"
เชิงกลยุทธ" และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติประเทศมาเลเซีย (2553-2558) และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศและต�างประเทศ โดยการวิเคราะห"และสังเคราะห"เพ่ือนํามากําหนด
เป=นกรอบแนวคิดในการวิจัยและเป=นแนวทางในการวิจัย  
 ขอบเขตด/านพ้ืนท่ี  
 พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� ด�านศุลากากรสะเดา และด�านศุลกากรปาดังเบซาร" อําเภอ
สะเดาจังหวัดสงขลา เนื่องจากเป=นพ้ืนท่ีท่ีมีมูลค�าการค�าระหว�างประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย
มากท่ีสุดในประเทศไทย อีกท้ังมีเขตพ้ืนท่ีติดต�อกับประเทศมาเลเซียที่เชื่อมโยงระบบการขนส�งของ
ท้ังสองประเทศท้ังในระบบการขนส�งทางถนน และการขนส�งทางรถไฟ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงเขตพ้ืนท่ีเชื่อมต�อด�านสะเดาและด�านปาดังเบซาร" 
 
 ขอบเขตกลุ1มเป7าหมายท่ีใช/ในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู�วิจัยได�เก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทและศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Information) โดยการศึกษา
เชิงเอกสารและ ใช�วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยใช�เทคนิคการสัมภาษณ"เชิงลึก 
(In-Depth Interview) กับผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง ได�แก� นายด�านศุลกากร และ หัวหน�าด�านศุลกากร
อําเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา หอการค�าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
ผู�ประกอบการด�านโลจิสติกส" นักวิชาการด�านโลจิสติกส" จํานวน 30 คน 
 ข้ันตอนท่ี 2 นําผลข�อมูลจากการวิเคราะห"ข้ันตอนท่ี 1 มาสร�างเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ระบบโลจิสติกส"โดยการใข�เครื่องมือ Logistic Performance Index (LPI) หรือดัชนีชี้ประสิทธิภาพ
ทาง Logistics  และการสัมภาษณ"จากผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 30 คน ซ่ึงเป=นผู�ให�ข�อมูลหลักกลุ�มเดียวกับ
ข้ันตอนท่ี 1  
 ข้ันตอนท่ี 3 สร�างกลยุทธ"ระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการวิเคราะห"สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก โดยการนําเครื่องมือ Value 
Chain มาวิเคราะห"ป�จจัยภายใน และ PESTEL มาวิเคราะห"ป�จจัยภายนอก จากนั้นนําผลข�อมูลมา
วิเคราะห" SWOT Analysis และจัดทํา TOWS MATRIX ในการกําหนดกลยุทธ" และนําผลท่ีได�มา
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สร�างกลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการสนทนกลุ�ม (Focus Group) เพ่ือเลือกกลยุทธ"จากผู�เชียวชาญจํานวน 10 คน 
 ขอบเขตด/านเวลา  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ผู/วิจัย กําหนดระยะเวลาท่ีใช�ใน
การเก็บข�อมูลและวิเคราะห"ข�อมูลระหว�าง ปZการศึกษา2557 –2558  
 
ข้ันตอนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือสร�างกลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศ
ไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู�วิจัยได�ศึกษาและทบทวนแนวคิด 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนํามาใช�เป=นกรอบข้ันตอนการวิจัย ซ่ึงสามารถสรุปเป=นแผนภาพท่ี 2 
ดังนี้ 

 



 

 

10 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย 

  

แผนยุทธศาสตร"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"
ของไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) และ
แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2556-2560 ) 

แนวคิดการจัดการโลจิสติกส"และโซ�อุปทาน 

ดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส" 

บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

การจัดการโลจิสติกส"เชิงกลยุทธ"  

การศึกษาเชิงเอกสาร 
(Documentary research) 

การสัมภาษณ"เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

การวิเคราะห"ป�จจยัภายในและป�จจัยภายนอก 
(SWOT Analysis) 

( PESTEL) และ (TOWS Matrix) 
S 
S) 

การสนทนากลุ�ม 
 (Focus Group) 

 

 

กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แผนพัฒนาโลจิสติกส"ประเทศมาเลเซีย 
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ประโยชน#ท่ีได/รับ 
 การศึกษาการวิจัยเรื่อง กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน"ท่ีคาดว�าจะได�รับ ดังนี้ 
1. ผลการวิจัยทําให�ทราบถึงบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซีย

เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. ทราบถึงศักยภาพของระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเข�าสู�

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. หน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารนํากลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศ

ไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต"ใช�ใน
การจัดทํากลยุทธ"ขององค"กรได� 
 
นิยามศัพท#เฉพาะ 
 ระบบโลจิสติกส" (Logistics System) หมายถึง การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานเพ่ือ
สนับสนุนการค�าและการขนส�งระหว�างประเทศไทย-มาเลเซีย การดําเนินงานด�านศุลกากร การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศด�านโลจิสติกส" การพัฒนาและการจัดการกําลังคนด�านโลจิสติกส" การส�งเสริม
การค�าและการบริการด�านโลจิสติกส" เช�น การขนส�งด�วยราคาท่ีแข�งขันได� ความสามารถและคุณภาพ
ของบริการโลจิสติกส" การติดตามสถานะการจัดส�ง ความตรงต�อเวลาในการจัดส�ง ตลอดจนการสร�าง
ความร�วมมือระหว�างภาคเอกชนเพ่ือให�เกิดการเชือมโยงระหว�างประเทศไทยและมาเลเซีย 
 ดัชนีชี้วัดศักยภาพทางโลจิสติกส" (Logistic Performance Index :LPI) เป=นการสร�าง
ดัชนีชี้วัด เพ่ือวัดการปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic ว�ามีประสิทธิภาพในระดับไหน มีจัดท้ังใน
ระดับประเทศและระดับโลก หน�วยงานกําหนดในระดับโลก คือ World Bank ซ่ึงจะจัดลําดับโลก ดูระบบ 
Logistic ในระดับโลก ประเทศไหนมีศักยภาพมากน�อยเพียงใด โดยมีป�จจัยพิจารณา 6 ป�จจัย ได�แก� 

1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด�านกรมศุลกากร (Customs)  
2. คุณภาพของโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการค�าและการขนส�ง (Infrastructure)  
3. การจัดการขนส�งสินค�าด�วยราคาท่ีแข�งขันได� (International Shipments)  
4. ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส"ในประเทศ (Logistics Competence) 
5. การติดตามสถานะการจัดส�ง (Tracking & Tracing) 
6. ความตรงต�อเวลาในการจัดส�ง (Timeliness) 

 กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส" หมายถึง แนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส"ไทย –
มาเลเซีย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันในด�านโครงสร�างพ้ืนฐานการขนส�งทางบก การขนส�ง
ทางราง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด�านโลจิสติกส" การพัฒนาและการจัดการกําลังคนด�านโลจิสติกส" 
การส�งเสริมการค�าและการบริการด�านโลจิสติกส" การพัฒนากระบวนการศุลกากร การสร�างความ
ร�วมมือระหว�างภาคเอกชน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 
 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู-วิจัยมีวัตถุประสงค�ในการศึกษาบริบทของการค-า ดังนั้นผู-วิจัยได-ศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง เพ่ือใช-ในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เป9นแนวทาง
เพ่ือเก็บรวบรวมข-อมูลจากการวิจัย ดังนี้  

1. บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. แนวคิดการจัดการระบบโลจิสติกส�และโซ<อุปทาน 
3. แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศมาเลเซีย ป> 2553-2558 
4. แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย 
5. เครื่องมือประเมินศักยภาพโลจิสติกส� 
6. การสร-างดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส� 
7. แนวคิดการจัดการโลจิสติกส�เชิงกลยุทธ� 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง 

 
บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 สมาคมประชาชาติแห<งเอเชียตะวันออกเฉียงใต- (Association of Southeast Asian 
Nations : ASEAN) ก<อต้ังเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกผู-ก<อต้ัง 5 ประเทศ ได-แก< ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ[ลิปป[นส�และสิงคโปร� ต<อมาได-มีประเทศต<างๆเข-ามาเป9นสมาชิกเพ่ิมเติม ได-แก< 
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม พม<า และกัมพูชา ตามลําดับ ป]จจุบันอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญในการก<อต้ังเพ่ือความร<วมมือทางด-านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ส<งเสริมสันติภาพและความม่ันคง ส<งเสริมความร<วมมือระหว<างอาเซียนกับต<างประเทศและองค�กร
ระหว<างประเทศ ตลอดจนเสริมสร-างความรุ<งเรืองทางเศรษฐกิจให-ประชาชนในอาเซียนมีความเป9นอยู<
และคุณภาพชีวิตท่ีดี ต<อมาอาเซียนได-ให-ความสําคัญในการเสริมสร-างความแข็งแกร<งทางเศรษฐกิจ
ร<วมกันอย<างต<อเนื่อง โดยให-ความเห็นชอบร<วมกันในการดําเนินงานเพื่อมุ<งเป9นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซ่ึงมีลักษณะคล-ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป (European Economic Community :EEC) (กรมเจรจาการค-าระหว<างประเทศ,2555) ก-าว
ต<อไปของอาเซียน คือ การรวมตัวเป9นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) ซ่ึงเป9นเสาหลักหนึ่งใน 3 เสาหลัก ส<วนอีก 2 เสาหลัก ได-แก< ประชาคมความม่ันคงอาเซียน 
(ASEAN Security Community : ASC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community : ASCC) ภายในป> 2563 การรวมตัวกันเป9นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น 
เพ่ือมีตลาดและฐานการผลิตร<วมกัน (single market and single production base) มีการ
เคลื่อนย-ายสินค-า บริการ การลงทุน และแรงงานฝ>มืออย<างเสรี (free flow of goods, services, 
investment and skilled labors and free flow of capital) (กรมเจรจาการค-าระหว<างประเทศ, 
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2548: 12) จึงเป9นประโยชน�ต<อประเทศไทยในการขยายการส<งออกทางการค-า และการบริการ 
นอกจากนี้ โลจิสติกส�มีความเก่ียวข-องกับการเป[ด AEC ใน 2 บริบทด-วยกัน ได-แก< ธุรกิจการให-บริการ
ด-านโลจิสติกส� (Logistics Service Provider: LSPs) และประเด็นด-านการจัดการโลจิสติกส� 
(Logistics Management) ท้ังนี้ โลจิสติกส�เป9นหนึ่งในสาขาบริการท่ีเป[ดเสรีภายใต-กรอบความตกลง
อาเซียน โดยถูกกําหนดอยู<ในสาขาเร<งรัด (Priority Sector) ท่ีอนุญาตให-นักลงทุนต<างชาติอาเซียนเข-า
มาลงทุนหรือถือหุ-นในบริษัทได-ไม<น-อยกว<าร-อยละ 70 ซ่ึงข-อกําหนดดังกล<าวทําให-ผู-ประกอบการไทย
ต-องเตรียมรับมือกับการเข-ามาลงทุนของผู-ให-บริการรายใหญ< ซ่ึงมีความพร-อมท้ังเงินทุน เทคโนโลยี 
การให-บริการท่ีครบวงจร และมีความชํานาญเฉพาะด-าน รวมทั้งต-องเตรียมรับมือกับบริษัทนอก
สัญชาติอาเซียนท่ีจะแฝงตัวเข-ามาเสมือนเป9นนิติบุคคลสัญชาติอาเซียน ท้ังนี้ การจัดการโลจิสติกส� 
อย<างมีประสิทธิภาพ จึงเป9นกลยุทธ�ท่ีสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข<งขันทางการค-า 
เนื่องจากการบริหารจัดการท่ีดีจะทําให-สามารถลดต-นทุนโลจิสติกส� ซึ่งส<งผลให-สินค-าและบริการมี
ต-นทุนรวมตํ่าลงและช<วยเสริมสร-างศักยภาพในการแข<งขันให-กับผู-ประกอบการไทยในการเข-าสู< AEC 
ได- จากการเปรียบเทียบต-นทุนโลจิสติกส�ในป> 2552 โดยมหาวิทยาลัยหอการค-าไทย พบว<า ประเทศ
ไทยและประเทศในอาเซียนส<วนใหญ<ยังคงมีต-นทุนด-านโลจิสติกส�สูงมากเม่ือเทียบกับสิงคโปร�หรือ
ประเทศท่ีพัฒนาแล-ว ที่มีต-นทุนตํ่ากว<าถึงร-อยละ 10 ในป> 2553 ธนาคารโลกมีการประเมิน
ประสิทธิภาพด-านโลจิสติกส� (Logistics Performance Index : LPI) ของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศในกลุ<มอาเซียน โดยใช-เกณฑ�วัดได-แก< พิธีการศุลกากร โครงสร-างพ้ืนฐาน การขนส<งสินค-า
ระหว<างประเทศ ขีดความสามารถในการให-บริการ ระบบติดตามและตรวจสอบสินค-าและการส<งมอบ
ตรงเวลา ซ่ึงพบว<า ไทยมีศักยภาพอยู<ในอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร�และมาเลเซีย อีกท้ัง ป]จจัย
ท่ีสนับสนุนในการเป9น ASEAN Logistics Hub ของประเทศไทย ได-แก< ความได-เปรียบในด-านทําเล
ท่ีต้ังท่ีมีอาณาเขตติดต<อกับประเทศเพ่ือนบ-าน มีเส-นทางการเชื่อมโยงระหว<างภูมิภาคตามแนวพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ อย<างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคสําคัญต<อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข<งขันด-านโลจิสติกส�
ของประเทศไทย ได-แก< โครงสร-างพ้ืนฐานด-านการขนส<ง การขาดบุคลากรท่ีมีความรู-ในการบริหาร
จัดการด-านโลจิสติกส� ทักษะในการใช-ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร กฏหมายและระเบียบข-อบังคับ
ท่ีขาดมาตรฐานท่ีเป9นสากล และการพัฒนาผู-ประกอบการ (กรมเจรจาการค-าระหว<างประเทศ,2555) 
จากข-อมูลดังกล<าวทําให-ผู-วิจัยสามารถนําข-อมูลไปใช-ในการออกแบบวิธีวิจัย ในการกําหนดกลุ<มผู-ให-
ข-อมูลหลัก (Key Information) ซ่ึงสามารถใช-เป9นข-อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสามารถต้ังเป9นข-อคําถาม
ในงานวิจัยเรื่องกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต<อไป 
 
แนวคิดการจัดการระบบโลจิสติกส%และโซ&อุปทาน 
 ป]จจุบันการพัฒนาโลจิสติกส�ถือเป9นหัวใจสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข<งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงผู-บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการท้ังภาครัฐและ
เอกชนจะต-องพัฒนาระบบโลจิสติกส� แบบบูรณาการครอบคลุมเชื่อมโยงทุกรูปแบบการคมนาคม
ขนส<ง รวมท้ังระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส�ให-ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โลจิสติกส� จึงเป9นการ
ดําเนินงานท่ีรวบรวมเอากิจกรรม ท่ีมีส<วนเก่ียวข-องกับการจัดหา การเคลื่อนย-าย การจัดเก็บและการ
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จัดส<งสถานะท้ังหมดของสินค-าท่ีทําการผลิต  โดยมีการบริการและการบริหารข-อมูล เป9นป]จจัยสนับสนุน
ท่ีช<วยทําให-การดําเนินงานต<างๆ ดังกล<าว สามารถบรรลุเปvาหมายได-อย<างมีประสิทธิภาพ เป9นเฟwองหลัก
ท่ีช<วยขับเคลื่อนฟ]นเฟwองของการดําเนินงานในส<วนต<างๆ ของระบบการผลิตของเราให-หมุนเคลื่อนท่ี
และเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต<างๆ ขององค�กรได- ท้ังนี้การส<งถ<ายกําลังจากเฟwองตัวหนึ่งไปยังเฟwอง
อีกตัว จะเกิดประสิทธิภาพได-นั้นจะข้ึนอยู<กับประสิทธิภาพในการส<งถ<ายกําลังเฟwองโลจิสติกส�เป9นสําคัญ 
ซ่ึงองค�ประกอบท่ีโลจิสติกส�เข-ามามีบทบาทนั้นเริ่มต้ังแต<จากผู-จัดส<งวัตถุดิบ (Suppliers) ไปสู<การผลิต 
(Manufacturing) ผ<านไปยังผู-กระจายสินค-าและผู-ขาย (Distribution and Sales) ไปยังลูกค-า 
(Consumer) ซ่ึงจะได-เห็น มูลค<าท่ีเพ่ิมข้ึนในตัวผลิตภัณฑ� (Added Values) เม่ือมีการเคลื่อนย-าย
จากกระบวนการเพ่ิมคุณค<าหนึ่ง โลจิสติกส�เก่ียวข-องกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุและการสร-างมูลค<าเพ่ิม
เข-าไปในวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีในระบบ โดยมีหัวใจหลัก คือ การจัดการด-านเวลา และสถานท่ีของวัตถุท่ีจะ
เคลื่อนท่ีผ<านไปยังส<วนต<างๆ ของระบบการผลิตและการบริการ ท้ังนี้เราควรพิจารณาการเคลื่อนท่ี 
และการสร-างมูลค<าเพ่ิมนี้ในลักษณะของการมองเชิงระบบโดยรวม (Holistic View) ซ่ึงหมายความว<า
ในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินงานของแต<ละองค�ประกอบในระบบการดําเนินงานโลจิสติกส�นั้น เรา
ควรพิจารณาถึงผลได-ผลเสียต<อท่ัวท้ังระบบและประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังความได-เปรียบด-านการ
แข<งขันท่ีเกิดข้ึนต<อระบบโลจิสติกส�ในองค�กร โดยผู-วิจัยได-สรุปความหมายของ โลจิสติกส� ตามตารางท่ี 
2  ดังต<อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส� 

ผู-แต<ง ความหมาย 
MDC. LogLink (1997) ศาสตร�ในการวางแผน การออกแบบ และการสนับสนุน

การดําเนินงานทางธุรกิจของการจัดซ้ือ จัดหา การเก็บ
สินค-าคงคลัง การบริหารคลังสินค-า การกระจาย การ
ขนส<ง การสนับสนุนลูกค-า การเงินและทรัพยากรมนุษย� 

Christopher (1998) การจัดการเชิงกลยุทธ� จัดซ้ือ จัดหา การเคลื่อนย-าย
และจัดเก็บวัตถุดิบ ชิ้นส<วนและสินค-าคงคลัง ตลอดทุก
หน<วยขององค�กร โดยผ<านช<องทางทางการตลาด เพ่ือ
สร-างประโยชน�สูงสุดให-บรรลุเปvาหมายในด-านต-นทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

Council of Logistics Management 
(1998) 

กระบวนการในการวางแผน การนําเสนอ และการ
ควบคุมการไหลทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การเก็บสินค-าบริการ และข-อมูลที่มีเ กี่ยวข-องจาก
จุดเริ่มต-นในการผลิตไปสู<จุดสุดท-ายของการบริโภค 
เพ่ือวัตถุประสงค�ในการตอบสนองความต-องการของ
ลูกค-า ซ่ึงคํานิยามนี้จะรวมถึงการเคลื่อนย-าย ท้ังภายใน
และภายนอกและการท่ีสินค-าถูกส<งกลับคืน 
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ตารางท่ี  2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส� (ต<อ) 
ผู-แต<ง ความหมาย 

Lambert et al. (1998) กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุม
อย<างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนย-ายด-วยต-นทุนท่ีประหยัด 
และการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค-าระหว<างการผลิต 

UK Institute of Logistics and 
Transport (1998) 

เวลาท่ีมีความสัมพันธ�กับตําแหน<งของทรัพยากรหรือกล
ยุทธ�การจัดการของหน<วยงานท่ีเก่ียวข-อง ต้ังแต<การ
จัดหา การผลิต การกระจายสินค-า และกําจัดของเสีย 
รวมท้ังการขนส<ง การจัดเก็บและเทคโนยีสารสนเทศ 

Canadian Association of Logistics 
Management (2000) 

กระบวนการในการวางแผน การนําเสนอ และควบคุม
ประสิทธิภาพท่ีเก่ียวข-องด-านการผลิต การไหลอย<างมี
ประสิทธิภาพ ควบคุมค<าใช-จ<าย การเก็บรักษาวัตถุดิบ 
การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเก็บสินค-าคงคลังระหว<างการ
ผลิต สินค-าสํา เร็จรูป และข-อมูล ท่ี เ กียวข-องจาก
จุดเริ่มต-น ไปสู<ผู-บริโภค 

Webster’s Dictionary (2000) การจัดซ้ือ การบํารุงรักษา การกระจาย และการแทนท่ี
คนและวัตถุดิบ 

Council of Logistics Management 
(2004) 

กระบวนการในการวางแผน การนําเสนอ และการ
ควบคุมการไหลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การเก็บสินค-าบริการและข-อมูล ที่เ กี ่ยวข-องจาก
จุดเริ่มต-นในการผลิตไปสู<จุดสุดท-ายของการบริโภค 
เพ่ือวัตถุประสงค�ในการตอบสนองความต-องการของ
ลูกค-า ซ่ึงคํานิยามนี้จะรวมถึงการเคลื่อนย-าย ท้ังภายใน
และภายนอกและการท่ีสินค-าถูกส<งกลับคืน 

Takeshi Yamada (2005) การควบคุมการผลิต การจัดซ้ือ และการกระจายสินค-า 
ตามความต-องการของตลาด เพื่อกําจัดกิจกรรมท่ี
ไม<จําเป9น การขาดการบริหารจัดการโลจิสติกส� ความ
ต-องการไม<ตรงตามจํานวน นําไปสู<สินค-าคงคลังจํานวน
มาก หรือสินค-าคงคลังไม<เพียงพอ  

The Intellectual and Leadership 
Center of the Air Force (2006) 

กระบวนการของการวางแผน การเตรียมนําใปใช- และ
การประเมินผลของทุกหน-าท่ีทางโลจิสติกส�ซ่ึงสนับสนุน
การดําเนินงานหรือกิจกรรมต<างๆ 
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ตารางท่ี  2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส� (ต<อ) 
ผู-แต<ง ความหมาย 

JJ Vogt  โลจิสติกส�เป9นกระบวนการของการวางแผน การนําไปปฏิบัติและการควบคุมให-ได-
อย<างมีประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับการไหลลื่นของสินค-าและบริการ 
การเก็บรักษาและความสัมพันธ�ของข-อมูลข<าวสารจากแหล<งกําเนิดจนไปถึง
ผู-บริโภค โดยให-เป9นไปตามความต-องการของลูกค-า ต้ังแต<การออกแบบการจัดซ้ือ 
การจัดการสินค-า การบรรจุภัณฑ� การจัดการคลังสินค-า การสื่อสาร การขนส<ง 
การคืนสินค-าและบริการอ่ืนๆ 

Logistic 
Partners Oy, 
Helsinki, FI, 
(2007) 

โครงสร-างของการวางแผนทางธุรกิจ สําหรับการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ การ
บริหารการไหลของข-อมูล และเงินทุน ซึ่งรวมถึงข-อมูลที่มีความซับซ-อน การ
ติดต<อสื่อสาร และกระบวนการควบคุม ให-ตรงกับความต-องการในสภาวะ
แวดล-อมทางธุรกิจป]จจุบัน 

อารีรัตน�  แย-ม
เกษร (2544) 

กระบวนการในการวางแผน ดําเนินการและควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการเคลื่อนย-าย การจัดเก็บสินค-า บริการและสารสนเทศ จากจุดเริ่มต-นไปยุง
จุดท่ีมีการใช-งานโดยมีเปvาหมายสอดคล-องกับความต-องการของผู-บริโภค 

วิทยา สุหฤทธิ์
ดํารง (2546) 

การบูรณาการรวบรวมเอากิจกรรมท่ีมีส<วนเก่ียวข-องกับการจัดหา การจัดเก็บ 
และการจัดส<ง โดยมีการบริการและบริหารข-อมูล เป9นป]จจัยสนับสนุนท่ีช<วยทําให-
การดําเนินงานต<างๆดังกล<าว สามารถบรรลุเปvาหมายได-อย<างมีประสิทธิภาพ 

เศรษฐพงศ� 
มะลิสุวรรณ 
(2546) 

กระบวนการท่ีเก่ียวข-องกับการบริหาร การเคลื่อนย-ายและการเก็บวัตถุดิบ สินค-า
ระหว<างการผลิต และสินค-าสําเร็จรูป รวมท้ังข-อมูลท่ีเก่ียวข-องจากจุดกําเนิด ผ<าน
ข้ันตอนการผลติและการกระจายสินค-า จนถึงการใช-งานอย<างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือสร-างความ พึงพอใจให-แก<ลูกค-า 
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ตารางท่ี  2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส� (ต<อ) 
ผู-แต<ง ความหมาย 

พงษ�ชัย อธิคมรัตนกุล (2548) การบริหารจัดการโลจิสติกส�เป9นกระบวนการทํางานท่ี
เก่ียวข-องกับการวางแผน การดําเนินงานและการควบคุม
การทํางานขององค�กร รวมท้ัง การบริหารจัดการข-อมูล
และธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข-องกับการเคลื่อนย-าย 
จัดเก็บ การรวบรวมและการกระจายสินค-า และการ
บริการให-มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ธนิต โสรัตน� (2548) กิจกรรมหรือการกระทําใดๆ เพ่ือให-ได-มาซ่ึงสินค-าและ
บริการ รวมท้ังการเคลื่อนย-าย การจัดเก็บ และการ
กระจายสินค-า จากแหล<งผลิตจนสินค-าได-มีการส<งมอบ 
ไปถึงแหล<งท่ีมีความต-องการ โดยกิจกรรมดังกล<าว มี
ลักษณะเป9นกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเน-น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเปvาหมายในการส<ง
มอบแบบทันเวลา เพ่ือลดต-นทุน โดยมุ<งหวังความพึง
พอใจแก<ลูกค-า และส<งเสริมเพื่อให-เกิดมูลค<าเพิ่มแก<
สินค-าและบริการ  

ฐาปนา บุญหล-า (2549) การจัดการด-านการผลิต การจัดเก็บและจัดส<งสินค-า 
คน สัตว� สิ่งของ จากจุดหนี่งไปยังจุดหนึ่งตามท่ีมนุษย�
ต-องการ เพ่ือมุ<งหวังความสําเร็จทางธุรกิจ 

ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ� (2549) กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ�ด-านการผลิต 
เก่ียวกับการจัดหา การเคลื่อนย-าย และการจัดเก็บ
วัตถุดิบ ชิ้นส<วนและสินค-าคงคลัง ผลิตภัณฑ�สําเร็จรูป
ต<างๆ และยังเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข-อมูล ท้ังองค�กร
และช<องทางการตลาด โดยการควบคุมต-นทุนในการ
เพ่ิมกําไรท้ังในป]จจุบันและอนาคต 

กมลชนก สิทธิวาทนฤพุฒิ (2550) กระบวนการจัดการ วางแผนจัดสายงาน และควบคุม
กิจกรรม ต้ังแต<จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบ จนถึงผู-บริโภค 
เพ่ือให-ค<าใช-จ<ายโดยรวมตํ่าสุด 
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ตารางท่ี  2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส� (ต<อ) 
ผู-แต<ง ความหมาย 

คํานาย อภิปรัญาสกุล (2550) การวางแผนการผลิต การดําเนินการและการประสาน
การดําเนินกิจกรรมต<างๆภายในองค�กร ท่ีมุ<งบรรลุผลใน
ด-านการตอบสนองความต-องการลูกค-า โดยการนําเสนอ
บริการและคุณภาพท่ีเหนือกว<า สามารถแข<งขันได-อย<าง
มีประสิทธิภาพ มีความได-เปรียบทางด-านต-นทุน 

วัชรพล สุขโหตุ (2550) การจัดการกิจกรรมด-านการผลิต เ พ่ือให- เ กิดการ
ลําเลียงโดยอาศัยการขนส<งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ 
ไปสู<ท่ีต<างๆจนถึงผู-บริโภค โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
และต-นทุนตํ่าสุด โดยนําหลักการทางคณิตศาสตร�มา
ช<วยในการตัดสินใจ 

 
 จากตารางท่ี 2 ผู-วิจัยสรุปความหมายของโลจิสติกส� ได-ว<า การจัดการโลจิสติกส� หมายถึง 
การวางแผนการบริหารจัดการ ตั้งแต<กระบวนการการวางแผนการผลิต จัดซื้อจัดหา  การบริหาร
คลังสินค-าและสินค-าคงคลัง การจัดการการขนส<ง ไปจนถึงการบริการลูกค-าภายใต-การเพ่ิมมูลค<าทาง
การตลาดและการบริหารต-นทุนให-มีประสิทธิภาพ 

 ท้ังนี้การจัดการโลจิสติกส�ประกอบไปด-วยกิจกรรมหลักขององค�กรและกลุ<มท่ีเป9น
กิจกรรมสนับสนุนการทํางานขององค�กร ประกอบด-วย 13 กิจกรรม ดังนี้ ดังนี้ 

1. การบริการลูกค-า (Customer Service) เป9นกิจกรรมท่ีองค�กรพยายามตอบสนอง
ความต-องการของลูกค-า ซ่ึงจะทําได-ดีเพียงใดต-องข้ึนอยู<กับประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส�อ่ืน ๆท่ี
เข-ามาประกอบ โดยเฉพาะการส<งมอบสินค-าที่ตรงเวลาและครบตามจํานวนซึ่งก็เป9นผลมาจากการ
บริหารจัดการการขนส<งและบริการสินค-าคงคลังที่ดีดังนั้นจึงอาจกล<าวได-ว<า กิจกรรมนี้ถือเป9นผล 
(Output) ของการจัดการโลจิสติกส�ซึ่งองค�กรต-องให-ความสําคัญ เนื่องจากระดับความสามารถในการ
ให-บริการลูกค-าจะส<งผลกระทบโดยตรงต<อองค�กรไม<ว<าจะเป9นยอดขายส<วนแบ<งตลาด ต-นทุน หรือ
แม-กระท่ังความสามารถในการทํากําไรขององค�กร  

2. การดําเนินการตามคําสั่งของลูกค-า (Order Processing) เป9นกิจกรรมที่จะต-อง
พยายามดําเนินการให-รวดเร็วท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต-องการของลูกค-า ในป]จจุบันองค�กรส<วนใหญ<
มักนําระบบคอมพิวเตอร�และการจัดการธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส�เข-ามาช<วยเพ่ือให-การจัดการเป9นไป
อย<างสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. การคาดการณ�ความต-องการของลูกค-า (Demand Forecasting) เป9นกิจกรรมท่ีมี
ความสําคัญในการท่ีจะสร-างผลกําไรหรือจะทําให-บริษัทขาดทุนในการดําเนินการ การคาดการณ�ความ
ต-องการของลูกค-าล<วงหน-า จะช<วยให-บริษัทสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงานว<าจะผลิตสินค-า
จํานวนเท<าไร หรือเตรียมบุคลากรและอุปกรณ�มากน-อยเพียงใด หากการคาดการณ�ความต-องการของ
ลูกค-ามีความผิดพลาดก็จะส<งผลกระทบต<อต-นทุนและผลประกอบการของบริษัทจากการท่ีไม<มีสินค-า
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ให-ลูกค-าหรือไม<สามารถให-บริการตามท่ีลูกค-าต-องการ หรือในทางตรงข-ามอาจมีสินค-าในคลังสินค-า
หรือมีบุคลากรและเครื่องมือใช-มากเกินไป 

4. การบริหารสินค-าคงคลัง (Inventory Management) เป9นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ
อย<างหนึ่ง เนื่องจากปริมาณสินค-าคงคลังท่ีมีอยู<ย<อมส<งผลต<อองค�กรโดยเฉพาะอย<างยิ่งในเรื่องของ
เงินทุน องค�กรท่ีมีระดับปริมาณสินค-าคงคลังท่ีสูงย<อมสามารถตอบสนองความต-องการของลูกค-าได-ดี 
แต<ในขณะเดียวกันปริมาณสินค-าคงคลังท่ีมีอยู<สูงเกินไปก็ส<งผลให-องค�กรเกิดค<าเสียโอกาสด-านการนํา
เงินทุนไปหมุนเวียนเพ่ือดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เสียค<าใช-จ<ายในการเก็บรักษาสินค-าคงคลังและค<าใช-จ<าย
ด-านคลังสินค-า เป9นต-น ดังนั้นในการบริหารสินค-าคงคลังที่ดี องค�กรควรจะคํานึงถึงระดับของ
สินค-าคงคลังท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถตอบสนองความต-องการลูกค-าได- ในขณะเดียวกันก็สามารถลด
ต-นทุนต<าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารสินค-าคงคลัง 

5. กิจกรรมการขนส<ง (Transportation) ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมท่ีเป9นการเคลื่อนย-าย
ตัวสินค-าจากจุดกําเนิดไปยังจุดท่ีมีการบริโภคให-มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยจะต-องจัดส<งสินค-าถูกต-อง
ครบจํานวนในสภาพท่ีสมบูรณ�และตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

6. การบริหารคลังสินค-า (Warehousing and Storage) เป9นกิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับการ
บริหารจัดการคลังสินค-า อาทิ การจัดเก็บสินค-า การจัดการพ้ืนท่ีในคลังสินค-า อุปกรณ�เครื่องใช-ต<าง ๆ 
ท่ีจําเป9นในการดําเนินกิจกรรมภายในคลังสินค-าซ่ึงในป]จจุบันกิจกรรมการบริหารคลังสินค-านับเป9น
กิจกรรมท่ีสามารถสร-างมูลค<าเพ่ิมให-กับตัวสินค-าอีกทางหนึ่งด-วย 

7. โลจิสติกส�ย-อนกลับ (Reverse Logistics) คือ กระบวนการจัดการสินค-าท่ีถูกส<งกลับ
คืน ไม<ว<าจะเป9นสินค-าท่ีเสียหาย หมดอายุการใช-งาน เป9นต-น 

8. การจัดซ้ือ (Purchasing) เป9นกิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับการจัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบและ
บริการท้ังในส<วนของการเลือกผู-จําหน<ายวัตถุดิบ กําหนดช<วงเวลาและปริมาณในการสั่งซ้ือและสร-าง
ความสัมพันธ�กับผู-จําหน<ายวัตถุดิบ (Suppliers) 

9. การจัดเตรียมอะไหล<และชิ้นส<วน (Part and Service Support) นับเป9นความ
รับผิดชอบต<อสินค-าหลังการขาย ซ่ึงเป9นส<วนหนึ่งของบริการหลังการขายท่ีบริษัทให-กับลูกค-า โดยการ
จัดหาชิ้นส<วน อะไหล< และเครื่องมืออุปกรณ�ต<าง ๆ เพ่ือเตรียมพร-อมสําหรับการให-บริการท่ีรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพแก<ลูกค-าในกรณีท่ีสินค-าเกิดชํารุดท้ังจากความบกพร<องของกระบวนการผลิตและ
จากการใช-งานของลูกค-า 

10. การเลือกท่ีต้ังของโรงงานและคลังสินค-า (Plant and Warehouse Site Selection) 
การเลือกท่ีต้ังของโรงงานและคลังสินค-าจะต-องให-ความสําคัญกับระยะทางระหว<างแหล<งวัตถุดิบกับ
ลูกค-า เพ่ือความสะดวกในการเข-าถึง รวมถึงความสามารถในการตอบสนองความต-องการของลูกค-าได-
อย<างทันเวลาด-วย 

11. การใช-เครื่องจักร (Material Handling) เป9นกิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับการเคลื่อนย-าย 
วัตถุดิบ และสินค-าคงคลังในระหว<างการผลิต รวมถึงการขนย-ายตัวสินค-าท่ีผลิตเสร็จเร็ว(Finished 
Goods) ภายในโรงงานหรือคลังสินค-า วัตถุประสงค�ของการจัดการด-าน Material Handling คือ เพ่ือ
ลดระยะทางการเคลื่อนย-ายให-ได-มากท่ีสุด เพ่ือลดจํานวน Work in Process ท้ังนี้เพ่ือแก-ไข
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กระบวนการท่ีเป9นคอขวดให-มีการไหลดีขึ้น และเพื่อลดการขนถ<ายให-มากที่สุดเพื่อการประหยัด
แรงงานและค<าใช-จ<าย 

12. บรรจุภัณฑ� (Packaging) ในด-านการตลาดนั้น บรรจุภัณฑ�ซึ่งเป9นสิ่งท่ีแสดงถึง
ลักษณะภายนอกของสินค-า ไม<ว<าจะเป9น ขนาด รูปลักษณ� สีสัน จะต-องสามารถดึงดูดผู-บริโภคให-
สนใจในตัวผลิตภัณฑ� แต<สําหรับทางด-านโลจิสติกส� บรรจุภัณฑ�จะมีบทบาทสําคัญหลายประการท่ีต<าง
ออกไปจากมุมมองทางการตลาด โดยประการแรกบรรจุภัณฑ�จะเป9นสิ่งท่ีจะปกปvองตัวผลิตภัณฑ�ไม<ให-
เกิดความเสียหายในขณะที่มีการเคลื่อนย-าย ประการที่สองบรรจุภัณฑ�ที่ดีจะช<วยให-กระบวนการ
เคลื่อนย-ายและเก็บรักษาสินค-ามีความสะดวกมากขึ้นจึงทําให-สามารถลดต-นทุนด-าน Material 
Handling ได- 

13. การติดต<อสื่อสารทางด-านโลจิสติกส� (Logistics Communications) การสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพภายในองค�กร ถือได-ว<าเป9นป]จจัยท่ีสําคัญอย<างหน่ึงท่ีมีผลต<อความสําเร็จขององค�กรการ
แลกเปลี่ยนข-อมูลท่ีสําคัญระหว<างหน<วยงานท่ีเก่ียวข-องจะส<งผลให-การดําเนินงานและการตัดสินใจต<าง ๆ 
สามารถทําได-อย<างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีระบบการสื่อสารที่ดีทั้งภายในและ
ภายนอกองค�กร จะช<วยลดป]ญหาภายในท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะป]ญหาการประสานงานกันระหว<างแผนก 
ซ่ึงทําให-เกิดความล<าช-าในการดําเนินงานจึงส<งผลให-องค�กรสามารถตอบสนองความต-องการของลูกค-า
ได-รวดเร็วข้ึน (รุธิร� พนมยงค�, 2557)   

 ผู-วิจัยสามารถนําความรู-ที่ได-จากการศึกษาแนวคิดด-านโลจิสติกส�และโซ<อุปทาน ซ่ึง
ประกอบด-วยการศึกษาท่ีมาและความหมาย กิจกรรมโลจิสติกส� โดยถือว<าเป9นกระบวนการทํางาน
ต<างๆท่ีเก่ียวข-องกับการวางแผน การดําเนินการ และควบคุมการทํางานขององค�กร รวมท้ังการบริหาร
จัดการข-อมูลและธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข-อง ให-เกิดการเคลื่อนย-าย การจัดเก็บ การรวบรวม การ
กระจายสินค-า วัตถุดิบ ชิ้นส<วนประกอบ การบริการ ให-มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดย
คํานึงถึงความต-องการและความพึงพอใจของลูกค-าเป9นสําคัญ ความรู-และความเข-าใจสามารถนําไป
ประยุกต�ใช-ในการวิเคราะห�ข-อมูลทีได-จากการศึกษาวิจัย นําไปกําหนดกรอบเพ่ือใช-เป9นแนวทางการ
กําหนดกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยผู-วิจัยได-เลือกกิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับโลจิสติกส�เพียง 3 กิจกรรมได-แก< กิจกรรมการบริการ
ลูกค-า กิจกรรมขนส<ง และกิจกรรมการติดต<อสื่อสารทางด-านโลจิสติกส� เนื่องจากเป9นกิจกรรมท่ีมี
ส<วนท่ีเกียวข-องกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส%ของประเทศมาเลเซีย ป+ 2553-2558 
 ข�อมูลพ้ืนฐานด�านโลจิสติกส%ระหว&างประเทศไทย-มาเลเซีย 
 จากบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู-วิจัยทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข-องและพบว<า ใน
กลุ<มอาเซียน ไทยมีศักยภาพด-านโลจิสติกส�อยู<ในอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปร�และมาเลเซีย (กรม
เจรจาการค-าระหว<างประเทศ,2555) ในขณะท่ีมาเลเซียถือเป9นคู<ค-าอันดับท่ี 4 ของไทยในโลก และ
เป9นอันดับ 1 ของไทยในกลุ<มอาเซียน ผู-วิจัยจึงเลือกประเทศมาเลเซีย เป9นประเทศเปvาหมายในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้นจะมีความร<วมมือส<งเสริมและอํานวยความ
สะดวกทางการค-า เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางการค-าระหว<างกันให-บรรลุเปvาหมาย 3 หม่ืนล-าน
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เหรียญสหรัฐ ภายในป> 2561 จากป]จจุบันที่มีมูลค<าประมาณ 25,000 ล-านเหรียญสหรัฐ ด-วย
ความสําคัญของการค-าชายแดน ซ่ึงมีสัดส<วนถึงร-อยละ 60 ของการค-ารวม ทําให-ท้ังสองประเทศตกลง
ท่ีจะจัดต้ังคณะทํางานร<วมด-านการค-าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการ
ส<งเสริมการค-าชายแดนให-ขยายตัวมากยิ่งข้ึน โดยจะมีการดําเนินมาตรการต<างๆ เช<น การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของไทยท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงในเขตเศรษฐกิจท่ีต้ังอยู<ทางภาคเหนือ
และตะวันออกของมาเลเซีย การจัดกิจกรรมการส<งเสริมการค-าชายแดนระหว<างกันประจําทุกป> โดยไทย
และมาเลเซียผลัดกันเป9นเจ-าภาพ ก<อให-เกิดประโยชน�ต<อการเสริมสร-างโอกาสทางการค-า และการ
สานสัมพันธ�ระหว<างเอกชนของท้ังสองฝ�าย ท้ังยังช<วยส<งเสริมความร<วมมือระหว<างสภาธุรกิจไทย-
มาเลเซีย และสภาธุรกิจมาเลเซีย-ไทย อีกด-วย ท้ังนี้ประเทศไทยและมาเลเซีย ได-หารือแนวทางเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค-าระหว<างกัน โดยเฉพาะด-านคมนาคมขนส<ง ซ่ึงจะเป9น
ประโยชน�ต<อการค-าและการเดินทางสัญจรระหว<างกัน เนื่องจากท้ังสองประเทศมีพรมแดนติดต<อกัน 
โดยไทยได-เสนอให-มาเลเซียพิจารณาการนําเข-าข-าวจากไทยทางบกเพ่ิมข้ึนอีกช<องทางหนึ่ง จาก
ป]จจุบันให-นําเข-าเฉพาะทางน้ํา อีกท้ังท้ังสองฝ�ายได-เล็งเห็นความสําคัญของการสร-างความเชื่อมโยง
ระหว<างกัน ซ่ึงเป9นป]จจัยสําคัญของการมุ<งสู<การเป9นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตกลงท่ีจะเร<งรัด
การจัดทําความตกลงทวิภาคีด-านการขนส<งข-ามแดนและผ<านแดนของผู-โดยสารและสินค-า เพ่ืออํานวย
ความสะดวกการขนส<งสินค-าและผู-โดยสารระหว<างกัน (กรมเจรจาการค-าระหว<างประเทศ, 2558) โดย
ประเทศมาเลเซียต้ังเปvาหมายท่ีจะเป9นประเทศพัฒนาแล-วภายในป> 2563 ด-วยการดําเนินนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช-เทคโนโลยีข้ันสูงควบคู<กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� รวมท้ังมีนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาละครบวงจร และพยายามผลักดันให-มาเลเซียเป9นศูนย�กลางฮาลาลของโลก 
เพ่ือดึงดูดนักลงทุนท้ังในประเทศและต<างชาติ มาเลเซียจึงเป9นตลาดบนของอาเซียน และเหมาะกับ
การขยายตลาดท่ีมีมูลค<าเพ่ิมสูง เช<น สินค-า เครื่องประดับและอัญมณี อาหารแปรรูป เสื้อผ-าสําเร็จรูป 
เป9นต-น ประเทศมาเลเซียประกอบด-วยคน 3 เชื้อชาติหลัก คือ เชื้อชาติมาลายูร-อยละ 50.4 ซ่ึงส<วนใหญ<
นับถือศาสนาอิสลาม เชื้อสายจีนร-อยละ 23.7 ส<วนใหญ<นับถือศาสนาพุทธและคริสต� และเชื้อสาย
อินเดียร-อยละ 7.1 ซ่ึงส<วนใหญ<นับถือศาสนาฮินดู ความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา ก<อให-เกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู-บริโภคด-วย ซึ่งพฤติกรรมผู-บริโภคที่สําคัญของ
มาเลเซียจะเป9นโอกาสสําหรับสินค-าไทย ประเทศมาเลเซียมีแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในบริเวณแนว
พ้ืนท่ีภาคเหนือ (NCER) ประกอบด-วยรัฐเปอร�ลิส รัฐเคดาห� รัฐป>นัง และรัฐเปรัค ด-วยการ
กระตุ-นเศรษฐกิจให-เกิดการค-า การลงทุน การจ-างงาน ซ่ึงจะส<งผลต<อการกระจายรายได-ให-แก<
ประชาชนชาวมาเลเซียในพ้ืนท่ีท่ีมีการจับจ<ายใช-สอยมากข้ึน พ้ืนท่ีดังกล<าวติดชายแดนไทยด-านจังหวัด
สงขลา สตูล และยะลา โดยไทยอยู<ระหว<างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลาและ
นราธิวาส ซ่ึงถือเป9นยุทธศาสตร�สําคัยในการเชื่อมโยงภาคใต-ของไทยกับ NCER ของมาเลเซีย โดยมี
เส-นทางการขนส<งทางถนนและทางรางต<อไปถึงสิงคโปร� 
 แผนการในอนาคตในด-านการสนับสนุนทางด-านโลจิสติกส� ของประเทศเพ่ือนบ-านคือ
มาเลเซีย คือ แผน Northern Corridor Economic Region (NCER) เป9นแผนพัฒนารัฐทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย ภาคใต-ของไทยถูกกําหนดความร<วมมือด-านการพัฒนาพ้ืนท่ีในด-านต<างๆ กับ
ประเทศเพ่ือนบ-าน โดยเฉพาะมาเลเซีย ท่ีติดกับภาคใต-ของไทย ใน 2 กรอบ คือ IMT-GT (Indonesia – 
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Malaysia – Thai Growth Triangle) หรือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย และ 
JDS (Joint Development Strategy for Border Areas) หรือกรอบความร<วมมือเพ่ือพัฒนา
ชายแดนไทย-มาเลเซียโดย IMT-GT ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 จังหวัดของอินโดนีเซีย 8 รัฐของมาเลเซีย 
และ 14 จังหวัดภาคใต-ของไทย มีความร<วมมือใน 6 สาขา ได-แก< สาขาโครงสร-างพ้ืนฐานและการ
ขนส<ง การค-าและการลงทุน การท<องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การเกษตร อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล-อม และผลิตภัณฑ�และบริการฮาลาล ขณะท่ี JDS ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต-
ของไทย (สงขลา ยะลา สตูล ป]ตตานี และนราธิวาส) และ 4 รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย (ปะลิส เกดะห� 
กลันตัน และเประ เฉพาะอําเภอเป[งกาลันฮูลู) มีกรอบความร<วมมือในด-านต<างๆ 9 สาขา มีสํานักงาน
ความร<วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว<างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต<างประเทศ เป9นผู-ประสานงานฝ�ายไทย 
และ Economic Planning Unit (EPU) เป9นผู-ประสานงานฝ�ายมาเลเซียในส<วนของภาคใต-ของไทย 
นอกจากแผนพัฒนาภาคใต-และแผนพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต-แล-ว ยังมีเขตพ้ืนท่ี
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต-แผนท้ังหมด มีวัตถุประสงค�หลัก เพ่ือสร-างการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนให-พ้ืนท่ีด-านต<างๆ โดยเชื่อมโยงกับความร<วมมือกับประเทศเพ่ือนบ-านและภูมิภาคอาเซียน โดยมี
กรอบใหญ<ท่ีสุดคือ ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต- หรือ อาเซียน(ASEAN) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงแต<ละแผนมีความก-าวหน-าไปเป9นลําดับขณะท่ี
การพัฒนาภาคใต-ของไทยท่ีรัฐบาลยังไม<ฟ]นธง เช<น การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ]�งทะเลภาคใต- หรือ เซาเทิร�น
ซีบอร�ด ท่ีจะต้ังนิคมอุตสาหกรรมป[โตรเคมีเป9นหลัก กับสะพานเศรษฐกิจสงขลา – สตูล หรือ แลนด�บริจด� 
สงขลา – สตูล ท่ีจะมีท<อส<งน้ํามัน ท<าเรือน้ําลึกปากบารา เป9นต-น กลับปรากฏว<าเพ่ือนบ-านอย<าง
มาเลเซีย ก-าวหน-าไปไกลกว<าแล-ว โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศ ซ่ึงย<อมจะส<งผลต<อการ
พัฒนาภาคใต-ไปด-วยกล<าวสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีของมาเลเซียดังกล<าว ประกอบด-วย 2 ส<วนหลัก คือ
การพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนวพ้ืนท่ีภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region : NCER) 
และการพัฒนาในบริเวณแนวพ้ืนท่ีชายฝ]�งทะเลด-านตะวันออก (East Coast Economic Region : 
ECER) โดยท้ังสองพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับไทยภายใต-แผนงาน IMT-GT และแผนงาน JDS โดยยังมีอีกแผน
คือการพัฒนาในบริเวณแนวพ้ืนท่ีอิสกันดา (Islander Development Region) ซ่ึงอยู<ทางด-านใต-ของ
ประเทศบริเวณรัฐยะโฮร�ภาคใต-และสัมพันธ�กับแผนงาน (Indonesia – Malaysia – Singapore 
Growth Triangle: IMS – GT) 
 ท้ังนี้ในส<วนของการขนส<งระหว<างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น ประเทศไทยมี
แนวชายแดนติดต<อกับประเทศมาเลเซีย เป9นระยะทางยาวประมาณ 647 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต<อ
ค-าขายกับประเทศมาเลเซีย รวม 5 จังหวัด ได-แก< จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา 
จังหวัดสตูล และจังหวัดป]ตตานี โดยป]จจุบันไทยมีด<านศุลกากรทีควบคุม ดูแลการค-าชายแดนไทย กับ
ประเทศมาเลเซีย  11 ด<านได-แก< ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ด<านท่ีมีอาณาเขตติดต<อประเทศมาเลเซีย 
จังหวัด พ้ืนท่ีของไทย พ้ืนท่ีของมาเลเซีย 

สงขลา ด<านสะเดา อ.สะเดา ด<านบูกิตกายูฮีตัมรัฐเคดาห� 
สงขลา ด<านปาดังเบซาร� อ.สะเดา ด<านปาดังเบซาร�รัฐเปอร�ลิส 
สงขลา ด<านบ-านประกอบ อ.นาทวี ด<านบ-านดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ  

รัฐเคดาห� 
นราธิวาส ด<านสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก ด<านรันตูป]นยังรัฐกลันตัน 
นราธิวาส ด<านตากใบ (ท<าเรือ) อ.ตากใบ ด<านเป9งกาลันกูโบรัฐกลันตัน 
นราธิวาส ด<านบูเก�ะตา อ.แว-ง ด<านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน 
ยะลา ด<านเบตง อ.เบตง ด<านบูกิตบือราป[ตรัฐเคดาห� 
สตูล ด<านวังประจัน อ.ควนโดน ด<านวังเกวียนรัฐเปอร�ลิส 
สตูล ด<านสตูล (ท<าเรือ) อ.เมืองสตูล ท<าเรือกัวลาเปอร�ลิสรัฐเปอร�ลิส 

ท<าเรือเจตตีกัว ลังกาวีรัฐเคดาห� 
ท<าเรือเทลก อีกวา ลังกาวีรัฐเคดาห� 

สตูล ด<านศุลกากรปากบารา จุดผ<านแดนชั่วคราว 
ป]ตตานี ด<านศุลกากรป]ตตานี จุดผ<านแดนชั่วคราว 

ท่ีมา: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ฐานข�อมูลจุดผ&านแดนประเทศไทย มาเลเซีย  (กรุงเทพฯ: 
กองการต<างประเทศ, 2556). 
 
 อัตราค&าขนส&งสินค�าจากประเทศไทยไปยังมาเลเซีย 
 จากการศึกษาเชิงเอกสารคู<มือการค-าและการลงทุน กรมส<งเสริมการส<งออก กระทรวง
พาณิชย�เก่ียวกับอัตราค<าขนส<งระหว<างประเทศไทยไปยังมาเลเซีย โดยการขนส<งหลายรูปแบบ 
สามารถสรุปได-ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 อัตราค<าขนส<งสินค-าทางบก 

เส�นทาง ระยะทาง 
(กม.) 

ระยะเวลา 
(ชม.) 

ประมาณการค&า
ขนส&งราคา/คอน
เทนเนอร% 20 ฟุต 

(บาท) 

ประมาณการค&า
ขนส&งราคา/คอน
เทนเนอร% 40 ฟุต 

(บาท) 
กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร� 1,600 72 35,000 40,000 
กัวลาลัมเปอร�-กรุงเทพ 1,600 72 35,000 40,000 
กรุงเทพ – ป>นัง 1,400 48 32,000 39,000 
ป>นัง – กรุงเทพ 1,400 48 32,000 39,000 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย�, กรมส<งเสริมการส<งออก, คู&มือการค�าและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย   
(กรุงเทพฯ: สํานักข<าวพาณิชย� กรมส<งเสริมการส<งออก, 2555), 30. 
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ตารางท่ี 5 อัตราค<าขนส<งสินค-าทางเรือ จากท<าเรือกรุงเทพ (BKK) ไปยังท<าเรือ Penang (PEN) ท<าเรือ 
Port Klang (PKG) และท<าเรือ Pasir Gudang (PGU) 

เส-นทาง LKR-PEN LKR-PEG LKR-PGU 
ตู- 20’ STD USD. 450 USD. 360 USD. 480 
ตู- 40’ STD USD. 750 USD. 650 USD. 800 
LCL USD. 30 per RT USD. 15 per RT USD. 30 per RT 
วันเดินทาง ทุกวันพฤหัสฯอาทิตย� ทุกวันอังคาร ทุกวันพฤหัสฯอาทิตย� 
ระยะเวลา ประมาณ 10 วัน ประมาณ 4 วัน ประมาณ 10 วัน 

 
ตารางท่ี 6 การขนส<งทางรถไฟจากสถานีลาดกระบัง – กรุงเทพ ไปยัง มาเลเซีย ปยังท<าเรือ Penang 

(PEN) ท<าเรือ Port Klang (PKG) และ Kuala Lampur (KUL) 
เส-นทาง LKR-PEN LKR-PEG LKR-KUL 

ตู- 20’ STD USD. 480 USD. 480 USD. 480 
ตู- 40’ STD USD. 780 USD. 780 USD. 780 
วันเดินทาง ทุกวันพุธ ทุกวันอังคาร ทุกวันพฤหัสฯอาทิตย� 
ระยะเวลา ประมาณ 5-7 วัน ประมาณ 5-7 วัน ประมาณ 5-7 วัน 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย�, กรมส<งเสริมการส<งออก, คู&มือการค�าและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย   
(กรุงเทพฯ: สํานักข<าวพาณิชย� กรมส<งเสริมการส<งออก, 2555), 31. 
 
ตารางท่ี 7 การขนส<งทางอากาศจากกรุงเทพไปยังมาเลเซีย จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบิน

ประเทศมาเลเซีย 
ปลายทาง สนามบินกัวลาลัมเปอร� สนามบินป>นัง สนามบินกูชิง 

ข้ันตํ่า (Minimum) THB.700 THB.700 THB.700 
-45 Kgs THB. 40/kg THB. 30/kg THB. 102/kg 
+45 Kgs THB. 28/kg THB. 20/kg THB. 63/kg 
+100 Kgs THB. 25/kg THB. 20/kg THB. 62/kg 
+500 Kgs THB. /24kg THB. 20/kg THB. 61/kg 
+1000 Kgs THB. /24kg THB. 20/kg THB. 60/kg 
สายการบิน THAI AIRWAY THAI AIRWAY MALAYSIA AIRLINE 
ความถ่ีของเท่ียวบิน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 
ระยะเวลาขนส<ง 1 วัน 1 วัน 1 วัน 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย�, กรมส<งเสริมการส<งออก, คู&มือการค�าและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย   
(กรุงเทพฯ: สํานักข<าวพาณิชย� กรมส<งเสริมการส<งออก, 2555), 31. 
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 ประเด็นการพัฒนาด�านโลจิสติกส% แผนพัฒนาโลจิสติกส%ประเทศมาเลเซีย 
 รัฐบาลมาเลเซียได-เล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส�ต้ังแต<ป> ค.ศ.2006
ประเด็นการพัฒนาโลจิสติกส�ได-ถูกระบุในแผนแม<บทการพัฒนาอุตสาหกรรมฉบับท่ี 3 (Industrial 
Master Plan 3: IMP 3) ของมาเลเซีย โดยเน-นการลดต-นทุนด-านโลจิสติกส�ของประเทศ และได-เริ่ม
จัดต้ังสภาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซีย (Malaysia Logistics Council) ข้ึนในป> 2007 หลังจากนั้นในป> 
2010 ประเทศมาเลเซียได-จัดทําแผนพัฒนาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซียขึ้น และในป> 2011 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติมาเลเซีย ฉบับท่ี 10      
(ป> ค.ศ.2011-2015) ได-ระบุถึงแผนพัฒนาโลจิสติกส�ของประเทศมาเลเซียดังภาพท่ี 3 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3  แผนพัฒนาประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา: บริษัท เอฟฟ[นิต้ี จํากัด. โครงการศึกษาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร%การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส%ของประเทศ พ.ศ.2550-2554 (กรุงเทพฯ: บริษัท เอฟฟ[นิตี้ จํากัด, 2555). 

 

แผนพัฒนาประเทศมาเลเซีย 

แผนพัฒนาโลจิสติกส�ของมาเลเซีย 

     พัฒนาโลจิสติกส�การขนส<งสินค-าระดบัโลก ปลอดภยั เช่ือถือได-เป9นมิตรกับ              
     สิ่งแวดล-อส เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและกากรพัฒนาประเทศ 

    พัฒนาระดับคุณภาพการให-บรกิารทางโลจสิติกส�ให-กับห<วงโซ<อุปทานของโลก  
      โดยเพ่ิมมูลค<าผ<านการสนับสนุนการให-บริการลูกค-าเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีต-นทุน 

     การให-บริการลดลง 

       - ระดับเศรษฐกิจ : พัฒนามาตรฐานและการจัดการด-านโลจสิตกิส�ในป]จจุบันสู<  
        มาตรฐานระดับโลก 

       - ระดับอุตสาหกรรม ยกระดบัความสามารถในการแข<งขันของอุตสาหกรรม  
       และความเช่ือมโยงระหว<างอุตสาหกรรม 

       - ระดับบริษัท การพัฒนามุ<งเน-นลูกค-าเป9นสําคัญ 

 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาโลจิสติกส�การขนส<งสินค-าของมาเลเซีย 

กิจกรรมเชิงกลยุทธ� (Strategic Initiatives :SI) 

SI 2 SI6 SI 3 SI 4 SI 5 SI 1 

พัฒนา
โครงสร-าง

พื้นฐานและ
การบริการใน

การขนส<ง 

เลือกใช-
กรณีศึกษาและ

เกณฑ�
มาตรฐานของ
อุตสาหกรรม 

สนับสนุนการ
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย�และเพิ่ม

จํานวน 

พัฒนา
โครงสร-าง

สถาบันและกฏ
ระเบียบ 

กระจายการใช-
เทคโนโลยีและ

โครงสร-าง
ข-อมูล 

สนับสนุนการ
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย�และเพิ่ม

จํานวน 
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 จากแผนภาพท่ี 3 แสดงถึงวิสัยทัศน�ของแผนพัฒนาโลจิสติกส�ของมาเลเซีย คือ การพัฒนา     
โลจิสติกส�การขนส<งสินค-าระดับโลก โดยให-มีความปลอดภัย เชื่อถือได- และเป9นมิตรกับสิ่งแวดล-อม 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยประเทศมาเลเซียได-กําหนดเปvาหมาย
ซ่ึงแบ<งออกเป9น 3 ระดับคือ ระดับเศรษฐกิจ ระดับอุตสาหกรรม และระดับบริษัท โดยในระดับ
เศรษฐกิจประเทศมาเลเซียต-องพัฒนามาตรฐานและการจัดการด-านโลจิสติกส�ในป]จจุบันสู<มาตรฐาน
ระดับโลก ในระดับอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซียต-องการยกระดับความสามารถในการแข<งขันของ
อุตสาหกรรมและความเชื่อมโยงระหว<างอุตสาหกรรมให-ได- และในระดับบริษัท ประเทศมาเลเซีย
ต-องการพัฒนาท่ีมุ<งเน-นความต-องการลูกค-าเป9นสําคัญ ภารกิจที่จะต-องปฏิบัติเพื่อให-เป9นไปตาม
วิสัยทัศน�และเปvาหมาย คือ พัฒนาระดับคุณภาพการให-บริการด-านโลจิสติกส�ให-กับห<วงโซ<อุปทานของ
โลกโดยเพ่ิมมูลค<าผ<านการสนับสนุนการให-บริการลูกค-าท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีต-นทุนการห-บริการลดลง 
โดยมีการกําหนด 6 กิจกรรมเชิงกลยุทธ� (Strategic Initiative) ดังนี้ 

1. Strategic Initiative 1: พัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานและบริการในการขนส<ง 
1.1 ทําให-ม่ันใจว<าปริมาณของรูปแบบการขนส<งทุกรูปแบบเพียงพอกับการไหลของ

สินค-า 
1.2 พัฒนาการเชื่อมต<อข้ันสุดท-ายจากผู-ให-บริการโลจิสติกส�ไปยังลูกค-า 
1.3 สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส<งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 

2. Strategic Initiative 2: เลือกใช-กรณีศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานของอุตสาหกรรม     
โลจิสติกส� 

2.1 เลือกใช-กรณีศึกษาท่ีเหมาะสมกับประเทศมาเลเซีย 
2.2 จัดเก็บและศึกษาข-อมูลกรณีศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานของอุตสาหกรรม       

โลจิสติกส� 
3. Strategic Initiative 3: สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� และเพ่ิมจํานวน

บุคลากรท่ีมีความชํานาญด-านโลจิสติสก� 
3.1 ส<งเสริมให-เกิดการจ-างงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส� 
3.2 สร-างโอกาสและความก-าวหน-าทางสายอาชีพ 
3.3 จัดให-มีการฝ�กอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส� 
3.4 พัฒนาโครงสร-างระบบการศึกษาด-านโลจิสติกส�ระดับชาติท่ีได-รับการยอมรับ 
3.5 สนับสนุนและเลือกอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของประเทศ (Industry Champion) 

เพ่ือรองรับการผลิตบุคลาก 
4. Strategic Initiative 4: พัฒนากลไกการขับเคลื่อนสู<การปฏิบัติและกฏระเบียบ

ด-านโลจิสติกส� 
4.1 ทําให-ม่ันใจ การดําเนินงานของสภาโลจิสติกส�แห<งชาติซึ่งเป9นกลไกขับเคลื่อนท่ี

สําคัญของมาเลเซียในการพัฒนาด-านโลจิสติกส�ไปสู<การปฏิบัติให-เป9นไปอย<างราบรื่น ในขณะท่ีกฏ
ระเบียบมีความยุติธรรม 

4.2 พัฒนาสภาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซีย (Malaysia Logistics Council) ให-
แข็งแกร<งมากข้ึน 
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4.3 ขยายจํากัดความของเรือสัญชาติมาเลเซีย 
4.4 เพ่ิมน้ําหนักบรรทุก (Axle Load) 
4.5 เก็บข-อมูลการหมุนเวียนของสินค-าภายในท้ังหมด 
4.6 ควบคุมและตรวจสอบการทํางาน 
4.7 ทบทวนกฏหมายและกฏระเบียบท่ีล-าสมัย 

5. Strategic Initiative 5: การกระจายการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทําฐานข-อมูล 
5.1 สนับสนุน National Single Window (NSW) การบูรณาการกับ ASEAN Single 

Window (ASW) 
5.2 วางแผนสําหรับศูนย�กลางเสมือนจริง (Virtual Hub) ,e-Logistics และB2B 

6. Strategic Initiative 6: ประกันความยั่งยืน ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล-อม 
6.1 พัฒนาเส-นทางและสินค-าใหม< 
6.2 เสนอ Tax Credit ให-กับผู-เดินเรือท้ังผู-ส<งออกและผู-นําเข-า รัฐบาร�และซาราวัค 

 การบริหารจัดการกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาโลจิสติกส% 
 ประเทศมาเลเซียมีการบริหารจัดการกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส�ผ<านสภา         
โลจิสติกส�แห<งชาติ (Malaysia Logistics Council) ดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 
 

ภาพท่ี 4 โครงสร-างสภาโลจิสติกส�แห<งประเทศมาเลเซีย 
 
 

โครงสร-างสภาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซีย (The Malaysia Logistics Council 

Cabinet Committee on Services Liberalization (CCSL) 

สภาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซีย 
(The Malaysia Logistics Council) 

สํานักเลขาธิการ (Secretariat) 

สมาชิก (Members) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1. Association of Malaysia Hailers 
2. Malaysia Ship-owners Association 
3. Malaysia International Chamber of Commerce 
and Industry 
4. Federation of Malaysia Freight Forwarders 
5. Logistics and Supply Chain Association of 
Malaysia 
6. Airfreight Forwarders Association of Malaysia 
7. Federation of Malaysia Port Operation 
Companies 
8. Malaysia Nation Shipper Council 
9. Federation of Malaysia Manufacturers 
 

1. หน<วยงานส<งเสริมการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย 

2. หน<วยวางแผนเศรษฐกิจ 

3. กระทรวงคมนาคม 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม
และการค-าระหว<างประเทศ 

5. กระทรวงการคลัง 

6. คณะกรรมการการขนส<ง
ทางบก 
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 จากภาพท่ี 4 สภาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซีย ประกอบด-วย ท้ังหน<วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมี 6 หน<วยงานภาครัฐ และ 9 หน<วยงานเอกชน รวมท้ังสิ้น 15 หน<วยงานดังนี้  

1. หน<วยงานส<งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย (Economic Planning 
Unit : EPU) 

2. หน<วยวางแผนเศรษฐกิจ (Malaysia Industrial Development Authority : MIDA) 
3. กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transportation : MOT) 
4. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค-าระหว<างประเทศ (Ministry of International 

Development Authority : MIDA) 
5. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance : MOF) 
6. คณะกรรมการการขนส<งทางบก (Land Public Transport Commission) 
7. Association of Malaysia Hailers (AMH) 
8. Malaysia Ship-owners Association (MASA) 
9. Malaysia International Chamber of Commerce and Industry (MICCI) 
10. Federation of Malaysia Freight Forwarders (FMFF) 
11. Logistics and Supply Chain Association of Malaysia (LSCOM) 
12. Airfreight Forwarders Association of Malaysia (AFAM) 
13. Federation of Malaysia Port Operation Companies (FMPOC) 
14.  Malaysia Nation Shipper Council (MNSC) 
15.  Federation of Malaysia Manufacturers (FMM) 

         บทบาทหน-าท่ีของสภาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซีย คือ การเป9นผู-นําด-านการพัฒนา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส�โดยรวม การกํากับดูแลการแปลงนโยบายไปสู<การปฏิบัติ และกํากับดูแล
กิจกรรมของหน<วยงานภาครัฐท่ีเกียวกับการพัฒนาและสนับสนุนด-านโลจิสติกส� ตลอดจนทําให-ม่ันใจว<า 
การพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส�เป9นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ�ของแผนแม<บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมฉบับท่ี 3 (Industrial Master Plan 3: IMP 3) 
       ป]จจัยความสําเร็จของการพัฒนาโลจิสติกส�ของประเทศมาเลเซีย จากการศึกษาพบว<า 
แผนพัฒนาโลจิสติกส�ของประเทศมาเลเซียนั้นไม<ได-มีความแตกต<างจากแผนพัฒนาโลจิสติกส�ไทยมากนัก 
แต<ป]จจัยความสําเร็จท่ีโดดเด<นท่ีประเทศไทยควรเรียนรู-จากประเทศมาเลเซีย คือ เรื่องกลไกท่ีจะ
ขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติ โดยประเทศมาเลเซียมีการจัดกต้ังหน<วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรง
อย<างชัดเจนในการวางแผนพัฒนาโลจิสติกส�ของประเทศแลขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติ โดยประเทศ
มาเลเซียมีการจัดต้ังหน<วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงอย<างชัดเจนในการวางแผนพัฒนาโลจิสติกส�
ของประเทศและการขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติ นั่นก็คือ สภาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซีย 
นอกจากนี้สภาโลจิสติกส�แห<งชาติมาเลเซีย ยังประกอบด-วยการมีส<วนร<วมท้ังจากหน<วยงานภาครัฐ
และหน<วยงานเอกชนที่เกี่ยวข-อง โดยเฉพาะการมีส<วนร<วมของเอกชนเป9นส<วนข-างมากท่ีมีถึง 9:6 
ส<งผลดีในเชิงปฏิบัติ ทําให-การขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากภาคเอกชนมีความรู- 
ความเข-าใจท่ีถ<องแท-และประสบป]ญหาจากการดําเนินงานจริง จึงเป9นส<วนสําคัญในการจัดทําแผนท่ีได-
วางไว-สามารถขับเคลื่อนไปสู<การปฏิบัติอย<างเป9นรูปธรรม นอกจากนั้นหน่ึงในสมาชิกของสภาโลจิสติกส�
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แห<งประเทศมาเลเซีย คือ หน<วยวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit : EPU) ซ่ึงคล-ายกับ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ (สศช.) ของประเทศไทย แต<มีความ
แตกต<างท่ีน<าสนใจคือ EPU มิใช<เป9นเพียงหน<วยงานวางแผนในระดับนโยบายดังเช<น สศช. เท<านั้น แต<
ยังมีบทบาทดังเช<นสํานักงบประมาณของไทย ที่มีอํานาจในการอนุมัติให-งบประมาณ และเป9น
ผู-ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการต<างๆ จึงทําให-การวางแผน การแปลงแผน และการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติ อยู<ในอํานาจเบ็ดเสร็จท่ี EPU และทําให-การดําเนินงานพัฒนาโลจิสติกส�
ของมาเลเซียเป9นไปอย<างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห<งชาติ, 2555:241) 

 จากข-อมูลดังกล<าวทําให-ผู-วิจัยสามารถนําข-อมูลมาเป9นแนวทางในการศึกษาป]ญหา และ
บริบททางการค-าระหว<างประเทศไทย-มาเลเซียก<อนการเข-าสู<ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว<าพบป]ญหา
ด-านโลจิสติกส�อย<างไร และโครงสร-างพ้ืนฐานของประเทศมาเลเซียเป9นอย<างไร เพ่ือนําข-อมูลท่ีได-จาก
การศึกษาเชิงเอกสาร มาวิเคราะห�ข-อคําถามการวิจัยนําไปสู<แนวทางการสร-างกลยุทธ�การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในงานวิจัยครั้งนี้ 

 
แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส%ของประเทศไทย 
 จากความสําคัญของระบบโลจิสติกส�ท่ีมีบทบาทภายในประเทศ และ ระหว<างประเทศ 
ทําให-ประการขับเคลื่อนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ชองประเทศไทยในช<วงท่ีผ<านมามีความสําคัญกับ
ผู-ประกอบการไทยท่ีดําเนินธุรกิจระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยการตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเป9นของการใช-การบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส�ท่ีมีประสิทธิภาพมาเป9น
ป]จจัยในการสร-างความได-เปรียบในการแข<งขัน และการเพ่ิมความสามารถในการสร-างมูลค<าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจจากห<วงโซ<คุณค<า โดยจะต-องเกิดจากการมีส<วนร<วมมากขึ้นในการบริหารความสัมพันธ�กับ
ผู-ประกอบการอ่ืน หรือการควบคุมกิจกรรมอ่ืนๆในโซ<อุปทาน ในมิติของการมองตลาดเปvาหมายของไทย
ในอนาคตนั้น การเคลื่อนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกมาอยู<ที่เอเชียโดยเฉพาะในกลุ<มประเทศ
เพ่ือนบ-านรอบประเทศไทยและอาเซียนนั้น ได-เป[ดโอกาสสําคัญให-ไทยสามารถวางยุทธศาสตร�การ
แข<งขันและการพัฒนาความเชื่อมโยงรวมถึงการบริหารความสัมพันธ�กับประเทศเพ่ือนบ-าน ใน
ลักษณะการสร-างมูลค<าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให-กับประเทศได-สูงสุด ดังนั้น เพื่อให-สอดคล-องกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทอ่ืนท้ังภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข-อง ประเด็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส�เพ่ือ
สร-างความสามารถในการแข<งขันของภาคธุรกิจไทยในช<วงต<อไป แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของ
ประเทศไทย จึงให-ความสําคัญกับประเด็นเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1. การยกระดับความสามารถของผู-ประกอบการในภาคการผลิต การค-าและบริการ 
(เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และผู-ประกอบการ LSPs) ให-สามารถมีบทบาทท่ีเข-มแข็งในโซ<อุปทาน
ของตนเอง (Competitive Player in Supply Chain) 

2. การเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบบริการขนส<งและเครือข<ายโลจิสติกส�
ท้ังของภาครัฐและเอกชนให-สามารถช<วยสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข<งขันและอํานวย
ความสะดวกทางการค-าให-กับภาคธุรกิจไทยและในสาขาท่ีมีศักยภาพสูงสําหรับสร-างมูลค<าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจให-กับประเทศในอนาคต โดยเฉพาะสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริการท<องเท่ียว 
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และบริการสุขภาพ (Responsive Infrastructures and Logistics Network for Trade 
Facilitation) 

3. การกระจายผลประโยชน� (Win-Win Solution) และการเติบโตร<วมกัน (Co-
prosperity and Inclusive Growth) ท้ังภายในประเทศกับระหว<างประเทศภายในภูมิภาค บน
พ้ืนฐานการพัฒนาท่ีเป9นมิตรกับสิ่งแวดล-อมท้ังในระดับมหภาค (Climate Friendly) และระดับชุมชน 
(Environmental and Community Friendly or Green Society) โดยในระดับระหว<างประเทศนั้น
ให-รวมถึงการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอาศัยความได-เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) ของคู<ค-าท้ังในเรื่องของความพร-อมของบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เทคนิคการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรแรงงานท่ีมีฝ>มือหรือแรงงานต-นทุนตํ่า ท้ังนี้เพ่ือสร-างและจูงใจ
ให-เกิดความร<วมมือในการพัฒนาร<วมกันในแต<ละระดับอย<างยั่งยื่น 

4. ความจําเป9นท่ีจะต-องปรับปรุงเครือข<ายโซ<อุปทานของธุรกิจให-สอดคล-องกับแนวโน-ม
การปรับโครงสร-างโซ<อุปทานภูมิภาค ท่ีขณะนี้ผู-ประกอบการท้ังในระดับบริษัทข-ามชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศต<างมีความต่ืนตัวเป9นอย<างสูง ในการปรับโครงสร-างธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต<อความ
ได-เปรียบในการแข<งขันโดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ท่ีเกิดจากความต<างศักย�ของ
ระดับการพัฒนาของกลุ<มประเทศในภูมิภาคนี้ รวมทั้งการเตรียมตัวให-พร-อมสําหรับการเป[ดเสรี
ทางการค-า จากการรวมพ้ืนท่ีความร<วมมือทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

5. ความจําเป9นท่ีจะต-องเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล การนํานโยบาย ยุทธศาสตร� 
แผนงานโครงการไปสู<การปฏิบัติเพ่ือให-เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให-ผู-ประกอบการ
และภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยได-ประโยชน�เต็มท่ี 
 จากการศึกษาแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย ทําให-ผู-วิจัยทราบถึงข-อค-นพบ
เกียวกับแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ท่ีได-มีการวางแผนพัฒนาต้ังแต<ป> 2548 จนถึงป> 2554 พบว<ามี
หลายแผนงานท่ีไม<ได-มีการพัฒนาตามแผนงาน ทําให-ข-อมูลดังกล<าวผู-วิจัยสามารถนําข-อมูลมาศึกษา
ป]ญหาท่ีเกิดข้ึนว<า และวิเคราห�สภาพแวดล-อมภายในและภายนอกทีส<งผลให- แผนงานเกิดความล<าช-า
และไม<เป9นไปตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทยอีกด-วย 
 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 
 จากการทบทวนประเด็นสําคัญของแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย ผู-วิจัยได-
ศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา เนื่องจากเป9นจังหวัดที่ผู-วิจัยเลือกศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ จังหวัด
สงขลา เป9นจังหวัดชายแดนภาคใต-ของประเทศไทย พ้ืนท่ีติดต<อกับรัฐเดดาห� (ไทรบุรี) ของมาเลเซีย 
เป9นเมืองท<าและเมืองชายทะเลท่ีสําคัญแห<งหนึงหนึ่งของภาคใต-มาแต<สมัยโบราณ สงขลามีสถานท่ี
ท<องเท่ียวท้ังท่ีเป9นชายทะเล น้ําตาล ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ� อําเภอ
หาดใหญ<เป9นศูนย�กลางการค-า การคมนาคม เป9นเมืองชุมชนของดภาคใต-มีความเจริญเติบโตอย<าง
รวดเร็วในทางเศรษฐกิจ จากความร<วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีระหว<างภาคใต-ของไทย 
ภาคเหนือของมาเลเซีย (แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา, 2557: 137) แผนพัฒนาจังหวัดสงขลาเม่ือเข-าสู<
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ภายในป> 2558 เพ่ือให-
อาเซียนมีการเคลื่อนย-ายสินค-า บริการ การลงทุน แรงงานฝ>มืออย<างเสรี และเงินทุนท่ีเสรีข้ึนนั้น ในป> 
2550 อาเซียนได-จัดทําพิมพ�เขียวเพ่ือจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป9นแผน
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บูรณาการงานด-านเศรษฐกิจให-เห็นภาพรวมในการมุ<งสู< AEC โดยประเทศสมาชิกได-ตกลงกันล<วงหน-า
เพ่ือสร-างพันธสัญญาระหว<างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาเซียนได-กําหนดยุทธศาสตร�การก-าวไปสู<
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) การเป9นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2) การเป9น
ภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข<งขันสูง 3) การเป9นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท<าเทียมกัน 
4) การเป9นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข-ากับเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน ความร<วมมือภายใต-กรอบ
สามเหลี่ยมศรษฐกิจ (IMT-GT) ซ่ึงครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต-และ 8 จังหวัดของมาเลเซีย ซ่ึง
นับเป9นส<วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนตอนใต- หรือ โครงการความร<วมมือภายใต-ยุทธศาสตร�ร<วมใน
การพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand – Malaysia Committee on Joint 
Development Strategic for Border Area : JDS) ซ่ึงนับเป9นส<วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซ่ึง
จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัด ผลจากการเข-าสู<ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกิจกรรมท่ีมีการ
ดําเนินการอยู<ในอนุภูมิภาคระหว<างประเทศในกลุ<ม IMT-GT ซ่ึงมีการดําเนินการมากกว<า 20 ป> ส<งผล
ให-เกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอย<างเป9นรูปธรรมในหลายๆด-าน เม่ือเข-าสู<ประชาคมอาเซียน คาดว<า การ
เพิ่มขึ้นของการค-าชายแดนจากการเป[ดด<านต<างๆที่มีการพัฒนาขึ้นในป]จจุบัน การเพิ่มขึ้นของ
นักท<องเท่ียวจากประเทศเพ่ือนบ-าน ซ่ึงในป> 2555 มีมากกว<า 3 ล-านคน โดยมาจากประเทศมาเลเซีย 
2,554,397 คน สิงคโปร�จํานวน 831,215 คน และอินโดนีเซียจํานวน 447,820 คน ท้ังนี้คาดว<าในป> 
2559 จะมีนักท<องเที่ยวจากทั้ง 3 ประเทศ เป9นจํานวน 6,164,978 คน ท้ังนี้หากใช-สัดส<วน
นักท<องเท่ียวท่ีเข-ามาในจังหวัดสงขลา เป9นเกณฑ�การประเมิน จะสามารถสร-างรายได-ให-กับจังหวัด
สงขลาในด-านการท<องเท่ียวในป> 2559 เพ่ิมข้ึนประมาณ 3,200 ล-านบาท (แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา, 
2557:190) 
 จากแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย และ แผนพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด
สงขลา สรุปได-ว<า เปvาหมายสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การเป9นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกันภายใต-การเคลื่อนย-ายสินค-าและป]จจัยการผลิตเสรี เพ่ือนําไปสู<การจัดสรรทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน อุปสรรคสําคัญท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนต-องเร<งแก-ไขร<วมกัน 
คือ การลดความเหลื่อมล้ําของระดับการพัฒนา การยกระดับความพร-อมด-านการค-าและการลงทุน 
ท้ังการปฏิรูปกฏระเบียบ การพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานและบริการสาธารณูปโภค การพัฒนามาตรการ
ส<งเสริมการลงทุนและอํานวยความสะดวกทางการค-า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การสร-างเครือข<าย
การผลิตในภูมิภาคท่ีเข-าแข็ง โดยประเทศไทย มีแนวคิดการผลักดันให-กิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดนเพ่ือรองรับการเข-าสู<ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเปvาหมายสําคัญ คือ เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข<งขัน เพ่ิมการจ-างงานและ
สร-างความเป9นอยู<ท่ีดีให-ประชาชน โดยการนําระบบโลจิสติกส�มาเป9นกลยุทธ�ในการขับเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกิจระหว<างท้ังสองประเทศ 
 ผู-วิจัยได-เลือกจังหวัดสงขลาเป9นจังหวัดเขตพ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ โดยการศึกษาด<าน
ศุลกากร สะเดา จังหวัดสงขลา และด<านศุลกากร ปาดังเบซาร� จังหวัด สงขลา ท้ังนี้ การศึกษาข-อมูล
ในส<วนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา เพ่ือนําข-อมูลท่ีได-จากการวิจัยเชิงเอกสารมาวิเคราะห�สภาพแวดล-อม
ภายในและภายนอก และกําหนดข-อคําถามในการสัมภาษณ�เชิงลึกผู-ให-ข-อมูลหลัก เพ่ือให-ได-มาซ่ึง
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แนวทางในการพัฒนากลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
เครื่องมือประเมินศักยภาพโลจิสติกส% 
 จากการทบทวนเครื่องมือประเมินศักยภาพด-านโลจิสติกส� ผู-วิจัยได-ค-นพบเครื่องมือการ
ประเมินศักยภาพด-านโลจิสติกส� ดังนี้ 

1. การจัดการโลจิสติกส%และโซ&อุปทาน 
  การวัดสมรรถนะของกระบวนการโลจิสติกส�และโซ<อุปทานด-วยแบบจําลอง Supply 
Chain Operation Reference Model (SCOR) และคาดการณ�สถานท่ีต้ังศูนย�รวบรวมและกระจาย
สินค-าด-วยแบบจําลอง Gravity โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 5 
  การจัดการโลจิสติกส%และโซ&อุปทาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การวัดสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส�และโซ<อุปทาน 
 
  ในป> 1996 Supply Chain Council ได-พัฒนาแบบจําลอง Supply Chain Operation 
Reference Model (SCOR) เพ่ือใช-เป9นกระบวนการจัดการโลจิสติกส�และโซ<อุปทานมาตรฐานในการ
วัดสมรรถนะของกระบวนการการจัดการโลจิสติกส�และโซ<อุปทาน โดยได-จําแนกกิจกรรมโซ<อุปทาน
ออกเป9น 5 กิจกรรมหลักได-แก<การวางแผน (Plan) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) 
การจัดส<ง (Delivery) และการส<งคืน (Return) ซึ่งทั้ง 5 กิจกรรมหลักดังกล<าวจะแบ<งการวัด
สมรรถนะออกเป9น 5 หมวดได-แก<ความเชื่อถือได-(Reliability)การตอบสนอง(Responsiveness)  
ความยืดหยุ<น(Flexibility) ต-นทุนโซ<อุปทาน(Supply Chain Costs) และการจัดการสินทรัพย�โซ<อุปทาน

Customer-facing 
Reliability Responsiveness Flexibility Cost Assets 

Perfect 
Order 

Fulfillme
nt(POF) 

Order 
Fulfillme
nt Cycle 

Time 
(OFCT) 

Upside 
Supply 
Chain 

Flexibility 
(USCF) 

Upside 
Supply 
Chain 

Adaptabil
ity(USCA) 

Downside 
Supply 
Chain 

Adaptabil
ity(DSCA) 

Supply 
Chain 

Managem
ent Cost  
(SCMC) 

Cost of 
Goods 
Sold 

(COGS) 

Cash-to-
Cash 
Cycle 
(C2C) 

Return 
on 

Supply 
Chain 
Fixed-

Return 
on 

Working 
Capital 
(ROWC) 

Plan Source Make Delivery Return 

สมรรถนะโซ&อุปทาน 

Internal-facing 
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(Supply Chain Asset Management)ซ่ึงประกอบด-วย 10 มาตรวัด โดยท้ัง 5 สมรรถนะ10 มาตร
วัดมีรายละเอียดดังนี้ (อดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา, 2554) 
 
ตารางท่ี 8 การวัดสมรรถนะของกระบวนการโลจิสติกส�และโซ<อุปทาน 

ตัวช้ีวัด รายละเอียด มาตรวัด 
ความเชื่อถือได-(Reliability) สมรรถนะของโซ<อุปทานใน

การส<งมอบสินค-าท่ีถูกต-อง 
การส<งสินค-าไปยังสถานท่ีท่ี
ถูกต-อง ณ เวลาท่ีถูกต-อง ใน
เง่ือนไขและหีบห<อท่ีถูกต-อง 
ในปริมาณท่ีถูกต-อง พร-อม
กับเอกสารท่ีถูกต-อง ไปสู<
ลูกค-าท่ีถูกต-อง 

1) ร-อยละของคําสั่งซ้ือซ่ึง
เป9นไปตามความสามารถของการ
ส<งมอบด-วยเอกสารท่ีสมบูรณ�และ
ถูกต-อง และไม<มีความเสียหาย
จากการส<งมอบ (Perfect Order 
Fulfillment, POF) 

การตอบสนอง
(Responsiveness) 

ความเร็วของโซ<อุปทานใน
การจัดเตรียมสินค-าให-แก<
ลูกค-า 

2) รอบเวลาจริงเฉลี่ยเพ่ือทํา
ตามคําสั่งซ้ือของลูกค-า โดยเริ่ม
จากการรับคําสั่งซ้ือจนกระท่ัง
ลูกค-าได-รับสินค-าและยอมรับ
สินค-านั้น (Order Fulfillment 
Cycle Time, OFCT) 

ความยืดหยุ<น(Flexibility) ความคล<องตัวของโซ<อุปทาน
เพ่ือตอบสนองต<อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ตลาด เพ่ือให-ได-มาหรือคงไว-
ซ่ึงความได-เปรียบในการ
แข<งขัน 

3) จํานวนวันท่ีต-องใช-เพ่ือ
รองรับการส<งมอบท่ีเพ่ิมข้ึนอีก
ร-อยละ20โดยไม<มีการวางแผน
ล<วงหน-า (Upside Supply 
Chain Flexibility, USCF) 

4) การเพ่ิมข้ึนเป9นร-อยละของ
ปริมาณท่ีส<งมอบอย<างยั่งยืนสูงสุด
ท่ีสามารถทําได-ภายใน30วัน 
(Upside Supply Chain 
Adaptability,  USCA) 

5) การลดลงของปริมาณท่ีถูก
สั่งซ้ืออย<างยั่งยืน ณ 30 วัน ก<อน
การส<งมอบโดยปราศจากสินค-า
คงเหลือหรือค<าปรับต-นทุน 
(Downside Supply Chain 
Adaptability, DSCA) 
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ตารางท่ี 8 การวัดสมรรถนะของกระบวนการโลจิสติกส�และโซ<อุปทาน (ต<อ) 
ตัวช้ีวัด รายละเอียด มาตรวัด 

ต-นทุนโซ<อุปทาน(Supply 
Chain Costs) 

ต-นทุนต<างๆ อันเก่ียวเนื่อง
กับการดําเนินงานโซ<อุปทาน 

6) ผลรวมของต-นทุนท่ี
เก่ียวเนื่องกับกระบวนการของ
วางแผน จัดหา ผลิต ส<งมอบ และ
รับคืนสินค-า (Total Supply 
Chain Management Cost, 
SCMC) 

7) ต-นทุนท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ซ้ือวัตถุดิบ การผลิตสิค-าสําเร็จรูป 
ท้ังต-นทุนทางตรง (ค<าแรง ค<า
วัสดุ) และต-นทุนทางอ-อม (ค<า
โสหุ-ยการผลิต) (Cost of Goods 
Sold, COGS) 

การจัดการสินทรัพย�โซ<อุปทาน
(Supply Chain Asset 
Management) 

ประสิทธิผลขององค�กรใน
การบริหารจัดการสินทรัพย� 
คุณลักษณะนี้รวมถึงการ
บริหารจัดการสินทรัพย�
ท้ังหมด ซ่ึงก็คือสินทรัพย�
ถาวรและเงินทุนหมุนเวียน 

8) ระยะเวลาท่ีเงินลงทุน
กลับคืนสู<บริษัทหลังจากจ<าย
ออกไปเป9นค<าวัตถุดิบ(Cash-to-
Cash Cycle, C2C) 

9) ผลตอบแทนท่ีองค�กรได-รับ
ต<อเงินลงทุนในสินทรัพย�ถาวรของ
โซ<อุปทาน รวมถึงสินทรัพย�ถาวร
ในกระบวนการวางแผนจัดหา 
ผลิต ส<งมอบ และรับคืนสินค-า 
(Return on Supply Chain 
Fixed-Asset, ROSCFA) 

10) เงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทเทียบกับรายได-จากโซ<
อุปทาน (Return on Working 
Capital, ROWC) 

ท่ีมา: SCC, 2006, อ-างถึงใน อดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา, การจัดลําดับความสําคัญของมาตรวัดและ
กระบวนการหลักของโซ&อุปทาน โดยวิธีแบบจําลองกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห%ลําดับช้ัน 
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ�ปริทัศน�, 2554). 
 
  โดยจากการศึกษาของ อดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา(2554) ในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญ
ของมาตรวัดและกระบวนการหลักของโซ<อุปทาน พบว<าส<วนใหญ<ผู-ประกอบการมักจะให-ความสําคัญ
กับกิจกรรมการจัดส<ง  (Delivery)เป9นอันดับหนึ่ง รองลงมาได-แก< กิจกรรมการวางแผน (Plan)การผลิต 
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(Make) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) และการส<งคืน (Return) ตามลําดับ ส<วนสมรรถนะโซ<อุปทาน
ผู-ประกอบการจะให-ความสําคัญกับความเชื่อถือได-(Reliability) ต-นทุนโซ<อุปทาน (Supply Chain 
Costs)การตอบสนอง(Responsiveness) ความยืดหยุ<น(Flexibility) และการจัดการสินทรัพย�โซ<อุปทาน
(Supply Chain Asset Management) ตามลําดับ หากพิจารณามาตรชี้วัดพบว<าผู-ประกอบการจะให-
ความสําคัญกับ ความสามารถของการส<งมอบด-วยเอกสารท่ีสมบูรณ�และถูกต-อง และไม<มีความเสียหาย
จากการส<งมอบต-นทุนในการส<งมอบ และระยะเวลาในการส<งมอบ ตามลําดับ 
  การอํานวยความสะดวกทางการค�า 
  การอํานวยความสะดวกทางการค-า (trade facilitation) เป9นกระบวนการท่ีช<วยลด
ความยุ<งยากซับซ-อนในกระบวนการการค-าระหว<างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือลดต-นทุนการทํา
ธุรกรรมทางการค-าและการขนย-ายสินค-าระหว<างประเทศซ่ึงองค�การการค-าโลก (WTO) มีความเชื่อว<า
การอํานวยความสะดวกทางการค-าเป9นวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการลดต-นทุนทางการค-า
ระหว<างประเทศ (ชมเพลิน สุวรรณภาณุ,2548) ซ่ึงการลดลงของต-นทุนทางการค-าจะส<งเสริมให-เกิด
การค-ามากข้ึน โดยประเด็นหลักๆท่ีใช-ชี้วัดการอํานวยความสะดวกทางการค-าคือประสิทธิภาพของท<า
ขนส<งสินค-า (port efficiency) สภาพแวดล-อมทางศุลกากร (customs environment) สภาพแวดล-อม
ด-านกฎระเบียบ (regulatory environment) และการดําเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส� (e-business) 

  โดยการอํานวยความสะดวกทางการค-าเป9นผลกระทบจากภายนอกองค�กร (externality) 
ท่ีมีส<วนสนับสนุนให-การจัดการโซ<อุปทานการค-ามีประสิทธิภาพมากข้ึนเนื่องจากหากมีการอํานวย
ความสะดวกท่ีดีจะทําให-ลดเวลาและต-นทุนของกระบวนการจัดส<ง  (Delivery) ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จะศึกษาในส<วนของการอํานวยความสะดวกทางการค-าท่ีจะสนับสนุนการจัดการโซ<อุปทาน
การค-าให-ดีข้ึน โดยจะศึกษาใน 4 องค�ประกอบของการอํานวยความสะดวกทางการค-าตามการศึกษา
ของ ชโยดม สรรพศรี และคณะ (2554) ซ่ึงศึกษาสิ่งการอํานวยความสะดวกทางการค-าท้ังการค-า
สินค-าและการค-าบริการ (การท<องเท่ียว) บนเส-นทางระเบียงเศรษฐกิจ R12 โดยองค�ประกอบการ
อํานวยความสะดวกทางการค-าได-แก<1.พิธีการศุลกากร 2.โครงสร-างพ้ืนฐาน 3.กฎระเบียบ และ 4.การ
ใช-เทคโนโลยี (e-business) 
 2. Logistics Scorecard  
  โดยเกณฑ�และดัชนีในการศักยภาพทางด-านโลจิสติกส� จัดทําข้ึนเพ่ือให-องค�กรต<างๆ
สามารถประเมินศักยภาพทางด-านโลจิสติกส�ขององค�กรตนเองได- เม่ือเปรียบเท่ียบกับมาตรฐานสากล 
และเม่ือเปรียบเทียบกับศักยภาพขององค�กรในลักษระเดียวกันลักษณะเดียวกันในประเทศไทย ท้ังนิ้
เพ่ือให-องค�กรท่ีได-ประเมินตนเองมองเห็นจุดอ<อนจุดแข็งขององค�กร และสามารถนําข-อมูลท่ีได-ไปใช-
สําหรับการพัฒนาองค�กร ให-มีศักยภาพสูงขึนและมีความสามารถด-านการแข<งขัน 

  การประเมินและการให�ระดับคะแนน 
  Logistics Scorecard  แบ<งออกเป9น 3 ประเภทตามลักษณะธุรกิจ คือ 

1. กลุ<มอุตสาหกรรมการผลิต 
2. กลุ<มอุตสาหกรรมการบริการ 
3. กลุ<มอุตสาหกรรมการบริการด-านโลจิสติสก� โดยต-องเลือกกลุ<มเพียงกลุ<มเดียวเท<านั้น 
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  ผู-ประเมินควรเป9นผู-ดูแลกิจกรรมโลจิสติกส� หรือผู-บริหารระดับสูง ท่ีทราบรายละเอียด
กิจกรรมโลจิสติกส�ขององค�กรท้ังหมด ท้ังนี้เพราะรายละเอียดของตัวชี้วัดบางตัว ต-องการความแม<นยํา
เท่ียงตรงในการประเมินสูง เช<น อัตราการส<งมอบทันเวลา ความถูกต-องในการเติมเต็มคําสั่งซ้ือของ
ลูกค-า โดยการกรอกข-อมูลในรายละเอียดเบื้องต-นให-ถูกต-องครบถ-วน เพ่ือเป9นประโยชน�ในการวิเคราะห� 
และแปลผล 

  ดัชนีท่ีใช-วัดศักยภาพทางโลจิสติกส�แบ<งออกเป9น 5 ด-านใหญ<ๆ คือ 
1. ด-านการกําหนดกลยุทธ� 
2. ด-านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ด-านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด-านโลจิสติกส� 
4. ด-านระบบบริหารข-อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ด-านความร<วมมือกันระหว<างองค�กร 

  ในการวัดศักยภาพแต<ละด-าน จะมีตัวชี้วัดแยกเป9นข-อย<อยลงไปเป9นรายละเอียด และ
ในแต<ละตัวชี้วั จะแบ<งระดับการให-คะแนนออกเป9น 5 ระดับ คือระดับท่ี 1 ถึงระดับท่ี 5 เรียงจาก
ลําดับศักยภาพตํ่าสุด ไประดับศักยภาพสูงสุด ตามลําดับ (สภาอตสาหกรรมแห<งประเทศไทย, 2550: 5) 
 3. ดัชนีช้ีวัดศักยภาพโลจิสติกส% Logistics Performance Index (LPI)   
  เป9นการสร-างดัชนีชี้วัด เพ่ือวัดว<าเราปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic ว<ามีประสิทธิภาพ
ในระดับไหน มีจัดท้ังในระดับประเทศและระดับโลก หน<วยงานกําหนดในระดับโลก คือ World Bank 
ซ่ึงจะจัดลําดับโลก ดูระบบ Logistic ในระดับโลก ประเทศไหนมีศักยภาพมากน-อยแค<ไหน  
ประกอบด-วย 6 ป]จจัย ได-แก<  

1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด-านกรมศุลกากร (Customs) 
2. คุณภาพของโครงสร-างพ้ืนฐานด-านการค-าและการขนส<ง (Infrastructure) 
3. การจัดการขนส<งสินค-าด-วยราคาท่ีแข<งขันได- (International Shipments) 
4. ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจสิติกส�ในประเทศ (Logistics Competence) 
5. การติดตามสถานะการจัดส<ง (Tracking & Tracing) 
6. ความตรงต<อเวลาในการจัดส<ง (Timeliness 

  ท้ังนี้จากเครื่องมือประเมินศักยภาพโลจิสติกส� ผู-วิจัยได-เลือกเครื่องมือในการดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพโลจิสติกส�โดยใช- Logistics Performance Index (LPI เนื่องจากมีความเหมาะกับกับ
ประเด็นงานวิจัยของผู-วิจัยมากท่ีสุด 
 
การสร�างดัชนีช้ีวัดศักยภาพโลจิสติกส% 
 World Bank ได-สร-าง Logistics Performance Index (LPI) เพื่อประเมินศักยภาพ
ทางด-านโลจิสติกส�ของประเทศต<างๆในโลก 155 ประเทศโดยเป9นการประเมินจากผู-ประกอบการท่ี
มีความเห็นกับประเด็นทางด-านโลจิสติกส�ด-วยแบบสอบถามและประมวลผลมาเป9นคะแนนเพื่อ
เปรียบวัดประสิทธิภาพด-านโลจิสติกส�ของแต<ละประเทศ โดยดัชนี LPI ของธนาคารโลกมี 6 
องค�ประกอบได-แก<  
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1. ประสิทธิภาพของกระบวนการศุลกากร (The efficiency of customs and 
border management clearance) โดยมีเกณฑ�การให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบ
แบบสอบถามตอบว<า ตํ่ามาก (very low) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า สูงมาก 
(very high) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5 

2. คุณภาพโครงสร-างสิ่งอํานวยความสะดวกการขนส<งและการค-า (The quality of 
trade and transport infrastructure) โดยมีเกณฑ�การให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบ
แบบสอบถามตอบว<า ตํ่ามาก (very low) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า สูงมาก 
(very high) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5 

3. ความสามารถในการเสนอราคาค<าขนส<งที่สามารถแข<งขันได- (The ease of 
arranging competitively priced shipments) โดยมีเกณฑ�การให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหาก
ผู-ตอบแบบสอบถามตอบว<า ยากมาก (very difficult) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า 
ง<ายมาก (very easy) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5 

4. ความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส� (The competence and 
quality of logistics services)โดยมีเกณฑ�การให-คะแนนต้ังแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบแบบสอบถาม
ตอบว<า ตํ่ามาก (very low) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า สูงมาก (very high) จะให-
ระดับคะแนนเป9น 5 

5. ความสามารถในการติดตามสินค-าระหว<างการขนส<งระหว<างประเทศ (The ability 
to track and trace consignments)โดยมีเกณฑ�การให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบ
แบบสอบถามตอบว<า ตํ่ามาก (very low) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า สูงมาก 
(very high) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5 

6. ความถ่ีในการส<งมอบสินค-าตรงตามเวลาท่ีกําหนด (The frequency with which 
shipments reach consignees within scheduled or expected delivery times) โดยมี
เกณฑ�การให-คะแนนต้ังแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบแบบสอบถามตอบว<า นานๆครั้ง (hardly ever) จะ
ให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า ประจํา (nearly always) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5 

 จากนั้นนําคะแนนที่ได-ดังกล<าวมาจัดทําเป9นดัชนี LPI ด-วยเทคนิค principal 
component analysis (PCA) โดยหากดัชนี LPI เข-าใกล- 1 แสดงว<าระบบโลจิสติกส�ของประเทศ
นั้นๆ ไม<มีประสิทธิภาพ และหากหากดัชนี LPI เข-าใกล- 5 แสดงว<าระบบโลจิสติกส�ประสิทธิภาพสูง 

 นอกจากการสร-างดัชนี LPI ของ World Bank แล-ว กรณีประเทศไทยยังมีการสร-าง
ดัชนีชี้วัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค-า ซ่ึงเป9นดัชนีท่ีสะท-อนประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส�
ได- โดยศูนย�ศึกษาการค-าระหว<างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค-าไทย (2549) ได-จัดทําดัชนีการ
อํานวยความสะดวกทางการค-าของไทย (Trade Facilitation Index: TFI) โดยส<วนประกอบของ
ดัชนีประกอบด-วย 4 องค�ประกอบได-แก< 

1. ประสิทธิภาพของท<าขนส<งสินค-า (port efficiency) ซึ่งพิจารณาการอํานวยความ
สะดวกทางการค-าของท<าเรือและการขนส<งทางน้ํา และการขนส<งทางอากาศ 

2. สภาพแวดล-อมหน<วยงานภาครัฐ (customs environment) พิจารณาการชําระเงิน
ท่ีไม<ถูกต-อง อุปสรรคซ<อนเร-น และดัชนีคอร�รัปชัน 
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3. สภาพแวดล-อมด-านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข-อง (regulatory environment) 
พิจารณาความโปร<งใส การเป9นมาตรฐานสากล ท้ังข-อกฎระเบียบและการบังคับใช- 

4. การดําเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส� (e-business) พิจารณาร-อยละของบริษัทที่ใช-
อินเตอร�เน็ต 

 ในส<วนการสร-างดัชนีนั้นศูนย�ศึกษาการค-าระหว<างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค-าไทย
ได-ใช-แบบสอบถามกับผู-ประกอบการนาเข-าส<งออกผู-ประกอบการชิปป[�ง จํานวน 500 ตัวอย<างและ
นําข-อมูลที่ได-มาดังกล<าวมาคํานวณดัชนีการกระจาย (diffusion index) ในส<วนการแปลงข-อมูล
เชิงคุณภาพจากแบบสอบถามให-เป9นข-อมูลเชิงปริมาณโดย 

 หากตอบว<า สูงหรือมาก ให-คะแนนเท<ากับ 1 
 หากตอบว<า ปานกลาง ให-คะแนนเท<ากับ 0.5 
 หากตอบว<า ตํ่า ให-คะแนนเท<ากับ 0 

         จากนั้นนําข-อมูลร-อยละของผู-ตอบว<าสูงบวกกับร-อยละของผู-ตอบว<าปานกลางท่ีคูณด-วย 
0.5 จะได-ดัชนีของแต<ละคาบเวลา ซ่ึงดัชนีท่ีได-จะมีค<าสูงสุดเท<ากับ 100 และตํ่าสุดเท<ากับ 0 โดยสูตร
ในการคํานวณคือ 
 

 ดัชนี=%สูง + 0.5 (%ปานกลาง) 
        

 สําหรับการตีความตัวเลขดัชนีนั้น หากดัชนีอยู<ใกล- 100 แสดงว<าผู-ตอบแบบสอบถามคาด
ว<ามีประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค-าในระดับสูง หากดัชนีอยู<ใกล- 50 แสดงว<าผู-ตอบ
แบบสอบถามคาดว<ามีประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค-าในระดับปานกลาง และหาก
ดัชนีอยู<ใกล- 0 แสดงว<าผู-ตอบแบบสอบถามคาดว<ามีประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค-า
ในระดับตํ่า 
           วิรชา สุขสิริวรบุตร (2554) ได-ประยุกต�วิธีการวิเคราะห�ลําดับชั้น (analysis hierarchy 
process: AHP)มาสร-างดัชนีชี้วัดการอํานวยความสะดวกในการค-าสําหรับท<าเรือขนส<งสินค-าระหว<าง
ประเทศของไทย โดยองค�ประกอบของดัชนีประกอบด-วย 

1. โครงสร-างพ้ืนฐานของท<าเรือ ได-แก< พ้ืนท่ีจัดเก็บสินค-า ความยาวหน-าท<า สภาพถนน
ทางเข-าท<าเรือ การเชื่อมต<อระบบขนส<งอ่ืน 

2. การบริหารจัดการท<าเรือ ได-แก< ทักษะพนักงานท<าเรือ ความปลอดภัยของท<าเรือ 
ความเร็วในการดําเนินงานของท<าเรือ สภาพจราจรในท<าเรือ 

3. ระบบพิธีการศุลกากร ได-แก< ทักษะเจ-าหน-าท่ีศุลกากร ระบบเอกสารท่ีง<ายชัดเจน 
ความเร็วในการดําเนินงานของศุลกากร การประสานงานกับท<าเรือ 

4. การบังคับใช-กฎระเบียบภาครัฐ 
              โดยจากองค�ประกอบดัชนีการอํานวยความสะดวกทางการค-าท้ัง 4 องค�ประกอบดังกล<าว 
วิรชา สุขสิริวรบุตร (2554) ได-นํามาสร-างแบบสอบถามกับผู-รับจัดการการขนส<งสินค-าระหว<างประเทศ
ทางเรือ จากนั้นนําข-อมูลท่ีได-มาจัดทําดัชนีการกระจาย (diffusion index) ตามแนวทางของศูนย�
ศึกษาการค-าระหว<างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค-าไทย โดยกําหนดเกณฑ�การให-คะแนนเป9น 
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            หากตอบว<า เห็นด-วยอย<างยิ่ง ให-คะแนนเท<ากับ 5 
            หากตอบว<า เห็นด-วย ให-คะแนนเท<ากับ 4 
            หากตอบว<า เฉยๆ ให-คะแนนเท<ากับ 3 
            หากตอบว<า ไม<เห็นด-วย ให-คะแนนเท<ากับ 2 
            หากตอบว<า ไม<เห็นด-วยอย<างยิ่ง ให-คะแนนเท<ากับ 1 
           ระดับคะแนนท่ีได-จะถูกนํามาคิดตามน้ําหนักความสําคัญของป]จจัยหลักและป]จจัยรอง
ด-วยวิธีวิธีการวิเคราะห�ลําดับชั้น (analysis hierarchy process: AHP) ต<อไป (Jean-François 
Arvis, Monica Alina Mustra,LauriOjala, Ben Shepherd, and Daniel Saslavsky. 
Connecting to Compete 2012 Trade Logistics in the Global Economy: The Logistics 
Performance Index and Its Indicators.) 
           ผู-วิจัยได-นําด-ชนีชี้วัดประสิทธิภาพด-านโลจิสติกส� (Logistics Performance Index : 
LPI) ของธนาคารโลกเพ่ือวัดการปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic ว<ามีประสิทธิภาพในระดับไหน มี
จัดท้ังในระดับประเทศและระดับโลก หน<วยงานกําหนดในระดับโลก คือ World Bank ซ่ึงจะจัดลําดับ
โลก ดูระบบ Logistic ในระดับโลก ประเทศไหนมีศักยภาพมากน-อยเพียงใด โดยมีป]จจัยพิจารณา 6 
ป]จจัย ได-แก< 1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด-านกรมศุลกากร (Customs) 2. คุณภาพของ
โครงสร-างพ้ืนฐานด-านการค-าและการขนส<ง (Infrastructure) 3. การจัดการขนส<งสินค-าด-วยราคาท่ี
แข<งขันได- (International Shipments) 4. ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ใน
ประเทศ (Logistics Competence) 5. การติดตามสถานะการจัดส<ง (Tracking & Tracing)6. ความ
ตรงต<อเวลาในการจัดส<ง (Timeliness) ในการประเมินประสิทธภาพด-านโลจิสติกส�ในการวิจัยครั้งนิ้ 

 
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส%เชิงกลยุทธ% 
 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ% 

 การจัดการเชิงกลยุทธ�  ( Strategic  Management ) หมายถึง ศาสตร�และศิลป�ของการ
สร-างกลยุทธ� การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ�การตัดสินใจแบบข-ามหน-าท่ี (Cross-
Functional) ซ่ึงทําให-องค�กรสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค� การบริหารเชิงกลยุทธ�จะเน-นการบริหาร
เชิงบูรณาการซ่ึงประสานการตลาด การเงิน การบัญชี การผลิตและการปฏิบัติการ การวิจัยและ
พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร� เพื่อให-องค�กรบรรลุความสําเร็จ การวางแผนเชิงกลยุทธ� 
(สาโรจน� โอพิทักษ�ชีวิน, 2550: 4) ท้ังนี้การจัดการเชิงกลยุทธ� (Strategic management) เป9น
ข้ันตอนการบริหารและตัดสินใจเพ่ือพัฒนาให-บรรลุภารกิจ (Mission) ขององค�กร  โดยสร-างความสามารถ
ขององค�กรให-เหมาะสมกับสิ่งแวดล-อมท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ได-มีนักวิชาการได-ให-ความหมายไว-
หลากหลาย ดังนี้  

1. ความหมายของกลยุทธ� 
  Pitts and Lei (2000: 6)  กล<าวว<า  กลยุทธ�หมายถึง  ความคิด (ideas)  แผนงาน 
(plans) และการกระทํา (actions) ต<าง ๆ ที่บริษัทนํามาใช-เพื่อให-เกิดความสําเร็จเหนือคู<แข<งขัน  
กลยุทธ�จะถูกออกแบบข้ึนเพ่ือช<วยบริษัทบรรลุผลสําเร็จ  มีความเป9นต<อหรือความได-เปรียบในการ
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แข<งขัน  (competitive advantage)  ซ่ึงความได-เปรียบทางการแข<งขันมาจากความสามารถของ
บริษัทท่ีจะดําเนินกิจกรรมต<าง ๆ ได-เด<นชัดมากกว<า  หรือมีประสิทธิภาพหรือคู<แข<งขัน 
  schermerhorn (2002: 203) กล<าวว<า กลยุทธ�หมายถึง แผนแม<บทหรือแผนปฏิบัติ
การหลักสําคัญขององค�กร (comprehensive action plan) ซ่ึงองค�การใช-เป9นตัวกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานระยะยาว รวมท้ังใช-เพ่ือเป9นแนวทางในการใช-ทรัพยากรเพ่ือให-บรรลุเปvาหมาย โดยทําให-
ได-เปรียบทางการแข<งขันท่ียั่งยืน (sustainable competitive advantage) 
  Samuel Paul (1983: 57) กล<าวว<า กลยุทธ�หมายถึงชุดของทางเลือกระยะยาวท่ี
เก่ียวกับเปvาประสงค�เชิงปฏิบัติการและนโยบาย รวมท้ังแผนปฎิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซ่ึง
หน<วยงานภาครัฐบาลกําหนด โดยคํานึงถึงป]จจัยท่ีสําคัญสองประการ ได-แก< วัตถุประสงค�ของแผนงาน
ท่ีรัฐบาลกําหนดไว-และสิ่งแวดล-อมท่ีมีอิทธิพลต<อการดําเนินงานของแผนงาน 
  มัลลิกา ต-นสอน (2545: 23) กล<าวว<า การจัดการกลยุทธ� หมายถึง การศึกษาและ
วิเคราะห�สภาพแวดล-อมท้ังภายในและภายนอกและการดําเนินงานขององค�กรทั้งหมด ตั้งแต< การ
ต้ังเปvาหมาย การกําหนด การดําเนินการ ตลอดจนการควบคุมกลยุทธ� เพ่ือให-องค�กรสามารถบรรลุ
เปvาหมายท่ีตั้งไว-อย<างมีประสิทธิภาพ 
  เรวัตร� ชาตรีวิศิษฏ�และคณะ (2553: 28) กล<าวว<า การจัดการเชิงกลยุทธ� หมายถึง 
การจัดการธุรกิจอย<างเป9นระบบ โดยกําหนดทิศทางขององค�การในอนาคตไว- ซึ่งต-องอาศัยการ
วางแผนอย<างเป9นข้ันตอน และการวิเคราะห�สภาพแวดล-อมภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคท่ีจะ
มีผลกระทบต<อธุรกิจและวิเคราะห�สภาพแวดล-อมภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ<อนในองค�กรสําหรับ
กําหนดตําแหน<งทางการแข<งขันธุรกิจ แล-วกําหนดกลยุทธ�เพ่ือให-สามารถนําไปดําเนินการเพ่ือให-บรรลุ
ทิศทางตามท่ีได-กําหนดไว- 
  เสนาะ ติเยาว� (2546) กล<าวว<า การจัดการเชิงกลยุทธ� หมายถึง การตัดสินใจและ
ดําเนินการเพ่ือให-ได-ผลตามท่ีองค�การกําหนดไว- ซ่ึงเน-นกระบวนการต้ังแต<การกําหนดกลยุทธ� การนําเอา
กลยุทธ�ไปใช- และประเมินผลกลยุทธ� 
  พักตร�ผจง วัฒนสินธุ�และพสุ เดชะรินทร� (2541) กล<าวว<า การจัดการเชิงกลยุทธ� 
หมายถึง การจัดการท่ีเน-นถึงความสําคัญของสภาพแวดล-อมท่ีมีผลต<อการจัดการภายใน ซ่ึงต-องเตรียม
แผนการดําเนินการให-เหมาะสมกับสภาพแวดล-อมท่ีเปลี่ยนไป หรือตอบโต-ภาวการณ�แข<งขันได-อย<าง
รวดเร็ว และมีการจัดสรรทรัพยากรให-เหมาะสม 
  ผู-วิจัยได-สรุปความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ� ได-ว<า การจัดการเชิงกลยุท� คือ
การจัดการธุรกิจอย<างเป9นระบบ  โดยกําหนดทิศทางขององค�กรในอนาคตไว-  ซ่ึงต-องอาศัยการวางแผน
อย<างเป9นข้ันตอนและการวิเคราะห�สภาพแวดล-อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรรคท่ีจะมี
ผลกระทบต<อธุรกิจ  และวิเคราะห�สภาพแวดล-อมภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ<อนในองค�กรสําหรับ
กําหนดตําแหน<งทางการแข<งขันของธุรกิจ  แล-วกําหนดกลยุทธ�เพ่ือให-สามารถนําไปดําเนินการเพ่ือให-
บรรลุทิศทางตามท่ีได-กําหนดไว- 
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2. เปWาหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ% ดังภาพท่ี 6 
 

 
 
ภาพท่ี 6 เปvาหมายการจัดการเชิงกลยุทธ� 
ท่ีมา: ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน�,  การจัดการเชิงกลยุทธ%  (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 18.   
 
  จากภาพท่ี 6 สามารถอธิบายเปvาหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ� ได-ดังนี้ 

2.1 ความสามารถในการแข&งขัน ในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมภายนอกจะ
ทําให-ธุรกิจต-องปรับตัวอยู<ตลอดเวลา การกําหนดกลยุทธ�และการนํากลยุทธ�มาใช-ในการดําเนินงานจะ
ช<วยให-ธุรกิจมีความพร-อมในการรับมือต<อการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาองค�การให-มี
ความสามารถในการแข<งขันอย<างอย<างมีประสิทธิภาพ 

2.2 สร�างคุณค&า ในการจัดการเชิงกลยุทธ� คือ การสร-างความพึงพอให-กับพันธมิตร 
หรือ ผู-ท่ีมีส<วนได-ส<วนเสียของธุรกิจ เช<น พนักงาน ผู-ขาย วัตถุดิบ  

3. ข้ันตอนการบริหารกลยุทธ%  
  การนํากลยุทธ�มาใช-ในการดําเนินการทางธุรกิจนั้น ต-องคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สภาพแวดล-อมขององค�กรด-วย ซ่ึงมีองค�ประกอบหลักอยู< 6 ประการ ดังนี้ 

1. การกําหนดภาระหน-าท่ี วิสัยทัศน�และเปvาหมาย 
2. การวิเคราะห�ถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก 
3. การวิเคราะห�ถึงจุดแข็งจุดอ<อนภายใน 
4. การวิเคราะห� SWOT และการสร-างกลยุทธ� 
5. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ� 
6. การควบคุมกลยุทธ� 

  โดยแต<ละข้ันตอนสามารถ อธิบายได-ดังนี้  
  ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดภาระหน-าท่ี วิสัยทัศน�และเปvาหมายการกําหนดภาระหน-าท่ี 
(Mission) คือ จุดมุ<งหมายและคุณค<าพ้ืนฐานขององค�การ หรือ อาจเป9นขอบเขตของการดําเนินการท่ีเป9น
เหตุผลขององค�การท่ีสร-างข้ึนมา ซ่ึงขอบเขตอาจกว-างหรือแคบนั้นขึ้นอยู<กับจุดมุ<งหมายขององค�กร
เป9นสําคัญ วิสัยทัศน� (Vision) คือ การมองภาพภายในอนาคตที่ทําให-เป9นจริงหรืออาจเป9น 
ความสามารถท่ีคิดได-ว<าเสมือนความใฝ�ฝ]นถึงอนาคตความทะเยอทะยานในแนวคิดเก่ียว กับอนาคตท่ี
ทุกคนในองค�การสามารถเชื่อถือได-ทั้งยังสามารถทําให-บรรลุถึง ผลสําเร็จได-จริงและเสนอนาคตท่ี
จําเป9นกว<าท่ีเป9นอยู<ในทุกวันนี้ เปvาหมาย (Goal) เป9นผลท่ีได-มาจากภาระหน-าท่ี และวิสัยทัศน�ของ
องค�การ โดย ผู-บริหารระดับสูงขององค�การจะเป9นผู-กําหนดเปvาหมายของกลยุทธ�นั้น เป9นความมุ<งหวัง

การจัดการเชิงกลยุทธ% 

ความสามารถในการแข<งขัน 

คุณค<า 
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ในอนาคตขององค�การท่ีจะทําให-บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การได- ซึ่งใช-เป9นตัวกําหนดทิศทางการ
เนินงานในองค�การให-เป9นไปในแนวทางเดียวกัน     
  ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห�ถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก คือ การวิเคราะห�สิ่งแวดล-อม
ภายนอก การบริหารกลยุทธ�ท่ีจะประสบความสําเร็จได-นั้นข้ึนอยู<กับความเท่ียงตรง (Validity) ของ
การประเมินสภาพแวดล-อมท้ังหมดและการ วิเคราะห�ถึงสภาพแวดล-อมหรือการคาดการณ�ถึงแนวโน-ม
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และควรมีความรู-ในเรื่องของเทคนิคการคาดการณ� การตัดสินใจโดยใช-
คณิตศาสตร�ท่ีมีความซับซ-อนในการช<วยตรวจสอบความสัมพันธ�ของระบบ ความสัมพันธ�ของตัวแปร
ต<างๆและผู-จัดการก็ควรมีข-อมูลมากพอท่ีจะใช-ในการตัดสินใจได-อย<างถูกต-อง และต-องตัดสินใจอย<าง
เป9นกลางและไม<มีอคติเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง เพ่ือให-สามารถคาดการณ�ถึงแนวโน-มในอนาคต
ได-อย<างถูกต-องและแม<นยํามากยิ่งข้ึน 
  ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ถึงจุดแข็งจุดอ<อนภายใน 
           จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ลักษณะภายในองค�การท่ีทําให-มีความได-เปรียบเชิง
การแข<งขันและความสามารถอ่ืนๆ ท่ีมีผลในเชิงบวกให-แก<องค�การ โดยองค�การสามารถท่ีจะนําจุดแข็ง
มาใช-ในการปฏิบัติการให-องค�การสามารถประสบความสําเร็จตามเปvาหมายท่ี ได-กําหนดไว- 
          จุดอ<อน (Weakness) หมายถึงลักษณะภายในองค�การท่ีเป9นอุปสรรคขัดขวางในการ
ปฏิบัติงานขององค�การและมีผลเชิงลบแก<องค�การ ในการดําเนินงานขององค�การก็ควรที่จะป[ดบัง
จุดอ<อนและปกปvองตนเองไม<ให-องค�การอ่ืนได-ล<วงรู- เพราะจะทําให-องค�การเสียเปรียบคู<แข<งขันได- การ
วิเคราะห�จุดอ<อนและจุดแข็งภายในองค�การนั้นเป9นการตรวจสอบโครงสร-างองค�การโดยรวมท้ังหมดว<า
มีประสิทธิภาพต<อการดําเนินการอย<างไร มีความสามารถของการบริหารจัดการในองค�การท่ีจะ
พยายามสร-างเปvาหมายเพ่ือบ<งชี้จุดแข็งท่ีสามารถแข<งขันได-และมองหาจุดอ<อนเพ่ือดําเนินการจัดการ
กับจุดอ<อน โดยพยายามหาวิธีเพ่ือดําเนินการจัดการอย<างเหมาะสม เช<น จัดให-มีการฝ�กอบรมด-านการ
จัดการ ปรับโครงสร-างใหม<ปรับ ปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย� เป9นต-น 
  ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะห� SWOT และการกําหนดกลยุทธ�  
  หลังจากท่ีได-มีการวิเคราะห�ถึงป]จจัยภายนอกและภายในแล-ว ผู-บริหารต-องตัดสินใจ
กําหนดกลยุทธ�ขององค�การและกลยุทธ�การทํางานขององค�การ โดยการเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ<อน 
โอกาส และข-อจํากัด ก็คือการวิเคราะห� SWOT นั้นเอง เพ่ือหาจุดแข็งขององค�การแล-วหาโอกาส
พร-อมกับกําจัดอุปสรรค และบรรเทาจุดอ<อนภายในองค�การ 
  ข้ันตอนท่ี 5 การดําเนินการกลยุทธ� 
  การกําหนดกลยุทธ�ต-องมีความเหมาะสมและผู-จัดการด-านกลยุทธ�ต-องมีความแน<ใจว<า
กลยุทธ�ใหม<นี้จะสามารถนํามาปฏิบัติการได-อย<างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการกําหนดกลยุทธ�
ต-องได-รับการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากโครงสร-างขององค�การท่ีเหมาะสม เทคโนโลยี 
ฝ�ายทรัพยากรมนุษย� ระบบข-อมูล วัฒนธรรมองค�การ และรูปแบบการเป9นผู-นําถือเป9นกลยุทธ�ของ
องค�การท่ีต-องมีความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล-อมภายนอกขององค�การนั้นด-วย เพ่ือให-ทุกฝ�ายมีส<วนร<วมใน
การดําเนินกลยุทธ� 
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  ข้ันตอนท่ี 6 การควบคุมกลยุทธ� 
  องค�ประกอบสุดท-ายของกระบวนการบริหารกลยุทธ� คือการควบคุมกลยุทธ� ซ่ึงได-รับ
การออกแบบให-สนับสนุนผู-จัดการในการประเมินผลถึงความก-าวหน-าขององค�การพร-อมกันกับกลยุทธ� 
และเม่ือมีข-อขัดแย-งเกิดข้ึนก็จะต-องมีมาตรการแก-ไข ระบบต-องทําให-การดําเนินการมีประสิทธิภาพ
และมีความยืดหยุ<นในการปรับให-เข-ากับเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนไปถ-าระบบสามารถควบคุมได-ท้ังหมด 
องค�การก็จะต-องพัฒนาระบบชี้วัดระบบข-อมูล และกลไกเฉพาะด-านท่ีสามารถควบคุมถึงความก-าวหน-า
นั้นได- (วิเชียร วิทยอุดม, 2553: 31) 

4. แนวคิดกลยุทธ%การบริหารองค%กร: 7’s Model (Mc.Kensey:56)  
  เป9นการเน-นการบริหารป]จจัยต<างๆ ท้ัง 7 ด-านพร-อมกันซ่ึง Mc.Kensey ได-ดัดแปลง
กรอบแนวทางการบริหารของแอนโทนี่แห<งฮาร�วาร�ดเป9นรูปแบบการบริหาร ดังนี้ 

4.1 กลยุทธ% (Strategy) เป9นแนวทางในการดําเนินการขององค�กรท่ีสอดคล-องกับ
จุดมุ<งหมายเพ่ือตอบสนอต<อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล-อมภายในและภายนอก 

4.2 โครงสร�าง (Structure) คุณลักษณะขององค�กรที่มองเห็นได-จากแผนภูมิของ
องค�กร ซ่ึงแสดงให-เห็นขนาดของการควบคุม การรวมอํานาจ การกระจาย และอํานาจหน-าท่ีรวมถึง
ความสัมพันธ�ในแต<ละหน<วยงานขององค�กร 

4.3 ระบบ (System) เป9นระเบียบวิธีปฏิบัติงานทุกอย<างท้ังท่ีเป9นทางการและไม<เป9น
ทางการท่ีจะต-องใช-เพ่ือการดําเนินงานขององค�กรอย<างเป9นข้ันตอน เช<น ระบบของข-อมูล ระบบการ
ควบคุมคุณภาพ ระบบการวัดมาตรฐานการทํางาน ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการฝ�กอบรม 
ระบบการจ<ายค<าตอบแทน เป9นต-น 

4.4 รูปแบบ (Style) เป9นแบบการบริหารหรือแบบความเป9นผู-นําของผู-บริหาร ซ่ึงจะ
สะท-อนให-เห็นได-จากวัฒนธรรมขององค�กร 

4.5 พนักงาน (Staff) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรท่ีจะต-องมีการประสาน
ระหว<างหน<วยงานเพ่ือให-การปฏิบัติการดําเนินไปอย<างมีประสิทธิภาพ 

4.6 ค&านิยมร&วม (Shared Values) หมายถึง เปvาหมายท่ีดีท่ีสุด (Super ordinate 
Goals) มักจะไม<กําหนดไว-เป9นลายลักษณ�อักษร ค<านิยมร<วมจะเป9นแนวความคิดรากฐานของการสร-าง
ธุรกิจข้ึนมา และเป9นทิศทางในอนาคตท่ีมีผู-บริหารระดับสูงต-องการให-ซึมทราบไปท่ัวท้ังองค�กร 

4.7 ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติการของ
บุคลากรในหน<วยธุรกิจอย<างมีประสิทธิภาพ 

 จากข-อมูลดังกล<าว ผู-วิจัสรุปได-ว<า องค�ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ� 1) การวางแผน 
2) การนําแผนไปปฏิบัติ 3) การติดตามและประเมินผล โดย ขั้นตอนการวางแผน คือการกําหนด
วิสัยทัศน� ภารกิจเปvาหมาย  วัตถุประสงค�  และป]จจัยแห<งความสําเร็จ  ตรวจสอบและวิเคราะห�
สภาพแวดล-อมภายนอกภายใน ( SWOT  Analysis)  และ  สภาพแวดล-อม ทางการแข<งขันทางธุรกิจ  
( five  forces  model) การจัดทํากลยุทธ�  โดยคัดเลือกกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปปฏิบัติต<อไป ใน
ส<วนของการ การนําแผนไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) คือ การมอบหมายงานหรือ
โครงการให-แต<ละฝ�ายนําไปปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจกรรมด-านการบริหารงานบุคคล และกระบวนการ
ทางด-านธุรกิจเป9นสําคัญ การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จ  ข้ึนอยู<กับป]จจัย  2  อย<าง  คือ 
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องค�กรท่ีมีการจัดการระบบท่ีดี และ บุคลากรท่ีมีความสามารถ การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติให-บรรลุผล
ตามเปvาหมายได-ขึ้นอยู<กับเงื่อนไขของสภาพแวดล-อม  ดังนั้นต-องปรับกลยุทธ�ให-สอดคล-องกัย
สภาวการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ต-องใช-ศิลปะมากกว<าการใช-ศาสตร� และการเสริมสร-างองค�กร
ให-มีความสามารถ  ต-องทําเป9นอันดับแรก  เพ่ือให-การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติให-  ประสบผลสําเร็จ  ทําได-  
3  วิธี  1) เลือกคนท่ีมีความสามารถเข-าทํางานในตําแหน<งท่ีสําคัญ 2)สร-างความสามารถหลักและ
สมรรถภาพทางการแข<งขัน 3) จัดโครงสร-างองค�กรให-สอดคล-องกับกลยุทธ� และข้ันตอนการติดตาม
และการประเมินผล (Evaluation  Control) คือ การควบคุมและการประเมินผล  เป9นงานของ
ผู-บริหารระดับสูงเพ่ือการขอสอบว<า  ผลการดําเนินงานบรรลุผลตามแผนท่ีกําหนดไว-มากน-อยเพียงใด  
ถ-าไม<เป9นไปตามแผนก็จะได-ปรับปรุงแก-ไขต<อไป และมีข้ันตอนในการควบคุมกลยุทธ�  มี  5  ข้ันตอน  
คือ 1) กําหนดสิ่งท่ีจะวัดผล 2) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) วัดการปฏิบัติงานจริง 4) เปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐาน 5) ปฏิบัติการแก-ไขให-ถูกต-อง ข้ันตอนการควบคุมก<อนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ�  มี  3  รูปแบบคือ 1) การควบคุมสมมุติฐาน 2) การตรวจกลยุทธ� 3) การควบคุมการปฏิบัติ 
และเครื่องมือท่ีนํามาใช-ในการวัดผล ประกอบด-วย 1) การใช-เกณฑ�ด-านการเงิน 2) การใช-หลักบริหาร
ตามวัตถุประสงค�  MBO 3) การใช-ต<อแบบ  Balanced  Scorecard 4) การใช-การเปรียบเทียบ  
Benchmarking (สาโรจน� โอพิทักษ�ชีวิน,2550) ท้ังนี้โอกาสและอุปสรรคภายนอก จะเก่ียวข-องกับ
แนวโน-มเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร� สิ่งแวดล-อม การเมือง กฏหมาย รัฐบาล 
เทคโนโลยี และการแข<งขัน รวมถึงเหตุการณ�ท่ีสามารถก<อให-เกิดประโยชน�หรืออันตราในอนาคตอย<าง
มีนัยสําคัญ โอกาสและอุปสรรคจะอยู<เหนือการควบคุมขององค�การอย<างมากมาย ดังนั้นจึงเป9นคําว<า
ภายนอก โอกาสและอุปสรรครวมถึงการออกกฏหมาย การแนะนําผลิตภัณฑ�ใหม<โดยคู<แข<ง ความ
หายนะของประเทศ หรือการลดค<าเงินดอลลาร� ความแข็งแกร<งของคู<แข<งสามารถเป9นอุปสรรคได- โดย
สามารถพิจารณา การวิเคราะห�สภาพแวดล-อมภายนอก   โดยวิเคราะห�  PESTDI  ได-แก< 1) สภาพแวดล-อม
ทางการเมืองและกฎหมาย (Political -Legal) 2)สภาพแวดล-อมทางเศรษฐกิจ (Economic) 3) ทาง
สังคม (social) 4) ทางเทคโนโลยี (Technological) 5) ทางประชากรศาสตร� (Demographic) และ  
6) ทางต<างประเทศ (International)  เพ่ือทราบโอกาส  หรือ  Opportunities  การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล-อมท่ีมีผลด-านบวกต<อองค�กร  และอุปสรรค�หรือ  Threats (การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล-อม
ท่ีมีผลด-านลบต<อองค�กร (สาโรจน� โอพิทักษ�ชีวิน, 2550: 13)  

 ในส<วนของจุดแข็งและจุดอ<อนภายในเป9นกิจกรรมท่ีองค�กรสามารถควบคุมได- เช<นการ
บริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา และระบบ
สารสนเทศเป9นต-น  การระบุและการประเมินจุดแข็งจุดอ<อนขององค�กรในงานตามหน-าที่ของธุรกิจ 
จุดแข็งและจุดอ<อนได-กําหนดข้ึนเพ่ือเทียบกับคู<แข<งโดย จุดแข็งเป9นสิ่งท่ีองค�กรมีอยู<และทําให-องค�กร
ได-เปรียบคู<แข<งขัน และจุดอ<อนคือสิ่งที่องค�กรมีอยู<และทําให-องค�กรด-อยกว<าคู<แข<งขัน (สาโรจน�  
โอพิทักษ�ชีวิน, 2550) 

 เครื่องมือท่ีใช-ในการประเมินสภาวะแวดล-อมภายในองค�กร ประกอบด-วย 1.แนวคิดแห<ง
ห<วงโซ<คุณค<า (Value Chain) 2. การประเมินผลวิเคราะห�ตาม 7S mckinsey model 3. การ
ประเมินผลวิเคราะห�ตาม  business function 4. การเปรียบเทียบกับคู<แข<ง benchmarking เพ่ือ
ทราบจุดแข็ง  จุดอ<อน  การหาช<องว<างท่ียังแตกต<างแล-วสร-างความได-เปรียบ ท้ังนี้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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ผู-วิจัยเลือกวิธีการวิเคราะห�ภายในโดยใช-เครื่องมือ แนวคิดแห<งห<วงโซ<คุณค<า (Value   Chain) โดยมี
รายละเอียดตามภาพท่ี 7 ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 7 ภาพห<วงโซ<คุณค<า 
 
 จากภาพท่ี 7 สามารถอธิบายแนวคิดแห<งห<วงโซ<คุณค<าแนวคิดแห<งห<วงโซ<แห<งคุณค<าได-
โดยการแสดงให-เห็นถึง คุณค<า ท้ังหมดท่ีองค�กรมอบให-แก<ลูกค-า จากการดําเนินกิจกรรมต<างๆ ภายใน
องค�กร  แบ<งออกได- 2 ประเภท  
 1. กิจกรรมพ้ืนฐาน (Primary activity) ประกอบด-วย 

1.1 การนําวัสดุอุปกรณ� สินค-ามาใช-ในธุรกิจ (Inbound logistics)  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ 
การขนส<ง การจัดเก็บ และ การแจกจ<ายวัตถุดิบ 

1.2 การดําเนินงานของฝ�ายต<างๆ ที่ต-องประสานงานกัน (Operations) การแปร
วัตถุดิบให-เป9นสินค-า การบรรจุหีบห<อ /รักษาเครื่องจักร 

1.3 การจัดส<งสินค-าออก (Outbound logistics) กิจกรรมเก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม 
การจัดจําหน<ายสินค-าและบริการท่ีเสร็จแล-วไปยังผู-บริโภค และ การบริหารสินค-าคงคลัง  

1.4 การตลาด และ การขาย (Marketing and sales) กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจูงใจให-
ลูกค-าซ้ือสินค-าและบริการ เช<น การโฆษณา การส<งเสริมการขาย การเลือกช<องทางการจัดจําหน<าย 

1.5 ผลิตภัณฑ� และ การให-บริการ (Product and Services) กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ การ
ให-บริการ บํารุงรักษาสินค-า การบริการหลังการขาย เช<น การติดต้ัง การซ<อมบํารุง การอบรมการใช-
สินค-า 

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย� 

โครงสร-างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาเทคโนโลยี 

การจัดหา 

โลจิสติกส� 
ขาเข-า 

การดําเนินงาน โลจิสติกส�
ขาออก 

การตลาด
และการ
ขาย 

การบริการ 
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2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ประกอบด-วย  
2.1 โครงสร-างธุรกิจ (Firm infrastructure) ได-แก< การบริหารงานท่ัวไป การ วางแผน 

บัญชี การเงิน และ MIS 
2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย� (Human resource management) ได-แก< การ

สรรหา และ คัดเลือก การฝ�กอบรม เงินเดือน / ค<าตอบแทน  
2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology management) ได-แก< การพัฒนา การ

ออกแบบสินค-า การออกแบบกระบวนการผลิต  
2.4 การจัดซ้ือสินค-า และ ป]จจัยการผลิต (Procurement) ได-แก< การจัดหา หรือ 

การจัดซ้ือวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือต<างๆ 
          ดังนั้นการวิเคราะห�ห<วงโซ<คุณค<า จึงเป9นกระบวนการท่ีองค�กร บริษัทระบุกิจกรรมหลัก
และการสนับสนุนท่ีเพ่ิมมูลค<าให-กับผลิตภัณฑ�ในข้ันตอนสุดท-าย ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะห�กิจกรรมต<างๆ
ของกระบวนการผลติและกระบวนการจัดส<ง เพ่ือลดต-นทุน หรือสร-างความแตกต<าง ห<วงโซ<คุณค<า 
แสดงให-เห็นถึงกิจกรรมภายในองค�กร หรือ บริษัทท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป]จจัยการผลิต เพ่ือให-
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนถึงกระบวนการผลิต การวิเคราะห�ห<วงโซ<คุณค<า จึงเป9นเครื่องมือกลยุทธ�ทีใช-
ในการวิเคราะห�กิจกรรมภายในองค�กร โดยมีเปvาหมายที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาคุณค<า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพให-สูงสุด และสามารถลดต-นทุนการผลิต หรือ ค<าใช-จ<ายขององค�กรได-แบบมีนัยสําคัญ 
หรือมีความได-เปรียบในด-านการแข<งขันเมือเทียบกับคู<แข<ง ท้ังนี้การท่ีองค�กรจะได-เปรียบคู<แข<งขันและ
มีประสิทธิภายสูงสุดได- จําเป9นต-องมองเข-าไปภายในกิจกรรมหลักขององค�กร ทุกกระบวนการเพ่ือหา
จุดเสียเปรียบและจุดท่ีเป9นอุปสรรคในการทํางานท้ังหมด แก-ไขป]ญหาท่ีเกิดข้ึน และเปรียบเทียบ
ศักยภาพและประสิทธิภาพกับคู<แข<งเป9นระยะ เพื่อหาจุดบกพรอ<งและแก-ไข จนองค�กรมั่นใจ
ว<าสามารถได-เปรียบเหนือคู<แข<งขันในประเด็นท่ีตั้งเปvาหมายไว- ผู-วิจัยจึงนําแนวคิดของห<วงโซ<คุณค<ามา
วิเคราะห�ป]จจัยภายในในการวิจัยครั้งนี้  
 การจัดการโลจิสติกส%เชิงกลยุทธ% 
              หลายทศวรรษท่ีผ<านมาธุรกิจพยายามนําระบบโลจิสติกส�เข-ามาบริหารจัดการเพ่ือลด
ต-นทุนธุรกิจ เช<น การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส<ง การกระจายสินค-า การลดจํานวนสินค-าคงคลังลง 
หรือการบริหารคําสั่งซ้ือ เป9นต-น ป]จจุบันหลายธุรกิจได-ยกระดับให-การจัดการโลจิสติกส�เป9นกลยุทธ�
ธุรกิจ เรียกว<าเป9นการจัดการโลจิสติกส�เชิงกลยุทธ�หรือการจัดการโซ<อุปทานเชิงกลยุทธ� (Strategic 
Management in Logistics and Supply chain) ซ่ึงต-องมีการหลอมรวมหรือบูรณาการให-เข-ากับ
กลยุทธ�ธุรกิจเหตุหลักท่ีทําให-นักธุรกิจนําโลจิสติกส�มาเป9นกลยุทธ�ธุรกิจก็เพ่ือเพ่ิมผลกําไรให-กับกิจการ
ในภาพรวม เพราะนอกจากจะลดต-นทุนให-กับกิจการได-แล-ว ยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกค-า
และสร-างความภักดีแก<องค�กรในระยะยาวด-วย ดังภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี  8  วิทยา สุหฤทดํารง (2546) ลอจิสติกส�และการจัดการโซ<อุปทาน  
 
 จากภาพท่ี 8 สรุปได-ว<าในกลยุทธ�การจัดการโลจิสติกส�และห<วงโซ<อุปทาน เป9นการกําหนดน
โนบายและกําหนดทิศทาง เก่ียวกับระบบโลจิสติกส�ขององค�กร โดยผู-บริหารระดับสูงเป9นผู-นําในการ
กําหนดนโยบายและประกาศใช- ท้ังนี้การกําหนดกลยุทธ� เป9นการค-นหาความต-องการของลูกค-า การ
วิเคราะห�แสวงหาวัตถุประสงค�ของลูกค-า วิเคราะห�ป]จจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบ อาทิ สภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฏหมาย เทคโนโลยีและวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต<อระบบโลจิสติกส� โดย
กําหนดกลยุทธ�เริ่มจากจัดซ้ือจัดหา การพยากรณ�ความต-องการ และการบริการลูกค-า 
 
 
 
 
 

กลยุทธ�โลจิสติกส�และห<วงโซ<อุปทาน 

 

Business Strategy 

 
Procurement 

& Sourcing Strategy 

      
Demand 
Flow          
Strategy   
      
(Channel 

       
Customer          
Service           
Strategy 

Create Push 

Supply Chain Integration Strategy 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ผู-วิจัยได-ศึกษาค-นคว-างานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยใช-วัตถุประสงค�ทาง
การศึกษามาเทียบเคียงกับการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงผู-วิจัยสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องตามประเด็นของการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส� ดังตารางต<อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 9 งานวิจัยภายในประเทศ 

ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
พิชิต  พระพินิจ และ
คณะ (2558) 
การศึกษาโซ<อุปทาน
การค-าในเส-นทาง
ภาคเหนือตอนล<าง 
ประเทศไทย-สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว – 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สํานักงานกองทุชน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

เครื่องมือสําคัญในการประเมินศักยภาพโลจิสติสก�
และโซ<อุปทานมีหลายองค�ประกอบ ท้ังในด-านโลจิสติกส�
และโซ<อุปทาน เช<น LPI เป9นการประเมินศักยภาพ
ด-านระบบโลจิสติกส�ภาพรวม เพ่ือนําไปสู<การกําหนด
ยุทธศาสตร� SCOR เป9นเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ของโซ<อุปทานท้ังในระดับองค�กร ระดับธุรกิจ ต้ังแต<
ต-นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา  

สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย
(2558) การศึกษา
ทบทวนผลงานด-าน
โครงสร-างพ้ืนฐาน
และการบริหารการ
จัดการระบบขนส<ง
และโลจิสติกส�ของ
ประเทศไทย 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 
 

ยุทธศาสตร�การวิจัยสําหรับโครงสร-างการพัฒนา
พ้ืนฐานและการบริหารการจัดการระบบการขนส<งใน
อนาคตโลจิสติกส� คือ 
1 พัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานควบคู<การบริหารห<วงโซ<
อุปทาน 
2 ออกแบบโครงข<ายและการบริหารการจัดการด-าน
การจราจรอย<างมีประสิทธิภาพ  
3 นโยบายท่ีสร-างความสมดุลระหว<างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม 
4 บริหารมาตรฐานสากล ในเชิง เศรษฐกิจ วิศวกรรม 
และ ความปลอดภัย 

กาญจน�วจี          
ธนโชติรุ<งสาทิส
(2557) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของโลจิสติกส�ขนส<ง
ข-าวไทยในเส-นทาง
ขนส<งจากจังหวัด
นครสวรรค�-ส<งออก
ต<างประเทศ 

ดุษฏีนิพนธ�รัฐ
ประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร� 
 

จากการวิจัย พบว<า ในด-านต-นทุนการจัดเก็บ ต-นทุน
การยกขน ต-นทุนการขนส<งและต-นทุนการบริหาร
จัดการและความสําคัญเรื่องเวลาในการขนส<งในด-าน
เวลาในการจัดเก็บ การยกขน การเดินทางและการ
ตอบสนองการสั่งซ้ือ และความน<าเชื่อถือในการขนส<ง
ในด-านการส<งมอบสินค-า การตอบสนองความ
ต-องการของลูกค-าความเสียหายของสินค-า และการตี
กลับของสินค-า 
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ตารางท่ี 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ) 
ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

อดิศักด์ิ กรรณณรงค� 
(2557) การวิเคราะห�
องค�ประกอบของ
ป]จจัยการดําเนินงาน
ท่ีมีอิทธิพล ต<อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกส� 
ของร-านจัดจําหน<าย
วัสดุก<อสร-างใน
ภาคใต- 

วิทยานิพนธ� สาขา
บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต- 

พบว<า ป]จจัยหรือองค�ประกอบที่มีอิทธิพลต<อการ
จัดการโลจิสติกส� ของร-านจําหน<ายวัสดุก<อสร-าง ซ่ึง
ป]จจัยท่ีส<งผลมากท่ีสุดคือ การบริการ รองลงมาคือ 
กระบวนการสั่งซื้อ การติดต<อสื่อสาร การจัดการ
คลังสินค-า การจัดการ โลจิสติกส�ย-อนกลับ การขนส<ง 
และการจัดการสินค-าคงคลัง ตามลําดับ ดังนั้นเพ่ือให-
การดําเนินงานการจัดการโลจิสติกส�เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผู-บริหารต-องให-ความสําคัญและมีนโยบายใน
การบริหารจัดการอย<างจริงจัง 

ฉกาจ วิสัย (2556) 
แนวทางการบริหาร
จัดการระบบ
คลังสินค-าสนามบิน
สุวรรณภูมิเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 

ผลการศึกษาพบว<า การขนส<งสินค-า ทางอากาศและ
การบริหารจัดการคลังสินค-าท<าอากาศยาน สุวรรณภูมิยัง
ไม<ได-ประสิทธิภาพเทียบเท<ามาตรฐานสากล ซ่ึงป]ญหา
ท่ีผู-ประกอบการส<วนมากพบเจอคือ   
 1) ป]ญหาโครงสร-างพ้ืนฐาน สิ่งอา นวยความสะดวก
และการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
  2) ความไม<พร-อมของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ใช-ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค-าภายใน
พ้ืนท่ีเขตปลอดอากร  
  3) การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถท้ังของ
หน<วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
  4) ความซับซ-อนของกฎระเบียบท่ี เก่ียวข-องกับพิธี
การศุลกากรและความไม<ชัดเจนของข-อกฎหมายใน
การดําเนินการนําเข-า-ส<งออกสินค-า ภายในพ้ืนท่ีเขต
ปลอดอากรท้ังนี้ เป9นเพราะการขาดการวางแผน
พัฒนาอย<างเป9นระบบท้ังในระยะสั้นและ ระยะยาว 
รวมถึงการขาดการประสานงานกันระหว<างหน<วยงาน
ท่ีรับผิดชอบดูแลระบบคลังสินค-าท<าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
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ตารางท่ี 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ) 
ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

วเรศรา วีระวัฒน� 
(2556) แผนงาน
การศึกษาแนว
ทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
ขนส<งทางราง 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 

พบว<า งานวิจัยน้ีสะท-อนให-เห็นถึงความสําคัญของ
ป]จจัยหลักด-าน ท่ีต-องมีการปรับปรุงการให-บริการของ
รถไฟเพื่อให-ภาคอุตสาหกรรมสามารถเปล่ียนมาใช-
รูปแบบการขนส<งสินค-าทางรางได-มากขึ้น โดยป]จจัย
หลักท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ประกอบด-วย ความตรงต<อ
เวลา ความน<าเช่ือถือในการให-บริการ ค<าใช-จ<ายในการ
ขนส<ง ระยะเวลาท่ีใช-ในการขนส<ง และความสะดวกใน
การเช่ือมต<อระบบอื่น โครงการวิจัยน้ีได-พัฒนาแบบจําลอง 
Binary legit โดยใช-ฟ]งก�ชันอรรถประโยชน� (Utility 
function) ในการแสดงป]จจัยที่ส<งผลต<อการเลือก
เปล่ียนโหมดจากการขนส<งโดยรถบรรทุกเป9นการขนส<ง
สินค-าทางรางด-วยคอนเทนเนอร�แบบเหมาคันของ
ผู-ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วรินทร� วงษ�มณี 
(2556) โครงการ
ศึกษาผลกระทบของ
การเข-าสู<ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและ
การเป[ดเสรีทางการค-า
กับจีนเพื่อ จัดทํา
มาตรการดําเนินธุรกิจ
และมาตรฐานสินค-า
นําเข-า 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 

จากผลการศึกษาพบว< าอุตสาหกรรมไฟฟvาและ
อิเล็กทรอนิกส�ของไทยเป9นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
การส<งออกเป9น ส<วนใหญ< เมื่อเข-าสู<ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเป[ดเสรีทางการค-ากับจีนแล-ว อุตสาหกรรม
เครื่องใช-ไฟฟvาและอิเล็กทรอนิกส�ของไทยจะมีผลกระทบ
ท่ีสําคัญดงัน้ี 1) ผลกระทบเชิงบวก ได-แก< ช<วยขยาย
โอกาสทางการค-าและการลงทุน เพิ่ม การจ-างงานของ
ประชากรในประเทศจากการขยายตัว รวมถึงกําแพง
ภาษีท่ีเป9นอุปสรรคต<อการนําเข-าจะถูกยกเลิก ทําให-
สินค-า มีต-นทุนท่ีตํ่าลง  2) ผลกระทบและข-อควรระวัง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได-แก< สินค-าของ
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ และจีน เข-าสู<ตลาดไทยได-โดยไม<
มีภาระภาษี ทําให-ผู-ประกอบการไทยต-องแข<งขันมากขึ้น 
ไม<มีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายให-มีความทันสมัย 
เป9นอุปสรรคต<อนักลงทุน 3) อาจทําให-มีการย-ายฐาน
การผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆใน ASEAN 
ท่ีมีต-นทุนและสภาพแวดล-อมทางเศรษฐกิจท่ีเอื้อและ
เหมาะสมกว<า เช<นเวียดนาม และ 4) ตลาดสินค-าใน
ประเทศ (Domestic Market) ของไทยยังไม<มีกลไกใน
การปvองกันไม<ให- สินค-าคุณภาพตํ่ากว<าท่ีผลิตได-ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเข-ามาขายใน ประเทศมากขึ้น  
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ตารางท่ี 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ) 

ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
นายวัชร�โรจน�            
งามแสงเนตร� (2555) 
การศึกษาเปรียบเทียบ 
การจัดการระบบ       
โลจิสติกส�ใน
อุตสาหกรรมยานยนต�
ของผู-ประกอบการ
ผลิตชิ้นส<วนยานยนต�
และผู-ให-บริการการ
ขนส<ง 

วิทยานิพนธ� 
วิศวกรรม           
อุตสาหการ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล 

จากการวิจัย พบว<า การใช-บริการขนส<ง คือการลด
ต-นทุนด-านโลจิสติกส�ให-มากท่ีสุด การคัดเลือกหรือถูก
คัดเลือกบริษัทภายนอก (outsource) นั้น ป]จจัย
หลักท่ีผู-ประกอบการและผู-ให-บริการขนส<งจะต-องให-
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ เรื่องการส<งมอบสินค-าและ
บริการท่ีตรงเวลา ผลการเปรียบเทียบจากมุมมองของ
ท้ังสององค�กรมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 

นางสาวอุษณี           
กองรักษเวช (2555) 
การเปรียบเทียบ
คุณภาพบริการของ     
ผู-ให-บริการโลจิสติกส�
ระหว<างประเทศ
มาเลเซียและไทย 

วิทยานิพนธ� 
สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส� 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล-าธนบุรี 

จากการวิจัย พบว<า ผู-ให-บริการทางด-านโลจิสติกส�
ของไทยมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส�
และโซ<อุปทานท่ีต่ํากว<าผู-ให-บริการโลจิสติกส�ของ
มาเลเซียอย<างชัดเจน   วิเคราะห�เพ่ือหากลยุทธ�ให-ผู-
ให-บริการโลจิสติกส�สามารถนํามาใช-เป9นแนวทางเพ่ือ
เตรียมความพร-อมก<อนเข-าสู< AEC ซ่ึงประกอบด-วย 
กลยุทธ�เชิงรุก กลยุทธ�เชิงปvองกัน กลยุทธ�เชิงแก-ไข 
และ กลยุทธ�เชิงรับ โดยให-ทุกฝ�ายให-ความร<วมมือกัน 
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ตารางท่ี 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ) 

ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
บุญทรัพย� พานิชการ 
(2555) การศึกษา
ผลกระทบด-านการค-า
และโลจิสติกส�จาก
การดําเนินการของ
ท<าเรือทวายประเทศ
สหภาพพม<า   

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 

การจะพัฒนาประเทศไทยให-เป9นศูนย�กลางด-าน
การค-า การลงทุนและโลจิสติกส�ในภูมิภาคอุษาคเนย�
นี้ จําเป9นอย<างยิ่งท่ีจะต-องมีการพัฒนาโครงข<ายต<างๆ 
ดังท่ีมีการเสนอแนะในรายงานฉบับสมบูรณ�นี้ และ
เพ่ือให-เป9นไปตามแผนการดําเนินการในแต<ละช<วง
ระยะเวลาต<างๆจะต-องคํานึงถึง ระบบ Supply 
Chain Network 2 ท<าเรือและเขตอุตสาหกรรม
โดยรอบตลอดแนวการเชื่อมโยงระหว<างกันด-วย โดย
การสร-างสมดุลท้ัง อุปสงค� กับอุปทาน ในเชิงการค-า 
การลงทุน การผลิต การขนส<งสินค-าเข-าออก ระหว<าง 
2 ท<าเรือ รวมถึงผลประโยชน�ท่ีภาคอุตสาหกรรม
โดยรอบตลอดแนวเส-นทางการเชื่อมโยงท่ีจะได-ใช-
ประโยชน�ท้ัง การนําวัตถุดิบเข-าและการส<งออกด-วย
ต-นทุนรวมกิจกรรมโลจิสติกส�ท่ีเหมาะสม ต้ังแต<
กระบวนการรับเข-าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
แปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การกระจายสินค-า 
จนกระท่ังการลําเรียงผ<านพิธีการเพ่ือการส<งออก 
เสมือนการพัฒนาท<าเรือแหลมฉบังท่ีผ<านมาในอดีต 
ควบคู<กับการพัฒนาผลลัพธ�เชิงนวัตกรรมด-านการ
ออกแบบ การผลิตข้ันสูง การบริการเหนือความ
คาดหวัง เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบของอัตราค<าจ-าง
แรงงานข้ันต<าท่ีมีราคาถูกในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย ก็จะทําให-เกิดผลประโยชน�เชิงเศรษฐกิจตลอด
แนวเส-นทาง และการใช-อัตถประโยชน�จากการลงทุน
ของภาครัฐอย<างแท-จริง 

สมพงษ�  ศิ ริ โ สภ ณ
ศิ ล ป� ( 2554) ก า ร
สังเคราะห�งานวิจัย
ด-านโลจิสติกส�สินค-า
เกษตรและอาหาร 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 

ยุทธศาสตร�การวิจัยครั้งนี้พบว<า ขีดความสามารถใน
การแข<งขันของอุตสาหกรรมและอาหารของไทย 
แก-ไขท่ีจุดอ<อนพ้ืนฐานท่ีส<งผลต<อประสิทธิภาพด-านโล
จิติกส�ในห<วงโซ<สินค-าเกษตรและอาหารของไทย และ 
เสริมสร-างความเข-มแข็งให-กับ การจัดการโลจิติกส�
และโซ<อุปทานสินค-าเกษตรและอาหารของไทย อีก
ท้ั งต- อ ง มุ< ง ส ร- า ง โอกาสและความยั่ ง ยื น ให- กับ
อุตสาหกรรมสินค-าเกษตรและอาหารของไทย 
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ตารางท่ี 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ) 

ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
ณัฐพงศ� ชูโชติถาวร 
(2554) ผลกระทบ
จากโครงการท<าเรือ
น้ําลึกทวายต<อ
ระบบโลจิสติกส�ของ
ผู-ประกอบการใน
อุตสาหกรรมหลัก
ภายในประเทศไทย 
 

วิทยานิพนธ� 
สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส� 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล-าธนบุรี 

ในป]จจุบันประเทศพม<าได-มีการดําเนินโครงการ
ก<อสร-างท<าเรือน้ําลึกภายในประเทศหรือโครงการ
ท<าเรือน้ําลึกทวายสําหรับการขนส<งสินค-าผ<านทาง
มหาสมุทรอินเดียและเขตนิคมอุตสาหกรรมหลัง
ท<าเรือท่ีมีศักยภาพในการรองรับการลงทุนทางด-าน
อุตสาหกรรมประเภทต<างๆ โดยโครงการดังกล<าวอาจ
ส<งผลกระทบให-เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
เลือกใช-บริการท<าเรือแหลมฉบังจากผู-ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต<างๆภายในประเทศไทย 

นางสาวจิรภา  
ป]ญญาศิริ (2553) 
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของฝ�าย
เอกสารส<งออก 
กรณีศึกษา บริษัท  
ซี.พี. อินเตอร�เทรด 
จํากัด 
 

วิทยานิพนธ� 
สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส� 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล-าธนบุรี 

จากการวิจัย พบว<า ป]ญหาท่ีเกิดมาจากความผิดพลาด
และความล<าช-าของกระบวนการส<งออกจะต-อง
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการทํางานให- มี
ประสิทธิภาพเ พ่ิมมาก ข้ึนตามหลักECRSจัดทํา
ฐานข-อ มูล ท่ี เป9นมาตรฐานในการ ทํางานและ
ดําเนินการออกแบบโปรแกรมสํ าเร็ จรูป(Export 
Project)เพ่ือใช-ในการจัดเก็บข-อมูลเกี่ยวกับจัดทํา
เอกสารของพนักงานในแผนก ซ่ึงภายหลังจากจาก
การปรับปรุงและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใช- ผลท่ี
ได-คือทําให-ระยะเวลาในการจัดทําเอกสารแต<ละชิ้น
ลดลง ลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดทําเอกสาร 
นอกจากนี้ยังทําให-การทํางานของฝ�ายเอกสารส<งออก
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

รศ.ดร.รุธิร� พนมยงค� 
และคณะ(2552) 
การศึกษาระบบ      
โลจิสติกส�ของการค-า
ไทย-จีน เพ่ือรองรับ
ข-อตกลงการค-าเสรี
อาเซียน-จีน 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 
 

จากการวิจัย พบว<า ป]จจัยสู<ความสําเร็จสําหรับ
การค-าระหว<างประเทศในภูมิภาคนี้ เพ่ือเจ-าของธุรกิจ
ไทยสามารถจะจัดส<งสินค-าไปให-ลูกค-า ณ สถานท่ีและ
ในเวลาท่ีต-องการ โดยจะต-องทราบข้ันตอนการจัดส<ง
สิ่ง อํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท้ังหมดท่ีมีอยู< ใน
การค-าชายแดนและการค-าผ<านแดนในภูมิภาคนี้ 
ตลอดจนกฎระเบียบต<างๆและนโยบายท่ีเก่ียวข-องกับ
การค-าระหว<างไทยกับจีนและประเทศในกลุ<มอาเซียน 
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ตารางท่ี 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ) 

ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
นางสาวชาคริยา ธา
ระรูป(2552).การ
วิเคราะห�ต-นทุนและ
การลดต-นทุนโลจิ
สติกส� กรณีศึกษา  
บริษัท กาว
อุตสาหกรรม 
 

วิทยานิพนธ� 
สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส� 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล-าธนบุรี 

จากการวิจัย พบว<า ค<าใช-จ<ายท่ีสูงมาจากค<าแรงและ
ค<าน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนส<ง  ซ่ึงถ-าต-องการท่ีจะลด
ต-นทุนให-ได-ดีท่ีสุดต-องมีการมุ<งเน-นการลดต-นทุนไปใน
กิจกรรมท่ีสามารถทําได-ทันทีโดยไม<เพ่ิมค<าใช-จ<าย 
ดังนั้นพบว<าการรวบคําสั่งซ้ือและการจัดเส-นทางการ
หยิบสินค-าจะทําให-ระยะทางในการหยิบลดลงเฉลี่ย
วันละ 30%   ซ่ึงระยะทางท่ีลดลงย<อมส<งผลให-ต-นทุน
ค<าน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีลดลงและช<วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานในกิจกรรมโลจิสติกส�ให-องค�กรต<อไป 

สุเมธ อนันต�วิลาสการ 
(2552) วิเคราะห�
ต-นทุนฐานกิจกรรม
กรณีศึกษา บริษัท
ขนส<งด<วนระหว<าง
ประเทศทางอากาศ 
 

วิทยานิพนธ� 
สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส� 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล-าธนบุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว<า ต-นทุนส<วนใหญ<เกิดข้ึนใน
กิจกรรมการขนส<งส ินค-าและการสื ่อสารด-าน          
โลจิสติกส� ซ่ึงมีสัดส<วนสูงถึงร-อยละ 52 และ 35 
ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับต-นทุนกิจกรรมด-านอ่ืนๆ 
ผู-วิจัยจึงเห็นว<าองค�กรแห<งนี้ควรเร<งแก-ไขโดยเริ่มจาก
จุดนี้เป9นจุดแรก หากต-องการปรับลดต-นทุนในการ
ดําเนินงานโดยรวมขององค�กร และเม่ือดูลึกลงไปใน
รายละเอียดก็จะทราบว<า สิ่งท่ีทําให-ต-นทุนสูงนั้นท่ี
แท-จริงเกิดจากค<าแรง และค<าเช<าพ้ืนท่ี ซ่ึงถ-าต-องการ
ท่ีจะลดต-นทุนให-ได-ดี ก็ควรมีการพิจารณาในรายละเอียด
ของค<าใช-จ<ายข-างต-นใหม< 

ภัชรี นิ่มศรีกุล, 
อภิชาต โสภาแดง
(2551) การประยุกต�
การตัดสินใจแบบ
หลายหลักเกณฑ�ใน
การคัดเลือก 
ศูนย�กลางโลจิสติกส�
ด-านการขนส<งสินค-า
ในประเทศไทย 

วิทยานิพนธ� 
มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม< 

งานวิ จั ยนี้ ไ ด- นํ า เสนอการ คัด เลื อก พ้ืน ท่ีจั ด ต้ั ง
ศูนย�กลางโลจิสติกส�ด-านการขนส<งสินค-าในประเทศไทย 
โดยได-คัดกรองกลุ<มจังหวัดจากจังหวัดท่ีอยู<บนแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต- ตามแนวทางของ
ธนาคารเพ่ือพัฒนาเอเชีย ท้ังนี้เพ่ือให-ได-มาซ่ึงพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมมากที่สุดในมุมมองเชิงวิศวกรรม จึงได-
ประยุกต� ใช-การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ� 
(Multiple Criteria Decision Making , MCDM) 
ด-วยวิธีการ TOPSIS (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution) 
และวิธีการ AHP (Analytic Hierarchy Process)  
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ตารางท่ี 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ) 

ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
นายนพรัตน� กลัด
เจริญ (2548) 
การศึกษา
กระบวนการโลจิ
สติกส�ในการส<งออก
เม็ดพลาสติกไปจีน 
 
 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 
 

จากการวิจัย พบว<า รัฐบาลควรสร-างและพัฒนา
เส-นทางรถไฟจากแหล<งอุตสาหกรรมไปยังท<าเรือแหลมฉบัง 
และส<งเสริมให-มีการใช-งานอย<างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีสินค-าหลายชนิด เช<น เม็ดพลาสติก ยาง
สังเคราะห� และผลิตภัณฑ�ป[โตรเคมีอ่ืนๆ เหมาะสมท่ี
จะขนส<งทางรถไฟ และควรมีการพัฒนาให-มาบตาพุด
เป9นแหล<งรวบรวมสินค-าอุตสาหกรรมดังกล<าว ท้ังจาก
สินค-าในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมใกล-เคียงในจังหวัดระยอง เพ่ือขนส<งโดย
ทางรถไฟต<อไปยังท<าเรือแหลมฉบัง รวมถึงควรพัฒนา
กิจการพาณิชย�นาวีและมีการจัดต้ังสายการเดินเรือ
ของประเทศไทยเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการโลจิสติกส� และลดต-นทุนด-านโลจิสติกส�ของ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข<งขัน 

 
ตารางท่ี 10 งานวิจัยต<างประเทศในประเทศ 

ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Mustakim Melan 
(2016) Developing a 
Mitigation 
Framework on 
Traffic congestion 
Involving 
Commercial 
vehicles at Trans- 
Border Checkpoints 
of Bukit Kayu Hitam 
Malaysia and sadao 
Thailand 

Universiti Utara 
Malaysia 

การพัฒนารูปแบบระบบจราจรในขนส<งให-เกิดประ
สิทฺธิภาพท่ีด<านศุลกากรสะเดาในประเทศไทยท่ี
เชื่อมต<อกับ เคดะห� ประเทศมาเลเซีย ควรจะมีการ
วางนโยบายร<วมกันท้ัง 2 ประเทศ โดยส<วนท่ีเข-ามามี
บทบาทมากท่ีสุดคือ ภาครัฐ และเอกชน ท่ีมีหน-าท่ี
โดยตรง โดยเฉพาะในด-านโครงสร-างพ้ืนฐาน สิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการค-าระบบศุลกากร 
ตลอดจน เทค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร ขนส< ง ท่ี ทั น ส มั ย 
นอกจากนั้นควรมีการจัดต้ังสมาคมหรือองค�กร
เฉพาะด-านโลจิสติกส�ท้ัง 2 ประเทศ 
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Lee (2014 A cross-country 
study of 
competitivenes
s of the 
shipping 
industry 

การระบุน้ําหนักและป]จจัยท่ีมีอิทธิพลต<อการจัดส<ง
สินค- า เ พ่ือสามารถแข< ง ขันกับประเทศอ่ืนและ
นโยบายการจัดส<งสินค-า ผลจากแบบสอบถามและวิธี 
ของ Delphi โดย มีป]จจัยท้ังหมด 24 ป]จจัยท่ีได-รับ
การคัดเลือกจากมุมมองในทางปฏิบั ติในขณะท่ี
น้ําหนักของป]จจัยท่ีจะถูกกําหนดโดยการประยุกต�ใช-
กระบวนการของการวิเคราะห� (AHP) ผลท่ีได-จาก
การวิเคราะห�นั่นคือ ข้ึนอยู<กับศักยภาพในการแข<งขัน
ของประเทศแต<ละประเทศ ซ่ึงมีข-อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาบางนโยบายสําหรับแต<ละกลุ<มของประเทศท่ีมี
ลักษณะคล-ายกันท้ังนี้อยู< กับการพัฒนาของแต<ละ
ประเทศด-วย 

Nkendah (2013) Estimating the 
informal cross-
border trade of 
agricultural 
and 
horticultural 
commodities 
between 
cameroon and 
its CEMAC 
neighbours 

พบว<าทางเลือกในการศึกษาการบูรณาการระดับ
ภูมิภาคภายในของเศรษฐกิจและการเงินชุมชนภาค
กลางของแอฟริกาโดยยึดการเปลี่ยนแปลงของผู-ค-า
ข-ามพรมแดนเพ่ือประเมินปริมาณหรือมูลค<าของหลุด
รอดการค-าข-ามพรมแดนระหว<างประเทศแคเมอรูน
และชุมชนภาคกลางของแอฟริกา ผลการศึกษา
พบว<าในป> 2008 ปริมาณสินค-าการเกษตรและพืช
สวนท่ีส<งจากแคเมอรอนให-ชุมชนภาคกลางใน
แอฟริกาสูงแค< 155 000 ตัน มีมูลค<าประมาณเกือบ 
38 ล-านฟรังก� CFA และแสดง 0.4% GDPของ
ประเทศแคเมอรูนในเง<ของความสัมพันธ��แสดงให-เห็น
ว<าการค-าท่ีไม<ได-จดทะเบียนเท<ากับ 96% ของการค-�า
ท่ีจดทะเบียนและส<วนใหญ<มีสินค-าการเกษตรและ
พืชสวน 

Islam (2013) Logistics and 
supply chain 
management 

เสนอหลักการและวิธีการเบื้องต-นท่ีใช-ในการจัดการ
ห<วงโซ<อุปทานและโลจิสติกส�ซ่ึงประกอบด-วยการ
กล<าวถึงป]จจัยพ้ืนฐานและอธิบายคําท่ีเก่ียวข-อง และ 
นโยบายและการปฏิบัติท่ีเก่ียวข-องกับโลจิสติกส� การ
ให-บริการขนส<งสินค-าของสหภาพยุโรป 
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Jose de et al. 
(2012) 
Market access in 
global and regional 
trade 

International 
journal:  
SciVerse 
ScienceDirect. 
  

พบว<าพัฒนาวิธีการเพ่ือใช-ในการวัดและตรวจสอบใน
การเข-าถึงกลุ<มการค-าตลาดใหญ<ของภาคอุตสาหกรรม
และกลุ<มประเทศโดยใช-ความแตกต<างของกลุ<ม
ผู-บริโภคเป9นรูปแบบในการประเมินผลกระทบของ
เขตการค-าพรมแดนของประเทศในระดับภูมิภาค 
และระดับสากล ซึ่งผลการศึกษาพบว<าป]ญหาการ
ด-านการแข<งขันเข-าถึงตลาดของผู-ส<งออกในประเทศ
กําลังพัฒนาสูงกว<า 50% เม่ือเทียบกับประเทศท่ี
พัฒนาแล-วอีกท้ังอัตราภาษีศุลกากรยังคงมีอิทธิพล
ต<อรูปแบบการค-า 

Fernandez (2011)  Trade transport 
and 
environment 
linkages at the 
U.S.–Mexico 
border: Which 
policies 
matter? 

งานวิจัยนี้เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของการค-าและ
นโยบายด-านสิ่งแวดล-อมต<อคุณภาพอากาศท่ีท<าเรือ
ตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโก โดยมีการควบคุม
ป]จจัยท่ีมีอิทธิพลต<อคุณภาพอากาศเช<นคุณภาพ
อากาศของเมืองใกล-ชายแดน ปริมาณของกระแส
การจราจรและความแออัด ส<งผลให-หลังจากป> 2004
คุณภาพอากาศดีข้ึน ในขณะท่ีมีนโยบายด-าน
เครื่องยนต�ดีเซลจะเห็นได-ว<าการใช-สองนโยบาย
การค-าท่ีมีเวลาการดําเนินงานท่ีแตกต<างกันไปท้ัว
เมืองท<าตามแนวชายแดนระหว<างประเทศ  

Imran et al.(2011) The impact of 
trade costs on 
exports: An 
empirical 
modeling 

พบว<า ค<าใช-จ<ายในการค-ามีบทบาทท่ีสําคัญในการ
กําหนดระดับของการค-าท่ีเกิดข้ึนระหว<างประเทศ
ค<าใช-จ<ายในการแยกส<วนในการค-าเป9นค<าใช-จ<าย
ธรรมชาติเบื้องหลังชายแดน' ค<าใช-จ<ายหลังการค-า
ชายแดนเป9นค<าใช-จ<ายชัดเจนหลักเขตแดน และ 
ค<าใช-จ<ายโดยนัยเขตแดนการวัดผลกระทบของ
องค�ประกอบของการเปลี่ยนแปลงในการส<งออก
ระหว<างประเทศในกรณีท่ีไม<มีข-อมูลท่ีสมบูรณ�ในทุก
องค�ประกอบของค<าใช-จ<ายในการค-าในประเทศและ
ประเทศคู<ค- ากรณีศึกษาประเทศปากีสถานผล
การศึกษาพบว<าการเติบโตของการส<งออกของ
ปากีสถานระหว<างป> 1999 และ 2004 ส<วนใหญ<มา
จากการลดลงของค<าใช-จ<ายชัดเจนและโดยนัยเขต
แดนในการค-าระหว<างประเทศคู<ค-า 
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Yeong Cheah (2010) Community 
engagement 
on the Thai-
Burmese 
border: 
rationale, 
experience and 
lessons learnt 

บทบาทของกลุ<มคณะกรรมการท่ีปรึกษาจริยธรรม
ชุมชนเขตชายแดนจังหวัดตาก T-CAB มีบทบบาท
และเปvาหมายท่ีคาดว<าจะมีการพัฒนาการทํางานให-
มากข้ึน โดยการปรึกษาหารือกับ T-CAB นั้นสามารถ
ปรับปรุงในด-านการดําเนินงานและจริยธรรมของ
การศึกษา 
 

Nguyen (2010) Causal nexus 
between the 
transport and 
logistics sector 
and trade: The 
case of 
Australia 

งานวิจัยนี้เพ่ือหาความกระจ<างในบริบทของประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมีกรอบ VAR ใช-ในการสํารวจ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุระหว<างการค-าออสเตรเลีย
กับจีนและการพัฒนาระบบการขนส<งและภาค       
โลจิสติกส�ของออสเตรเลีย 

Sanogo et al. (2008) Rice market 
integration and 
food security 
in Nepal: The 
role of cross-
border trade 
with India 

การปรับเกณฑ� ราคาค<าการเบี่ยงเบนทางในลบจาก
ความสมดุลในระยะยาวจะเร็วกว<าการปรับเปลี่ยนใน
เชิงบวก นั่นคือกระแสการค-าส<วนใหญ<มาจากอินเดีย
สู<เนปาล โดยผู-ค-าจะปรับราคาสูงข้ึนเพ่ือให-สอดคล-อง
กับมูลค<าระยะยาวค<อนข-างสมดุลมากข้ึนอย<าง
รวดเร็วในกรณีของการเบี่ยงเบนราคาติดลบ ท้ังนี้
ข้ึนอยู<กับนโยบายการรักษาเสถียรภาพของราคาใน
เนปาล ในป]จจุบันเพ่ิมบริบทของระดับโครงสร-างของ
การสํารองอาหารแห<งชาติและนโยบายระยะสั้น อีก
ท้ังกําหนดเปvาหมายผู-ประกอบการท่ีมีความเสี่ยงมาก
ท่ีสุดในการเพ่ิมข้ึนของราคาในระยะยาวการปรับปรุง
โครงสร-างพ้ืนฐานการขนส<งระหว<างศูนย�กลางตลาด 
ในส<วนของการค-าข-ามพรมแดนอย<างเป9นทางการกับ
อินเดียจะปรับลดค<าใช-จ<ายในการทําธุรกรรม 
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Leung (2006) Cross-border 
logistics with 
fleet 
management: 
A goal 
programming 
approach 

ข-อค-นพบคือเสนอป]ญหาการจัดการยานพาหนะ
ของโลจิสติกส�การค-าชายแดน ตามนโยบายเป[ด
ประตูในประเทศจีนส<งผลให-ผู-ผลิตในฮ<องกงย-ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศจีนการค-าชายแดนมีข-อ
ได-เปรียบในส<วนของต-นทุนการผลิตท่ีตํ่ากว<า ค<าจ-าง
ท่ีลดลงและลดค<าใช-จ<ายในการเช<าโดยฮ<องกงจะเป9น
ศูนย�กลางทางโลจิสติกส�ท่ีมีประสิทธิภาพเพียบพร-อม
ด-วยสิ่งอํานวยความสะดวกการขนส<งท่ีเชื่อถือได-
สํ า ห รั บกา รส< ง ออก ซ่ึ ง ง านวิ จั ยนี้ ไ ด- นํ า เ สนอ 
แบบจําลองการวิเคราะห�สําหรับป]ญหาโลจิสติกส�
การค-าชายแดนนอกจากนี้ยังอธิบายถึงกรอบการ
ทํางานสําหรับการใช-มาตรการความคิดเห็นของผู-มี
อํานาจตัดสินใจเพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญของ
เปvาหมายและค<าเปvาหมายผลจากการวิเคราะห�แสดง
ให-เห็นถึงผู-มีอํานาจตัดสินใจสามารถค-นหาความ
ยืดหยุ<นและความทนทานของรูปแบบท่ีนําเสนอโดย
การปรับลําดับความสําคัญของเปvาหมายท่ีเก่ียวกับ
ความสําคัญของแต<ละวัตถุประสงค� 

Fadahunsi (2002) Entrepreneursh
ip and 
Illegality: 
Insights from 
the Nigerian 
cross-border 
Trade 

ผลการวิจัยพบว<าการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายเป9นท่ี
แพร<หลายโดยแสดงให-เห็นจากความเข-าใจว<ามีป]จจัย
ท่ี มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต< อ ค ว า ม สั ม พั น ธ� ร ะ ห ว< า ง
ผู-ประกอบการและการค-าท่ีผิดกฎหมายท้ังในบริบท
ตะวันตกและไนจีเรีย แต<ในสองบริบทมีความสัมพันธ�
ของระหว< า งป] จจั ยแตกต< า ง กันมากในแง< ของ
ผลกระทบนโยบาย การทําผิดกฏหมายของการค-ามี
ประโยชน�บางอย<างท่ี�จะได-สร-างหลายร-อยงานและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข-องซ่ึงช<วยให-ผู-ค-าจะทํางานได-อย<าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของการทุจริต การล<วง
ละเมิด และความไม<แน<นอนผู-ค-าส<วนใหญ<ได-เรียนรู-ท่ี
จะอยู<กับผลกําไรจากการทําผิดกฏหมาย แต<อย<างไร
ก็ตามยังคงต-องการท่ีจะค-าในระบบท่ีถูกกฎหมาย
และไม<เกิดความเครียดมากผิดกฏหมายเก่ียวกับ
ความสมดุลเป9นผลร-ายมากกว<าท่ีเป9นประโยชน�ต<อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ  
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ตารางท่ี 10 งานวิจัยต<างประเทศในประเทศ (ต<อ) 
ผู�วิจัย – หัวข�อวิจัย ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Kee hung Lai (2002) Measures for 
evaluating 
supply chain 
performance in 
transport 
logistics 

เ พ่ือ ศึกษาโครงสร- า งและพัฒนาเครื่ อง มือวั ด
ประสิทธิภาพห<วงโซ<อุปทานในการขนส<งโลจิสติกส� 
โดยใช- รู ปแบบการ ดํา เนินงานโซ< อุปทานและ
มาตรการต<าง ๆ ผลการวิจัยแสดงให-เห็นว<าเครื่องมือ
ท่ีใช-ในการวัดมีความน<าเชื่อถือและถูกต-องสําหรับ
การประเมิน ห<วงโซ<อุปทานในการขนส<งโลจิสติกส� 

Watcharejyothin 
(2000) 

Effects of 
cross-border 
power trade 
between Laos 
and Thailand: 
Energy security 
and 
environmental 
implications 

พบว<าผลกระทบของการพัฒนาไฟฟvาพลังน้ําใน
ประเทศลาวและการค-าอํานาจระหว<างลาวและไทย 
โดยรูปแบบ Markal < ท่ีใช-สําหรับระบบพลังงานแบบ
บูรณาการของลาวและไทยได-รับการพัฒนาเพ่ือ
ประเมินผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรพลังงาน
และการค-าเพ่ือตอบสนองความต-องการพลังงาน
แห<งชาติของท้ังสองประเทศจากรูปแบบแสดงให-เห็น
ว<า 80% คือการแสวงหาผลประโยชน�จากแหล<งน้ํา
ในประเทศลาวจะส<งผลให-เกิดการค-าอํานาจระหว<าง
สองประเทศอีกท้ังค<าใช-จ<ายของระบบพลังงานแบบ
บูรณาการพบว<าลดลงเล็กน-อยแต<มันจะลดการปล<อย
ก�าซ CO2 ลง 2% ประเทศไทยเป9นประเทศท่ีคาดว<า
จะได-รับประโยชน�จากระดับท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช-
พลังงานท่ีนําเข-าจากประเทศลาวในแง<ของค<าใช-จ<าย
ท่ีต่ํากว<าระบบพลังงานท่ีมีคุณภาพสิ่งแวดล-อมท่ีดีข้ึน
และหลากหลายมากข้ึนของแหล<งพลังงาน เม่ือเทียบ
กับลาวจะกลายเป9นผู-ส<งออกพลังงานสุทธิรายได-การ
ส<งออกท่ีสําคัญและการปรับปรุงการเพ่ิมข้ึนของ
รายได-จากการส<งออกพลังงานต<อการเพ่ิมข้ึนของ
ค<าใช-จ<ายของระบบพลังงานท้ังหมดจากการแสวงหา
ผลประโยชน�สูงสุดของทรัพยากรไฟฟvาพลังน้ํา 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป+นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วัตถุประสงค�เพ่ือ1) เพ่ือศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
การเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2) เพ่ือศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพ่ือสรAางกลยุทธ�การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
การวิจัยครั้งนี้แบCงการวิจัยออกเป+น 3 ข้ันตอน เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค�และคําถามการวิจัย ดังนั้น
เพ่ือใหAงานวิจัยมีความสมบูรณ� ผูAวิจัยไดAกําหนดรายละเอียดข้ันตอนดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 
วิธีท่ีใช�ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป+นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาบริบทการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมถึงศักยภาพของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยนําความรูAท่ีไดAมาวิเคราะห� สังเคราะห�เพ่ือหากลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย โดยผูAวิจัยกําหนดขอบเขต
การวิจัย 
 
การเลือกพ้ืนท่ี 
 ผูAวิจัยไดAเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ไดAแกC ดCานศุลากากรสะเดา และดCานศุลกากรปา
ดังเบซาร� อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป+นพ้ืนท่ี ท่ีมีมูลคCาการคAาจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซียมากท่ีสุดในประเทศไทย และมีเขตพ้ืนท่ีติดตCอกับประเทศมาเลเซีย ในการเลือกพ้ืนท่ี
วิจัย ดังภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9 แผนท่ีแสดงเขตพ่ีดCานศุลกากรปาดังเบซาร�ท่ีมีเขตพ้ืนท่ีติดตCอประเทศมาเลเซีย 
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ภาพท่ี 10  แผนท่ีแสดงเขตพ่ีดCานศุลกากรปาดังเบซาร�และดCานศุลกากรสะเดาท่ีมีเขตพ้ืนท่ีเชื่อมตCอ

ประเทศมาเลเซีย 
 
 จากการเลือกพ้ืนท่ี โดยผูAวิจัยไดAดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังตCอไปนี้ 

1. ศึกษาขAอมูลเบื้องตAนเก่ียวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส�จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย
และสืบคAนจากอินเทอร�เน็ต 

2. ตรวจสอบรายชื่อดCานศุลกากรท่ีมีอาณาเขตติดตCอกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียเป+นประเทศคูCคAาอันดับ 1 ของประเทศไทยในกลุCมอาเซียน ผูAวิจัยจึงไดAเลือกศึกษา
เขตพื้นที่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป+นอาณาเขตที่มีพ้ืนท่ีติดตCอประเทศมาเลเซีย เพ่ือ
ดําเนินการในการวิจัยครั้งนี้  ดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงดCานท่ีมีพ่ืนท่ีติดตCอระหวCางประเทศไทย-มาเลเซีย 
จังหวัด พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของมาเลเซีย 

สงขลา ดCานสะเดา อ.สะเดา ดCานบูกิตกายูฮีตัมรัฐเคดาห� 
สงขลา ดCานปาดังเบซาร� อ.สะเดา ดCานปาดังเบซาร�รัฐเปอร�ลิส 
สงขลา ดCานบAานประกอบ อ.นาทวี ดCานบAานดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห� 
นราธิวาส ดCานสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก ดCานรันตูปTนยังรัฐกลันตัน 
นราธิวาส ดCานตากใบ (ทCาเรือ) อ.ตากใบ ดCานเป+งกาลันกูโบรัฐกลันตัน 
นราธิวาส ดCานบูเกUะตา อ.แวAง ดCานบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน 
ยะลา ดCานเบตง อ.เบตง ดCานบูกิตบือราปVตรัฐเคดาห� 
สตูล ดCานวังประจัน อ.ควนโดน ดCานวังเกวียนรัฐเปอร�ลิส 
สตูล ดCานสตูล (ทCาเรือ) อ.เมืองสตูล ทCาเรือกัวลาเปอร�ลิสรัฐเปอร�ลิส 

ทCาเรือเจตตีกัว ลังกาวีรัฐเคดาห� 
ทCาเรือเทลก อีกวา ลังกาวีรัฐเคดาห� 

ท่ีมา : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,  ฐานข�อมูลจุดผ&านแดนประเทศไทย มาเลเซีย  (กรุงเทพฯ: 
กองการตCางประเทศ, 2556). 
 

 ผูAวิจัยไดAคัดเลือกพ้ืนท่ีอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก ดCาน
ศุลกากรสะเดา และดCานศุลกากรปาดังเบซาร�เป+นดCานศุลกากรท่ีมีมูลคCาการคAาสูงท่ีสุดในประเทศไทย 
ดังตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 ดCานท่ีมูลคCาการคAาสูงสุด 10 อันดับ 
ชื่อด&าน ด�าน จังหวัด มูลค&าการค�า 

(ล�านบาท) 
1. ดCานศุลกากรสะเดา มาเลเซีย สงขลา 307,221 
2.ดCานศุลกากรปาดังเบซาร� มาเลเซีย สงขลา 241,810 
3.ดCานศุลกากรสังขละบุรี พมCา กาญจนบุรี 97,583 
4.ดCานศุลกากรหนองคาย ลาว หนองคาย 46,707 
5.ดCานศุลกากรอรัญประเทศ กัมพูชา สระแกAว 36,786 
6.ดCานศุลกากรคลองใหญC กัมพูชา ตราด 28,453 
7.ดCานศุลกากรมุกดาหาร ลาว มุกดาหาร 27,593 
8.ดCานศุลกากรระนอง พมCา ระนอง 25,334 
9.ดCานศุลกากรแมCสอด พมCา ตาก 22,107 
10.ดCานศุลกากรพิบูลมังสาหาร ลาว อุบลราชธานี 9,658 

ท่ีมา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ, การพัฒนาระบบโลจิสติกส2ของไทย 
ฉบับท่ี 2 (2556-2560) การอํานวยความสะดวกทางการค�าและการจัดการโซ&อุปทานเพ่ือ
ความสามารถในการแข&งขัน (กรุงเทพฯ: สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ, 
2556) 
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วิธีและข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูAวิจัยแบCงการวิจัยออกเป+น 3 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย – มาเลเซียก&อนเข�าสู&ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. ศึกษาและวิเคราะห�จากเอกสารท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซีย 

2. การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview)  
 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย – 
มาเลเซียก&อนเข�าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. ศึกษาเครื่องมือและประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส�โดยใชAเครื่องมือดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส� (Logistic Performance Index : LPI) 

2. การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview)  
 ข้ันตอนท่ี 3 การสร�างกลยุทธ2ระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. การวิเคราะห�สภาพแวดลAอมภายในดAวยเครื่องมือ Value Chain 
2. การวิเคราะห�สภาพแวดลAอมภายนอกดAวยเครื่องมือ PESTEL 
3. การวิเคราะห�สภาพแวดลAอมภายในและภายนอกดAวย SWOT 
4. การทํา TOWS MATRIX 
5. การสนทนากลุCม (Focus Group)  

 จากข้ันตอนดังกลCาวผูAวิจัยสรุปเป+นข้ันตอนการวิจัยตามภาพท่ี 11 ไวAดังนี้ 
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ภาพท่ี 11  ข้ันตอนการวิจัย 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 

1. การวิเคราะห�กรอบ
แนวคิดการวิจัย 
2. การวิเคราะห�บริบทการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซีย
กCอน AEC 

1. ศึกษาวิเคราะห�แนวคิด ทฤษฏี จากเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขAองท้ังในประเทศ
และตCางประเทศ โดยการวิ เคราะห� เอกสาร 
(Content Analysis) 
2. สัมภาษณ�ผูAเช่ียวชาญและผูAทรงคุณวุฒิ ท่ีมีสCวน
เกี่ยวขAองกับบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส2
ประเทศไทย – มาเลเซีย จํานวน 30 คน 
 

1.กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฏี 
2.ไดAขAอมูลบริบทโลจิ
สติกส�ระหวCางประเทศ
ไทยและมาเลเซยีกCอน 
AECปy2559 

 

ข้ันตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจยั ผลลัพธ� 

ขั้นตอนท่ี 2 

1.การศึกษาศักยภาพภายใน
และภายนอกของระบบโลจิ
ส ติ ก ส� ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  – 

ม า เ ล เ ซี ย กC อ น เ ขA า สูC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. ศึกษาเคร่ืองมือและประเมินศักยภาพ
ระบบโลจิสติกส�โดยใชA เค ร่ืองมือดัชนี ช้ีวัด
ศั ก ย ภ า พ ท า ง โ ล จิ ส ติ ก ส�  ( Logistic 
Performance Index : LPI) 
2. สัมภาษณ�ผูAเช่ียวชาญและผูAทรงคุณวุฒิ ท่ีมี
สCวนเกี่ยวขAองกับศักยภาพของระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซีย เป+นกลุCมผูAใหAขAอมูล
เดียวกับ ขั้นตอนท่ี 1 

1ศักยภาพของระบบโลจิ
สติ กส� ป ระ เทศ ไทย  – 
มาเลเซีย 

ขั้นตอนท่ี 3 
การสรAางกลยุทธ�ระบบโลจิ
สติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน 

กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

รายงานผลการวิจยั รายงานผลการวิจัย 

กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจ 

1 สรAางกลยุทธ�โดยการวิเคราห�  
สภาพแวดลAอม โดยการใชA
เทคนิค SWOT Analysis และ 
TOWS MATRIX  และ Value 
Chain ในการกําหนดกลยุทธ� 
2. จัดประชุมสนทนากลุCม
ผูAเช่ียวชาญจาํนวน 10 คน 
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 จากภาพท่ี 11 ผูAวิจัยสามารถนําเสนอรายละเอียดข้ันตอนการทําวิจัยแตCละข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย – มาเลเซียก&อนเข�าสู&ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1.1 ศึกษาขAอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาระบโลจิสติกส�ของประเทศไทย-มาเลเซีย
กCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาเชิงเอกสาร โดยศึกษาจาก แผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 
 ข้ันตอนท่ี 1.2 สัมภาษณ�เชิงลึก (In –Depth Interview) กับผูAท่ีมีสCวนเก่ียวขAองกับ
พัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย ผูAใหAขAอมูลหลักไดAแกC นายดCานศุลกากร และ หัวหนAา
ดCานศุลกากรอําเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา หอการคAาจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย 
ผูAประกอบการดAานโลจิสติกส� และนักวิชาการดAานโลจิสติกส� จํานวน 30 คน ซ่ึงเป+นกลุCมผูAใหAขAอมูลท่ี
ผูAวิจัยเลือกเฉพาะเจาะจงในการใหAขAอมูลท่ีเพียงพอกับการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1.3 วิเคราะห�เปรียบเทียบขAอมูล โดยการวิเคราะห�เปรียบเทียบขAอมูลท่ีไดAจาก
เอกสาร โดยการพรรณาวิเคราะห� และ วิเคราะห�เปรียบเทียบขAอมูลท่ีไดAจากการสัมภาษณ�เชิงลึกของ 
ผูAท่ีมีหนAาท่ีรับผิดชอบและเก่ียวขAองโดยตรงกับการสรAางกลยุทธ�การพัฒนาระบโลจิสติกส�ของประเทศ
ไทย-มาเลเซีย 
 ข้ันตอนท่ี 1.4 ผูAใหAขAอมูลหลักในการวิจัย (Key Information) ผูAวิจัยกําหนดกลุCมผูAใหA
ขAอมูลหลัก โดยใชAวิธีการเลือกใหAขAอมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากผูAท่ีมีหนAาท่ี
รับผิดชอบและเก่ียวขAองโดยตรงกับการสรAางกลยุทธ�การพัฒนาระบโลจิสติกส�ของประเทศไทย-
มาเลเซีย จํานวน 30 คน ไดAแกC 
 กลุCมภาครัฐ 

1. ดCานศุลกากรสะเดา 3 คน  
2. ดCานศุลกากรปาดังเบซาร� 1 คน 
3. นักวิชาการดAานโลจิสติกส�และการคAาระหวCางประเทศ 6 คน จากประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซีย 
 กลุCมภาคเอกชน 

1. หอการคAาจังหวัดสงขลา 4 คน 
2. สภาอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย สCวนงานโลจิสติส�และการคAา 4 คน 
3. สํานักงานสCงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยCอม 2 คน 
4. ผูAประกอบการขนสCง 10 คน 

 ข้ันตอนท่ี 1.5 เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย 
 ผูAวิจัยใชAการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ�เชิงลึก (In – 
depth Interview) เพ่ือสอบถามบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย-มาเลเซีย และ
สอบถามศักยภาพสภาพแวดลAอมท่ีสCงผลตCอการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย-มาเลเซีย 

1. การวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) เพื่อเก็บรวบรวมขAอมูลประเภท
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง และศึกษาขAอมูลเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา นโยบายการพัฒนา และ ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของ
ประเทศไทย ซ่ึงเป+นการศึกษาเพ่ือใหAไดAขAอมูลพื้นฐานเก่ียวกับแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของ
ประเทศไทยเพ่ือนําไปสูCการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูAวิจัยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขAอง  

2. แบบสัมภาษณ� (Interview Form) สําหรับการสัมภาษณ�ท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้ เนAน
การสัมภาษณ�เชิงลึก (In –Depth Interview) เพ่ือใหAไดAขAอมูลถูกตAองและครอบคลุมประเด็นทีวิจัย
มากท่ีสุด แนวคําถามใชAแบบสัมภาษณ�แบบก่ึงมีโครงสรAาง (Semi –Structured Interview) สําหรับ
เก็บรวบรวมขAอมูลบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การวิเคราะห�ขAอมูลจากการเก็บขAอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชAวิธีการวิเคราะห�
เชิงพรรณาเนื้อหา(Descriptive Analysis) 
 ข้ันตอนท่ี 1.6 การสรAางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ผูAวิจัยไดAศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจัยตCางๆท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย– มาเลเซีย เพ่ือนํามาใชAเป+นแนวทางในการสรAางเครื่องมือในการวิจัย
เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ� 

2. นําขAอมูลท่ีไดAจากาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย– มาเลเซีย มาประมวลเพื่อกําหนดเป+นโครงสรAางและ
ขอบเขตของเครื่องมือโดยใหAครอบคลุมประเด็นตCางๆที่ศึกษาจากการตรวจสอบและคําแนะนํา
จากอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 

3. สรAางหรือกําหนดประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ แตCละประเภทไมCวCา
จะเป+นการวิเคราะห�เอกสาร การสัมภาษณ� จากนั้นนําประเด็นท่ีไดAกําหนด เสนออาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�ตรวจสอบเพ่ือใหAขAอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกAไข 

4. นําประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผCานการปรับปรุงแกAไข นําไปดําเนินการ
เก็บรวบรวมขAอมูลตามลักษณะของเครื่องมือ 
 ข้ันตอนท่ี 1.7 การเก็บรวบรวมขAอมูล 

 การเก็บรวบรวมขAอมูลเป+นแบบลงภาคสนาม ยืดหยุCนและสามารถเปลี่ยนแปลงไดAใน
ระหวCางการสัมภาษณ�และมีการบันทึกเสียงในการตอบคําถามสัมภาษณ� ดังนั้นเพื่อใหAไดAขAอมูล
ครบถAวนมีรายละเอียดเก่ียวกับกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามวัตถุประสงค�และคําถามในการวิจัย ผูAวิจัยใชAการเก็บรวบรวมขAอมูล 
ประกอบดAวย การวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ�เชิงลึก (In –Depth 
Interview) โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก จะเป+นแนวคําถามซ่ึงสอดคลAองตามวัตถุประสงค�การวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 1.8 การวิเคราะห�ขAอมูล 
 การวิเคราะห�ขAอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ผูAวิจัยวิเคราะห�ขAอมูลโดยใชAวิธีการพรรณา

วิเคราะห�ตามแนวทางการวิเคราะห�ขAอมูลเชิงคุณภาพ 
 จากข้ันตอนการศึกษาขAอมูลบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย

กCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 สรุปข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAา
สูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วัตถุประสงค2 วิธีการ เอกสาร /ผู�ให�
ข�อมูลหลัก 

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห2ข�อมูล 

ผลท่ีได�รับ 

1.เพ่ือศึกษา
บริบทระบบ      
โลจิสติกส�
ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือ
รองรับการเขAาสูC
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. การศึกษาเชิง
เอกสาร  
2.การสัมภาษณ�
เชิงลึก (In-Depth 
Interview ท่ีมี
สCวนเก่ียวขAองกับ
พัฒนาระบบโลจิ
สติกส�ประเทศ
ไทย – มาเลเซีย  

1.เอกสาร
แผนพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส�ของ
ประเทศไทย 
แผนพัฒนาจังหวัด
สงขลา นโยบายการ
พัฒนา และ 
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาระบบ      
โลจิสติกส�ของ
ประเทศไทย 
2. ผูAใหAขAอมูลหลัก
ไดAแกC นายดCาน
ศุลกากร และ 
หัวหนAาดCาน
ศุลกากรอําเภอ 
สะเดา จังหวัด
สงขลา หอการคAา
จังหวัดสงขลา สภา
อุตสาหกรรมแหCง
ประเทศไทย 
ผูAประกอบการ
ดAานโลจิสติกส� 
นักวิชาการดAานโลจิ
สติกส� จํานวน 30 คน 

1.แบบบันทึก
ขAอมูล/การพรรณา
วิเคราะห� 
(Analysis 
Descriptive) 
2.แบบสัมภาษณ�ก่ึง
โครงสรAาง (Semi-
Structure 
Interview From)
การพรรณนา
วิเคราะห�  

ทราบถึงขAอมูล
บริบทโลจิสติกส�
ระหวCาง
ประเทศไทย
และมาเลเซีย
กCอนการเขAาสูC
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

 
 ผลจากการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาขAอมูลบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดําเนินการจากการศึกษาเอกสาร 
(Document Analysis) โดยการใชAวิธีพรรณาวิเคราะห� (Analysis Descriptive) และการสัมภาษณ�เชิง
ลึก (In –Depth Interview) การวิจัยครั้งนี้ใหAไดAมาซ่ึงวัตถุประสงค�ขAอท่ี 1 
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 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย – 
มาเลเซียก&อนเข�าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดําเนินการดังนี้ 
 ผูAวิจัยไดAกําหนดวิธีดําเนินการโดยการตามข้ันตอนวิจัยดังตCอไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 2.1 ศึกษาเครื่องมือดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส� (Logistic Performance 
Index :LPI) เป+นการสรAางดัชนีชี้วัด เพ่ือวัดการปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic วCามีประสิทธิภาพ
ในระดับใด  
 ในข้ันตอนนี้ผูAวิจัยศึกษาศึกษาเครื่องมือและประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส�โดยใชA
เครื่องมือดัชนีชี้วัดศักยภาพทางโลจิสติกส� (Logistic Performance Index : LPI) ในการประเมิน
ศักยภาพ และสัมภาษณ�ผูAเชี่ยวชาญและผูAทรงคุณวุฒิ ท่ีมีสCวนเก่ียวขAองกับศักยภาพของระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซีย เป+นกลุCมผูAใหAขAอมูลเดียวกับ ข้ันตอนท่ี 1 โดยในข้ันตอนนี้ผูAวิจัยประยุกต�
เกณฑ�ในการตัดสินใจดAวยวิธีการวิเคราะห�เชิงลําดับชั้น Analytic Hierarchical Process (AHP) มา
สรAางดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส�ประเทศไทย-มาเลเซีย โดยองค�ประกอบ 6 ดAาน ไดAแกC ดAาน
ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางดAานกรมศุลกากร (Customs) ดAานคุณภาพของโครงสรAาง
พ้ืนฐานดAานการคAาและการขนสCง (Infrastructure) ดAานการจัดการขนสCงสินคAาดAวย ราคาท่ีแขCงขันไดA 
(International Shipments) ดAนความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ
(Logistics Competence) ดAานการติดตามสถานะการจัดสCง (Tracking & Tracing) และดAานความ
ตรงตCอเวลาในการจัดสCง(Timeliness)  
 โดยจากองค�ประกอบดัชนีการอํานวยความสะดวกทางการคAาท้ัง 6 องค�ประกอบดังกลCาว 
ไดAนํามาสรAางแบบสอบถามกับผูAใหAขAอมูลหลัก 30 คน จากนั้นนําขAอมูลท่ีไดAมาจัดทําดัชนีการกระจาย 
(diffusion index) ตามแนวทางของศูนย�ศึกษาการคAาระหวCางประเทศมหาวิทยาลัยหอการคAาไทย 
โดยกําหนดเกณฑ�การใหAคะแนนเป+น 
 หากตอบวCา เห็นดAวยอยCางยิ่ง ใหAคะแนนเทCากับ 5 

 หากตอบวCา เห็นดAวย ใหAคะแนนเทCากับ 4 
 หากตอบวCา เฉยๆ ใหAคะแนนเทCากับ 3 
 หากตอบวCา ไมCเห็นดAวย ใหAคะแนนเทCากับ 2 
 หากตอบวCา ไมCเห็นดAวยอยCางยิ่ง ใหAคะแนนเทCากับ 1 
 ผูAวิจัยแปลงขAอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามใหAเป+นขAอมูลเชิงปริมาณโดย 

 หากตอบวCา สูงหรือมาก ใหAคะแนนเทCากับ 1 
 หากตอบวCา ปานกลาง ใหAคะแนนเทCากับ 0.5 
 หากตอบวCา ตํ่า ใหAคะแนนเทCากับ 0 
 จากนั้นนําขAอมูลรAอยละของผูAตอบวCาสูงบวกกับรAอยละของผูAตอบวCาปานกลางท่ีคูณดAวย 

0.5 จะไดAดัชนีของแตCละคาบเวลา ซ่ึงดัชนีท่ีไดAจะมีคCาสูงสุดเทCากับ 100 และตํ่าสุดเทCากับ 0 โดยสูตร
ในการคํานวณคือ 

 
 ดัชนี=%สูง + 0.5 (%ปานกลาง) 
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 สําหรับการตีความตัวเลขดัชนีนั้น หากดัชนีอยูCใกลA 100 แสดงวCาผูAตอบแบบสอบถามคาด
วCามีศักยภาพระบบโลจิสติกส�ในระดับสูง หากดัชนีอยูCใกลA 50 แสดงวCาผูAตอบแบบสอบถามคาดวCามี
ศักยภาพระบบโลจิสติกส�ในระดับปานกลาง และหากดัชนีอยูCใกลA 0 แสดงวCาผูAตอบแบบสอบถามคาด
วCามีศักยภาพระบบโลจิสติกในระดับตํ่า  ดังตารางท่ี 16 แสดงผลการจัดอันดับความความสําคัญจาก
ผูAใหAขAอมูลหลัก 
 ข้ันตอนท่ี 2.2 สัมภาษณ�เชิงลึก (In –Depth Interview) กับผูAท่ีมีสCวนเก่ียวขAองกับ
พัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย ผูAใหAขAอมูลเป+นผูAใหAขAอมูลกลุCมเดียวตามข้ันตอนท่ี 1 
โดยการนําตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส�จากข้ันตอนท่ี 1.1 มาดําเนินการ สอบถามแกCผูAใหAขAอมูลหลัก 
 จากข้ันตอนการศึกษาขAอมูลศักยภาพของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียกCอน
เขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 14 สรุปข้ันตอนท่ี 2  ศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 

มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
วัตถุประสงค2 วิธีการ เอกสาร /ผู�ให�ข�อมูล

หลัก 
เครื่องมือ/การ
วิเคราะห2ข�อมูล 

ผลท่ีได�รับ 

2.เพ่ือศึกษา
ศักยภาพของ
ระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือ
รองรับการเขAาสูC
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. ศึกษา
เครื่องมือดัชนี
ชี้วัด
ประสิทธิภาพ
ทางโลจิสติกส� 
(Logistic 
Performanc
e Index :LPI) 
2.การ
สัมภาษณ�         
เชิงลึก (In-
Depth 
Interview ท่ี
มีสCวนเก่ียวขAอง
กับปTจจัยใน
การพิจารณา
ดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพโ
ลจิสติกส� 

1. เอกสาร แบบฟอร�ม
ในการใหAขAอมูลดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพทางโลจิ
สติกส� (Logistic 
Performance Index 
:LPI) 
2. ผูAใหAขAอมูลหลักไดAแกC 
นายดCานศุลกากร และ 
หัวหนAาดCานศุลกากร
อําเภอ สะเดา จังหวัด
สงขลา หอการคAาจังหวัด
สงขลา สภาอุตสาหกรรม
แหCงประเทศไทย 
ผูAประกอบการดAาน      
โลจิสติกส� นักวิชาการ
ดAานโลจิสติกส� จํานวน 
30 คน ซ่ึงเป+นกลุCมผุAใหA
ขAอมูลเดียวกับ
วัตถุประสงค�ขAอท่ี 1 

1.แบบบันทึก
ขAอมูล/การ
พรรณาวิเคราะห� 
Analysis 
Descriptive) 
2.แบบสัมภาษณ�
ก่ึงโครงสรAาง 
(Semi-
Structure 
Interview 
From)c]การ
พรรณนา
วิเคราะห� 

1.ทราบถึง 
ลําดับความ
ตAองการใหA
ความสําคัญของ
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ 
โลจิสติกส� 
2.ทราบถึง 
ศักยภาพของ
ระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือ
รองรับการเขAาสูC
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
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 ผลจากการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดําเนินการจากจัดทําดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส� (Logistic Performance Index :LPI) และการสัมภาษณ�เชิงลึก (In –
Depth Interview) การวิจัยครั้งนี้ใหAไดAมาซ่ึงวัตถุประสงค�ขAอท่ี 2 
 ข้ันตอนท่ี 3  สรAางกลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในข้ันตอนนี้ผูAวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ โดยดําเนินการดังนี้  

1. ผูAวิจัยสรAางกลยุทธ�โดยการวิเคราะห� SWOT เพื่อกําหนดศักยภาพความสามารถ
ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย 

2. ผูAวิจัยวิเคราะห�ปTจจัยภายในโดยนําเครื่องมือ Value Chain ในการวิเคราะห�เพ่ือ
ประเมินศักยภาพความสามารถระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย  

3. ผูAวิจัยวิเคราะห�ปTจจัยภายนอกโดยนําเครื่องมือ PESTEL ในการวิเคราะห�เพ่ือประเมิน
ศักยภาพความสามารถระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย  

4. ผูAวิจัยนําผลการวิเคราะห�ปTจจัยภายในและภายนอกมาวิเคราะห� SWOT และ TOWS 
Matrix เพ่ือกําหนดกลยุทธ� 

5. นําแนวคําถามกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แจกใหAแกCผูAเขAารCวมสนทนากลุCม เพื่อประเมินความเหมาะสมและ
พิจารณาคัดเลือกกลยุทธ� ดําเนินการโดยนักวิจัยเป+นผูAดําเนินการสัมภาษณ� เม่ือผูAเขAารCวมสนทนาไดA
พิจารณาแนวคําถามในเวลาพอสมควร ผูAดําเนินการสัมภาษณ�จึงขอใหAผูAเขAารCวมสนทนากลุCมเสนอ
ความคิดเห็นและเหตุผลสนับสนุนในการคัดเลือก 

6. ผลจากการสนทนากลุCม ผูAวิจัยนําเสนอเป+นผลการวิจัย ในลักษณะกลยุทธ�การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 จากข้ันตอนพัฒนากลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 15 สรุปข้ันตอนท่ี 3  การสรุปและพัฒนากลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วัตถุประสงค2 วิธีการ เอกสาร /ผู�ให�
ข�อมูลหลัก 

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห2ข�อมูล 

ผลท่ีได�รับ 

3.เพ่ือพัฒนา     
กลยุทธ�การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือ
รองรับการเขAาสูC
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3. นําผลการ
วิเคราะห� SWOT 
มาจัดทํา
ขAอเสนอแนะ
เชิงกลยุทธ� โดย
การใชAตาราง 
TOWS Matrix 
และการจับคูC เพ่ือ
กําหนดกลยุทธ� 
และวิเคราะห� 
Value Chain  
2.วิธีการสนทนา
กลุCม (Focus 
Group) 

ผูAมีสCวนไดAสCวน
เสีย จํานวน 10 
คน กลุCมภาครัฐ 
กลุCมภาคเอกชน 
และนักวิชาการ 

เอกสารการประชุม 
ประกอบดAวย 
1.รCางกลยุทธ� 
2.สื่อการนําเสนอ 
3.แบบบันทึก      
ความคิดเห็นและ
ขAอเสนอแนะจาก
การประชุม 
วิเคราะห�ขAอมูลโดย
การพรรณา
วิเคราะห� 
(Analysis 
Descriptive) 

ทราบถึง
สภาพแวดลAอม
ท่ีมีอิทธิพลตCอ
การพัฒนา
ระบบระบบโล
จิสติกส�
ประเทศไทย – 
มาเลเซียกCอน
เขAาสูCประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
ไดAขAอสรุปและ
ขAอเสนอการ
พัฒนาระบบโล
จิสติกส�
ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือ
รองรับการเขAา
สูCประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

 
 ผลจากการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 3  พัฒนากลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขAอมูลที่ไดAจากการสัมภาษณ�เชิงลึกในบริบทการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส� นํามาดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดลAอมภายในและสภาพแวดลAอมภายนอก 
โดยการใชAการวิเคราะห� จุดแข็ง จุดอCอน โอกาส อุปสรรค หรือการวิเคราะห� SWOT เพ่ือกําหนด
ศักยภาพความสามารถระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย จากนั้นนําผลการวิเคราะห� SWOT 
มาจัดทําขAอเสนอแนะเชิงกลยุทธ� โดยการใชAตาราง TOWS Matrix และการจับคูC เพ่ือกําหนดกลยุทธ� 
4 ประเภท ไดAแกC กลยุทธ� SO WO ST และ WT เพื่อนําเสนอในลักษณะกลยุทธ�การพัฒนา
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ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตCอไปและเม่ือไดAกลยุทธ�
จึงดําเนินการจากสนทนากลุCม (Focus Group)เพ่ือไดAขAอสรุปและขAอเสนอการพัฒนาระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครั้งนี้ใหAไดAมา
ซ่ึงวัตถุประสงค�ขAอท่ี 3 
 

สรุป 
 

 การวิจัยเรื่องกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค�เพ่ือ) เพ่ือศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2) เพ่ือศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3) เพ่ือพัฒนากลยุทธ�การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การดําเนินการวิจัยแบCงออกเป+น 3 ตอน ไดAแกC ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาและวิเคราะห�
จากเอกสารท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนาระบบโลจิสิตกส�ประเทศไทย – มาเลเซียและการสัมภาษณ�เชิงลึก 
(In-Depth Interview) จํานวนผูAใหAขAอมูลหลัก 30 คน เพ่ือใหAทราบถึง ขAอมูลบริบทโลจิสติกส�ระหวCาง
ประเทศไทยและมาเลเซียกCอนการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาศักยภาพของ
ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาและ
วิเคราะห�จากเอกสารท่ีเก่ียวขAองกับการพัฒนาระบบโลจิสิตกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย และการ
สัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูAใหAขAอมูลตามขั้นตอนที่ 1 และจัดทําดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส� (Logistic Performance Index :LPI) เพ่ือวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส� 
ข้ันตอนท่ี 3 นําผลการวิเคราะห�ขAอมูลท่ีไดAนํามา วิเคราะห�สภาพแวดลAอมภายในและภายนอก (SWOT) 
เพ่ือใหAทราบถึงสภาพแวดลAอมท่ีมีอิทธิพลตCอการพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
กCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห�หCวงโซCคุณคCา (Value Chain) เพ่ือเป+นการพัฒนากล
ยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการใชAวิธีการ
สนทนากลุCม (Focus Group) เพ่ือใหAไดAมาซ่ึงขAอสรุปและขAอเสนอการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย ไดAแกC แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสรAาง แบบสอบถามความคิดเห็น 
แบบบันทึกความคิดเห็นและขAอเสนอแนะจากการจัดประชุม การเก็บรวบรวมจากการดําเนินการวิจัย
ครั้งนี้ผูAวิจัยเป+นผูAเก็บรวบรวมขAอมูลดAวยตนเอง และวิเคราะห�ขAอมูลโดยการพรรณาวิเคราะห� (Analysis 
Descriptive) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู,วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห�ข,อมูล ตามวัตถุประสงค�การวิจัยดังนี้      
1) เพ่ือศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข,าสู6ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2) เพ่ือศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการ
เข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3)เพ่ือสร,างกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพื่อรองรับการเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากวัตถุประสงค�การวิจัยผู,วิจัยแบ6ง
ผลการวิจัยเป;น 3 ข้ันตอน ได,แก6 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
ก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อศึกษาถึงบริบทระบบโลจิสติกส�ว6ามีลักษณะอย6างไร 
ข้ันตอนนี้ ผู,วิจัย ศึกษาและวิเคราะห�จากเอกสารท่ีเก่ียวข,องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย 
– มาเลเซีย และการสัมภาษณ�เชิงลึกผู,ให,ข,อมูลหลักที่มีส6วนเกี่ยวข,องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซีย  ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
ก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู,วิจัยศึกษาและวิเคราะห�จากเอกสารและการสัมภาษณ�เชิงลึก 
โดยข้ันตอนผู,วิจัยศึกษาจากการนําดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส� (Logistic Performance Index : 
LPI ) ในการวิเคราะห�ข,อมูล ข้ันตอนท่ี 3 การสร,างกลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู,วิจัยนําผลจากวิเคราะห�เอกสารและสัมภาษณ�นํามาวิเคราะห�
สภาพแวดล,อมภายในและภายนอก SWOT Analysis และกําหนดกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการสนทนากลุ6มจากผู,เชี่ยวชาญ 
ท้ังนี้การนําเสนอเนื้อหาท่ีเป;นผลจากการวิเคราะห�ข,อมูล แบ6งออกเป;น 3 ข้ันตอน 
 ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียก6อนเข,าสู6
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ข้ันตอนท่ี 2 ผลการศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ผลการสร,างกลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียก*อนเข�าสู*ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 ในข้ันตอนนี้ผู,วิจัยวิเคราะห�แนวคิด ทฤษฏี จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องท้ัง
ในประเทศและต6างประเทศ โดยการวิเคราะห�เอกสาร (Content Analysis) และจากการสัมภาษณ� 
ผู,เชี่ยวชาญและผู,ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีส6วนเก่ียวข,องกับบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซีย จํานวน 30 คน ท้ังนี้การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ� ผู,วิจัยได,นําเครื่องมือและ
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ประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส�โดยใช,เครื่องมือดัชนีชี้วัดศักยภาพทาง โลจิสติกส� (Logistic 
Performance Index : LPI เป;นเกณฑ�ในการต้ังคําถามสัมภาษณ�และศึกษาเชิงเอกสาร โดยมีหัวข,อ
ในการสัมภาษณ�และศึกษาเชิงเอกสาร ได,แก6 

 1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร (Customs) 
 2. คุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการค,าและการขนส6ง (Infrastructure) 
 3. การจัดการขนส6งสินค,าด,วยราคาท่ีแข6งขันได, (International Shipments) 
 4. ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ (Logistics Competence) 
 5. การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing) 
 6. ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง (Timeliness) 
 ผลจาการศึกษาเชิงเอกสารและการสัมภาษณ� ผู,วัจัยได,นําผลการศึกษา มาทําวิเคราะห�และ

สังเคราะห�โดยแบ6งเป;นการศึกษาเชิงเอกสาร และ จากการสัมภาษณ�โดยการถอดเทป ดังตารางต6อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 16 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร(Customs) ด6านสะเดา

และด6านปาดังเบซาร� จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis ) 
ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 

บริบทการ
ดําเนินการ
ทางด,านกรม
ศุลกากร
(Customs) ด6าน
สะเดาและด6าน
ปาดังเบซาร� 
 

จากข,อตกลงของกลุ6มประเทศสมาชิกอาเซียนว6าด,วยการเปjด
เสรีการค,าบรกิารด,านขนส6งและโลจิสติกส� โดยกําหนดให,ต้ังแต6
ปk 2556 เป;นต,นไปประเทศสมาชิกอาเซียนจะต,องเปjดเสรี
บริการด,านโลจิสติกส�ระหว6างกัน ก6อนท่ีในปk 2558 จะมีการ
เปjดเสรีอย6างเต็มรูปแบบในทุกสาขาบริการซึ่งจากกรอบ
ข,อตกลงดังกล6าวส6งผลให,ประเทศสมาชิกเร6งปรับตัวเพื่อรับ
กับสถานการณ�การค,าใหม6ท่ีกําลังเกิดขึ้น ข,อมูลจากธนาคารโลก
ซึ่งได,รศึกษาและจัดทําดัชนีโลจิสติกส�และตัวช้ีวัด(Logistics 
Performance Index) หรือเรียกย6อๆว6า LPI จะเป;นมาตราฐาน
สําคัญท่ีจะช6วยให,การประเมินการช้ีวัดประสิทธิภาพในแต6ละ
ด,านของการพัฒนาให,เป;นไปในทางท่ีมีมาตรฐานและสามารถ
นําไปพัฒนาข,อด,อยและปmญหาท่ีของระบบโลจิสติกส�ในแต6ละ
ด,านได,ตรงจุด เพื่อประโยชน�ท่ีได,รับของการพัฒนาอย6าง
มีประสิทธิภาพ ธนาคารโลกมองว6าด,านศุลกากรของไทย ควร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให,มากขึ้น เพราะน6าจะ
เป;นจุดท่ีประเทศไทยสามารถปรับปรุงได,เร็วและจะทําให,คะแนน 
LPI ของประเทศไทยมีโอกาสแซงหน,ามาเลเซียขึ้นมาอยู6ท่ี
สองของภูมภิาคอาเซียน แต6ประเด็นท่ีอาจจะทําให,ประเทศไทย
เสียเปรียบได, ก็คือ ในเรื่องกฎหมายและระเบียบวิธีการในการ
ส6งออก ท่ีอาจจะต,องมกีารปรับเปล่ียนในบางจุดให,สอดคล,องกับ
การท่ีเราเป;นศูนย�กลางการขนส6ง เพราะไม6เช6นน้ันการสร,างถนน 
สร,างราง สร,างสะพาน เช่ือมต6อกันอาจทําให,การขนส6งล6าช,า 

แผนการพัฒนา
โครงสร,างพื้นฐาน
และโลจิสติกส� 
สภาปฏิรูป 2558 
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ตารางท่ี 16 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร(Customs) ด6านสะเดา
และด6านปาดังเบซาร� จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) (ต6อ) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
บริบทการ
ดําเนินการ
ทางด,านกรม
ศุลกากร
(Customs)  
ด6านสะเดาและ
ด6านปาดังเบซาร�  
 

การดําเนินงานของศุลกากรด6านสะเดา พบว6า ด6านศุลกากรมี
หน,าท่ีในการจัดเก็บรายได,ศุลกากร และจัดเก็บรายได,แทน
หน6วยงานอ่ืน เช6น สรรพากร สรรพสามิต และมหาดไทย 
เป;นต,น สินค,านําเข,าและส6งออกไปต6างประเทศ โดยด6าน
ศุลกากรสะเดาเป;นด6านท่ีมูลค,าการค,าชายแดนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย ในด,านประสิทธิภาพของการดําเนินการด,าน
ศุลกากรนั้น ปmญหาท่ีพบคือ ด6านศุลกากรสะเดามีความแออัด 
เนื่องจากพ้ืนท่ีมีคับแคบ ทําให,การขนส6งสินค,ามีความล6าช,า 
โดยด6านศุลกากรสะเดาเปjดทําการทุกวัน เวลา 05.00-
23.00 น ท้ังนี้ด6านศุลกากรสะเดามีแผนโครงการปรับปรุง
ด6านพรมแดน เนื ้อที่ 19 ไร6 งบประมาณโดยได,รับ
งบประมาณปk พ.ศ.2554 วงเงิน 17 ล,านบาทในการ
ปรับปรุงด6านพรมแดนสะเดา และได,รับงบประมาณ 
123,837,500 บาท สําหรับโครงการก6อสร,างด6านศุลกากร
สะเดาแห6งใหม6โดยจ6ายค6าผลอาสินในท่ีดินและสิ่งปลูกสร,าง
ในวงเงินจํานวน 92,236,100 ค6าสํารวจออกแบบโครงการ
ในจํานวนวงเงิน 23,511,900 บาท ค6าปรับพ้ืนท่ีและทํา
ถนนรอบบริเวณเพ่ือแสดงแนวเขต ความยาว 6,800 เมตร 
พร,อมทํารั้วลวดหนามรอบเขตเพ่ือปrองกันการบุกรุกใน
วงเงินจํานวน 8,089,500 บาท โดยการจัดทําโครงการ
ก6อสร,างด6านศุลกากรสะเดาแห6งใหม6เพ่ือช6วยลดปmญหา
ความคับแคบในการขนส6งสินค,าทางถนน และ ปmญหาการ
ลักลอบและหลีกเลี่ยงสินค,า ประเภทรถยนต�นั่งส6วนบุคคล 
ใบกระท6อมสด บุหรี่และน้ํามันเชื้อเพลิง 

รายงานประจําปk
งบประมาณ 
2556 ด6าน
ศุลกากรสะเดา 
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ตารางท่ี 16 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร(Customs) ด6านสะเดา
และด6านปาดังเบซาร� จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) (ต6อ) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
บริบทการ
ดําเนินการ
ทางด,านกรม
ศุลกากร
(Customs)  
ด6านสะเดาและ
ด6านปาดังเบซาร�  
 
 

บริบทของศุลกากรด6านปาดังเบซาร� พบว6า ด6านศุลกากร
ปาดังเบซาร� เป;นด6านศุลกากรในสังกัดสํานักงานศุลกากร
ภาคท่ี 4 โดยมีหน,าท่ีและความรับผิดชอบ คือ1.ปฏิบัติพิธี
การเก่ียวกับสินค,าท่ีนําเข,าและส6งออกทางด6านปาดังเบซาร� 
2.หน,าท่ีจัดเก็บภาษีอากรตามท่ีกําหนดไว,ใน พ.ร.บ. พิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ.2530 3.จัดเก็บภาษีแทนหน6วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข,องกับการนําเข,า – ส6งออก 4.ตรวจปล6อยสินค,าท่ี
นําเข,า –ส6งออก 5.นําส6งเงินรายได,ทุกประเภทท่ีจัดเก็บฝาก
ธนาคาร เพ่ือโอนเข,าบัญชีคลังจังหวัดตามระเบียบข,อบังคับ 
6.ทําหน,าท่ีเบิกจ6ายเงินตามระเบียบว6าด,วยการเบิกจ6ายเงิน
ในระบบ GFMIS จากคลังจังหวัด 7. พิจารณาคืนเงินภาษี
อากรภายในวงเงินตามท่ีได,รับมอบหมายในคําสั่งกรม 
8.ดําเนินการเก่ียวกับคดีและการจ6ายเงินสินบน-รางวัล 
9.เก็บรักษาและจําหน6ายของกลางและของตกค,าง 10.กํากับ
ดูแลและควบคุมกิจการของด6านตรวจและด6านพรมแดน 
ซ่ึงอยู6ในความควบคุมของด6านปาดังเบซาร� 11.ปrองกันและ
ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรภายในเขตอํานาจด6าน 
หรือตามได,รับคําสั่งจากผู,บังคับบัญชา12.ร6วมมือประสานงาน
กับส6วนราชการต6าง  ๆ 13.ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีได,รับมอบหมาย 
โดยด6านศุลากรปาดังเบซาร� เป;นด6านศุลกากรท่ีเน,นการ
ขนส6งสินค,าทางรถไฟ โดยสินค,าท่ีมีการนําเข,าผ6านด6าน     
ศุลากรกรปาดัง เบซาร�มากท่ีสุด  ได,แก6  จานบันทึก  
เทป เครื่องรับโทรทัศน�ส6วนประกอบและอุปกรณ� เครื่อง 
ประมวลผลข,อมูลอัตโนมั ติ อุปกรณ�ไฟฟrาจากระบบ
เหนี่ยวนําแม6เหล็ก และสินค,าที่มีการส6งออกผ6านด6าน
ศุลกากรปาดังเบซาร�มากท่ีสุด ได,แก6 

รายงานประจําปk
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2558 ด6าน
ศุลกากรปาดังเบ
ซาร� 
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ตารางท่ี 16 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร(Customs) ด6านสะเดา
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ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
บริบทการ
ดําเนินการ
ทางด,านกรม
ศุลกากร
(Customs)  
ด6านสะเดาและ
ด6านปาดังเบซาร�  
 
 

ยางและผลิตภัณฑ�ยาง ไม,ยางพาราแปรรูป ยางผสม 
(คอมพาวนด�) ส6วนประกอบและอุปกรณ�ประกอบยานยนต� 
เครื่องประมวลผลข,อมูลอัตโนมัติ ท้ังนี้ด6านศุลกากร 
ปาดังเบซาร�มีโครงการปรับปรุงอาคารท่ีทําการด6าน
ศุลกากรปาดังเบซาร� จํานวนเงิน 25,999,000 โดยสร,าง
อาคารผู,โดยสารขาเข,า-ขาออก อาคารท่ีทําการหน6วยงาน
ประจําด6านพรมแดน Customs Immigration Quarantine : 
CIQ เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการขนถ6านสินค,าและ
บริการด6านศุลกากรปาดังเบซาร� และโครงการปรับปรุง
อาคารท่ีทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร� โดยได,รับจัดสรร
งบประมาณ 20 ล,านในการก6อสร,างอาคารดังกล6าว โดย
ปรับปรุงและตกแต6งอาคารท่ีทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร� 
ซ6อมพ้ืนผิวถนนตรงด6านตรวจคนเข,าเมือง งานปรับปรุง
ภูมิทัศน� งานปรับปรุงห,องละหมาด เป;นต,น ท้ังนี้ การ
ดําเนินงานด,านศุลกากรด6านปาดังเบซาร�นั้น ได,มีการจัดทํา
ศูนย�บริการแบบเบ็ดเสร็จ (0ne Stop Service) ด6าน
ปาดังเบซาร� ให,บริการนําเข,า – ส6งออก แบบครบวงจร
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวท่ีด6านศุลกากรปาดังเบซาร� โดยมีส6วน
ราชการอ่ืนเข,ามาร6วมปฏิบัติงานในศูนย� ได,แก6 ด6านตรวจ
คนเข,าเมือง ด6านตรวจพืช  ด6านอาหารและยา ด6านตรวจ
สัตว�น้ํา ด6านตรวจสัตว�ปzา สํานักงานสงเคราะห�การทํา
สวนยาง 

รายงานประจําปk
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2558 ด6าน
ศุลกากรปาดังเบ
ซาร� 
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ตารางท่ี 17 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการขนส6งของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis)  

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
บริบทโครงสร,าง
พ้ืนฐานด,านการ
ขนส6งของ
ประเทศไทย 
 

พบว6า ในช6วงท่ีผ6านมาประเทศไทยมีการขนส6งสินค,าและ
บริการเฉลี่ยปkละประมาณ 805 ล,านตัน โดยสัดส6วน
รูปแบบการขนส6งไม6สอดคล,องกับต,นทุน กล6าวคือ การขนส6ง
ทางถนนท่ีมีต,นทุนการขนส6งสูง 2.12 บาท/ตัน-กิโลเมตร 
กลับมีการขนส6งสูงร,อยละ 87.50 ในขณะท่ีการขนส6งทาง
รถไฟท่ีมีต,นทุนการขนส6ง ร,อยละ 0.95 บาท/ตัน-
กิโลเมตร และการขนส6งทางน้ําท่ีมีต,นทุนการขนส6งตํ่าท่ีสุด 
คือ 0.65 บาท/ตัน-กิโลเมตร กลับมีสัดส6วนการขนส6งเพียง
ร,อยละ 1.40 และ 11.08 ตามลําดับ จึงทําให,ต,นทุน     
โลจิสติกส�ต6อผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ยังคงอยู6ในระดับ สูงถึงร,อยละ 
14.3 (ในจํานวนนี้เป;นต,นทุนด,านการขนส6งประมาณร,อยละ 
7.1 ของ GDP ตามรายงานคุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐาน
จาก World Economic Forum ประจําปk พ.ศ. 2556-
2557 พบว6า คุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐานในภาพรวมของ
ประเทศไทย ถูกจัดอยู6ในลําดับที่ 61 ตํ่ากว6าประเทศ
สิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย ซ่ึงอยู6ในอันดับท่ี 5และ 25 
ตามลําดับ โดยปmจจุบันประเทศไทยมีถนนในความดูแล
ของกรมทางหลวง ระยะทาง 66,940 กิโลเมตร (รวมทาง
หลวงพิเศษระหว6างเมือง) กรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 
47,916 กิโลเมตร ทางพิเศษของการทางพิเศษแห6ง
ประเทศไทย ระยะทาง 207.90 กิโลเมตร และเป;นถนน
ขององค�กรปกครองส6วนท,องถ่ิน ระยะทางประมาณ 
352,157 กิโลเมตร โดยในปk 2553 มีปริมาณการเดินทาง
ประมาณ 2.4 ล,านคน-เท่ียวต6อวัน และคาดว6าในปk 2563 
แนวโน,มปริมาณการเดินทางและการขนส6งสินค,าทางถนน
จะเพ่ิมสูงข้ึนถึงร,อยละ 21.84 หรือคิดเป;น 3.07 ล,าน
คน-เท่ียว 

สํานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส6ง
และจราจร 
(สนข.) ปk 2556 
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ตารางท่ี 17 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการขนส6งของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) (ต6อ) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
บริบทโครงสร,าง
พ้ืนฐานด,านการ
ขนส6งของ
ประเทศไทย  
 

ต6อวัน ส6งผลต6อปริมาณการจราจรในอนาคต โดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีรอบกรุงเทพมหานคร และบนถนนสายหลักซ่ึง
เชื่อมโยงระหว6างภูมิภาคของประเทศ และการขนส6งทาง
ถนน เพ่ือขนส6งสินค,าจากประเทศไทยไปยังประเทศ
มาเลเซียนั้นต,องผ6านเส,นทาง ด6านศุลกากรสะเดาซ่ึง
ปmจจุบันพบว6ายังมีปmญหาในหลายด,านท่ีทําให,การขนส6ง
สินค,าเกิดความล6าช,า ในส6วนของการขนส6งทางรถไฟนั้น 
โครงข6ายทางรถไฟมีระยะทางรวม 4,043 กิโลเมตร 
ประกอบด,วย เส,นทางสายหลักหรือสายประธาน 5 เส,นทาง 
กระจายไปตามภูมิภาคต6างๆ ของประเทศครอบคลุมพ้ืนท่ี
บริการ 47 จังหวัด โดยส6วนใหญ6เป;นทางรถไฟทางเด่ียว 
ระยะทาง 3,763 กิโลเมตร หรือร,อยละ 93 ทางคู6
ระยะทาง 173 กิโลเมตร หรือร,อยละ 4 และทางสาม 
ระยะทาง 107 กิโลเมตร หรือร,อยละ 3 เนื่องจากทาง
รถไฟทางคู6และทางสามมีระยะทางค6อนข,างน,อย ทําให,
เสียเวลาในการรอสับหลีก อีกท้ังโครงข6ายทางรถไฟยังมี
สภาพทรุดโทรม (มากกว6าร,อยละ 60 ของรางมีอายุเฉลี่ย
เกิน 30 ปkข้ึนไป) ขาดการซ6อมบํารุง นอกจากนี้ ยังมีทาง
ลักผ6านของชุมชนและมีจํานวนจุดตัดระหว6างถนนกับทาง
รถไฟท่ัวประเทศ จํานวน 2,460 จุด โดยเป;นทางผ6าน
ระดับถนนท่ีรถไฟจะต,องหยุดหรือชะลอความเร็ว ซ่ึงเป;น
จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุได,บ6อยครั้ง จํานวนถึง 2,200 จุด รวมท้ัง 
ยังมีทางลักผ6านของชุมชน ซ่ึงเป;นปmญหาเรื่องความ
ปลอดภัย จึงเป;นปmญหาท่ีต,องเร6งพัฒนาโครงข6ายทางรถไฟ
และมาตรการเรื่องความปลอดภัย ท้ังนี้ ในการขนส6งสินค,า
จากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ทางรถไฟนั้น ต,อง
ขนส6งยังด6านปาดังเบซาร� ท่ีผู,วิจัยได,ศึกษาถึงกลยุทธ�ใน
การพัฒนาระบบโลจิสิตกส�ต6อไป 

สํานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส6ง
และจราจร 
(สนข.) ปk 2556 
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ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
บริบทโครงสร,าง
พ้ืนฐานด,านการ
ขนส6งของ
ประเทศมาเลเซีย 
 

การศึกษาพบว6า ประเทศมาเลเซียมีระบบขนส6งทางถนนท่ี
พัฒนาเป;นอย6างมากเป;นหนึ่ง ในประเทศที่มีระบบ
โครงข6ายถนนก,าวหน,าท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, มี
ระยะทางท้ังสิ้น 66,000 กม. ถนนสายหลักได,แก6 North-
South Expressway, East-West Highway, Lebuhraya 
Damansara-Puchong (LDP), New Klang Valley 
Expressway (NKVE) และ Federal Highway Route 
ถนนในมาเลเซียสามารถใช,เป;นเครือข6ายเชื่อมโยงภาค
เศรษฐกิจชนบทกับเมืองได,เป;นอย6างดี ในช6วงระหว6าง     
ปk 2528-38 มาเลเซียมีการก6อสร,างถนนเพ่ิมข้ึนจาก 0.12 
ก.ม./พ้ืนท่ี 1 ตร.กม. เป;น 0.2 ก.ม./พ้ืนท่ี 1 ตร.กม. หรือ
เพ่ิมข้ึนกว6าร,อยละ 67 ครอบคลุมท่ัวประเทศ และเม่ือถึง
ปk 2543 มาเลเซียมีการก6อสร,างถนนยาว 0.25 ก.ม./พ้ืนท่ี 
1 ตร.กม. ถนนของมาเลเซียนั้น จะมีความแตกต6างจาก
ถนนในเขตของเมืองไทยมาก  ข,อสังเกตเกี่ยวกับสภาพ
ถนนตลอดเส,นทางจนถึงกัวลาลัมเปอร� มาเลเซียนั้นถนน
จัดว6าเป;นถนนท่ีดีเทียบเท6ายุโรป นอกเหนือจากถนนไป-มา 
2 เลนแล,ว จะมีการปลูกต,นสักตลอดทาง โดยซ้ือกล,าไม,
จากประเทศไทย ประมาณว6าอีก 10 ปkข,างหน,ามาเลเซีย
น6าจะมีต,นสักมากกว6าไทยด,วยซํ้า สภาพการจราจรตลอด
เส,นทางไม6มีรถมอเตอร�ไซค�หรือรถประเภทอ่ืนมากีดขวาง
ถนน ลักษณะ โลจิสติกส� ของมาเลเซีย สภาพของรถ
จะอยู6ในมาตรฐานไม6ว6าจะเป;นรถบรรทุกขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ6ถ,าเป;นรถบรรทุกจะต,องลักษณะคลุมผ,าใบ
ประเทศมาเลเซีย ไม6มีรถสิบล,อ โดยรถขนส6งต,องมีตรา
สัญลักษณ�อักษรเป;นปrายโลหะวงกลมไว,ท,ายรถ เพ่ือบอก
ประเภทของรถบรรทุก เช6น อักษร T  

สํานักโลจิสติกส� 
กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการ
เหมืองแร6 (2556). 
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ตารางท่ี 17 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการขนส6งของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) (ต6อ) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 

บริบทโครงสร,าง

พ้ืนฐานด,านการ

ขนส6งของ

ประเทศมาเลเซีย  

 

หมายถึงรถพ6วงอักษร C เป;นรถขนส6งส6วนบุคคล อักษร A 

เป;นขนส6งประเภทสาธารณะ และ 90 แสดงว6าให,วิ่งบน

ถนนโทลเวย�ได, หากเป;นเลข 80 ให,วิ่งได,เฉพาะถนน ทาง

หลวงชนบท  เป;นเหตุผลที่มาเลเซียกับไทยแตกต6างกัน

ด,านโลจิสติกส� แม,แต6ตัวพาหนะขนส6งเอง จะเห็นสภาพรถ

ตู,เป;นจํานวนมากต6างกับไทย ซึ่งจะเป;นรถปjกอัพ ซึ่ง

มาเลเซียนั้นจะไม6ค6อยพบเห็นรถปjกอัพ ถ,าการขนส6งจะ

เป;นรถแวนหรือรถตู,ทึบ หากเป;นรถขนส6งคนงานจะต,องมี

เขียว โรงงานในมาเลเซีย จะต,องมีรถรับ-ส6งคนงาน) และ

รถนักเรียนจะต,องเป;นสีเหลือง การเดินทางได,มาสิ้นสุดท่ี

เมืองกัวลาลัมเปอร� ซ่ึงเป;นเมืองหลวงของมาเลเซีย ด,าน

การขนส6งทางรถไฟ พบว6า ในประเทศมาเลเซีย ประกอบด,วย 

รถไฟรางหนัก (รวมท้ังรถไฟความเร็วสูง) รถไฟฟrารางเบา 

และรถไฟฟrาโมโนเรล รถไฟรางหนักมักใช,สําหรับการ

ขนส6งผู,โดยสารและสินค,าระหว6างเมือง ขณะท่ีรถไฟฟrาราง

เบามักใช,ขนส6งผู,โดยสารในเมืองเท6านั้น มีเส,นทางรถไฟ

ความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมกับท6าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร� 

ส6วนรถไฟฟrาโมโนเรล มีในกัวลาลัมเปอร� การขนส6งระบบ

รางครอบคลุมรัฐส6วนใหญ6ในมาเลเซียตะวันตก ส6วน

ในมาเลเซียตะวันออก มีเฉพาะรัฐซาบาห� ทางรถไฟใน

มาเลเซียตะวันตกเชื ่อมต6อกับประเทศสิงคโปร�และ

ประเทศไทย 

สํานักโลจิสติกส� 

กรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการ

เหมืองแร6 (2556). 
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ตารางท่ี 17 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการขนส6งของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) (ต6อ) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
บริบทโครงสร,าง
พ้ืนฐานด,านการ
ขนส6งของ
ประเทศมาเลเซีย  
 

การขนส6งทางรถไฟ โดย Keretapi Tanah Melayu Bhd. 
(KTMB) เป;นบริษัทเอกชนท่ีดําเนินการขนส6งระบบรางใน
มาเลเซีย โดยรัฐบาลเป;นผู,ลงทุนในด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน
กับตัวรถท้ังหมด และ KTMB ทําหน,าท่ีบริหารการเดินรถ 
รางรถไฟทั่วประเทศรวมระยะทาง 1,658 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ยังมีรถไฟชานเมืองจากเมือง Rasa -Seremban 
และเมือง Klang - Sentul และกําลังขยายเส,นทาง
เพ่ิมเติมจากเมือง  Rasa - Ipoh อีก 150 กิโลเมตร สําหรับ
รถไฟฟrาในเมือง มีท้ังระบบรางคู6และรางเด่ียว (monorail) 
ส6วนใหญ6รางรถไฟเป;นแบบ Meter Gauge ยกเว,น
เส,นทางเชื่อมสนามบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร�ถึงท6าอากาศ
ยานกัวลาลัมเปอร� (Airport Rail Link) เส,นทางเชื่อม
สนามบินดังกล6าว ให,บริการ 2 รูปแบบ คือ รถไฟด6วน
พิเศษ ระยะทางจากต,นทาง-ปลายทาง ความเร็วสูงสุด 
175 กิโลเมตรต6อชั่วโมง ใช,เวลาเดินทาง 28 นาที และวิ่ง
ทุก 10 นาที ให,บริการต้ังแต6 05.00-24.00 น. รองรับ
ผู,โดยสารราว 2.1 หม่ืนคนต6อวัน ส6วน รถไฟธรรมดา จอด
ทุกสถานี  ใช, เวลาเดินทาง 37 นาที วิ่ง ทุก 30 นาที 
ให,บริการต้ังแต6เวลา 05.00-01.00 น. ของวันต6อไป รองรับ
ผู,โดยสารราว7 พันคนต6อวัน และวางแผนจะขยายเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
แห6งชาติ (2557). 
รายงานโลจิสติกส�
ของประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 18 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทการจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาท่ีแข6งขันได, (International 

Shipments)  จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) 
ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 

การจัดการขนส6ง
สินค,าด,วย ราคา
ท่ีแข6งขันได, 
(International 
Shipments)  
 
 

การจัดการขนส6งด,วยราคาท6แข6งขันได, (International 
Shipments) ของประเทศไทยนั้น พบว6า การบริการโลจิ
สติสก�ภายในประเทศนั้น ถือได,ว6า ยังสามารถแข6งขันใน
ราคาท่ีแข6งขันได, เนื่องจากผู,ประกอบการด,านขนส6งของ
ประเทศไทยนั้น ไม6ได,เน,นเรื่องคุณภาพและบริการเสริมอ่ืนๆ
เท6าท่ีควร เนื่องจาก ยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
มาช6วยส6งเสริมด,านการขนส6งเมือเทียบกับประเทศมาเลเซีย 
จึงทําให,ราคาบริการยังคงราคาถูกกว6าประเทศมาเลเซีย 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
แห6งชาติ (2557). 
รายงานโลจิ
สติกส�ของ
ประเทศไทย 
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ตารางท่ี 19 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ
(Logistics Competence) ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะห�
เอกสาร (Document Analysis) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
ความสามารถและ
คุณภาพของ
บริการโลจิสติกส�
ในประเทศ
(Logistics 
Competence) 
ของประเทศไทย
และประเทศ
มาเลเซีย 
 
 
 

จากดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ด,านโลจิสติกส� (Logistics 
Performance Index: LPI) ของธนาคารโลกในปk 2555 
พบว6าประเทศไทยถูกจัดให,อยู6ที่อันดับ 38 (คะแนน 3.07 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ขณะที่ประเทศสิงคโปร�อยู6อันดับที่ 1 
(คะแนน 4.13) มาเลเซียอยู6อันดับที่ 29 (คะแนน 3.49) และ
เวียดนามอยู6อันดับที่ 53 (คะแนน 3.0) ทั้งนี้ มิติที่มีอันดับ
ดัชนีความสามารถด,าน โลจิสติกส�น,อยกว6าประเทศมาเลเซีย 
และสิงคโปร� ส6วนใหญ6เป;นมิติที ่เ กี่ยวข,องกับ ‘บริการ’ 
ของทั้งภาครัฐและเอกชน (Service Level) ในการอํานวย
ความสะดวกทางการค,า ได,แก6 (1) พิธีการศุลกากร (2) สมรรถนะ
ของผู,ให,บริการโลจิสติกส� ภายใน ประเทศ (3) โครงสร, า ง
พื้ น ฐานด, านการขนส6 งและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
(4) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค,า 

แผนพัฒนา
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาระบบโลจิ
สติกส�ของไทย 
ฉบับที่ 2 
(2556-2560) 

ความสามารถและ
คุณภาพของ
บริการโลจิสติกส�
ในประเทศ
(Logistics 
Competence) 
ของประเทศไทย
และประเทศ
มาเลเซีย  
 
 
 

พบว6า มาเลเซียเป;นประเทศที่มีการพัฒนาโดยใช,ประสิทธิภาพ
ของปmจจัยการผลิตเป;นหลักและมีนวัตกรรมเป;นปmจจัยเสริมใน
การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารโลก ได,
ทําการศึกษาถึงสภาวะการแข6งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส�
ของมาเลเซียในรายงานในปk 2550, 2553 และปk 2555, ซ่ึงมี
การศึกษาใน 6 มิติสําคัญต6อการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส� 
ของประเทศ อันได,แก6 โครงสร,างพื้นฐาน พิธีการศุลกากร การ
ขนส6ง ระหว6างประเทศ ความสามารถในการทําธุรกิจของ
ผู,ประกอบการ การติดตามสินค,า และความรวดเร็วในการ
ขนส6ง พบว6า มาเลเซียเป;นประเทศที่มีระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส�ที่น6าพอใจ ในส6วนของการพัฒนาในแต6
ละมิติก็ไม6มีการเปลี่ยนแปลงลําดับมากนักมิติของการพัฒนาที่ 
ได, รับคะแนนสูงสุดคือความรวดเร็วในการขนส6งสินค,า  
ตามมาด,วยการติดตามสินค,า  มาเลเซียจัดเป;นประเทศที่มี
อุปสรรคในการทําการค,าด,านโลจิสติกส�ไม6มากนัก มีต,นทุน
ค6าใช,จ6าย ด,านโลจิสติกส�น,อย อาทิ มีต,นทุนค6าภาระการใช,
ท6าเรือและท6าอากาศยานที่ตํ่า มีการเก็บอัตราค6าธรรมเนียม
การขนถ6ายสินค,าและการรับฝากสินค,าที่ตํ่าประกอบกับมี
คุณภาพโครงสร,างพื้นฐานที่ดี ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบแล,ว 
ระดับการแข6งขันของผู,ประกอบการขนส6งและโลจิสติกส�
บางประเภทยังอยู6ในระดับสูง 

สุมาลี สุขตานนท�
(2546). การค,า
ชายแดนระหว6าง
ประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ,าน 
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ตารางท่ี 20 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทการติดตามสถานะการจัดส6ง(Tracking & Tracing) ของ
ประเทศไทย จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
การติดตาม
สถานะการจัดส6ง
(Tracking & 
Tracing) ของ
ประเทศไทย 
 
 
 

การติดตาสถานะการจัดส6งของประเทศไทย พบว6า ประเทศไทย
ไทยอยู6อันดับสี่ของภูมิภาค นอกจากประเทศไทยจะเป;น
รองสิงคโปร�และมาเลเซียแล,ว ยังเป;นรองฟjลิปปjนส�อีกด,วย 
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดความก,าวหน,าทางเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวข,องกับการติดตามการจัดส6ง ปmจจุบันประเทศไทย
ใช,ระบบการติดตามด,วยระบบ GPS เพ่ือการระบุตําแหน6ง
และการสื่อสารในระบบ ทําหน,าท่ีส6งตําแหน6งและสถานะ
ของรถยนต�ไปยังผู,ดูแลระบบแบบ real-time นอกจากนี้ 
ยังรวมถึงอุปกรณ�เสริมต6างๆ ท่ีติดต้ังในตัวรถท่ีใช,ในการวัด
หรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสถานะอ่ืนๆ ในตัวรถ เช6น 
การเปjดปjดประตู อุณหภูมิในตัวรถหรือภายในตู,ขนส6ง
สินค,าระบบสารสนเทศที่ให,บริการแอพพลิเคชั่น และ
ระบบข,อมูลผ6านทางระบบการให,บริการท่ีครอบคลุมด,วย
ระบบคลาวด� เพ่ือให,ผู,บริหารหรือเจ,าหน,าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ระบบขนส6งสามารถติดตามความคืบหน,า หรือรับแจ,ง
ความผิดปกติของรถยนต�ท่ีกําลังปฏิบัติหน,าท่ีได,แบบเวลาจริง 
(Real Time) พัฒนาระบบสั่ง-รับงาน (Dispatcher 
application) และระบบนําทางรถยนต� (Navigator) ให,
รองรับงานขนส6งท่ีต,องการให,มีการส6ง-รับงานในระหว6าง
ทางได,เพื่อปrองกันปmญหาการวิ่งรถเที่ยวเปล6า เป;น
เทคโนโลยีการสื่อสารระหว6างผู,ควบคุมและผู,ขับรถขนส6ง
ในแบบสองทาง (2-way communication) ทําให,
สามารถแจ,งงานระหว6างทาง ตอบรับหรือปฏิเสธการรับงาน 
ยกเลิกการส6งสินค,า รวมถึงบันทึก/เช็คอินการส6งสินค,า ณ 
จุดหมาย และยืนยันการรับสินค,าด,วยระบบลายเซ็นและ
รูปภาพ ผ6านมือถือ (mobile application) ท้ังยังสามารถ
เชื่อมต6อระบบนําทางรถยนต� เพื่อให,ผู,ขับรถสามารถ
เดินทางไปยังที่หมายที่ไม6รู,จักถูกต,อง รวดเร็ว  และ
ทันเวลานัดหมาย 

เกษรา หลิม
พานิช(2539). 
การค,าของไทย
กับประเทศเพ่ือน
บ,าน.กรุงเทพฯ 
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ตารางท่ี 21 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness) ของประเทศไทย 
และประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� แหล6งข,อมูล 
ความตรงต6อ
เวลาในการจัดส6ง
(Timeliness) 
ของประเทศไทย 
และประเทศ
มาเลเซีย 
 
 
 

จากการจัดอันดันประสิทธิภาพทางด,านโลจิสติกส�ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มาจากตัววัดดัชนีชี ้วัด
ประสิทธิภาพทางด,านโลจิสติกส� (Logistic Performance 
Index:LPI)  แสดงลําดับ LPI ในปk 2555 ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยเป;นรองแค6 2 ประเทศ คือ 
สิงคโปร� และ มาเลเซีย โดยปmจจัย การส6งสินค,าตรงต6อ
เวลา (Timeliness) ของประเทศไทยนั้น มีค6าเท6ากับ 3.63 
ของประเทศมาเลเซียอยู6ที่ 3.86 ซึ่งสูงกว6าประเทศไทย 
การส6งสินค,าให,มีคุณภาพท้ังด,านความปลอดภัยของสินค,า
และการส6งสินค,าตรงต6อเวลานั้น ขึ้นอยู6กับ โครงสร,าง
พ้ืนฐานด,านโลจิสติกส�และการขนส6งท่ีดีของแต6ละประเทศ  
โครงสร,างพ้ืนฐานทางด,านโลจิสติกส�และการขนส6งท่ีดี
ข้ึนอยู6กับ 5 ปmจจัย  
    1.โครงสร,างพ้ืนฐานโดยรวม 
    2.คุณภาพของถนน 
    3.คุณภาพโครงสร,างพ้ืนฐานทางรถไฟ 
    4.คุณภาพโครงสร,างพ้ืนฐานทางท6าเรือ 
    5.คุณภาพโครงสร,างพ้ืนฐานการขนส6งทางอากาศ 
    โดยคะแนนรวมของโครงสร,างพ้ืนฐานทางด,านโลจิสติกส�
และการขนส6งของไทยนั้นอยู6ที่ 4.5 คะแนน ตํ่ากว6า
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงอยู6ท่ี 5.0 คะแนน 

โสภารัตน� จารุ
สมบัติและคณะ
(2550). 
โครงการ
การศึกษา
สถานภาพ
ความรู,เก่ียวกับ
อาณาบริเวณ                                    
ชายแดน
ประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือน
บ,าน:ระยะท่ี 2 

 
 สรุปจากตารางท่ี 16-21  ผู,วิจัยได,สรุปผลการวเิคราะห�บรบิทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) ได,
เป;นประเด็นดังต6อไปนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานทางด�านกรมศุลกากร (Custome) 
   ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางด,านกรมศุลกากรด6านสะเดา พบว6า มีการจัดการแบบ 
CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ไว,ท่ีด6านพรมแดน การใช,ระบบสารสนเทศสมัยใหม6ใน
การอํานวยความสะดวกทางการค,า เจ,าหน,าที่มีประสบการณ�ด,านกฎระเบียบและพิธีการบริเวณ
ด6านพรมแดน แต6ยังขาดการบูรณาการความร6วมมือระหว6างหน6วยงานท่ีเก่ียวข,องในพ้ืนท่ีด6านพรมแดน
สะเดา อีกท้ังจํานวนของเจ,าหน,าท่ีไม6สัมพันธ�กับความสําคัญของด6าน และ บริเวณท่ีต้ังของด6านขาด
การจัดการท่ีดี ท้ังนี้ ด6านพรมแดนและด6านศุลกากรสะเดาถือเป;นด6านพรมแดนทางบกท่ีมีปริมาณการ
ขนส6งของรถบรรทุกสินค,ามากท่ีสุด ขนส6งสินค,าด,วยรถบรรทุกผ6านด6านสะเดานั้นมีมากเกินกว6า
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ความสามารถของการให,บริการท่ีด6านจะรองรับได, ส6งผลทําให,เกิดปmญหาจราจรติดขัดบนถนนบริเวณด6าน 
มาก นอกจากนั้นหากด6านพรมแดนของมาเลเซียให,บริการล6าช,า เช6น มีการหยุดการให,บริการในบาง
ช6วงเวลาเพ่ือทําพิธีละหมาด จะก6อให,เกิดการจราจรติดขัดจนแถวคอยล,นมาฝm�งไทย ทําให,รถบรรทุก
สินค,าท่ีผ6านพิธีการต6างๆ เสร็จสิ้นแล,วยังไม6สามารถเดินทางได, 
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางด,านกรมศุลกากรด6านปาดังเบซาร� พบว6า ด6านศุลกากร
ปาดังเบซาร� เป;นด6านศุลกากรในสังกัดสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 4 โดยมีหน,าท่ีและความรับผิดชอบ 
คือ1.ปฏิบัติพิธีการเก่ียวกับสินค,าท่ีนําเข,าและส6งออกทางด6านปาดังเบซาร� 2.หน,าท่ีจัดเก็บภาษีอากร
ตามท่ีกําหนดไว,ใน พ.ร.บ. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 3.จัดเก็บภาษีแทนหน6วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง
กับการนําเข,า – ส6งออก 4.ตรวจปล6อยสินค,าท่ีนําเข,า –ส6งออก 5.นําส6งเงินรายได,ทุกประเภทท่ีจัดเก็บ
ฝากธนาคาร เพ่ือโอนเข,าบัญชีคลังจังหวัดตามระเบียบข,อบังคับ 6.ทําหน,าท่ีเบิกจ6ายเงินตามระเบียบ
ว6าด,วยการเบิกจ6ายเงินในระบบ GFMIS จากคลังจังหวัด 7. พิจารณาคืนเงินภาษีอากรภายในวงเงิน
ตามท่ีได,รับมอบหมายในคําสั่งกรม 8.ดําเนินการเก่ียวกับคดีและการจ6ายเงินสินบน-รางวัล 9.เก็บรักษา
และจําหน6ายของกลางและของตกค,าง 10.กํากับดูแลและควบคุมกิจการของด6านตรวจและด6านพรมแดน 
ซ่ึงอยู6ในความควบคุมของด6านปาดังเบซาร� 11.ปrองกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรภายใน
เขตอํานาจด6าน หรือตามได,รับคําสั่งจากผู,บังคับบัญชา 12.ร6วมมือประสานงานกับส6วนราชการต6างๆ 
13.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได,รับมอบหมาย โดยด6านศุลากรปาดังเบซาร� เป;นด6านศุลกากรท่ีเน,นการขนส6ง
สินค,าทางรถไฟ โดยสินค,าท่ีมีการนําเข,าผ6านด6านศุลากรกรปาดังเบซาร�มากท่ีสุด ได,แก6 จานบันทึก 
เทป เครื่องรับโทรทัศน� ส6วนประกอบและอุปกรณ�เครื่องประมวลผลข,อมูลอัตโนมัติ อุปกรณ�ไฟฟrาจาก
ระบบเหนี่ยวนําแม6เหล็ก และสินค,าท่ีมีการส6งออกผ6านด6านศุลกากรปาดังเบซาร�มากท่ีสุด ได,แก6 ยาง
และผลิตภัณฑ�ยาง ไม,ยางพาราแปรรูป ยางผสม (คอมพาวนด�) ส6วนประกอบและอุปกรณ�ประกอบ
ยานยนต� เครื่องประมวลผลข,อมูลอัตโนมัติ ท้ังนี้ด6านศุลกากรปาดังเบซาร�มีโครงการปรับปรุงอาคารท่ี
ทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร� จํานวนเงิน 25,999,000 โดยสร,างอาคารผู,โดยสารขาเข,า-ขาออก 
อาคารทีทําการหน6วยงานประจําด6านพรมแดน Customs Immigration Quarantine : CIQ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกทางการขนถ6านสินค,าและบริการด6านศุลกากรปาดังเบซาร� และโครงการปรับปรุง
อาคารท่ีทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร� โดยได,รับจัดสรรงบประมาณ 20 ล,านในการก6อสร,างอาคาร
ดังกล6าว โดยปรับปรุงและตกแต6งอาคารท่ีทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร� ซ6อมพ้ืนผิวถนนตรงด6าน
ตรวจคนเข,าเมือง งานปรับปรุงภูมิทัศน� งานปรับปรุงห,องละหมาด เป;นต,น ท้ังนี้ การดําเนินงานด,าน
ศุลกากรด6านปาดังเบซาร�นั้น ได,มีการจัดทําศูนย�บริการแบบเบ็ดเสร็จ (0ne Stop Service) ด6านปา
ดังเบซาร� ให,บริการนําเข,า – ส6งออก แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวท่ีด6านศุลกากรปาดังเบซาร� 
โดยมีส6วนราชการอ่ืนเข,ามาร6วมปฏิบัติงานในศูนย� ได,แก6 ด6านตรวจคนเข,าเมือง ด6านตรวจพืช  ด6าน
อาหารและยา ด6านตรวจสัตว�น้ํา ด6านตรวจสัตว�ปzา สํานักงานสงเคราะห�การทําสวนยาง 
 ประเด็นท่ี 2. คุณภาพของโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการค�าและการขนส*ง (Infrastructure) 
 คุณภาพของโครงสร,างพืนฐานด,านการค,าและการขนส6งของด6านสะเดา พบว6า ขนส6ง
สินค,าด,วยรถบรรทุกผ6านด6านสะเดานั้นมีมากเกินกว6าความสามารถของการให,บริการท่ีด6านจะรองรับได, 
ส6งผลทําให,เกิดปmญหาจราจรติดขัดบนถนนบริเวณด6านสาเหตุของความคับค่ังนั้นเกิดจากการใช,
เวลานานมากเกินไปในการผ6านพิธีการตรวจคนเข,าเมืองและมีจุดให,บริการเพียงจุดเดียวทําให,สามารถ
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ให,บริการได,ทีละคันเท6านั้น ท้ังยังต,องถ6ายรูปพนักงานขับรถทุกคนเพื่อบันทึกไว,เป;นหลักฐานตาม
ระเบียบของด6านตรวจคนเข,าเมืองสภาพพ้ืนท่ีลานจอดรถภายในด6านเริ่มมีการชํารุดเสียหายและขาด
การบํารุงรักษา 
 คุณภาพของโครงสร,างพืนฐานด,านการค,าและการขนส6งของด6านปาดังเบซาร� พบว6า 
ศุลกากรปาดังเบซาร�ยังสามารถให,บริการได,โดยไม6ก6อให,เกิดความล6าช,า ปmญหาท่ีพบคือ การขาดพ้ืนท่ี
พักรถสําหรับรถบรรทุกสินค,า ทําให,รถบรรทุกสินค,าต,องจอดริมทาง ซึ่งก6อให,เกิดการกีดขวางทาง
จราจรและเกิดอุบัติเหตุบ6อยครั้ง เจ,าหน,าท่ีด6านพรมแดนประเทศมาเลเซียต,องปjดพักการให,บริการ
เพ่ือทําละหมาด ทําให,เกิดการสะสมของปริมาณรถบรรทุกสินค,าทางฝm�งไทย โดยอนาคตมีแผนพัฒนา
ในอนาคตของด6านปาดังเบซาร� คือ จะก6อสร,างลานตรวจตู,คอนเทนเนอร� เพ่ือใช,เป;นสถานท่ีตรวจ
ปล6อยสินค,า โดยมีแผนติดต้ังเครื่องเอ็กซเรย�เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจปล6อยสินค,าเม่ือ
ปริมาณการใช,บริการเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงลานตรวจตู,คอนเทนเนอร�ตั้งอยู6บนเส,นทางที่เชื่อมระหว6างด6าน
พรมแดนปาดังเบซาร�และสถานีรถไฟปาดังเบซาร� และควรมีการพัฒนารถไฟรางคู6เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการขนส6งสินค,าและบริการ 
 ประเดน็ท่ี 3 การจัดการขนส*งสินค�าด�วยราคาท่ีแข*งขันได� (International Shipments) 
 การจัดการขนส6งด,วยราคาท6แข6งขันได,(International Shipments) ของประเทศไทยนั้น 
พบว6า การบริการโลจิสติสก�ภายในประเทศนั้น ถือได,ว6า ยังสามารถแข6งขันในราคาท่ีแข6งขันได, 
เนื่องจากผู,ประกอบการด,านขนส6งของประเทศไทยนั้น ไม6ได,เน,นเรื่องคุณภาพและบริการเสริมอ่ืนๆ
เท6าท่ีควร เนื่องจาก ยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาช6วยส6งเสริมด,านการขนส6งเมือเทียบกับ
ประเทศมาเลเซีย จึงทําให,ราคาบริการยังคงราคาถูกกว6าประเทศมาเลเซีย 
 ประเด็นท่ี 4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ (Logistics 
Competence) 
 .ประเทศไทยถูกจัดให,อยู6ท่ีอันดับ 38 (คะแนน 3.07 จากคะแนนเต็ม 5.00) ขณะท่ี
ประเทศสิงคโปร�อยู6อันดับท่ี 1 (คะแนน 4.13) มาเลเซียอยู6อันดับท่ี 29 (คะแนน 3.49) และเวียดนาม
อยู6อันดับท่ี 53 (คะแนน 3.0) ท้ังนี้ มิติท่ีมีอันดับดัชนีความสามารถด,าน โลจิสติกส�น,อยกว6าประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร� ส6วนใหญ6เป;นมิติท่ีเก่ียวข,องกับ ‘บริการ’ ของท้ังภาครัฐและเอกชน (Service 
Level) ในการอํานวยความสะดวกทางการค,า ได,แก6 (1) พิธีการศุลกากร (2) สมรรถนะของผู,
ให,บริการโลจิสติกส� ภายในประเทศ (3) โครงสร,างพ้ืนฐานด,านการขนส6งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ (4) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค,า ในขณะท่ีประเทศมาเลเซีย มาเลเซียเป;นประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส�ที่น6าพอใจ ในส6วนของการพัฒนาในแต6ละมิติก็ไม6มีการ
เปลี่ยนแปลงลําดับมากนักมิติของการพัฒนาท่ี ได,รับคะแนนสูงสุดคือความรวดเร็วในการขนส6งสินค,า  
ตามมาด,วยการติดตามสินค,า มาเลเซียจัดเป;นประเทศท่ีมีอุปสรรคในการทําการค,าด,านโลจิสติกส�
ไม6มากนัก มีต,นทุนค6าใช,จ6าย ด,านโลจิสติกส�น,อย อาทิ มีต,นทุนค6าภาระการใช,ท6าเรือและท6าอากาศยาน
ท่ีต่ํา มีการเก็บอัตราค6าธรรมเนียมการขนถ6ายสินค,าและการรับฝากสินค,าท่ีต่ําประกอบกับมีคุณภาพ
โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีดี ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบแล,ว ระดับการแข6งขันของผู,ประกอบการขนส6งและโลจิสติกส�
บางประเภทยังอยู6ในระดับสูง 
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 ประเด็นท่ี 5 การติดตามสถานะการจัดส*ง (Tracking & Tracing) 
 ปmจจุบันประเทศไทยใช,ระบบการติดตามด,วยระบบ GPS เพ่ือการระบุตําแหน6งและการ
สื่อสารในระบบ ทําหน,าท่ีส6งตําแหน6งและสถานะของรถยนต�ไปยังผู,ดูแลระบบแบบ real-time 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงอุปกรณ�เสริมต6างๆ ท่ีติดต้ังในตัวรถท่ีใช,ในการวัดหรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
สถานะอื่นๆ ในตัวรถ เช6น การเปjดปjดประตู อุณหภูมิในตัวรถหรือภายในตู,ขนส6งสินค,าระบบ
สารสนเทศท่ีให,บริการ Application และระบบข,อมูลผ6านทาง Cloud Service เพ่ือให,ผู,บริหารหรือ
เจ,าหน,าท่ีท่ีรับผิดชอบระบบขนส6งสามารถติดตามความคืบหน,า หรือรับแจ,งความผิดปกติของรถยนต�
ท่ีกําลังปฏิบัติหน,าท่ีได,แบบ real-time  พัฒนาระบบสั่ง-รับงาน (Dispatcher application) และ
ระบบนําทางรถยนต� (Navigator) ให,รองรับงานขนส6งท่ีต,องการให,มีการส6ง-รับงานในระหว6างทางได,
เพ่ือปrองกันปmญหาการวิ่งรถเท่ียวเปล6า เป;นเทคโนโลยีการสื่อสารระหว6างผู,ควบคุมและผู,ขับรถขนส6งใน
แบบ 2-way communication ทําให,สามารถแจ,งงานระหว6างทาง ตอบรับหรือปฏิเสธการรับงาน 
ยกเลิกการส6งสินค,า รวมถึงบันทึก/เช็คอินการส6งสินค,า ณ จุดหมาย และยืนยันการรับสินค,าด,วยระบบ
ลายเซ็นและรูปภาพ ผ6าน mobile application ท้ังยังสามารถเชื่อมต6อระบบนําทางรถยนต� เพ่ือให,        
ผู,ขับรถสามารถเดินทางไปยังท่ีหมายท่ีไม6รู,จักถูกต,อง รวดเร็ว และทันเวลานัดหมาย 
 ประเด็นท่ี 6 ความตรงต*อเวลาในการจัดส*ง (Timeliness) 

 จากการจัดอันดันประสิทธิภาพทางด,านโลจิสติกส�ของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มา
จากตัววัดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทางด,านโลจิสติกส� (Logistic Performance Index:LPI)  แสดง
ลําดับ LPI ในปk 2555 ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป;นรองแค6 2 ประเทศ คือ 
สิงคโปร� และ มาเลเซีย โดยปmจจัย การส6งสินค,าตรงต6อเวลา (Timeliness) ของประเทศไทยนั้น มีค6า
เท6ากับ 3.63 ของประเทศมาเลเซียอยู6ท่ี 3.86 ซ่ึงสูงกว6าประเทศไทย การส6งสินค,าให,มีคุณภาพท้ังด,าน
ความปลอดภัยของสินค,าและการส6งสินค,าตรงต6อเวลานั้น ข้ึนอยู6กับ โครงสร,างพ้ืนฐานด,านโลจิสติกส�
และการขนส6งท่ีดีของแต6ละประเทศ โครงสร,างพ้ืนฐานทางด,านโลจิสติกส�และการขนส6งท่ีดีข้ึนอยู6
กับ 5 ปmจจัย  1.โครงสร,างพ้ืนฐานโดยรวม 2.คุณภาพของถนน  3.คุณภาพโครงสร,างพ้ืนฐานทางรถไฟ 
4.คุณภาพโครงสร,างพ้ืนฐานทางท6าเรือ 5.คุณภาพโครงสร,างพ้ืนฐานการขนส6งทางอากาศ โดยคะแนน
รวมของโครงสร,างพื้นฐานทางด,านโลจิสติกส�และการขนส6งของไทยนั้นอยู6ที่ 4.5 คะแนน ตํ่ากว6า
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงอยู6ท่ี 5.0 คะแนน 
 จากการวิเคราะห�เอกสาร (Document Analysis) ผู,วิจัยได,ดําเนินการสู6ข้ันตอนการ
สัมภาษณ�โดยใช,กรอบคําถามการสัมภาษณ�จาก ดัชนีชี้วัดศักยภาพทางโลจิสติกส� (Logistic 
Performance Index : LPI เป;นเกณฑ�ในการต้ังคําถามสัมภาษณ� ดังตารางต6อไปนี้ 
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ตารางท่ี 22 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ� (In-Depth Interview)  

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� ผู,ให,ข,อมูลหลัก 
บริบทการ
ดําเนินการ
ทางด,านกรม
ศุลกากร 
(Customs) 
ของด6านสะเดา
ประเทศไทย  
 

ด6านศุลกากรสะเดาเป;นด6านท่ีมีมูลค6าการขนส6งสินค,ามากท่ีสุด
ในประเทศไทย ปmญหาท่ีพบของด6านศุลากากรสะเดาคือ ปmญหา
ความแออัด เนื่องจากบริเวณด6านมีพ่ืนท่ีคับแคบ แต6ทางด6าน
ศุลกากรสะเดาได,มีแผนโครงการ 3 โครงการได,แก6 โครงการ
ปรับภูมิทัศน�ด6านใน โครงการปรับปรุงด6านศุลกากรสะเดา 
(ด6านพรมแดนสะเดา) โดยได,จัดทําเป;น 2 เฟส คือ เฟสท่ี 1 
ด,านขาออก และ เฟสท่ี 2 ด,านขาเข,า และโครงการก6อสร,าง
ด6านศุลกากรสะเดาแห6งใหม6 เพ่ือลดปmญหาความคับแคบในการ
ขนส6งสินค,าไปยังประเทศมาเลเซีย  ท่ังนี้โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน� (ด6านใน)ได,รับงบประมาณ 6,980,000 บาท ในการจัดทํา
ปrายบอกทางเข,าด6าน งานช6องจราจรด,วยแผงกั้น งานปrอม
เจ,าหน,าท่ี รปภ งานซ6อมแซมอาคาร หลังคา งานซ6อมแซมพ้ืน
ถนน และงานไฟฟrาส6องสว6าง และโครงการปรับปรุงด6านศุลก
รกรสะเดา (ด6านพรมแดนสะเดา) ได,รับงบประมาณ 117 ล,านบาท 
และโครงการก6อสร,างศุลกากรสะเดาแห6งใหม6 งบประมาณ 
2,338 ล,านบาท ทําให,ด6านศุลกากรสะเดามีความทันสมัย
มากยิ่งข้ึน 

(กรีชา            
เกิดศรีพันธ�, 
2558) 

บริทบทการ
ดําเนินการ
ทางด,านกรม
ศุลกากร
(Customs)   
ด6านปาดังเบซาร�
ของประเทศไทย 
 

บริทบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากรด6านปาดังเบซาร� 
พบว6าด6านปาดังเบซาร�จะเน,นการขนส6งสินค,าทางรถไฟ โดย
ปmจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดของด6านปาดังเบซาร� คือ กฏ
ระเบียบข,อปฏิบัติ การควบคุมการนําเข,าสินค,า โดยปmจจุบัน
ประเทศไทย มีกรมประมาณ 30 กว6าหน6วยงานในการควบคุม
การนําเข,า ไม6มีกฏหมายเป;นฉบับเดียว ต6างกรมต6างควบคุม ทํา
ให,บางหน6วยงานส6วนกลางจัดเก็บเอกสาร บางหน6วยงานมอบ
อํานาจในพื้นที่ ทําให,การค,า ผู ,ประกอบการ กว6าจะได,
ใบอนุญาตล6าช,าและติดปmญหา ทําให,เกิดความล6าช,าในเรื่อง
เอกสาร จึงควรจัดทํา การเชื่อมโยงข,อมูลอิเล็กทรอนิกส� 
(National Single Window) กับหน6วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง  

(กฤษดา 
ทองธรรมชาติ, 
2558) 
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ตารางท่ี 22 ผลวิเคราะห�การศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ� (In-Depth Interview) (ต6อ) 

ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� ผู,ให,ข,อมูลหลัก 
คุณภาพของโครงสร,าง
พื้นฐานด,านการค,า
และการขนส6ง
(Infrastructure) 
 

โครงสร,างพื้นฐาน ของปาดังเบซาร� การขนส6งทาง
รถยนต�จะวิ่งเข,าเส,นหลัก ซึ่งเป;นเส,นทางอ,อม 
การเดินทางรถไฟจึงมีความรวดเร็วมากกว6าเพราะ
การจราจรไม6ติดขัด ปmญหาที่พบ คือ ระบบราง
คือ ตู,คอนเทอเนอร�ของรถไฟ เดือนละหม่ืนตู, วันละ 
สามร,อยตู,  แต6ปmจจุบัน  ผู,ส6 งออกส6วนใหญ6 เป;น 
ยางพารากับผลิตภัณฑ�ยาง ต,องบรรจุตู,คอนเทนเนอร� 
แล,วขับเข,าไปมาเลเซีย เพื่อยกตู, ลงรางรถไฟ หรือ 
ถ,ารางเต็มต,องกองไว, ไม6มีคลังสินค,าในการจัด เก็บ 
ซ่ึงค6าใช,จ6ายต6างๆประเทศไทยเป;นผู,รับผิดชอบ
ค6าใช,จ6ายให,มาเลเซีย  ทั้งนี้ประเทศมาเลเซีย ได,
มีการพัฒนารถไฟรางคู6เสร็จสิ้นเม่ือเดือน กรกฏาคม 
2558 ปกติ ปmจจุบันมี 5 ขบวนเดินทางไปยัง 
บ ัต เตอร� เวิ ร�ด  ขบวนละ 60 ตู,  ต6อวัน  ทํ า ให, มี
ผู,ใช,บริการมากยิ่งข้ึน ขณะที่ประเทศไทย ยังเป;นทาง
เดี่ยว ทั้งนี้ ทางศุลกากรปาดังเบซาร� ได,สํารวจแล,วว6า
การขนส6งสินค,าทางรางจะประหยัดสินค,าได,ถึง 30% 
สามารถประหยัดงบประมาณแผ6นดินและประหยัด
ต,นทุนโลจิสติกส� ได,สูงข้ึนถ,าทําทางรถไฟรางคู6  

(กฤษดา ทองธรรมชาต,ิ 
2558) 

 
 

ทําให,ไม6ต,องเวรคืนที ่ดินในส6วนแรงงานไม6ได,ใช,
จากมาเลเซียและเมื่อเข,าสู6 ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะมีการเคลื่อนย,าย คนสูงข้ึน เนื่องจากกฏ
ระเบียบต6างๆต,องผ6อนคลาย ประกอบกับมาเลเซียใช,
รางตู6แล,ว นักท6องเที่ยว ลุะสินค,าจะเพิ่มมากข้ึน  
และมีการดึงดูดการลงทุนนอกจากมาเลเซียแล,ว 
สามา รถดึ งนั กลุ งทุ นจ ากสิ งค โปร� ไ ด, ท 6า เ ร ือ 
มาเลเซียอันดับ 13 ของโลก ท6าเรือสิงคโปร� 2 
ของโลก โดยเรือใหญ6 สามารถบรรจุได,ถึง 2 หม่ืนตู, 
ในขณะที่ประเทศไทยยังไม6สามารถทําได,ในอันดับโลก 
ดังนั้นการก6อสร,างท6า เร ือต,อง ใช ,เวลาหลายปk 
ทํา ไ ม เ ร า ไ ม6 ใ ช, ท6 า เ รื อ ป ร ะ เ ท ศ เพื่อนบ,าน ซ่ึง
ปmจจุบันเราก็ใช,อยู6แล,วที่ปkนัง แต6ปmญหาก็คือ ตู,      
คอนเทนเนอร�ตู,เปล6ามาน,อย ถ,าเราทําระบบทาง
คู6เชื่อมมันจะทําให,เกิดความรวดเร็วมากข้ึน ปmญหา
ต6างๆก็จะหมดไป 
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ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� ผู,ให,ข,อมูลหลัก 
คุณภาพของ
โครงสร,างพ้ืนฐาน
ด,านการค,าและการ
ขนส6ง (Infrastructure) 
(ต6อ) 

ประเทศไทยไม6สามารถแข6งขันสู,ประเทศมาเล
ซียได, เพราะ ปmญหาการคอรัปชั่น และกฏหมาย
ไทยท่ีเอ่ือให,แก6ประเทศมาเลเซียมากกว6า เพียง
เพราะต,องการส6งเสริมการท6องเท่ียว 

(มานี(นาม
สมมติ),2558) 

โครงสร,างพ้ืนฐานของไทย ตรงด6านศุลกากร
สะเดา ยังพบความแออัดมานานหลายสิบปk ทํา
ให,การขนส6งสินค,าข,ามแดนไปยังประเทศ
มาเลเซียหรือผ6านไปยังประเทศสิงคโปร�มีความ
ล6าช,า ถึงแม,ว6าจะมีโครงการขยายด6าน ทําให,
ประเทศไทยสู,ประเทศมาเลเซียไม6ได, เพราะ
ปmญหาภายในประเทศของไทยยังมีปmญหาอยู6มาก 

(ชุมพร (นามสมมติ), 
2558 

ภู มิประเทศของไทย เป;นประเทศ ท่ี มีจุ ด
ภูมิศาสตร�ท่ีดีในการค,ากับประเทศท่ีสองและ
ประเทศท่ีสาม แต6โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุน
การค,ายังไม6ดี ท6าเรือไม6สะดวกเท6ามาเลเซีย จุด
เทกองตู,คอนเนอร�ก็ยังไม6 มี หากรัฐเขามามี
งบประมาณสนับสนุนตรงนี้ เต็มท่ี อาจทําให,
ประเทศไทยแข6งกับมาเลเซียได, 

(มานะ (นามสมมติ), 
2558) 

การจัดการขนส6ง
สินค,าด,วยราคาท่ี
แข6งขันได, 
(International 
Shipments)  

การขนส6งสินค,าจากไทยไปมาเลเซียราคาค6า
ขนส6งของประเทศไทยถูกมาก เนื่องจากผุ,
ประกอบการไม6ได,มี เทคโนโลยีราคาสูงมากใช,
มากนัก ส6วนใหญ6ก็ระบบการติดตามสถานะการ
จัดส6งปกติ ทําให,สามารถแข6งขันด,านราคาได, 

(กฤษ (นามสมมติ), 
2558 

รั ฐ เข, ามา ดูแลเรื่ อ งการขนส6 งสินค, า  และ
แก,ปmญหาคอรัปชั่นได, โลจิสติกส�ถึงจะแข6งขันสุ,
มาเลเซียได, 

(ชาย (นามสมมติ), 
2558) 

ภาครัฐสามารถควบคุมราคาพลังงานได,ให,ราคา
เท6ากับมาเลเซีย จะไม6มีปmญหาการลักลอบขน
น้ํามัน และไทยเราก็สามารถควบคุมราคาค6า
ขนส6งได,” 

(ชาติ(นามสมมติ), 2558) 
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ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� ผู,ให,ข,อมูลหลัก 
การจัดการขนส6ง
สินค,าด,วยราคาท่ี
แข6งขันได, 
(International 
Shipments) 

หากกฏหมายทางประเทศไทย มีความเข,มงวด
เหมือนประเทศมาเลเซีย ระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทยจะพัฒนาได,มากข้ึน  

(มานี (นามสมมติ), 
2558) 

ปmญหาการเมืองภายในประเทศ ส6งผลต6อการ
แข6งขัน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส� 

(สาธิต (นามสมมติ), 
2558 

ความสามารถและ
คุณภาพของ
บริการโลจิสติกส�ใน
ประเทศ(Logistics 
Competence 
 
 

ผู, ให,บริการขาดการฝ�กอบรมพนักงานให, มี
ความสามารถในการสื่อสารการให,คําปรึกษา
การแก,ปmญหารวมถึงทักษะในการสื่อสารได,
ชัดเจนเพราะพนักงานต,องพบกับลูกค,าท่ีมีความ
ต,องการท่ีหลากหลายและต,องการผู,ท่ีสามารถ
ให,คําปรึกษาแก6ผู,ประกอบการท่ีมีพนักงานท่ีมี
ความสามารถเชิงสมรรถนะดี จะทําให,ได,เปรียบ
ในการแข6งขัน 

(เจต (นามสมมติ),2558 

การดูแลเอาใจใส6ลูกค,าควรปรับปรุงให,มีความ 
ยืดหยุ6นมากข้ึน ผู,ให,บริการโลจิสติกส�ควรเน,นท่ี
การทําความเข,าใจความ ต,องการของลูกค,าให,
มากข้ึน เพ่ือออกแบบการบริการให, เหมาะสม
กับระดับความต,องการ 

(อุดม (นามสมมติ), 
2558 

คนไทยเป;นคนรักงานบริการ แต6ด,านโลจิสติกส� 
เรายั งขนส6 งล6 าช, า  ด, วยปm จจั ยสภาพถนน 
การจราจรติดขัด และบุคคลากรด,านนี้ยังมีไม6มาก 

(มานี(นามสมมติ),2558 

มาเลเซียเป;นประเทศท่ีมีกฏหมายควบคุมด,าน
การขนส6ง และการจราจร ความเร็วต6างๆอย6าง
เคร6งครัด ทําให,ประเทศเขามีคุณภาพในด,านนี้ 

กาย (นามสมมติ),2558 
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ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� ผู,ให,ข,อมูลหลัก 
การติดตามสถานะการ
จัดส6ง 
(Tracking & Tracing)  
 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของไทย ยังอยู6ใน
ข้ันเริ่มต,น คือ เน,น การจัดส6งสินค,า จาก
ผู,ผลิตไปสู6ผู,บริโภคเป;นหลัก ในขณะท่ีประเทศ
พัฒนาแล,วอย6าง ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา อยู6 ในข้ันก,าวหน,า คือ 
การบูรณาการระบบ โลจิสติกส� ต้ังแต6การ
จัดซ้ือวัตถุดิบจนกระท่ัง ผลิตสินค,าแล,วเสร็จ 
และส6งมอบไปสู6ผู,บริโภค ด,วยเหตุนี้ จึงพบว6า 
ต,นทุน โลจิสติกส�ของไทยยังสูงอยู6 เม่ือเทียบ
กับประเทศคู6ค,าอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ เม่ือเทียบ
กับสิงคโปร� และมาเลเซีย ซ่ึงเป;นสมาชิก
อาเซียนเหมือนกันก็ยังมีการพัฒนาโลจิสติกส�
ก,าวหน,ากว6า 

(กฤษ (นามสมมติ), 2558) 

การการขนส6งหลักของไทยคือการขนส6งทาง
ถนน และมีความต,องการขนส6งท่ีมากข้ึนทําให,
เกิดการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในโครงข6าย
ถนนรอบท6าเรือประตูการค,าสําคัญและเส,นท่ี
รถไฟท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีแหล6งผลิตในภาคเหนือ
และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให,เกิด
ความล6าช, าในการขนส6งสิ่ ง อํานวยความ
สะดวกในการรวบรวมและการกระจายสินค,า
ไม6เพียงพอและไม6มีประสิทธิภาพ 

(สาธิต (นามสมมติ), 
2558 

ความตรงต6อเวลาใน
การจัดส6ง
(Timeliness)  
 
 

มาเลเซีย มีข,อได,เปรียบคือมีระบอบการเมือง
เข,มแข็ง สามารถขนส6งได,รวดเร็วเพราะ มี
ระบบสาธาณูปโภคท่ีดี คุณภาพถนนท่ีดี มี
ท6าเรือท่ีมีประสิทธิภาพ หากประเทศไทยนั้น
จะมีความสามารถทางการส6งสินค,าตรงต6อ
เวลาเทียบเท6ากับมาเลเซียนั้น จะต,องเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโครงสร,าง พ้ืนฐานของ
ประเทศให,เทียบเท6ากับประเทศมาเลเซียท้ัง
คุณภาพถนน ทางรางและทางน้ํา 

ปาย (นามสมมติ), 2558 
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ประเด็นศึกษา ผลลัพธ� ผู,ให,ข,อมูลหลัก 
ความตรงต6อเวลาใน
การจัดส6ง
(Timeliness) (ต6อ) 

โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีดี ถนนดี รางรถไฟดี มีราง
คู6 และมีท6าเรือทีดี ก็จะส6งผลให,การส6งสินค,า
ตรงต6อเวลา เพราะระบบสาธารณูปโภคของ
ไทย นั้นมีประสิทธิภาพท่ีดีในภูมิภาคอาเซียน
เพียงแต6ขาดการสนับสนุนเข,มแข็ง ทําให,การ
พัฒนายังไม6เกิดผลเป;นรูปธรรม 

กาย (นามสมมติ),2558 

ประเทศไทยมีความชํานาญด,านการขนส6ง 
การแข6งขันสูง จึงไม6พบปmญหาในด,านความ
ตรงต6อเวลา 

กาน (นามสมมติ),2558 

 
 จากตารางท่ี 22 ผู,วิจัยได,สรุปผลการวิเคราะห�บริบทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการสัมภาษร� ได,ว6า ด6านศุลกากรสะเดาเป;นด6านท่ีมี
มูลค6าการขนส6งสินค,ามากท่ีสุดในประเทศไทย แต6ปmญหาท่ีพบของด6านศุลากากรสะเดาคือ ปmญหา
ความแออัด เนื่องจากบริเวณด6านมีพ่ืนท่ีคับแคบ แต6ทางด6านศุลกากรสะเดาได,มีแผนโครงการ 3 โครงการ
ได,แก6 โครงการปรับภูมิทัศน�ด6านใน โครงการปรับปรุงด6านศุลกากรสะเดา (ด6านพรมแดนสะเดา) โดย
ได,จัดทําเป;น 2 เฟส คือ เฟสท่ี 1 ด,านขาออก และ เฟสท่ี 2 ด,านขาเข,า และโครงการก6อสร,างด6าน
ศุลกากรสะเดาแห6งใหม6 เพ่ือลดปmญหาความคับแคบในการขนส6งสินค,าไปยังประเทศมาเลเซีย  และ
ดําเนินการทางด,านกรมศุลกากรด6านปาดังเบซาร� ด6านปาดังเบซาร�จะเน,นการขนส6งสินค,าทางรถไฟ 
โดยปmจจัยท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดของด6านปาดังเบซาร� คือ กฏระเบียบข,อปฏิบัติ การควบคุมการ
นําเข,าสินค,า โดยปmจจุบันประเทศไทย มี 30 กว6าหน6วยงานในการควบคุมการนําเข,า ไม6มีกฏหมายเป;น
ฉบับเดียว ต6างกรมต6างควบคุม ทําให,บางหน6วยงานส6วนกลางจัดเก็บเอกสาร บางหน6วยงานมอบ
อํานาจในพ้ืนท่ี ทําให,การค,า ผู,ประกอบการ กว6าจะได,ใบอนุญาตล6าช,าและติดปmญหา ทําให,เกิดความ
ล6าช,าในเรื่องเอกสาร จึงควรจัดทํา National Single Window (NSW) กับหน6วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง
ด,วยเช6นกัน ทางศุลกากรปาดัง ได,สํารวจแล,วว6า การขนส6งสินค,าทางรางจะประหยัดสินค,าได,ถึง 30% 
สามารถประหยัดงบประมาณแผ6นดินและประหยัดต,นทุนโลจิสติกส� ได,สูงขึ้นหากมีรถไฟฟrารางคู6 
นอกจากนี้ยังมีแผนเสริมเรื่องการสร,างคอนเทนเนอร�ยาร�ท (CY) ท่ีจะเสริมในเรื่องการกระจายและจุด
ขนถ6ายสินค,า นอกจากนี้ยังมีรถไฟขบวนพิเศษในการบรรทุกสินค,าพิเศษ จะขนส6งสินค,ามีการรับรอง
เวลาและควรมีการพัฒนาคุณภาพของผู,ให,บริการโลจิสติกส� รวมท้ังการติดตามสืบค,นสินค,าระหว6าง
การผลิตและขนส6ง ซ่ึงไทยต,องมีการพัฒนาการขนส6งทางรางและทางน้ําให,มากข้ึนเพ่ือให,ผู,ประกอบ 
การมีทางเลือกในการขนส6งสินค,านอกจากทางถนนท่ีใช,กันอย6างแพร6หลาย ควรมีความชํานาญในการ
ใช,เทคโนโลยีเข,ามาเสริมเพ่ือให,การดําเนินงานนั้นเป;นไปอย6างมีระบบมากข้ึน ผู,ประกอบธุรกิจต,อง
เลือกวิธีการขนส6งทีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพ่ือการดําเนินธุรกิจมีความคล6องตัวมากยิ่งข้ึน 
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และระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย ซ่ึงในการขนส6งต,องมีระบบการปrองกันการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับ
สิ่งท่ีขนส6ง 
 
ข้ันตอนท่ี 2 ผลการศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียก*อนเข�าสู*ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 ในข้ันตอนนี้ผู,วิจัยศึกษาศึกษาเครื่องมือและประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส�โดยใช,
เครื่องมือดัชนีชี้วัดศักยภาพทางโลจิสติกส� (Logistic Performance Index : LPI) ในการประเมิน
ศักยภาพ และสัมภาษณ�ผู,เชี่ยวชาญและผู,ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีส6วนเก่ียวข,องกับศักยภาพของระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซีย เป;นกลุ6มผู,ให,ข,อมูลเดียวกับ ข้ันตอนท่ี 1 โดยในข้ันตอนนี้ผู,วิจัยประยุกต�
เกณฑ�ในการตัดสินใจด,วยวิธีการวิเคราะห�เชิงลําดับชั้น Analytic Hierarchical Process (AHP) มา
สร,างดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส�ประเทศไทย-มาเลเซีย โดยองค�ประกอบ 6 ด,าน ได,แก6 ด,าน
ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร ด,านคุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการค,า
และการขนส6ง ด,านการจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาท่ีแข6งขันได, ด,นความสามารถและคุณภาพของ
บริการโลจิสติกส�ในประเทศ ด,านการติดตามสถานะการจัดส6ง และด,านความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง  
 โดยจากองค�ประกอบดัชนีการอํานวยความสะดวกทางการค,าท้ัง 6 องค�ประกอบดังกล6าว 
ได,นํามาสร,างแบบสอบถามกับผู,ให,ข,อมูลหลัก 30 คน จากนั้นนําข,อมูลท่ีได,มาจัดทําดัชนีการกระจาย 
(diffusion index) ตามแนวทางของศูนย�ศึกษาการค,าระหว6างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค,าไทย 
โดยกําหนดเกณฑ�การให,คะแนนเป;น 
 หากตอบว6า เห็นด,วยอย6างยิ่ง ให,คะแนนเท6ากับ 5 

 หากตอบว6า เห็นด,วย ให,คะแนนเท6ากับ 4 
 หากตอบว6า เฉยๆ ให,คะแนนเท6ากับ 3 
 หากตอบว6า ไม6เห็นด,วย ให,คะแนนเท6ากับ 2 
 หากตอบว6า ไม6เห็นด,วยอย6างยิ่ง ให,คะแนนเท6ากับ 1 
 ผู,วิจัยแปลงข,อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามให,เป;นข,อมูลเชิงปริมาณโดย 

 หากตอบว6า สูงหรือมาก ให,คะแนนเท6ากับ 1 
 หากตอบว6า ปานกลาง ให,คะแนนเท6ากับ 0.5 
 หากตอบว6า ตํ่า ให,คะแนนเท6ากับ 0 

 จากนั้นนําข,อมูลร,อยละของผู,ตอบว6าสูงบวกกับร,อยละของผู,ตอบว6าปานกลางท่ีคูณด,วย 
0.5 จะได,ดัชนีของแต6ละคาบเวลา ซ่ึงดัชนีท่ีได,จะมีค6าสูงสุดเท6ากับ 100 และตํ่าสุดเท6ากับ 0 โดยสูตร
ในการคํานวณคือ 
 

 ดัชนี=%สูง + 0.5 (%ปานกลาง) 
 

 สําหรับการตีความตัวเลขดัชนีนั้น หากดัชนีอยู6ใกล, 100 แสดงว6าผู,ตอบแบบสอบถามคาด
ว6ามีศักยภาพระบบโลจิสติกส�ในระดับสูง หากดัชนีอยู6ใกล, 50 แสดงว6าผู,ตอบแบบสอบถามคาดว6ามี
ศักยภาพระบบโลจิสติกส�ในระดับปานกลาง และหากดัชนีอยู6ใกล, 0 แสดงว6าผู,ตอบแบบสอบถามคาดว6า
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มีศักยภาพระบบโลจิสติกในระดับตํ่า  ดังตารางท่ี 23 แสดงผลการจัดอันดับความความสําคัญจากผู,ให,
ข,อมูลหลัก 
 
ตารางท่ี 23 ผลการจัดอันดับความสําคัญในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส�จากผู,ให,ข,อมูลหลัก

จํานวน 30 ราย 
ข,อ หัวข,อความสําคัญ ภาพรวม 
1 ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรม

ศุลกากร (Customs) 
5 

2 คุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการค,าและการขนส6ง 
(Infrastructure) 

6 

3 การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาท่ีแข6งขันได, 
(International Shipments) 

1 

4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ
(Logistics Competence) 

2 

5 การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing) 3 
6 ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness) 4 

 
 จากตารางท่ี 23 ผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 รายได,จัดอันดับภาพรวมของความสําคัญใน
ในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส� โดยผู,ให,ข,อมูลหลักให,ความเห็นว6า ประเทศไทยมีศักยภาพด,าน
การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาที่แข6งขันได, (International Shipments) เป;นอับดับหนึ่ง 
ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ(Logistics Competence) มีศักยภาพเป;น
อันดับท่ี 2 การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing) มีศักยภาพเป;นลําดับท่ี 3 มีความตรง
ต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness) เป;นลําดับท่ี 4 ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรม
ศุลกากร (Customs) มีศักยภาพเป;นลําดับท่ี 5 และคุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการค,าและการ
ขนส6ง (Infrastructure)เป;นลําดับสุดท,าย ซ่ึงแสดงให,เห็นว6าประเทศไทยควรให,ความสําคัญ
กับโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการค,าและการขนส6งมากท่ีสุด 

  นอกจากนี้ผู,วิจัยได,จัดทําศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส�โดยศึกษา 2 ด6านที่มี
ความสําคัญได,แก6 ด6านศุลกากรสะเดา และ ด6านศุลกากรปาดังเบซาร� ดังตารางท่ี 24 และตารางท่ี 25 
ดังต6อไปนี้ 
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ตารางท่ี 24 ผลการจัดอันดับความสําคัญในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส� ด6านศุลกากรสะเดา 
จากผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 ราย 

ข,อ หัวข,อความสําคัญ ภาพรวม 
1 ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรม

ศุลกากร (Customs) 
4 

2 คุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการค,าและการขนส6ง 
(Infrastructure) 

6 

3 การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาท่ีแข6งขันได, 
(International Shipments) 

5 

4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ
(Logistics Competence) 

3 

5 การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing) 1 
6 ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness) 2 

 
 จากตารางท่ี 24 ผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 รายได,จัดอันดับภาพรวมของความสําคัญใน
ในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ด6านศุลกากรสะเดา โดยผู,ให,ข,อมูลหลักให,ความเห็นว6า ด6านศุลกากร
กรสะเดามีศักยภาพในการติดตามสถานะการจัดส6ง เป;นอันดับท่ีหนึ่ง ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง 
เป;นลําดับท่ีสอง ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศเป;นลําดับท่ีสาม และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร ผู,ให,ข,อมูลหลักได,จัดอันดับศักยภาพไว,ในลําดับ
ท่ีสี่ การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาท่ีแข6งขันได, เป;นลําดับท่ี 5 และคุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐาน
ด,านการค,าและการขนส6ง เป;นลําดับสุดท,าย ซ่ึงยังคงแสดงให,เห็นว6า คุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐาน
ด,านการค,าและการขนส6ง  คงเป;นประเด็นที่ควรมีการพัฒนาเพื่อสามารถแข6งขันด,านโลจิสติกส�
กับประเทศเพ่ือนบ,านได, 
 นอกจากนี้ผู,วิจัยได,จัดทําศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส� ด6านศุลกากรปาดังเบซาร� 
ดังตารางท่ี 25 ดังต6อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 25 ผลการจัดอันดับความสําคัญในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส� ด6านศุลกากรปาดังเบซาร�

จากผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 คน 
ข,อ หัวข,อความสําคัญ ภาพรวม 
1 ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรม

ศุลกากร (Customs) 
5 

2 คุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการค,าและการขนส6ง 
(Infrastructure) 

6 

3 การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาท่ีแข6งขันได, 
(International Shipments) 

1 
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ตารางท่ี 25 ผลการจัดอันดับความสําคัญในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส� ด6านศุลกากรปาดังเบซาร�
จากผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 คน (ต6อ) 

ข,อ หัวข,อความสําคัญ ภาพรวม 
4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ

(Logistics Competence) 
2 

5 การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing) 3 
6 ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness) 4 

 
 จากตารางท่ี 25 ผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 รายได,จัดอันดับภาพรวมของความสําคัญใน
ในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ด6านศุลกากรปาดังเบซาร� โดยผู,ให,ข,อมูลหลักให,ความเห็นว6า 
ด6านปาดังเบซาร�มีศักยภาพด,านการจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาที่แข6งขันได,  เป;นอันดับที่หนึ่ง
รองลงมาคือ ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ ตามด,วยการติดตาม
สถานะการจัดส6ง ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง ท่ีมีศักยภาพเป;นลําดับท่ีสี่ ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร มีศักยภาพลําดับท่ีห,า และคุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการค,า
และการ เป;นลําดับสุดท,าย 
 นอกจากนี้ผู,วิจัยได,ศึกษาถึงประเด็นปmญหาของระบบโลจิสติกส�ภายในประเทศโดย
ข้ันตอนนี้ผู,วิจัยได,ศึกษา จาก 5 ประเด็นปmญหาท่ีพบ โดยสามารถแบ6งเป;นข,อค,นพบแต6ละด,าน ดังนี้ 

1. ปmญหาด,านกฎหมายและระเบียบข,อบังคับ 
  ปmจจุบันการทําธุรกรรมของหน6วยธุรกิจต6างๆ ต,องเก่ียวข,องกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ของภาครัฐเป;นอันมาก โดยเฉพาะอย6างยิ่งในด,านกานค,าระหว6างประเทศ ซ่ึงรวมถึงส6วนท่ีเก่ียวข,องกับ
ระบบโลจิสติกส�ด,วย ดังนั้นการท่ีกฎหมายไม6เก้ือหนุนต6อการพัฒนาระบบการค,าโลจิสติกส�ของประเทศ 
ย6อมส6งผลกระทบต6อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข6งขันของประเทศเป;นอย6างมาก  
ภาครัฐและหน6วยงานท่ีเก่ียวข,องควรมีความชัดเจนในการเร6งรัดปรับปรุงระบบกฎหมาย กฎระเบียบ
ต6างๆท่ีเก่ียวข,องกับเรื่องดังกล6าว ให,เอื้อต6อสภาวะการแข6งขันในปmจจุบัน ไม6ว6าจะเป;นกฎหมาย
เก่ียวกับน้ําหนักรถบรรทุกและความสูงของรถบรรทุกไม6เอ้ืออํานวยต6อการขนส6งอย6างมีประสิทธิภาพ
ของผู,ประกอบการ กฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับพิธีการศุลกากรยังไม6เอ้ือต6อการประกอบธุรกิจของ
ผู,ประกอบการ อาทิ วิธีการเก็บภาษี การส6งสินค,ากลับคืนไปยังต6างประเทศ เสียเวลาและยุ6งยากมาก
เกินไป ผู,ให,บริการด,านการนําเข,าส6งออก ยังไม6มีฐานะทางกฎหมายท่ีจะทํานิติกรรม กฎหมายศุลกากร
ไม6เอ้ือต6อระบบขนย,ายคอนเทนเนอร� กฎหมายศุลกากรควรมีการปฏิบัติอย6างเท6าเทียมระหว6าง 
ผู,ให,บริการขนส6งทางอากาศ กับ ตัวแทนการขนส6งทางอากาศ อีกท้ังยังขาดองค�กรการรับผิดชอบ
ด,านโลจิสติกส� และผู,ประกอบการขนส6งต6อเนื่องหลายรูปแบบที่ไม6มีเรือเดินทะเลใช,ในกิจการของ
ตนเอง ไม6ได,รับประโยชน�จากอัตราภาษีมูลค6าเพ่ิม ร,อยละ 0 ขาดกฎหมายกํากับและส6องเสริมธุรกิจ ผู,
ให,บริการด,านโลจิสติกส� กฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับท่ีเก่ียวกับการทําเข,าและส6งออกของหน6วยงาน
ต6างๆ ยังไม6สนับสนุนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส� กฎหมายเฉพาะด,านการขนส6งล,าสมัย คือ พ.ร.บ. 
การจัดวางรางรถไฟและขาดกฎหมายเก่ียวกับการขนส6งด,านอากาศ ยุทธศาสตร�การแก,ปmญหา ควร
ปรับหรือออกกฎหมายโดยอิงมาตรฐานสากล เช6น อนุสัญญาการขนส6งทางรถไฟระหว6างประเทศ 
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(COTIF) และ พ.ร.บ. การขนส6งรถบรรทุกระหว6างประเทศ (CMR) ขาดระเบียบมาตรฐานด,านการ
จัดการโลจิสติกส�ที่ต,องเป;นมิตรกับสิ่งแวดล,อม กรีนโลจิสติกส� (Green Logistics (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ, 2548: 29) จากประเด็นท้ังหมดจะเห็นได,ว6า
แผนยุทธศาสตร�ของประเทศไทยนั้นไม6ได,มีการบูรณาการ ท้ังแผนงาน ยุทธศาสตร�และงบประมาณ
ขาดหน6วยงานหลักในการผลักดันและประเมินยุทธศาสตร� ทําให,มีการใช,งบประมาณท่ีซํ้าซ,อน และไร,
ทิศทาง ขาดตัวชี้วัดท่ีเป;นรูปธรรม อีกท้ังโครงสร,างด,านกฎหมายและกฎระเบียบ ข,อบังคับ ของ
หน6วยงานราชการมีการทับซ,อนหรือขัดแย,งกันเอง  

  ท้ังนี้ประเทศมาเลเซียนั้นมีประเด็นท่ีเก่ียวข,องกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข,องกับบริการ
ขนส6งและโลจิสติกส�นั้น ประกอบไปด,วยกฎหมายการขนส6งสินค,าทางทะเล กฎหมายแปรรูปการท6าเรือ 
กฎหมายการรถไฟ กฎหมายขนส6งทางถนน และ กฎหมายการขนส6งโดยเครื่องบิน โดย กฎหมายการ
ขนส6งสินค,าทางทะเล พ.ศ. 2493 กําหนดข,อบังคับท่ีเก่ียวข,องกับการขนส6งสินค,าทางทะเล โดยเรือ
ขนส6งสินค,าจากท6าเรือในประเทศมาเลเซียไปสู6ท6าเรือในหรือนอกประเทศมาเลเซีย โดยกล6าวถือ
กฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข,องกับการใบตราส6งสินค,าทางทะเล เช6น ในเรื่องหน,าท่ีและความรับผิดชอบ สิทธิ
และความคุ,มกันกฎหมายแปรรูปการท6าเรือ พ.ศ. 2533 กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจการท6าเรือ กําหนดให,ผู,ท่ีต,องการประกอบธุรกิจท6าเรือต,องขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว6าการ
กระทรวงคมนาคม รวมท้ังต,องเสนอแผนงานและรายละเอียดของการดําเนินกิจการด,วยเพ่ือให,เกิด
การพัฒนาท6าเรือ นอกจากนี้ กฎหมายมีข,อกําหนดเกี่ยวกับหน,าที่ของผู,ที่ได,รับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจท6าเรือด,วย ในส6วนของกฎหมายการรถไฟ พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงค�เพ่ือการกําหนด
หลักเกณฑ�การขออนุมัติการออกใบอนุญาตในการให,บริการการรถไฟ การรักษาความปลอดภัยในการ
ดําเนินการด,านรถไฟ ส6งเสริมการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศมาเลเซีย โดยมีเนื้อหาสาระท่ี
ครอบคลุมท้ังโครงสร,างองค�กร การก6อสร,างและการทํางาน การออกใบอนุญาตของบริษัทรถไฟและ
การเปjดดําเนินการรถไฟ หน,าท่ีและอํานาจของบริษัท และอ่ืนๆ กฎหมายกาขนส6งทางถนน พ.ศ. 
2530 มีวัตถุประสงค�เพ่ือรักษาความเป;นระเบียบและความสงบในการจราจรบนท,องถนน หลักการ
จราจร สัญญาณจราจร กฎจราจร เช6น การกํากับดูแลการจราจรมี ข,อกําหนดเก่ียวกับอายุและ
มาตรฐานยานพาหนะชนิดต6างๆ ข,อกําหนดเก่ียวกับใบอนุญาตขับข่ี การจดทะเบียนยานพาหนะ เป;น
ต,น ท้ังหมด กฎหมายฉบับนี้ไม6มีมาตรการเลือกปฏิบัติต6อต6างชาติและกฎหมายการขนส6งโดยเครื่องบิน 
พ.ศ. 2517 กล6าวถึงสิทธิความรับผิดชอบในการขนส6งตัวแทนขนส6ง ผู,โดยสาร ผู,ฝากและผู,รับฝาก 
เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป;นประเทศท่ีมีศักยภาพทางด,านโลจิสติกส�สูง ในเรื่องของกฎหมายจึงไม6มี
ปmญหาอะไร แต6กับผู,ประกอบการทางด,านโลจิสติกส�อาจมีข้ึนตอนในการดําเนินการท่ีเคร6งครัดหลาย
ข้ันและมีข,อจํากัดในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน โดยจากการสัมภาษณ�ผู,ให,ข,อมูลหลักได,ให,ข,อคิดเห็น 
ดังนี้ 

  “ประเทศไทยไม6สามารถแข6งด,านโลจิสติกส�สู,มาเลเซียได, หากไม6ปรับข,อกฏหมายให,
เข,มงวดเหมือนมาเลเซีย เพราะปmจจุบันประเทศไทยเอ้ือให,กับมาแลเซียมากกว6า เช6น ตรงด6านศุลกากร
สะเดา จะเห็นว6ามีรถจากฝm�งมาเลเซียสามารถเข,ามาฝm�งไทยได,ง6าย เพราะจดทะเบียน 2 ปrายได, แต6ฝm�ง
ไทยไม6สามารถเข,าประเทศเขาได, เพราะกฏหมายเข,าเข,มงวดมากกว6า” (บัญชา (นามสมมติ), 2558) 
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  “ผมคิดว6า ภาครัฐควรเร6งผลักดันให,มีการบังคับ กฏหมายส6งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ให,บริการโลจิสติกส� เพ่ือให,มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจบริการโลจิสติกส� 
เช6น ควรให,การช6วยเหลือด,านเงินทุนโดยให,สินเชื่อระยะยาว การจัดต้ังศูนย�ให,ความรู,และคําปรึกษา
แก6ผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส�” (พนม (นามสมมติ), 2558) 

2. ปmญหาโครงสร,างพ้ืนฐาน 
  ในส6วนของปmญหาโครงสร,างพ้ืนฐาน ผู,วิจัยได,ดําเนินการศึกษาจากเอกสารและการ

สัมภาษณ�ผลการวิเคราะห�พบว6า ปmญหาโครงสร,างพื้นฐานของประเทศไทยในส6วนของการวิเคราะห�
เอกสาร ได,แก6 ท6าเรือหลักของไทยไม6ได,อยู6บนเส,นทางเดินเรือหลักของโลก เป;นเพียงท6าเรือปลายทาง
ท่ีเรือและสายเรือท่ีเป;นเรือตู,สินค,าเล็ก วิ่งเข,ามาเพ่ือรับสินค,าแล,วไปเปลี่ยนถ6ายท่ีท6าเรือสิงคโปร�ซ่ึงอยู6
บนเส,นทางการค,าหลัก  ท6าอากาศยานถือว6ามีศักยภาพที่สูงกว6าการขนส6งในโหมดอื่นๆ สุวรรณภูมิ
เป;นศูนย�กลางขนส6งสินค,าทาง อากาศท่ีชัดเจนแต6ยังมีอุปสรรคสําคัญในเรื่องของขีดความสามารถด,าน
เทคโนโลยี การสร,างเครือข6ายทางการค,า การพัฒนากฏหมาย ตลอดจนโซ6อุปทานของโลจิสติกส�
ประกอบกับสายการบินแห6งชาติของไทยมีเพียงรายเดียว คือ การบินไทย ถนนและระบบราง การ
ขนส6งสินค,ายังไร,ประสิทธิภาพและไม6สามารถตอบสนองความต,องการของผู,ใช,บริการได, เนื่องจาก
โครงสร,างพ้ืนฐานของระบบรางและสถานีเพ่ือรองรับสินค,าไม6เพียงพอ แม,ประเทศไทยจะมีการลงทุน
พัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐานมาอย6างต6อเนื่อง ไม6ว6าจะเป;นท6าเรือ ท6าอากาศยาน ถนนและระบบราง 
แต6กลับไม6มีการเชื่อมโยงระบบในแต6ละโหมดการขนส6งสินค,า ขาดระบบเครือข6ายและระบบจัดการโลจิสติกส�
แบบบูรณาการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว6า การท่ีประเทศไทยจะก,าวไปสู6การเป;นศูนย�กลางการ
ขนส6งสินค,าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียได,นั้นยังคงต,องเผชิญกับปmญหาและอุปสรรคสําคัญในด,าน
ต6างๆ ตามท่ีปรากฏข,างต,น แต6บางส6วนของการพัฒนาก็ได,มีความคืบหน,าไปมากปmจจัยสําคัญท่ีจะทํา
ให,การพัฒนาครั้งนี้ประสบความสําเร็จต,องประกอบด,วยบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานบนพ้ืนฐานของความร6วมมือ และการกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน�ของประเทศชาติเป;นหลัก หากเป;นเช6นนี้แล,วคาดได,ว6าการพัฒนาของไทยจะก,าวไกลไปสู6
ระดับสากลได,ในไม6ช,าอย6างแน6นอน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ, 
2548: 30) 

  ในขณะท่ีประเทศมาแลเซียนั้นด,านโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีพบปmญหาได,แก6 โครงสร,าง
พ้ืนฐานในสหพันธรัฐมาเลเซียมีศูนย�โลจิสติกส�ขนาดใหญ6ท้ังของรัฐและเอกชนบริเวณชายแดน มีระบบ
ศุลกากรออนไลน�ถนนมีสภาพดีและเป;นถนนไฮเวย�รถบรรทุกสามารถขนส6งได,อย6างสะดวก มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและโครงสร,างพ้ืนฐานทางด,านโลจิสติกส�ท่ีพร,อมต6อการทําธุรกิจมีท6าเรือท่ีทันสมัยและ 
ทําเลท่ีตั้งอยู6ในจุดยุทธศาสตร�ท่ีดี โครงสร,างพ้ืนฐานด,านโลจิสติกส� มาเลเซียเป;นประเทศหนึ่งท่ีมีระบบ
สาธารณูปโภคดีท่ีสุดของเอเซีย และมีผลอย6างสําคัญต6อความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในช6วงท่ี
ผ6านมา มาเลเซียมีระบบขนส6งทางถนนท่ีพัฒนาเป;นอย6างมาก เป;นหนึ่งในประเทศท่ีมีระบบโครงข6าย 
ถนนก,าวหน,าท่ีสุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต, มีระยะทางท้ังสิ้น 66,000 กิโลเมตร โดยบทสรุปวันนี้
ธุรกิจโลจิสติกส�มาเลเซีย ทะลวงด6านไทยจนถึงเมืองจีน ด,วยกลยุทธ�การรุกที่มีเปrาหมายการคุม
เส,นทางการค,าในภูมิภาค แม,กระท่ังการเข,าไปให,บริการโลจิสติกส�กับธุรกิจข,ามชาติในจีน การเข,าไป
เป;นผู,ลงทุนบุกเบิกในกัมพูชา และนําพาสินค,าบริการจากท6าเรือในมาเลเซียผ6านด6านสะเดา ทะลุเชียง
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ของ รอรับของกลับจากคุณหมิง การพลิกแพลงรูปแบบการลงทุนส6งผลโดยตรงกับผู,ประกอบการใน
ภาคใต,ของไทยอย6างยากจะหลีกเลี่ยง โดยประเด็นปmญหาโครงสร,างพ้ืนฐาน ผู,ให,ข,อมูลหลักได,ให,
ข,อคิดเห็น ดังนี้ 

  “การขนส6งทางถนนตรงด6านสะเดามีความแออัดมาก มานานหลายสิบปk ก6อนหน,านี้
พยายามขยายพ้ืนท่ีตรงด6านศุลกากรสะเดา และตอนนี้รัฐบาลให,ได,งบประมาณในการพัฒนา
โครงสร,างพ้ืนฐานขยายด6านศุลกากรสะเดา จาก 10 ไร6เป;น 30 ไร6  เพ่ือลดปmญหาการจราจรตรงด6าน
ศุลกากรท่ีมีความแออัด” (กรีชา เกิดศรีพันธ�, 2558) 

  “การขาดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค,า เช6น ถนนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 
ท่ีด6านวังประจันของจังหวัดสตู และท6าเรือตํามะลัง จังหวัดสะตูล ซ่ึงเป;นท6าเรือขนาดเล็ก ไม6สามารถ
รองรับตู,คอนเทนเนอร�ได, ทําให,มีปริมาณการค,าผ6านแดนน,อย” (วัลลภ วิชาวงศ�, 2558) 

  “ผมมองว6าการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ไทย มาเลเซีย นั้น ควรเน,นการขนส6งทางราง
เป;นหลัก เนื่องจกาอยู6ใกล,ท6าเรือปkนังและท6าเรือกลางของมาเลเซีย ท่ีสําคัญรถไฟเชื่อมโยงกับมาเลเซีย 
สามารถต6อยอดโครงการพัฒนาระบบรถไฟรางคู6ในอนาคตได, ซ่ึงในแต6ละปkมีตู,คอนเทนเนอร�ถูกส6งออก
ไปลงเรือ 120,000 ตู,ต6อปk เฉลี่ยเดือนละ 10,000 ตู, และต,องมีการปรับปรุงอาคารท่ีทําการด6าน
ศุลกากรปาดังเบซาร� ท้ังในส6วนของอาคารผู,โดยสารขาเข,า และ ขาออก อาคารท่ีทํางานหน6วยงานท่ี
เก่ียวข,อง การเปjดระบบรางคู6จะทําให,ศักยภาพในการขนส6งเร็วข้ึนและยังต,องหามาตรการเพ่ือรองรับ
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนาการขนส6งระบบรางเพ่ือเชื่อมโยงการค,าไทย – มาเลเซีย” 
(ปjติ (นามสมมติ), 2558) 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทยนั้น จําแนกได,เป;น 2 ภาคใหญ6ๆ ตาม

ขนาดของการเชื่อมโยง และจํานวนของหน6วยงานหรือองค�กรท่ีเก่ียวข,อง คือ 1. ระบบ e-Logistics 
ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจต6างชาติและธุรกิจไทยขนาดใหญ6ได,มีการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ภายในองค�กรและการเชื่อมโยงกับสํานักงานใหญ6ในต6างประเทศหรือสํานักงานสาขา 
บางกิจการได,พัฒนาไปสู6การเป;นเลิศทางธุรกิจ ซ่ึงอาจจะเป;นการเชื่อมโยงเฉพาะองค�กร, เชื่อมกับ
ลูกค,า หรือคู6ค,า  ซ่ึงจะมีจํานวนของหน6วยงานหรือองค�กรท่ีเก่ียวข,องในระดับธุรกิจ มากน,อยข้ึนอยู6กับ
ขนาดขององค�กร และเครือข6ายของธุรกิจ  โดยในส6วนนี้ เป;นการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง
ทางด,าน ฮาร�ดแวร� ซอฟแวร� และ ผู,ใช,งานคอมพิวเตอร� เข,ามาใช,ในการบริหารกิจกรรมท่ีเก่ียวข,อง
ทางด,านโลจิสติกส� มีท้ังท่ีสั่งซ้ือ/นําเข,า-ส6งออกสินค,าโดยเชื่อมโยงเป;นระบบบูรณาการท้ังด,านการเงิน-
บัญชี, การตลาด, การบริหารงานโลจิสติกส�และระบบการสร,างมูลค6าเพ่ิมต6างๆ เช6นระบบ Enterprise 
Resource Planning เป;นต,น เพื่อให,สามารถบริหารจัดการด,านโลจิสติกส� และสนองตอบกับ
กระบวนการทํางานของแต6ละองค�กรได,อย6างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเทคโนโลยีในปmจจุบันได,พัฒนาทําให,
ต,นทุนทั้งด,าน ฮาร�ดแวร� ซอฟแวร� ให,มีราคาพอเหมาะกับกิจการของคนไทยสามารถนํามาใช,ได, 
2. ระบบ e-Logistics ในภาครัฐ หรือระดับประเทศ  ในส6วนนี้ ถือเป;นระบบท่ีมองในภาพรวมของ
กระบวนการโลจิสติกส�ในการเชื่อมโยงกับหน6วยงานต6างๆของภาครัฐ เช6น กับกรมศุลกากร  การท6าเรือฯ 
หรือการท6าอากาศยาน หรือหน6วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข,องกับการกํากับควบคุมและพิธีการต6างๆ เช6น
กรมศุลกากร กรมปศุสัตว� กระทรวงการต6างประเทศ เพ่ือใช,เชื่อมโยงข,อมูลกับบริษัทขนส6ง เช6น 
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บริษัทเดินเรือ สายการบิน ธนาคาร และ สถาบันการเงิน, บริษัทประกันภัย, ผู,ให,บริการเสริมอ่ืนๆ ผู,
ให,บริการด,านไอซีที เช6น ISP, Gateway โดยทิศทางการพัฒนาระบบ e-Logistics System  ของ
ภาครัฐควรมุ6งเน,น เพ่ือการนําระบบอิเล็กทรอนิกส�เข,ามาเป;นกลไกขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส� เพ่ือให,มี
การสนองตอบและสร,างความเชื่อม่ันให,กับแต6ละหน6วยงานท้ังของภาครัฐและภาคธุรกิจในการเชื่อมโยง
ข,อมูลข6าวสารอย6างเป;นบูรณาการ เพ่ือให,สามารถสนองตอบต6อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กิจกรรมในการเคลื่อนย,ายสินค,า-บริการ การจัดเก็บและการกระจายสินค,าจาก แหล6งวัตถุดิบ ไปสู6 
ผู,บริโภค โดยนัยสําคัญของระบบการพัฒนาสารสนเทศ ควรสนองตอบต6อประการแรก คือการเชื่อมโยง
ระบบเครือข6ายข,อมูลภาครัฐ และ ภาคการขนส6ง ในกระบวนการนําเข,าส6งออกและโลจิสติกส� ให,เป;น 
“การบริการเบ็ดเสร็จจากหน,าต6างเดียว” โดยบทบาทความรับผิดชอบหลักของหน6วยงานต6างๆ คงเดิม 
(เช6น การกํากับควบคุม การทดสอบ และ การอนุมติ เป;นต,น)  และประการท่ีสอง มุ6งสู6การพัฒนา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส� ลดและทดแทนเอกสารกระดาษ และมุ6งไปสู6ระบบการค,าไร,กระดาษ ท้ัง
ธุรกรรมภาครัฐและภาคธุรกิจ ประการที่สาม พัฒนาระบบการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข,อมูล
อิเล็กทรอนิกส�ระหว6างหน6วยงานเพ่ือการทํา Data Crossing และ ลดการตรวจสอบเอกสารกระดาษ 
นอกจากนี้จะช6วยให,ประหยัดเวลาในการสื่อสารภายในองค�การให,เป;นแบบ อีเมล�กลุ6ม รวมถึง การ
ประชุมออนไลน� ในการประชุม หรือวางแผนร6วมกัน โดยลงระบบ การประชุมผ6านทางไกล นอกจากนี้
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช,ร6วมกับดาวเทียม (Satellite) สามารถทําให,เชื่อมการสื่อสารของโลก
เข,าไว,ด,วยกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ, 2548: 34) ในขณะท่ี
ปะรเทศมาเลเซียนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศ แบ6งได,เป;น 2 ส6วน ดังนี้ 1.สนับสนุน National 
Single Window (NSW) และการบูรณาการกับ ASEAN Single Window (ASW)  อาเซียนอยู6
ระหว6างการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส� ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window: ASW) โดยมี
วัตถุประสงค�เพื่อสนับสนุนการอํานวยความสะดวกทางการค,าและการเคลื่อนย,ายสินค,า โดยการ
เชื่อมโยงระบบข,อมูลแบบบูรณาการระหว6างหน6วยงานภาครัฐและผู,ใช, เช6น ผู,ประกอบธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจ และผู,ให,บริการด,านขนส6งและโลจิสติกส�ประเทศสมาชิกอาเซียนได,ใช,ความพยายามอย6างมาก
ในการพัฒนา ASW โดยการวางรากฐานเพ่ือทําให,เกิดการเชื่อมโยงระหว6างระบบการปฏิบัติงาน และ
ระหว6างระบบข,อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข,อมูลระบบ  National Single 
Window โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสนับสนุนการอํานวยความสะดวกทางการค,าและการเคลื่อนย,าย
สินค,า โดยการเชื่อมโยงระบบข,อมูลแบบบูรณาการระหว6างหน6วยงานภาครัฐและผู,ใช, กรมปศุสัตว� 
กรมศุลกากร  และผู,ประกอบการทางธุรกรรมเศรษฐกิจ และผู,ให,บริการได,สะดวกรวดเร็ว และด,าน
ขนส6งและโลจิสติกส�ประเทศสมาชิกอาเซียน  และมีวัตถุประสงค�เพื่อเร6งรัดกระบวนการตรวจ
ปล6อยสินค,า ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซียในการตรวจปล6อยสินค,าออกจากด6าน 
ศุลกากรเพิ่มขึ้น  2. วางแผนสําหรับศูนย�กลางเสมือนจริง ( Virtual Hub), e-Logistics และ  
B2B (Business-to-business) B2B หรือ Business-to-Business นั้นเป;นตลาดสําหรับการค,าขาย
ระหว6างธุรกิจหนึ่งไปยังอีกธุรกิจหนึ่งโดยท่ีธุรกิจท่ีซื้อสินค,าไปนั้นต,องไม6ใช6ลูกค,าปลายทาง แต6เป;นพวก
โรงงานด,วยกันหรือเป;นธุรกิจค,าส6งท่ีรับสินค,าเหล6านั้นไปทํากําไรต6อให,กับธุรกิจตัวเอง อย6างเช6นธุรกิจ
ขายเฟอร�นิเจอร�บางแห6งท่ีไม6ได,มีโรงงานไม,เป;นของตัวเอง ก็อาจรับซ้ือไม,มาจากธุรกิจค,าไม, เพ่ือนําไม,
เหล6านั้นมาแปรรูปให,เป;นเฟอร�นิเจอร�แบบต6างๆ ก6อนท่ีจะนําไปขายต6อไปในอนาคต ซ่ึงช6องทางการ
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ขายท่ีเกิดข้ึนนี้เราเรียกว6า Business-to-Business นั่นเอง E-Logistics คือกลุ6มของระบบสารสนเทศ
ท่ีทําหน,าท่ีจัดสรรให,ปmจจัยต6างๆ เข,ามาสู6การผลิตและนําสินค,าไปส6งถึงยังลูกค,า โดยมีการติดต6อและ
จัดส6งสินค,าท่ีสะดวกรวดเร็วเพ่ือให,สามารถจัดส6งสินค,าถึงมือลูกค,าได,เร็วท่ีสุดและสะดวกท่ีสุด 
ประหยัดค6าขนส6งท่ีสุดและเกิดความผิดพลาดน,อยท่ีสุด ผู,ให,ข,อมูลหลักได,ให,ข,อคิดเห็นว6า 

  “ด6านศุลกากรสะเดา กําลังดําเนินการขยายด6านศุลกากร และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมีความทันสมัยเรียกว6า CIQ เข,ามาใช, เพ่ือให,การทํางานของด6านศุลกากรสะเดาเป;น
บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว และนําเทคโนโลยี National Single Windows มาใช, เพราะก6อนหน,านี้
ระบบสารสนเทศของเรายังไม6มีความทันสมัย เนื่องจากปmจจัยงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรู,ด,านนี้  
มีน,อย” (กรีชา เกิดศรีพันธ�, 2558)  

  “ ผู,ประกอบการโลจิสติกส� ของไทยเรายังขาดความรู,ในเรื่องชนิด ประเภทซอฟแวร�ท่ี
สามารถนํามาใช,และช6วยในการดําเนินงานโลจิสติกส� ส6วนผู,ทีมีความรู,ก็ไม6สามารถส6งผ6านช,อมูล
รูปแบบความต,องการ หรือชี้ให,เห็นถึงประโยชน�ท่ีได,จะได,รับได,” (ประพล(นามสมมติ), 2558) 

4. ปmญหาด,านบุคลากรและองค�ความรู,ด,านโลจิสติกส� 
  ประเทศไทยยังขาดบุคลากรท่ีความรู,และความชํานาญทางด,านโลจิสติกส� บุคลากรไทยท่ี

ทําหน,าท่ีเก่ียวกับโลจิสติกส�ในระยะเริ่มแรกจึงเป;นบุคลากรท่ีปรับเปลี่ยนตําแหน6งมาจากสายงานต6างๆ 
ภายในองค�กร ซ่ึงทําให,เกิดปmญหาการขาดแคลนบุคลากรท้ังทางด,านปริมาณและคุณภาพ และความ
ต่ืนตัวในเรื่องของความรู,ความสามารถด,านโลจิสติกส� ประเทศไทยมีการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรด,านโลจิสติกส�ในสถานประกอบการท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการให,เป;นมืออาชีพ 
โดยได,มีการจัดกิจกรรมและหลักสูตรการอบรมด,านโลจิสติกส�ท่ีส6งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด,านโลจิสติกส�อย6างต6อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู6 โดยการอบรมให,ความรู, และเพ่ิมทักษะให,กับ
บุคลากรในทุกระดับ ต้ังแต6ระดับบริหารสูง ผู,บริหารระดับกลาง/ ผู,เชี่ยวชาญ พนักงานฝzายปฏิบัติการ
การสร,างบุคลากรใหม6 ซ่ึงต,องการผู,ท่ีจบการศึกษาหลักสูตรด,านโลจิสติกส�โดยตรง ปริมาณความ
ต,องการบุคลากรโลจิสติกส�ระดับปฏิบัติการยังคงมีอยู6ท้ังบุคลากรใหม6และความต,องการในการยกระดับ 
สิ่งท่ีสําคัญคือการสร,างและพัฒนาองค�ความรู,ท่ีเหมาะสมและทันสมัยเพียงพอต6อแนวโน,มของตลาด
และอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ประเทศมาเลเซียนั้น เนื่องด,วยประเทศมาเลเซีย
เป;นประเทศท่ีมีภูมิประเทศท่ีเอ้ือต6อการทําอุตสาหกรรมโลจิสติกส� ดังนั้นอุตสาหกรรมโลจิสติกส�ของ
มาเลเชียอาจจะหยุดชะงักได,โดยการขาดบุคลากรท่ีมีทักษะความรู,เรื่องโลจิสติกส� แต6ข,อได,เปรียบของ
ประเทศมาเลเซียคือแรงงานของชาวมาเลเซียเป;นบุคลากรท่ีมีทักษะ ทําให,ประเทศมาเลเซียได,เปรียบ
ในเรื่องของโลจิสติกส�มากกว6าประเทศไทย  ด,วยเหตุท่ีประเทศมาเลเซียเป;นประเทศที่มีแรงงานท่ี
ทักษะรวมกับภูมิประเทศท่ีในแหลมมลายูฝm�งทะเลด,านตะวันออกติดต6อกับทะเลจีนใต,ทําให,ประเทศ
มาเลเซียมีระบบโลจิสติกส�ท่ีเข,มแข็ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ, 
2548: 36) 

5. การพัฒนาของผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส� 
  ในด,านการพัฒนาของผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส�ของประเทศไทย ได,มีการพิจารณา

จากปmญหาและเง่ือนไขของการพัฒนาผู,ให,บริการทางด,านโลจิสติกส� ได,แก6 วัตถุประสงค� องค�ประกอบ
ของการพัฒนา และปmญหาของการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกําหนดวัตถุประสงค�และองค�ประกอบ
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ของการพัฒนาจําเป;นต,องมีการกําหนดเปrาหมายหรือวัตถุประสงค�ให,ชัดเจนในการพัฒนา
ผู,ประกอบการท่ีให,บริการด,านโลจิสติกส� ซ่ึงวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดร6วมกัน คือ การพัฒนา ส6งเสริม 
สนับสนุน ให,ผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส�ของไทยท่ีเป;น Domestic Service Provider ก,าวไปสู6
มาตรฐานระดับสากลโลก ( International Logistics Service Provider)   ปmจจัยท่ีเป;นองค�ประกอบ
สําคัญในการดําเนินกิจการด,านโลจิสติกส� ได,อย6างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ VMI : Vendor 
Management Inventory การเลือกรูปแบบการขนส6งท่ีเหมาะสม การจัดการ คลังสินค,า การบริหาร
ศูนย�กระจายสินค,า การจัดการ Cross Border Logistics การรับ Outsource Logistics การใช,
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การสร,างความชํานาญในการจัดการระบบโลจิสติกส� 2. ปmญหาด,านการพัฒนา
ของผู,ให,บริการทางด,านโลจิสติกส�ของไทย คือ การขาดกฎหมายท่ีเอ้ือต6อการประกอบธุรกิจโลจิสติกส� 
ทําให,เกิดความไม6ชัดเจนในการดําเนินกิจการเป;นอุปสรรคต6อการพัฒนาผู,ประกอบการเป;นอย6างมาก 
ขาดการส6งเสริมทางด,านสิทธิพิเศษเพ่ือช6วยเหลือและจูงใจ ในการส6งเสริมให,เกิดผู,ให,บริการมากข้ึน 
ขาดความรู, ความชํานาญ รวมถึงทักษะท่ีจําเป;นในการดําเนินงาน ผู,ประกอบการไม6สามารถเข,าถึง
แหล6งเงินทุนจากธนาคาร เนื่องจากขาดหลักทรัพย�ท่ีใช,ในการคํ้าประกัน ซอฟท�แวร�เฉพาะด,านท่ีใช,ใน
การดําเนินธุรกิจมีราคาสูงมาก Facilitiesต6างๆ ของภาครัฐ ไม6สนับสนุนการทําธุรกิจ ขาด Best 
Practice และ KPI ในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู,ให,บริการ ผู,ประกอบการ     
โลจิสติกส�ของไทย ขาดเครือข6ายในการเชื่อมต6อกับต6างประเทศ ส6งผลให,มีเครือข6ายการจัดการด,าน      
โลจิสติกส�ท่ีแคบกว6าผู,ประกอบการจากต6างประเทศ ลูกค,าขาดความรู,ความเข,าใจ และไม6เห็นประโยชน�
ในการใช,บริการด,านโลจิสติกส� จากผู,ให,บริการเฉพาะด,านโลจิสติกส� ซ่ึงจะส6งผลต6อความสามารถใน
การแข6งขันระยะยาว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ, 2548: 37) 

  “ผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส�ของไทยยังขาดศักยภาพในการแข6งขันกับผู,ให,บริการในมา
แลเซีย ไม6ว6าจะเป;นเครือข6ายความร6วมมือ ทักษะ องค�ความรู,และการเข,าถึงแหล6งเงินทุน” (พิทา 
(นามสมมติ, 2558) 

  โดยท่ีประเทศมาเลเซียนั้น รัฐบาลมาเลเซียได,เล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโล
จิสติกส�ต้ังแต6ปk ค.ศ. 2006  แสดงถึงวิสัยทัศน�ของแผนพัฒนาโลจิสติกส�ของมาเลเซีย คือ การพัฒนา 
โลจิสติกส�การขนส6งสินค,าสู6ระดับโลก โดยให,มีความปลอดภัย เชื่อถือได, และเป;นมิตรกับสิ่งแวดล,อม 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ โดยประเทศมาเลเซียได,กําหนด
เปrาหมายซ่ึง แบ6งออกเป;น 3 ระดับคือ ระดับเศรษฐกิจ ระดับอุตสาหกรรม และระดับบริษัท โดยใน
ระดับเศรษฐกิจ ประเทศมาเลเซียต,องการพัฒนามาตรฐานและการจัดการด,านโลจิสติกส�ในปmจจุบันสู6
มาตรฐานระดับโลก ใน ระดับอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซียต,องการยกระดับความสามารถในการ
แข6งขันของอุตสาหกรรมและ ความเชื่อมโยงระหว6างอุตสาหกรรมให,ได, และในระดับบริษัท ประเทศ
มาเลเซียต,องการพัฒนาท่ีมุ6งเน,นความ ต,องการของลูกค,าเป;นสําคัญ ภารกิจท่ีจะต,องปฏิบัติเพ่ือให,
เป;นไปตามวิสัยทัศน�และเปrาหมาย คือ พัฒนา ระดับคุณภาพการให,บริการด,านโลจิสติกส�ให,กับห6วงโซ6
อุปทานของโลกโดยเพ่ิมมูลค6าผ6านการสนับสนุนการ ให,บริการลูกค,าท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีทําให,ต,นทุน
การให,บริการลดลง โดยมีการกําหนด 6 กิจกรรมเชิงกลยุทธ� (Strategic Initiative) ดังนี้ 
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  Strategic Initiative 1: พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการบริการในการขนส*ง คือ
ทําให,ม่ันใจว6าปริมาณของรูปแบบการขนส6งทุกรูปแบบเพียงพอกับการไหลของสินค,า พัฒนาการ
เชื่อมต6อข้ันสุดท,ายจากผู,ให,บริการโลจิสติกส�ไปยังลูกค,า สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส6งหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transportation) 

  Strategic Initiative 2: เลือกใช�กรณีศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานของอุตสาหกรรม  
โลจิสติกส� โดยเลือกใช,กรณีศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศมาเลเซียและจัดเก็บและศึกษาข,อมูล
กรณีศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานของอุตสาหกรรมโลจิสติกส� 

  Strategic Initiative 3: สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และเพ่ิมจํานวน
บุคลากรที่มี ความชํานาญด�านโลจิสติกส� คือ การส6งเสริมให,เกิดการจ,างงานในอุตสาหกรรม    
โลจิสติกส� การสร,างโอกาสและความก,าวหน,าทางสายอาชีพ จัดให,มีการฝ�กอบรมบุคลากร
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส� พัฒนาโครงสร,างระบบการศึกษาด,านโลจิสติกส�ระดับชาติที่ได,รับการ
ยอมรับ สนับสนุนและเลือกอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของประเทศ (Industry Champion) เพ่ือ
รองรับการผลิตบุคลากร 

  Strategic Initiative 4: พัฒนากลไกการขับเคล่ือนสู*การปฏิบัติและกฎระเบียบ
ด�านโลจิสติกส�  โดยการทําให,ม่ันใจว6า การดําเนินงานของสภาโลจิสติกส�แห6งชาติซ่ึงเป;นกลไกขับเคลื่อนท่ี
สําคัญของมาเลเซียในการพัฒนาด,านโลจิสติกส�ไปสู6การปฏิบัติให,เป;นไปอย6างราบรื่นในขณะท่ี
กฎระเบียบมีความยุติธรรม และพัฒนาสภาโลจิสติกส�แห6งชาติมาเลเซีย (Malaysia Logistics 
Council) ให,แข็งแกร6งมากข้ึน ขยายคําจํากัดความของเรือสัญชาติมาเลเซีย เพ่ิมน้ําหนักบรรทุก 
(Axle Load) เก็บข,อมูลการหมุนเวียนของสินค,าภายในท้ังหมด ควบคุมและตรวจสอบการทํางาน 
ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีล,าสมัย 

  Strategic Initiative 5: กระจายการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทําฐานข�อมูล 
โดยการสนับสนุน National Single Window (NSW) และการบูรณาการกับ ASEAN Single 
Window (ASW) วางแผนสําหรับศูนย�กลางเสมือนจริง ( Virtual Hub), e-Logistics และ B2B 
  Strategic Initiative 6: ประกันความย่ังยืน ความปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดล�อม 
พัฒนาเส,นทางและสินค,าใหม6 เสนอ Tax Credit ให,กับผู,เดินเรือท้ังผู,ส6งออกและผู,นําเข,า ในรัฐซาบาร�
และซาราวัค 

  ท้ังนี้ผู,วิจัยสรุปปmจจัยความสําเร็จของการพัฒนาโลจิสติกส�ของประเทศมาเลเซีย จาก
การศึกษา พบว6า แผนพัฒนาโลจิสติกส�ของประเทศมาเลเซียนั ้นไม6ได,มีความแตกต6างจาก 
แผนพัฒนาโลจิสติกส�ของประเทศไทยมากนัก แต6ปmจจัยความสําเร็จท่ีโดดเด6นท่ีประเทศไทยควรเรียนรู,
จาก มาเลเซียคือ เรื่องกลไกที่จะขับเคลื่อนแผนไปสู6การปฏิบัติ โดยประเทศมาเลเซียมีการจัดต้ัง
หน6วยงานโดย เฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงอย6างชัดเจนในการวางแผนพัฒนาโลจิสติกส�ของประเทศ
และการขับเคลื่อนแผน ไปสู6การปฏิบัติ นั่นก็คือ สภาโลจิสติกส�แห6งชาติมาเลเซีย นอกจากนั้นสมาชิก
ของสภาโลจิสติกส�ฯ ยัง ประกอบด,วยการมีส6วนร6วมท,�งจากหน6วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข,อง 
โดยเฉพาะการมีส6วนร6วมจาก ภาคเอกชนเป;นส6วนข,างมากนั้นท่ีมีถึง 9 : 6 ส6งผลดีในเชิงปฏิบัติ ทําให,
การขับเคลื่อนแผนไปสู6การปฏิบัติ สัมฤทธิ์ผลเนื่องจากภาคเอกชนมีความรู,ความเข,าใจท่ีถ6องแท,และ
ประสบปmญหาจากการดําเนินงานจริง จึงเป;นส6วนสําคัญในการทําให,แผนท่ีได,วางไว,สามารถขับเคลื่อน
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ไปสู6การปฏิบัติอย6างเป;นรูปธรรม นอกจากนั้น หนึ่งในสมาชิกของสภาโลจิสติกส�ฯคือหน6วยวางแผน
เศรษฐกิจ(Economic Planning Unit: EPU) ซ่ึงคล,ายกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ (สศช.) ของประเทศไทย แต6มี ความแตกต6างท่ีน6าสนใจคือ EPU มิใช6เป;น
เพียงหน6วยงานวางแผนในระดับนโยบายดังเช6น สศช. เท6านั้น แต6 ยังมีบทบาทดังเช6น สํานัก
งบประมาณของไทย ท่ีมีอํานาจในการอนุมัติให,งบประมาณอีกด,วย และเป;น ผู,ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการต6างๆ จึงทําให,การวางแผน การแปลงแผน และการ ขับเคลื่อนแผนไปสู6การ
ปฏิบัติอยู6ในอํานาจเบ็ดเสร็จท่ีEPU และทําให,การดําเนินงานพัฒนาโลจิสติกส�ของ มาเลเซียเป;นไป
อย6างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
ข้ันตอนท่ี 3 ผลการพัฒนากลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 ในขั้นตอนที่ 3 ผู,วิจัยนําผลจากการเก็บรวบรวมในขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนท่ี 2 
วิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและสภาพแวดล,อมภายนอก ของการพัฒนากลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือนําผลการวิเคราะห�จัดทําร6างกล
ยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 โดยผู,วิจัยได,วิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในโดยผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายใน 
จากการใช,เทคนิค Value Chain เพ่ือหาปmจจัยท่ีเป;นจุดแข็งและจุดอ6อนท่ีมีอิทธิพลต6อกลยุทธ�ระบบ 
โลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีองค�ประกอบในการ
วิเคราะห� ดังต6อไปนี้ 

1. โครงสร,างพ้ืนฐาน 
1.1 ประเทศไทยมีถนนเชื่อมโยงระดับภูมิภาคได,ท่ัวถึง  
1.2 ผู,ให,บริการโลจิสติกส�ในประเทศไทยเข,าใจความคาดหวังของผู,ให,บริการ มากกว6า

ผู,ให,บริการโลจิสติกส�ของประเทศมาเลเซีย 
1.3 ด6านศุลกากรของประเทศมาเลเซียอํานวยความสะดวกทางการค,ามากกว6า

ประเทศไทย 
1.4 การขนส6งทางรถไฟของประเทศไทย โครงข6ายรถไฟมีสภาพทรุดโทรม และยังไม6มี

มาตรฐานความปลอดภัย 
1.5 ประเทศมาเลเซียมีโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีดีกว6าประเทศไทย 
1.6 ขาดศูนย�รวบรวมและกระจายสินค,า เพ่ือรองรับปริมาณการขนส6งสินค,า ผ6านไป

ยังประเทศเพ่ือนบ,าน 
1.7 สะดวกในการเดินทางและขนส6งสินค,าท้ังในและระหว6างประเทศ และท้ังประเทศ

ไทยและมาเลเซีย มีแผนและแนวทางการพัฒนาการคมนาคมเพ่ือรองรับ AEC อย6างชัดเจน 
1.8 ระบบไฟฟrาของไทยมีความม่ันคง และครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี ส6วนมาเลเซียจะ

มีบางรัฐท่ีไฟฟrายังไม6เพียงพอต6อความต,องการของครัวเรือน 
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย� 
2.1 บุคคลากรท่ีมีความรู,ด,านโลจิสติกส�ของประเทศไทยยังมีน,อยกว6าประเทศมาเลเซีย 
2.2 แรงงานไทยมีต,นทุนแรงงานท่ีตํ่า 
2.3 ขาดแรงงานท่ีมีทักษะด,านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 ระดับผู,บริหาร ยังขาดความรู,ความเข,าใจในการบริหารโลจิสติกส�แบบองค�รวม 

(Synchronization and Integration)  
2.5 ระดับปฏิบัติการ ขาดหลักสูตรอบรมวิชาชีพท่ีเป;นมาตรฐานกลางและมาตรฐานเดียว 

3. การพัฒนาเทคโนโลยี 
3.1 ผู,ประกอบการด,านโลจิสติกส�ของไทยนําเทคโนโลยีมาใช,ในการบริหารจัดการไม6มาก 
3.2 ศุลากรไทยยังไม6มีระบบ national single windows มาใช,ในการบริหารจัดการ 
3.3 ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข,อมูล 

4. การจัดหา (กระบวนการนําเข,าส6งออก) 
4.1 มาเลเซียเป;นประเทศท่ีอุดมไปด,วยธรรมชาติและวัตถุดิบ แต6จําเป;นต,องนําเข,า

สินค,าบางรายการท่ีมีการผลิตไม6เพียงพอต6อปริมาณความต,องการภายในประทศ 
5. โลจิสติกส�ขาเข,า (กระบวนการนําสินค,าเข,าจากมาเลเซีย) 

5.1 สินค,านําเข,าท่ีผ6านด6านปาดังเบซาร�มากท่ีสุดคือ จานบันทึก เทป เครื่องรับ
โทรทัศน� ส6วนประกอบและอุปกรณ�เครื่องประมวลผลข,อมูลอัตโนมัติ 

5.2 สินค,าท่ีนําเข,าผ6านด6านสะเดามากท่ีสุด ได,แก6 เครื่องจักรเครื่องใช,ไฟฟrาและ
อุปกรณ� เครื่องจักรเครื่องใช,กลพลาสติกและผลิตภัณฑ� ของทําด,วยเหล็ก อุปกรณ�ทางทัศนศาสตร�  

6. การดําเนินงาน (พิธีการศุลกากร) 
6.1 ปฏิบัติเก่ียวกับการนําเข,าส6งออกทางด6าน 
6.2  จัดเก็บภาษีอากร 
6.3 ตรวจปล6อยสินค,านําเข,า ส6งออก 
6.4 ปrองกันการลักลอบหนีศุลกากร 

7. โลจิสติกส�ขาออก( สินค,าท่ีผลิตจากไทยไปยังมาเลเซีย) 
7.1 สินค,าส6งออกท่ีผ6านด6านปาดังเบซาร�ไปยังมาเลเซียมากท่ีสุดได,แก6 ยางและผลิตภัณฑ�

ยาง ไม,ยางพาราแปรรูป  ยางผสม ส6วนประกอบและอุปกรณ�ประกอบยานยนต�  เครื่องประมวลผล
ข,อมูล 

7.2 สินค,าส6งออกท่ีผ6านด6านสะเดามากท่ีสุด ได,แก6 ยาและของทําด,วยยาง เครื่องจักร
เครื่องใช,กล เครื่องจักรเครื่องใช,ไฟฟrาและอุปกรณ�  ไม,และของทําด,วยไม, ถ6านไม, 

8. การตลาดและการขาย (กลไกการส6งเสริมการตลาด) 
8.1 การกระจายสินค,าไปยังผู,บริโภค 
8.2 ผู,ประกอบการด,านโลจิสติกส�หลายราย 

9. การบริการ 
9.1 คนไทยมีใจรักในการให,บริการ ทําให,สามารถบริการได,ดี  
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9.2 ภาครัฐขาดการกําหนดมาตฐาน ในการพัฒนาส6งเสริมระดับการให,บริการด,านโล
จิสติกส� 

9.3 ลูกค,าขาดความรู,ความเข,าใจ และไม6เห็นประโยชน�ในการใช,บริการด,านโลจิสติกส�
จากผู,ให,บริการเฉพาะด,านโลจิสติกส� ซ่ึงจะส6งผลต6อความสามารถในการแข6งขันระยะยาว 
 ผู,วิจัยได,วิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายนอก โดยผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายนอก นั้น
มาจากการใช,เทคนิค PESTEL เ พ่ือหาปmจจัยท่ีเป;นโอกาสและอุปสรรคทีมีอิทธิพลต6อกลยุทธ�
ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีองค�ประกอบใน
การวิเคราะห� ดังต6อไปนี้  

1. ปmจจัยทางนโยบายการเมือง (Political) 
1.1 ความสัมพันธ�ระหว6างประเทศไทยกับมาเลเซียมีความใกล,ชิดกันมาก 
1.2 ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีระบอบการปกครองท่ีเหมือนกันและมี

ความสัมพันธ�ระหว6างสถาบันพระมหากษัตริย�ด,วยกันเป;นอย6างดี 
1.3 นโยบายของไทยต6อมาเลเซียมุ6งส6งเสริมความไว,เนื้อเชื้อใจระหว6างกัน 
1.4 ดําเนินนโยบายอย6างเป;นอิสระไม6ฝmกใฝzฝzายหนึ่งฝzายใด โดยเฉพาะประเทศ

ตะวันตก 
1.5 ประเทศไทยมีปmญหาการเมือง และมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ6อยคร้ัง ทําให,เป;น

อุปสรรคด,านนโยบายพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน 
1.6 ประเทศมาเลเซียดําเนินยุทธศาสตร�ทางการเมืองโดยยึดอาเซียนเป;นหลักในการ

ดําเนินความสัมพันธ�กับประเทศมหาอํานาจ 
1.7 รัฐบาลประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาโลจิสติกส�มากกว6าประเทศไทย 
1.8 ประเทศมาเลเซียแสวงหามิตรประเทศท่ีมีศักยภาพทางทหารอย6างเพียงพอ 
1.9 มาเลเซียมีการพัฒนากองทัพภาคพ้ืนดินให,เข,มแข็ง 
1.10 มีการเรียกเก็บอัตราค6าธรรมเนียมค6าผ6านแดนฝm�งไทย 
1.11 มีการควบคุมการนําเข,าและการส6งออกสินค,า 
1.12 รัฐบาลไทยมีนโยบายส6งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

2. ปmจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 
2.1 มาเลเซียเป;นคู6ค,าอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และเป;นคู6ค,าอันดับ 4 ของไทยในโลก 
2.2 มาเลเซียเป;นประเทศท่ีใช,นโยบายการเมืองนําเศรษฐกิจเพ่ือนํามาซ่ึงผลประโยชน�

และโอกาสทางการค,าแก6ประเทศ 
2.3 มูลค6าผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยและมาเลเซียใกล,เคียงกัน 
2.4 รายได,ต6อประชากร (GDP Per Capital) มาเลเซียสูงกว6าไทยประมาณ 2 เท6า 
2.5 ไทยเกิดปmญหาภัยธรรมชาติและการเมือภายใน จึงทําให,อัตราการขยายตัวน,อยกว6า

มาเลเซีย  
2.6 ประเทศมาเลเซียต้ังเปrาหมายเป;นประเทศพัฒนาแล,วในปk 2563 
2.7 มาเลเซียมีแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณแนวพ้ืนท่ีภาคเหนือ (NCER) 
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2.8 ขยายการติดต6อด,านเศรษฐกิจและการค,ากับประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือลดการ
พ่ึงพาตลาดสหรัฐ 

2.9 นโยบายการส6งเสริมลงทุนจาก BOI 
2.10 แนวโน,มผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศไทย (GDP) ลดลง 
2.11 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให,ประชาชนมีรายได,ลดลง 
2.12 การจัดอันดับความน6าเชื่อถือในการลงทุนของประเทศไทยลดลง 

3. ปmจจัยทางสังคม (Social) 
3.1 ไทยและมาเลเซียต6างเปjดรับวัฒนธรรมและประเพณีจากตะวันตกรวมถึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม6ๆมากข้ึน 
3.2 พฤติกรรมผู,บริโภคมาเลเซียชอบทดลองสินค,าใหม6ๆ 
3.3 ขาดแรงงานท่ีมีทักษะด,านอาชีวะและภาษา 
3.4 ประชาชนชาวไทยยังด,อยความสามารถด,านภาษาอังกฤษ 
3.5 ประชากรชาวมาเลเซียเป;นแรงงานมีทักษะ 
3.6 เจ,าหน,าท่ีด6านศุลกากรมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามจะต,องละหมาดเป;นช6วงๆ 
3.7 ประชากรภายในประเทศมาเลเซียค6อนข,างน,อย ทําให,ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ

ระดับล6าง 
3.8 ไทยกับมาเลเซียมีความร6วมมือในระดับท,องถ่ินอย6างใกล,ชิด 

4. ปmจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) 
4.1 ประเทศมาเลเซียเป;นประเทศท่ีมีความถนัดด,านเทคโนโลยี 
4.2 มาเลเซียมีนโยบายพัฒนาการผลิตด,วยเทคโนโลยีข้ันสูงอย6างจริงจัง 
4.3 ประเทศไทยเป;นประเทศท่ีมีเทคโนโลยีทีทันสมัย 
4.4 สามารถนําเทคโนโลยีมาใช,เป;นเครื่องมือในการบริหารจัดการได,เป;นอย6างดี 

5. ปmจจัยทางสภาพแวดล,อม (Environment) 
5.1 ความแออัดของด6านศุลกากรสะเดา 
5.2 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ� 
5.3 มาเลเซียมีฐานการผลิตและส6งออกสินค,าสําคัญท่ีคล,ายคลึงกับไทย 
5.4 มาเลเซียมีปริมาณสํารองน้ํามันมากเป;นอันดับ 3 และก�าซธรรมชาติมากเป;น

อันดับ2ของเอเชียแปซิฟjก 
5.5 มาเลเซียเป;นประเทศท่ีอุดมไปด,วยทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ 

6. ปmจจัยด,านกฏหมาย (legal) 
6.1 กฏหมายมาเลเซียเอ้ือประโยชน�ให,แรงงานสูง 
6.2 ประเทศไทยมีกฏหมายระบุนักลงทุนต6างชาติไม6สามารถซ้ือท่ีดินได, 
6.3 กฎหมายการลงทุนประเทศมาเลเซียให,ต6างชาติถือหุ,นได, 100% 
6.4 มาเลเซียเรียกเก็บภาษีสินค,ประเภทผักผลไม,สดในอัตราท่ีสูง 
6.5 กฏหมายระเบียบการส6งออกของประเทศไทยมีข้ันตอนมาก  
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 จากการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกนั้นได,สรุปเป;นตารางผลการ
วิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของ ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ ได,ดังตารางที่ 26 เพื่อแสดงผลการศึกษา
สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของ ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 

มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ 
ข,อ จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค แหล6งข,อมูล 

การวิจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ� 

การสังเกต 

จุดแข็ง (ด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน) 
1 ประเทศไทยอยู6ในตําแหน6งท่ีเป;นศูนย�กลาง การ

ขนส6งของภูมิภาค 
� �  

2 โครงสร,างพ้ืนฐาน ทางบกและทางอากาศ
ครอบคลุมท่ัวถึง 

� � � 

3 ผู,ประกอบการไทยมีความชํานาญด,านการบริการ
ภายในประเทศ 

�   

4 ผู,ประกอบการไทยมีการรวมตัวกันเป;นสมาพันธ�โลจิ
สติกส� 

�   

5 ด6านท่ีมีมูลค6าการค,าชายแดนสูงสุดคือด6านศุลกากร
สะเดา ถัดมาคือด6านศุลากรปาดังเบซาร� อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 

� �  

6 ประเทศไทยมีความใกล,ชิดกับประเทศเพ่ือนบ,าน 
เช6น มาเลเซีย พม6า ลาว 

� �  

7 ระบบไฟฟrาของไทยมีความม่ันคง และครอบคลุม
เกือบทุกพ้ืนท่ี ส6วนมาเลเซียจะมีบางรัฐท่ีไฟฟrายัง
ไม6เพียงพอต6อความต,องการของครัวเรือน 

�   

8 ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะถูกเลือกให,เป;นศูนย�
กระจายสินค,าในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีความ
ได, เปรียบด,านทําเลท่ีต้ัง และค6าใช,จ6ายในการ
ดําเนินการตํ่ากว6ามาเลเซีย 

�   
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ) 

ข,อ จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค แหล6งข,อมูล 
การวิจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ� 

การสังเกต 

จุดอ6อน (ด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน) 
1 นโยบายการพัฒนาด,านโครงสร,างพ้ืนฐานจาก

ภาครัฐขาดความชัดเจน 
� �  

2 ด6านศุลกากรของประเทศประเทศไทยอํานวยความ
สะดวกทางการค,าน,อยกว6าประเทศมาเลเซีย 

� � � 

3 ประเทศมาเลเซียมีโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีดีกว6า
ประเทศไทย เช6น รถไฟฟrาความเร็วสูง 

� �  

4 ขาดศูนย�รวบรวมและกระจายสินค,า เพ่ือรองรับ
ปริมาณการขนส6งสินค,า ผ6านไปยังประเทศเพ่ือนบ,าน 

 � � 

จุดแข็ง (ด,านการจัดการทรัพยากรมนุษย�) 
1 ประเทศไทยได,เปรียบด,านแรงงาน เนื่องจากประเทศ

มาเลเซียเป;นมุสลิม มีข,อจํากัดในการทํางานไม6ได,
เต็มท่ี เช6น ต,องพักละหมาด หรือเม่ือถึงเวลาเลิก
งานต,องกลับบ,านทันที 

�   

2 กฏหมายของมาเลเซียเอ้ือประโยชน�ให,แรงงาน
ค6อนข,างมาก  

�   

3 ผู,ประกอบการไทยมีความชํานาญในพ้ืนท่ีและการ
ขนส6งทางถนน ทําให,ผู,ประกอบการรายใหญ6ต6างชาติ 
ยังว6าจ,างผู,ประกอบการไทยเพ่ือดําเนินกรรมด,าน
ขนส6งทางถนนอยู6 

 �  

4 การเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะสามารถ
เคลื่อนย,ายแรงงานในภูมิภาคได,อย6างเสรี 

 �  
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ) 

ข,อ จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค แหล6งข,อมูล 
การวิจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ� 

การสังเกต 

จุดอ6อน (ด,านการจัดการทรัพยากรมนุษย�) 
1 บุคคลากรท่ีมีความรู,ด,านโลจิสติกส�ของประเทศไทย

ยังมีน,อยกว6าประเทศมาเลเซีย 
�   

2 แรงงานไทยมีต,นทุนแรงงานท่ีตํ่า �   
3 ประเทศไทยยังขาดแรงงานท่ีมีทักษะด,านภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
� �  

4 ระดับผู,บริหาร ยังขาดความรู,ความเข,าใจในการ
บริหารโลจิสติกส�แบบองค�รวม (Synchronization 
and Integration)  

�   

5 ระดับปฏิบัติการ ขาดหลักสูตรอบรมวิชาชีพท่ีเป;น
มาตรฐานกลางและมาตรฐานเดียว 

�   

6 ผู,ประกอบการไทยยังไม6คุ,นเคยกับสังคม และ
วัฒนธรรมมาเลเซีย 

�   

7 ขาดการพัฒนาด,านทรัพยากรมนุษย�ด,านโลจิสติกส� � �  
จุดแข็ง (ด,านการพัฒนาเทคโนโลยี) 

1 ด6านศุลากรมีการนํา E-Customs มาอํานวยความ
สะดวกในด,านบริการ 

�   

2 ประเทศไทยเป;นประเทศท่ีมีเทคโนโลยีทีทันสมัย � �  
3 ประเทศไทยสามารถนําเทคโนโลยีมาใช, เป;น

เครื่องมือในการบริหารจัดการได,เป;นอย6างดี 
�   

4 ประเทศมาเลเซียเป;นประเทศท่ีมีความถนัดด,าน
เทคโนโลยี 

�   

จุดอ6อน (ด,านการพัฒนาเทคโนโลยี) 
1 เทคโนโลการผลิตของประเทศไทยส6วนใหญ6เป;นข้ัน

กลาง ในขณะท่ีประเทศมาเลเซียใช,เทคโนโลยีข้ันสูง
ในการผลิต 

�   

2 ก า รนํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ด, า น โ ล จิ ส ติ ก ส� ม า ใ ช, ใ น
ผู,ประกอบการของประเทศไทยยังน,อยมาก 

�   

3 เทคโนโลยีในการติดตามการขนส6งสินค,า ของไทย
ยังด,อยกว6าประเทศมาเลเซีย 

� �  
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ) 

ข,อ จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค แหล6งข,อมูล 
การวิจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ� 

การสังเกต 

จุดแข็ง (ด,านการบริการ) 
1 คนไทยมีใจรักบริการ ทําให,สามารถทํางานบริการ

ได,ดี 
� �  

2 มีการให,บริการด,านโลจิสติกส�หลายรูปแบบ เช6น 
การขนทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ 
อย6างคลอบคลุม 

� �  

3 มีการนําเทคโนโลยีมาใช,ในการให,บริการทีอํานวย
ความสะดวกมายิ่งข้ึน 

 �  

4 ผู, ใ ห, บ ริ ก ารปรั บ ตั วตามความก, า วหน, าของ
เทคโนโลยี 

 �  

จุดอ6อน (ด,านการบริการ) 
1 ภาครัฐขาดการกําหนดมาตรฐาน ในการพัฒนา

ส6งเสริมระดับการให,บริการด,านโลจิสติกส� 
� �  

2 ลูกค,าขาดความรู,ความเข,าใจ และไม6เห็นประโยชน�
ในการใช,บริการด,านโลจิสติกส� ซ่ึงจะส6งผลต6อ
ความสามารถในการแข6งขันระยะยาว 

�   

3 การมีผู,ประกอบการขนส6งหลากหลายทําให,เกิดการ
แข6งขันภายในประเทศสูง 

�   

โอกาส (ด,านปmจจัยทางนโยบายการเมือง) 
1 ความสัมพันธ�ระหว6างประเทศไทยกับมาเลเซียมี

ความใกล,ชิดกันมาก 
�   

2 นโยบายของไทยต6อมาเลเซียมุ6งส6งเสริมความไว,เนื้อ
เชื้อใจระหว6างกัน 

�   

3 ประเทศมาเลเซียดําเนินยุทธศาสตร�ทางการเมือง
โดยยึดอาเซียนเป;นหลักในการดําเนินความสัมพันธ�
กับประเทศมหาอํานาจ 

�   
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ) 

ข,อ จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค แหล6งข,อมูล 
การวิจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ� 

การสังเกต 

อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางนโยบายการเมือง) 
1 รัฐบาลมาเลเซียสร,างนโบยายกีดกันภาษีการค,าท่ี

ค6อนข,างสูง สินค,าบางรายการไม6สามาถส6งออกไป
ยังมาเลเซียได,อย6างเต็มท่ี 

�   

2 ปmญหาการเมืองภายในประเทศยังไม6มีเสถียรภาพ 
รวมถึงปmญหาความไม6สงบ 3 ชายแดนภาคใต,ทําให,
ส6งผลกระทบต6อความเชื่อม่ันของนักลงทุน 

� �  

โอกาส (ด,านปmจจัยทางเศรษฐกิจ) 
1 มาเลเซียเป;นคู6ค,าอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และ

เป;นคู6ค,าอันดับ 4 ของไทยในโลก 
� �  

2 ประเทศมาเลเซียต้ังเปrาหมายเป;นประเทศพัฒนา
แล,วในปk 2563 ทําให,เกิดโอกาสในการท่ีเป;นคู6ค,า
กับประเทศไทย 

�   

3 มาเลเซียมีแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณแนว
พ้ืนท่ีภาคเหนือ (NCER) 

� �  

4 ประเทศมาเลเซียขยายการติดต6อด,านเศรษฐกิจและ
การค,ากับประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือลดการพ่ึงพึง
ตลาดสหรัฐ 

� �  

5 ประเทศไทยใช,นโยบายการเมืองนําเศรษฐกิจเพ่ือ
นํามาซ่ึงผลประโยชน�และโอกาสทางการค,าแก6
ประเทศ 

�   

อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางเศรษฐกิจ) 
1 แนวโน,มผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศไทย 

(GDP) ลดลง 
�   

2 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให,ประชาชนมีรายได,ลดลง � �  
3 การจัดอันดับความน6าเชื่อถือในการลงทุนของ

ประเทศไทยลดลง 
�   

4 นักท6องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในประเทศลดลง �  � 
 



119 

ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ) 

ข,อ จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค แหล6งข,อมูล 
การวิจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ� 

การสังเกต 

โอกาส (ด,านปmจจัยทางสังคม) 
1 พฤติกรรมผู,บริโภคมาเลเซียชอบทดลองสินค,าใหม6ๆ �   
2 ไทยกับมาเลเซียมีความร6วมมือในระดับท,องถ่ิน

อย6างใกล,ชิด 
�   

3 ประชากรชาวมาเลเซียเป;นผู,มีมีทักษะ �   
อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางสังคม) 

1 ประชาชนชาวไทยยังด,อยความสามารถด,าน
ภาษาอังกฤษ 

�   

2 เจ,าหน,าท่ีด6านศุลกากรมาเลเซียนับถือศาสนา
อิสลามจะต,องละหมาดเป;นช6วงๆ 

� �  

3 ประชากรภายในประเทศมาเลเซียค6อนข,างน,อย ทํา
ให,ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล6าง 

�   

โอกาส (ด,านปmจจัยทางเทคโนโลยี) 
1 การนํา National Single Window (NSW)  มาใช,

ในศุลกากร 
 �  

2 การนํา CIQ มาใช,ท่ีด6านสะเดา  �  
3 การพัฒนาระบบติดตามการขนส6งสินค,า  �   
4 ส6งเสริมให,มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส�ทีเป;น e-

logistics 
�   

อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางเทคโนโลยี) 
1 ประเทศมาเลเซียมีเทคโนโลยีด,านโลจิสติกส�ท่ี

ทันสมัยกว6าประเทศไทย 
�   

2 ระบบติดตามการขนส6งสินค,าของไทยยังมีน,อยกว6า
ประเทศมาเลเซีย 

�   

3 ผู,ประกอบการด,านโลจิสติกส�ยังไม6ให,ความสําคัญ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส�เท6าท่ีควร 

� �  

4 เทคโนโลยีการผลิตของรประเทศมาเลเซียดีกว6า
ประเทศไทย 

�   
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ) 

ข,อ จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค แหล6งข,อมูล 
การวิจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ� 

การสังเกต 

โอกาส (ด,านปmจจัยทางสภาพแวดล,อม) 

1 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ� �   

2 มาเลเซียมีฐานการผลิตและส6งออกสินค,าสําคัญท่ี

คล,ายคลึงกับไทย 
�   

3 มาเลเซียมีปริมาณสํารองนํ้ามนัมากเป;นอันดับ 3 และ

ก�าซธรรมชาติมากเป;นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟjก 
�   

4 มาเลเซียเป;นประเทศท่ีอุดมไปด,วยทรัพยากรธรรมชาติ

และวัตถุดิบ 
�   

5 ประเทศไทยมุ6งพัฒนา Green Logistics  �  

อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางสภาพแวดล,อม) 

1 ประเทศไทยมีความแออัดของด6านศุลกากรสะเดา ทํา

ให,การจราจรติดขัด 
�   

2 สภาพถนนบริเวณสะเดามีความชํารุด   � � 

โอกาส (ด,านปmจจัยทางกฏหมาย) 

1 กฏหมายมาเลเซียเอื้อประโยชน�ให,แรงงานสูง �   

2 กฎหมายการลงทุนประเทศมาเลเซียให,ต6างชาติถือ

หุ,นได, 100% 
�   

อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางกฏหมาย) 

1 ประเทศไทยมีความเข,มงวดด,านกฎหมายน,อยกว6า

ประเทศมาเลเซีย 
�   

2 มาเลเซียเรียกเก็บภาษีสินค,ประเภทผักผลไม,สดใน

อัตราท่ีสูง 
�   

3 กฏหมายระเบียบของไทยด,านการส6งออกมีขั้นตอน

มาก ทําให,ไม6สะดวกทางการค,า 

 �  

4 กฎหมายข,อตกลงเรื่องเขตการค,าเสรีระหว6างประเทศ

กับประเทศเพื่อนบ,าน 
�   
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ) 

ข,อ จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค แหล6งข,อมูล 
การวิจัย
เอกสาร 

การ
สัมภาษณ� 

การสังเกต 

5 การเพิ่มกฏระเบียบทางการค,าโลก ทําให,ต,องมีระบบ

การตรวจสอบย,อนหลัง 

 �  

6 ปmญหาละเมิดลิขสิทธ์ิ ยังไม6ได,รับการแก,ไขอย6างจริงจัง �   

7 กฏหมายไทยมีความล,าสมัย ไม6ทันกับการเปล่ียนแปลง

ของสังคม 
�   

 
 จากตารางท่ี 26 ผู,วิจัยได,นําผลจุดแข็งจุดอ6อน โอกาสและอุปสรรค มาดําเนินการ
วิเคราะห� SWOT ดังตารางท่ี 27 
 
ตารางท่ี 27 แสดงผลการสังเคราะห� SWOT 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ6อน (Weaknesses) 
S1 ประเทศไทยอยู6ในตําแหน6งที่เป;นศูนย�กลาง 
การขนส6งของภูมิภาค 
S2 โครงสร,างพื้นฐาน ทางบกและทางอากาศ
ครอบคลุมท่ัวถึง 
S3 ผู,ประกอบการไทยมีความชํานาญด,านการ
บริการภายในประเทศ 
S4 ผู,ประกอบการไทยมีการรวมตัว กันเป;น
สมาพันธ�โลจิสติกส� 
S5 ด6านที่มีมูลค6าการค,าชายแดนสูงสุดคือด6าน
ศุลกากรสะเดา ถัดมาคือด6านศุลากรปาดังเบซาร� 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
S6 ประเทศไทยมีความใกล,ชิดกับประเทศเพ่ือน
บ,าน 
S7 ต,นทุนแรงงานภายในประเทศค6อนข,างตํ่า 
 

W1 มีต,นทุนโลจิสติกส�สูงกว6าประเทศเพ่ือนบ,าน
ท่ีเป;นคู6แข6งอย6างมาเลเซีย 
W2 ผู,ประกอบการไทยยังขาดความตระหนัก
ด,านต,นทุนโลจิสติกส� 
W3 ขาดการพัฒนาด,านทรัพยากรมนุษย�ด,าน 
โลจิสติกส� 
W4 ระบบการจัดการยังไม6ได,มาตรฐานและ
ครบวงจร 
W5 ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข,อมูล 
W6 นโยบายการพัฒนาด,านโครงสร,างพื้นฐาน
ขาดความชัดเจน 
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ตารางท่ี 27 แสดงผลการสังเคราะห� SWOT (ต6อ) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 มีเส,นทาง (ถนน และรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ N-S และ E-W Economic 
corridor สร,างโอกาสที่ดีในการเป;นศูนย�กลาง
เชื่อมต6อการขนส6งและเศรษฐกิจในภูมิภาคและ
ประเทศเพ่ือนบ,านตามด6านชายแดนฯ 
O2 การเปjด AEC ในปk 2559 จะทําให,เกิดการ
ไหลเวียนของสินค,า เงินทุน แรงงานได,อิสระข้ึน  
O3 มีการพัฒนาเครือข6ายการคมนาคมขนส6ง
ระหว6างกันเพ่ือประโยชน�ด,านการค,าและการลงทุน 
O4 การค,าภายในประเทศและต6างประเทศขยายตัว
ทําให,อุปสงค�บริการโลจิสติกส�เพ่ิมข้ึน 
O5 รัฐบาลมีนโยบายส6งเสริมการพัฒนาระบบ        
โลจิสติกส� 
O6 เป;น Gateway สําหรับการขนส6งทางถนน
สําหรับประเทศจีนตอนใต, 
O7 ความร6วมมือระดับอนุภูมิภาคเช6น GMS เป;น
ปmจจัยสําคัญในการพัฒนา โครงข6ายคมนาคม
เชื่อมโยงระหว6างประเทศ 
O8 กระตุ,นการแข6งขันด,านการให,บริการให,มี
ประสิทธิภาพากข้ึน ส6งผลดีต6อผู,ท่ีจะขยายตลาด
บริการโลจิสติกส�ไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
 
 

T1 ผู,ประกอบการไทยต,องแข6งขันกับต6างชาติ
มากข้ึน 
T2 รัฐสร,างนโยบากีดกันภาษีการขายท่ีค6อนข,าง
สูง สินค,าบางรายการไม6สามารถส6งออกไปยัง
มาเลเซียได,อย6างเต็มท่ี 
T3 ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
ยูโรโซนท่ียังมีปmญหาเรื่องหนี้สินระดับประเทศ 
ทําให,มีการออกมาลงทุนในต6างประเทศน,อยลง 
T4 ตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการ
ลักลอบค,าข,ามแดนจํานวนมาก โดยมีสินค,า
ไทยท่ีลักลอบเข,ามาเลเซียได,แก6 ข,าวสาร ผลไม, 
ส6วนสินค,าที่มาเลเซียลักลอบเข,าไทย ได,แก6 
น้ํามันปาล�ม สุรา บุหรี่ ผลไม,เมืองหนาว และ
เนื้อวัวแช6แข็ง 
T5 ปmญหาความไม6สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต,ทําให,รถบรรทุกสินค,าไม6กล,าขนส6ง
สินค,าเข,าไปในพื้นที่ 3 จังหวัด แตะต,องจอด
ขนถ6ายสินค,าท่ี อ.หาดใหญ6 จ.สงขลา 
T6 มาเลเซียไม6อนุญาตให,รถบรรทุกของไทย 
(รถ 10ล,อ) เข,าไปส6งสินค,าในมาเลเซีย โดยให,
เหตุผลว6ารถไทยไม6เป;นไปตามมาตรฐานสากล 
ทําให,ผู,ส6งออกของไทยต,องขนถ6ายสินค,าข้ึนรถ
มาลเซียท่ีบริเวณชายแดนทําให,เกิดความล6าช,า
และมีผลเสียต6อสินค,าเกษตรประเภทผักและ
ผลไม, 
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ตารางท่ี 27 แสดงผลการสังเคราะห� SWOT (ต6อ) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O9ความรุนแรงของสถานการณ�ขาดแคลนแรงงาน
ภายในประเทศและแนวโน,มค6าจ,างแรงงานที่สูงข้ึน
ในสาขาของกิจกรรมโลจิสติกส� เป;นแรงผลักดันให,
เกิดการโยกย,ายหน6วยธุรกิจการผลิตและบริการ
ไปสู6พื้นที่ต6างจังหวัด พื้นที่ชายแดนหรือประเทศ
เพื่อนบ,านที่เข,าถึงแรงงานได,สะดวกมากข้ึน 
O10 ศูนย�กลางกิจกรรมการค,าของโลกได,ย,ายไปจาก
ตลาดเดิม (ยุโรป อเมริกา และญี่ปุzน) ไปสู6ตลาดใหม6 
(GMS จีน และเอเชีย) 
O11แนวโน,มเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ,านของไทย
เติบโตในอัตราสูและเป;นตลาดที่สินค,าไทยได,รับ
ความนินมอย6างดี 

T7มาเลเซียกําหนดเงื่อนไขให,รถยนต�ที่ผ6านเข,า-
ออกมาเลเซียจะต,องจดทะเบียนและประกันภัย
ในมาเลเซีย โดยเฉพาะ รถขนส6งสินค,าจะต,องใช,
คนขับของมาเลเซียจึงจะได,รับการอํานวยความ
สะดวก 
T8 การค,าชายแดนบางส6วนดําเนินธุรกิจโดยไม6ผ6าน
ระบบธนาคารเพราะมูลค6าไม6สูงมากนัก และอาศัย
ความคุ,นเคยกัน บางครั้งจึงมีข,อพิพาทเกี่ยวกับ
คุณภาพสินค,า การส6งมอบและการชําระเงิน ซ่ึง
ทางราชการเข,าไปให,ความช6วยเหลือได,ยาก 

 

 จากตารางท่ี 27  การสังเคราะห�สภาพแวดล,อมทีมีอิทธิพลต6อการพัฒนาระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นําไปสู6การดําเนินการวิเคราะห�
ทางเลือกเพ่ือสร,างกลยุทธ� โดยใช,เทคนิค TOWS Matrix ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 28 แสดงผลการสังเคราะห� TOWS Matrix 

ป]จจัยภายใน ป]จจัยท่ีเป̂นจุดแข็ง ป]จจัยท่ีเป̂นจุดอ*อน 
                 ปmจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปmจจัยภายนอก 

S1 ประเทศไทยอยู6ในตําแหน6งท่ี
เป;นศูนย�กลาง การขนส6งของ
ภูมิภาค 
S2 โครงสร,างพื้นฐาน ทางบก
และทางอากาศครอบคลุมท่ัวถึง 
S3 ผู,ประกอบการไทยมีความ
ชํานาญด,านการบริการภายใน 
ประเทศ 
S4 ผู,ประกอบการไทยมีการรวมตัว
กันเป;นสมาพันธ�โลจิสติกส� 
S5ด6านท่ีมีมูลค6าการค,าชายแดน
สูงสุดคือด6านศุลกากรสะเดา ถัด
มาคือด6านศุลากรปาดังเบซาร� 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
S6 ประเทศไทยมีความใกล,ชิด
กับประเทศเพื่อนบ,าน 
S7 ต,นทุนแรงงานค6อนข,างตํ่า 

W1 มีต,นทุนโลจิสติกส�สูงกว6า
ประเทศเพื่อนบ,านท่ีเป;นคู6แข6ง 
W2 ผู,ประกอบการไทยยังขาด
ค ว า ม ต ร ะ ห น ัก ด ,า น ต ,น ท ุน     
โลจิสติกส� 
W3 ขาดการพัฒนาด,าน
ทรัพยากรมนุษย�ด,านโลจิสติกส� 
W4 ระบบการจัดการยังไม6ได,
มาตรฐานและครบวงจร 
W5 ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข,อมูล 
W6 นโยบายการพัฒนาด,าน
โครงสร,างพื้นฐานขาดความ
ชัดเจน 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการสังเคราะห� TOWS Matrix (ต6อ) 
ป]จจัยท่ีเป̂นโอกาส กลยุทธ� SO 

แนวทางเชิงรุก  
กลยุทธ� WO 

แนวทางเชิงแก�ไข 
O1 มีเส,นทาง (ถนน และรถไฟ) 
ท่ีเชื ่อมโยงตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  N-S และ E-W 
Economic corridor สร,าง
โอกาสท่ีดีในการเป;นศูนย�กลาง
เชื่อมต6อการขนส6งและเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคและประเทศเพ่ือน
บ,านตามด6านชายแดนฯ 
O2 การเปjด AEC ในปk 2559 
จะทําให,เกิดการไหลเวียนของ
สินค,า เงินทุน แรงงานได,อิสระ
ข้ึน  
O3 มีการพัฒนาเครือข6ายการ
คมนาคมขนส6งระหว6างกันเพ่ือ
ประโยชน�ด,านการค,าและการ
ลงทุน 
O4 การค,าภายในประเทศและ
ต6างประเทศขยายตัวทําให,อุป
สงค�บริการโลจิสติกส�เพ่ิมข้ึน 
O5 รัฐบาลมีนโยบายส6งเสริม
การพัฒนาระบบโลจิสติกส� 
O6 เป;น Gateway สําหรับการ
ขนส6งทางถนนสําหรับประเทศ
จีนตอนใต, 
 

1.การพัฒนาระบบราง เป;นสิ่ง
สําคัญ เพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพ
และลดต,นทุนโลจิสติกส� 
2. เน,นพัฒนาด,านโลจิสติกส� 
โดยการพัฒนาการขนส6ง
ต6อเนื่องหลายรูปแบบ ท้ังทาง
น้ํา ทางราง ทางถนน ทาง
อากาศ  และส6งเสริมการจัดต้ัง
ศูนย�กระจายสินค,า 
3.ปรับปรุง พัฒนาและผลักดัน
กฏหมายเพ่ือคุ,มครองผู,ใช,และ
ผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส� 
4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย ในการพัฒนาโลจิสติกส�
และและโซ6อุปทาน เพื่อเกิด
การไหลของข,อมูลสินค,าและ
บริการและคุ,มครองให,กับผู,ใช,
และผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส� 
5.พัฒนาตลาดการค,าชายแดน
ให,น6าสนใจในการค,าการลงทุน
จากผู,ประกอบการ และสร,าง
รายได,ให,ชุมชนเขตพ้ืนท่ื 

1. รัฐต,องออกกฎหมายและ
เอ้ืออํานวยการดําเนินธุรกิจโล
จิสติกส� รวมท้ังคอยกํากับดูแล
และให,บริการสนับสนุนการ
พัฒนาโลจิสติกส� เพ่ือพัฒนา
ไปสู6การเป;น Global Logistics  
2.พัฒนาโลจิสติกส� สนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการค,าชายแดนให,มี
ประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาบุคลากรด,านโลจสิติกส�
ให,มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ตามเปrาหมายยุทธศาสตร�ของ
ประเทศ 
4. ควรรื้อระบบ การบริหาร
อันเก่ียวเนื่องกับงานโลจิสติกส� 
เช6น เรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
ระบบภาษี กระบวนการศุลกากร 
การบริหารระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมท้ังกฎหมาย 
5.ควรมีกฏหมายท่ีส6 ง เสริม
พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส�ในระดับ 
SMEs 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการสังเคราะห� TOWS Matrix (ต6อ) 
ป]จจัยท่ีเป̂นโอกาส กลยุทธ� SO 

แนวทางเชิงรุก  
กลยุทธ� WO 

แนวทางเชิงแก�ไข 
O7 ความร6วมมือระดับอนุภูมิภาคเช6น 
GMS เป;นปmจจัยสําคัญในการพัฒนา 
โครงข6ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว6าง
ประเทศ 
O8ก ร ะ ตุ, น ก า ร แ ข6 ง ขั น ด, า น ก า ร
ให,บริการให, มีประสิทธิภาพากข้ึน 
ส6งผลดีต6อผู,ท่ีจะขยายตลาดบริการโล
จิสติกส�ไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
O9 ความรุนแรงของสถานการณ�ขาด
แคลนแรงงานภายในประเทศและ
แนวโน,มค6าจ,างแรงงานท่ีสูง ข้ึนใน
สาขาของกิจกรรมโลจิสติกส� เป;น
แรงผลักดันให,เกิดการโยกย,ายหน6วย
ธุรกิจการผลิตและบริการไปสู6 พ้ืนท่ี
ต6างจังหวัดพ้ืนท่ีชายแดนหรือประเทศ
เพ่ือนบ,านท่ีเข,าถึงแรงงานได,สะดวก
มากข้ึน 
O10 ศูนย�กลางกิจกรรมการค,าของโลก
ได,ย,ายไปจากตลาดเดิม (ยุโรป อเมริกา 
และญ่ีปุzน) ไปสู6ตลาดใหม6 (GMS จีน 
และเอเชีย) 
O11 แนวโน,มเศรษฐกิจประเทศเพ่ือน
บ,านของไทยเติบโตในอัตราสูงและ
เป;นตลาดท่ีสินค,าไทยได,รับความนิยม
อย6างดี 

 6.ภาครัฐ ศึกษาการเปjดเสรี
ทางการค,าอย6างจริงจังครบ 
360 องศา จะทําให,ได,เปรียบ
ทางการค,าระหว6างประเทศ 
อี ก ท้ั ง ยั ง ส า ม า ร ถ กํ าหน ด
นโยบายพัฒนาได,สอดคล,อง
กับยุทธศาสตร�ประเทศ 
7. ถ,าขยายตลาดไปยังประเทศ
เ พ่ื อ น บ, า น ค ว ร เ พ่ิ ม เ ติ ม ท่ี 
นครพนม เพราะสามารถเจาะ
ตลาด BRICS สอดคล,องกับ
การเปลี่ยนกลุ6มการค,าใหม6 
จากกลุ6ม EU เป;น BRICS 
8.กําหนดนโยบายการเ พ่ิม
กําลังพลคนโลจิสติกส� มากข้ึน 
จะทําให,สามารถรองรับธุรกิจ
บนเส,นทางความเป;นHUB 
ของประเทศไทยได, 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการสังเคราะห� TOWS Matrix (ต6อ) 
ป]จจัยท่ีเป̂นอุปสรรค กลยุทธ� ST 

แนวทางปaองกัน  
กลยุทธ� WT 

แนวทางเชิงรับ 

T1ผู,ประกอบการไทยต,อง
แข6งขันกับต6างชาติมากข้ึน 
T2 รัฐสร,างนโยบากีดกันภาษี
การขายท่ีค6อนข,างสูง สินค,า
บางรายการไม6สามารถส6งออก
ไปยังมาเลเซียได,อย6างเต็มท่ี 
T3ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ
โลก โดยเฉพาะยูโรโซนท่ียังมี
ปm ญ ห า เ รื่ อ ง หนี้ สิ น ร ะ ดั บ 
ประเทศ ทําให,มีการออกมา
ลงทุนในต6างประเทศน,อยลง 
T4ตลอดแนวชายแดนไทย-
มาเลเซีย มีการลักลอบค,าข,าม
แดนจํานวนมาก โดยมีสินค,า
ไทยท่ีลักลอบเข,ามาเลเซีย
ได,แก6  ข,าวสาร ผลไม,  ส6วน
สินค,าท่ีมาเลเซียลักลอบเข,าไทย 
ได,แก6 น้ํามันปาล�ม สุรา บุหรี่ 
ผลไม,เมืองหนาว และเนื้อวัว
แช6แข็ง 
T5ปmญหาความไม6สงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต,ทําให,
รถบรรทุกสินค,าไม6กล,าขนส6ง
สินค,าเข,าไปในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 
แตะต,องจอดขนถ6ายสินค,าท่ี 
อ.หาดใหญ6 จ.สงขลา 

1.รัฐควรจัดต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนงานพัฒนาโครงสร,าง
พ้ืนฐานและการจัดการโลจิสติกส�
ให,สอดคล,องกับยุทธ�ศาสตร�การ
พัฒนาเ ศ ร ษ ฐ ก ิจ ส ัง ค ม และ
สิ่งแวดล,อมของประเทศ 
2.การออกกฎหมายเพ่ือรองรับ
การขนส6งข,ามแดน โดยปmจจุบัน
มาเลเซียไม6อนุญาตให,รถบรรทุก
ของไทย (รถ 10ล,อ) เข,าไปส6ง
สินค,าในมาเลเซีย โดยให,เหตุผล
ว6 า ร ถ ไ ท ย ไ ม6 เ ป; น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล ทําให,ผู,ส6งออก
ของไทยต,องขนถ6ายสินค,าข้ึนรถ
มาลเซียท่ีบริเวณชายแดนทําให,
เกิดความล6าช,าและมีผลเสียต6อ
สินค,าเกษตรประเภทผักและ
ผลไม, อีก ท้ังมาเลเ ซีย กําหนด
เง่ือนไขให,รถยนต�ท่ีผ6านเข,า-ออก
มาเลเซียจะต,องจดทะเบียนและ
ป ร ะ กั น ภั ย ใ น ม า เ ล เ ซี ย 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ร ถ ข น ส6 ง สิ น ค, า 
Transportเ พ่ื อ ล ด ค ว า ม
เสียเปรียบในการขนส6งสินค,าผ6าน
แดน หากทําสําเร็จจะช6วยให,ไทย
สามารถขยายปริมาณการขนส6ง
สินค,าผ6านแดนมาเลเซียไปยัง
สิงคโปร�ได, 

1.ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช,
ประโยชน�จากท6าเรือปkนังซ่ึงมี
ความเหมาะสมกับการส6 ง
สินค,าในพ้ืนท่ีไปยังอินเดียและ
ตะวันออกกลาง 
2. ควรมีการขยายธุรกิจ (การ
ผลิต การค,า และผู,ประกอบ 
การโลจิสติกส�) ไปยังตลาดใน
ประเทศเพ่ือนบ,าน  
3. ควรมีการพัฒนาระบบการ
บริหารโลจิสติกส�ระดับชาติให,
มีมาตรฐานสูงขึ ้น เพื ่อที ่ส 6ง
สิ น ค, า คุ ณ ภ า พ สู ง แ ล ะ
สนับสนุนการขยายตัวของ
เครือข6ายการบริการโลจิสติกส� 
4.ธุรกิจการขนส6งและโลจิสติกส�
ควรจะมีการขยายในภูมิภาค 
เพ่ือท่ีจะส6งเสริมให,ไทยเป;น
ศูนย�กลางทางด,านโลจิสติกส�  
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการสังเคราะห� TOWS Matrix (ต6อ) 
ป]จจัยท่ีเป̂นอุปสรรค กลยุทธ� ST 

แนวทางเชิงปaองกัน 
กลยุทธ� WT 

แนวทางเชิงรับ 
T6มา เล เ ซี ย ไม6 อนุญาต ให,
รถบรรทุกของไทย (รถ 10ล,อ) 
เข,าไปส6งสินค,าในมาเลเซีย 
โดยให, เหตุผลว6ารถไทยไม6
เป;นไปตามมาตรฐานสากล 
ทําให,ผู,ส6งออกของไทยต,องขน
ถ6ายสินค,าข้ึนรถมาลเซียท่ีบริ
เวณชายแดนทําให,เกิดความ
ล6าช,าและมีผลเสียต6อสินค,า
เกษตรประเภทผักและผลไม, 
T7มาเลเซียกําหนดเง่ือนไขให,
ร ถ ย น ต� ท่ี ผ6 า น เ ข, า -อ อ ก
มาเลเซียจะต,องจดทะเบียน
และประกันภัยในมาเลเซีย 
โดยเฉพาะ รถขนส6งสินค,า
จะต,องใช,คนขับของมาเลเซีย
จึงจะได,รับการอํานวยความ
สะดวก 
T8การค,าชายแดนบางส6วน
ดําเนินธุรกิจโดยไม6ผ6านระบบ
ธนาคารเพราะมูลค6าไม6สูงมาก
นัก และอาศัยความคุ,นเคยกัน 
บางครั้งจึงมีข,อพิพาทเก่ียวกับ
คุณภาพสินค,า การส6งมอบ
และการชําระเงิน  ซึ ่งทาง
ร า ช ก า ร เ ข, า ไ ป ใ ห, ค ว า ม
ช6วยเหลือได,ยาก 

3.ภาษี มูลค6 า เ พ่ิมควรเป;น0% 
ให, กับนั กท6อง เ ท่ียวตามด6 าน
ชายแดน ท่ีมา ซ้ือสิ นค, าDuty 
Free ชายแดน เพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักท6องเท่ียว 
4.รัฐควรออกกฎระเบียบควบคุม 
การดําเนินธุรกิจให,ผ6านระบบ
ธนาคารเพ่ือลดขอพิพาทเก่ียวกับ
คุณภาพสินค,า การส6งมอบและ
การชําระเงิน  

5.ค ว า มต, อ ง ก า รบุ ค ล าก ร
ด,านโลจิสติกส�จะเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การค,ากับประเทศเพ่ือนบ,าน 
ซ่ึ ง เป; นผลมาจากการ เ กิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 จากตารางท่ี 28 การสังเคราะห� TOWS Matrix นําไปสู6การสร,างกลยุทธ� 4 แนวทางคือ 
1. กลยุทธ�เชิงรุก (SO Strategy) 

1.1 การพัฒนาระบบราง เป;นสิง่สําคัญ เพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพและลดต,นทุนโลจิสติกส� 
1.2 เน,นพัฒนาด,านโลจิสติกส� โดยการพัฒนาการขนส6งต6อเนื่องหลายรูปแบบ ท้ังทาง

น้ํา ทางราง ทางถนน ทางอากาศ  และส6งเสริมการจัดต้ังศูนย�กระจายสินค,า 
1.3 ปรับปรุง พัฒนาและผลักดันกฏหมายเพ่ือคุ,มครองผู,ใช,และผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส� 
1.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการพัฒนาโลจิสติกส�และและโซ6อุปทาน 

เพ่ือเกิดการไหลของข,อมูลสินค,าและบริการและคุ,มครองให,กับผู,ใช,และผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส� 
1.5 รัฐต,องให,ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด,านโลจิสติกส� ให,มีคุณภาพรองรับ

การพัฒนาตามเปrาหมายยุทธศาสตร�ของประเทศไทย 
1.6 พัฒนาตลาดการค,าชายแดนให,น6าสนใจในการค,าการลงทุนจากผู,ประกอบการ 

และสร,างรายได,ให,ชุมชนเขตพ้ืนท่ื 
2. กลยุทธ�เชิงปrองกัน (ST Strategy) 

2.1 รัฐควรจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนงานพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและการ
จัดการโลจิสติกส�ให,สอดคล,องกับยุทธ�ศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล,อมของประเทศ 

2.2 การออกกฎหมายเพ่ือรองรับการขนส6งข,ามแดน โดยปmจจุบันมาเลเซียไม6อนุญาต
ให,รถบรรทุกของไทย (รถ 10ล,อ) เข,าไปส6งสินค,าในมาเลเซีย โดยให,เหตุผลว6ารถไทยไม6เป;นไปตาม
มาตรฐานสากล ทําให,ผู,ส6งออกของไทยต,องขนถ6ายสินค,าขึ้นรถมาลเซียท่ีบริเวณชายแดนทําให,เกิด
ความล6าช,าและมีผลเสียต6อสินค,าเกษตรประเภทผักและผลไม,อีกท้ังมาเลเซียกําหนดเง่ือนไขให,รถยนต�
ท่ีผ6านเข,า-ออกมาเลเซียจะต,องจดทะเบียนและประกันภัยในมาเลเซีย โดยเฉพาะ รถขนส6งสินค,า 
Transport เพ่ือลดความเสียเปรียบในการขนส6งสินค,าผ6านแดน หากทําสําเร็จจะช6วยให,ไทยสามารถ
ขยายปริมาณการขนส6งสินค,าผ6านแดนมาเลเซียไปยังสิงคโปร�ได, 

2.3 ภาษีมูลค6าเพ่ิมควรเป;น 0% ให,กับนักท6องเท่ียวตามด6านชายแดนท่ีมาซ้ือสินค,า 
ปลอดภาษี ชายแดน เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท6องเท่ียว 

2.4 รัฐควรออกกฎระเบียบควบคุม การดําเนินธุรกิจให,ผ6านระบบธนาคาร เพ่ือลดขอ
พิพาทเก่ียวกับคุณภาพสินค,า การส6งมอบและการชําระเงิน 

3. กลยุทธ�เชิงแก,ไข (WO Strategy) 
3.1 รัฐต,องออกกฎหมายและเอ้ืออํานวยการดําเนินธุรกิจโลจิสติกส� รวมท้ังคอยกํากับ

ดูแลและให,บริการสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส� เพ่ือพัฒนาไปสู6การเป;น Global Logistics  
3.2 พัฒนาโลจิสติกส� สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค,า

ชายแดนให,มีประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนาบุคลากรด,านโลจิสติกส�ให,มีคุณภาพรองรับการพัฒนาตามเปrาหมาย

ยุทธศาสตร�ของประเทศ 
3.4 ควรรื้อระบบ การบริหารอันเก่ียวเนื่องกับงานโลจิสติกส� เช6น เรื่องการจัดสรร

งบประมาณ ระบบภาษี กระบวนการศุลากากร การบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ัง
กฎหมาย 
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3.5 ควรมีกฏหมายท่ีส6งเสริมพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส�ในระดับ SMEs 
3.6 ภาครัฐศึกษาการเปjดเสรีทางการค,า อย6างจริงจังครบ 360 องศา จะทําให,

ได,เปรียบทางการค,า ระหว6างประเทศ อีกทั้ง ยังสามารถกําหนดนโยบายพัฒนาได,สอดคล,องกับ
ยุทธศาสตร�ประเทศ 

3.7 ถ,าขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบ,าน ควรเพ่ิมเติมท่ี นครพนม เพราะสามารถ
เจาะตลาด BRICS สอดคล,องกับการเปลี่ยนกลุ6มการค,าใหม6 จากกลุ6ม EU เป;น BRICS 

3.8 กําหนดนโยบายการเพ่ิมกําลังพลคนโลจิสติกส� มากข้ึน จะทําให,สามารถรองรับ
ธุรกิจบนเส,นทางความเป;น HUB ของประเทศไทยได, 

4. กลยุทธ�เชิงรับ (WT Strategy) 
4.1 ศึกษาแนวทางการใช,ประโยชน�จากท6าเรือปkนังซ่ึงมีความเหมาะสมกับการส6ง

สินค,าในพ้ืนท่ีไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง 
4.2 ควรมีการขยายธุรกิจ (การผลิต การค,า และผู,ประกอบการโลจิสติกส�) ไปยัง

ตลาดในประเทศเพ่ือนบ,าน  
4.3 ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารโลจิสติกส�ระดับชาติให,มีมาตรฐานสูงข้ึน เพ่ือท่ี

ส6งสินค,าคุณภาพสูงและสนับสนุนการขยายตัวของเครือข6ายการบริการโลจิสติกส� 
4.4 ธุรกิจการขนส6งและโลจิสติกส�ควรจะมีการขยายในภูมิภาค เพื่อที่จะส6งเสริมให,

ไทยเป;นศูนย�กลางทางด,านโลจิสติกส�  
4.5 ความต,องการบุคลากรด,านโลจิสติกส�จะเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

การค,ากับประเทศเพ่ือนบ,าน ซ่ึงเป;นผลมาจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จากการวิเคราะห� SWOT และ การสังเคราะห� TOWS Matrix นําไปสู6การสร,างกลยุทธ�
การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยข้ัน
ตอนนี้ ได,สนทนากลุ6ม ( Focus Group) เพ่ือสรุปกลยุทธ�ท่ีเหมาะสม โดยการสนทนากลุ6ม จํานวน  
10 คน  จําแนกเป;น 2 กลุ6ม ได,แก6 

1. กลุ6มผู,ประกอบการโลจิสติกส� 
2. กลุ6มนักวิชาการด,านโลจิสติกส�ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 

 โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดทําหนังสือเชิญผู,มีส6วนได,ส6วนเสียทั้ง 2 กลุ6ม เพื่อร6วมพิจารณาวิเคราะห�และ

สังเคราะห�กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. ประสานงานสถานท่ีจัดประชุม เตรียมเอกสาร อุปกรณ� อาหารและเครื่องด่ืม ของสภา
อุตสาหกรรมแห6งประเทศไทย 

3. กําหนดประเด็นและชี้แจงวัตถุประสงค�ของการจัดสนทนากลุ6ม( Focus Group)  
4. นําเสนอผลการวิจัยในท่ีประชุม และสนทนากลุ6มจากผู,มีส6วนได,ส6วนเสียท้ัง 2 กลุ6มเพ่ือ

ค,นหากลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
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5. สรุปผลกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีได,จากการสนทนากลุ6ม (Focus Group)  
 จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ นํามาซ่ึงกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ�และการ
สนทนากลุ6ม (Focus Group) สามารถได,มาซ่ึงข,อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต6อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 29 สรุปกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ด,านการปรับปรุงโครงสร,างพ้ืนฐานโลจิสติกส�ไทย-มาเลเซีย ด,านการ
ขนส6งทางบก 

นโยบาย 
 

กลยุทธ� 

การปรับปรุ ง โครงสร, าง
พ้ืนฐานโลจิ ส ติกส� ไทย -
มาเลเซีย ด,านการขนส6ทางบก 

1. จัดทําโครงการ Thailand Connectivity มีเปrาหมายในการ
จัดระบบขนส6งเพ่ือการเชื่อมต6อระบบทางถนนกับประเทศเพ่ือนบ,าน 
รวมถึงแผนงานด,านส6งเสริมการท6องเท่ียว และการอํานวยความ
สะดวกในการเข,าถึงปmจจัยและแหล6งผลิตสินค,าเพ่ือเพ่ิมมูลค6าการซ้ือ
ขายและเพ่ิมความรวดเร็วในการขนส6ง 
2. การพัฒนา Land bridge เชื่อมโยงระหว6างไทย มาเลเซีย เพ่ือเป;น
ศูนย�กลางการขนส6งและโลจิสติกส� โดยการเพ่ิมการขนส6งทางน้ําเป;น
หลัก รองลงมาคือการขนส6งทางราง 
3.  การลดการขนส6งเท่ียวเปล6าของผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส� 

 
ตารางท่ี 30 สรุปกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนด,าน การปรับปรุงโครงสร,างพ้ืนฐานด,านโลจิสติกส�ไทย-มาเลเซีย ด,าน
การขนส6งทางราง 

นโยบาย 
 

กลยุทธ� 

การปรับปรุ ง โครงสร, าง
พ้ืนฐานด,านโลจิสติกส�ไทย-
มาเลเซีย ด,านการขนส6ง
ทางราง 

1. สนับสนุนให,มีสถานบรรจุและแยกสินค,ากล6อง (IDC) ตรงด6านปา
ดังเบซาร� เพ่ือเป;นจุดขนถ6ายสินค,าท่ีเป;นตู,คอนเทนเนอร� 
2. ผลักดันการพัฒนารถไฟรางคู6 เพ่ือให,ปริมาณการขนส6งสินค,าทาง
รางจากไทยไปมาเลเซีย ขนส6งได,มากข้ึนและมีความรวดเร็วข้ึน 
3.สนับสนุนให,ภาคเอกชนใช,ระบบการขนส6งทางราง โดยการปรับเปลี่ยน
โหมดการขนส6งไปสู6ทางรางและทางน้ํา 
4.การปฏิรูประบบรถไฟไทย โดยการขนส6งทางรางควรแยกออกมา
เป;นรูปบริษัทภายใต,การถือหุ,นของ รฟท เพื่อทําหน,าที่ในการ
ให,บริการด,านขนส6งทางราง  
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ตารางท่ี 31 สรุปกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด,านโลจิสติกส� 

นโยบาย 
 

กลยุทธ� 

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด,านโลจิสติกส� 

1. พัฒนาระบบ National Single Window และมอบหมายศุลกากร 
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแผน National Single Window 
(NSW)  เป;นรายปk 
2. ให,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดนโยบาย
ให,สิทธิพิเศษและใบอนุญาตทํางานแก6ผู,มีประสบการณ�ความรู,ด,าน
สารสนเทศและโลจิสติกส�ต6างประเทศ 
3. ส6งเสริมให,คนไทยเปjดบริษัทท่ีปรึกษาเก่ียวกับโลจิสติกส�และระบบ
สารสนเทศ 
4. สามารถเชื่อมโยงการขนส6งด,วยระบบฐานข,อมูล เพ่ือให,เกิดการค,าแบบ 
E-Commerce เต็มรูปแบบ ท้ังผู,ประกอบการรายใหญ6แลมุ6งพัฒนา SMEs 
5. ส6งเสริมให,มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส�ทีเป;น e-logistics ให,เข,า
มาสนับสนุนการทํางานของหน6วยงานต6างๆเพื่อความสะดวก 
รวดเร็วและความโปร6งใส  

 
ตารางท่ี 32 สรุปกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนด,านการพัฒนาและจัดการกําลังคนด,านโลจิสติกส� 
นโยบาย 

 
กลยุทธ� 

การพัฒนาและจัดการ
กําลังคนด,านโลจิสติกส� 

1. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด,านโลจิสติกส�ให,แก6ผู,ประกอบการไทยท่ี
มีการค,ากับประเทศมาเลเซีย 
2. ส6งเสริมให,มีหลักสูตรสหกิจศึกษาด,านโลจิสติกส�รวมกับสถาน
ประกอบการภาคเอกชน จะช6วยให,การสร,างและการผผลิต 
3. ส6งเสริมพัฒนาผู,ประกอบการโลจิสติกส�ระดับ SMEs ให,มีความรู, 
ความสามารถ เพ่ิมมากข้ึน โดยให,ความช6วยเหลือ สนับสนุนมาตรการ
ทางภาษี เงินทุน และเทคโนโลยี 
4.ส6งเสริมให,ผู,ประกอบการโลจิสติกส�พัฒนาองค�กรและได,รับ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและนําไปปฏิบัติงานจริงเป;นท่ียอมรับ
สามารถนําประกาศนียบัตรลดหย6อนภาษีได,เหมือนการอบรมและพัฒนา 
5.การยกระดับคนขับรถบรรทุก โดยเน,นการพัฒนาความรู,ความสามารถใน
การใช,ภาษาของประเทศเพ่ือนบ,าน 
6.การเป;นศูนย�กลางการฝ�กอบรมในภูมิภาคแข6งขันกับประเทศ
มาเลเซีย และประเทศในกลุ6มอาเซียน 
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ตารางท่ี 33 สรุปกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,านการส6งเสริมการค,าและการบริการด,านโลจิสติกส� 

นโยบาย 
 

กลยุทธ� 

การส6งเสริมการค,าและการ
บริการด,านโลจิสติกส� 

1.การพัฒนา SMEs ด,านโลจิสติกส� โดยการจับคู6ธุรกิจ (Business 
Matching) กับผู,ประกอบการในประเทศมาเลเซีย 
2.การส6งเสริมผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส�ในการลงทุนต6างประเทศ 
สําหรับผู,ประกอบการไทยท่ีมีขีดความสามารถในการลงทุนด,าน       
โลจิสติกส�ในต6างประเทศ 
3.ส6งเสริมพัฒนาโลจิสติกส�เพ่ือการค,า (Trade Logistics) ท้ังการค,า
ชายแดน การค,าผ6านแดน 
4.ออกกฏระเบียบข,อบั ง คับต6 างๆ ท่ี เ ก่ียวข,อง เ พ่ือส6 ง เสริม ขีด
ความสามารถการแข6งขันและคุ,มครองให,กับผู,ใช,และผู,ให,บริการ
ด,านโลจิสติกส�ให,เท6าเทียมกับประเทศมาเลเซีย 
5.รัฐบาลควรปรับราคาพลังงานให,เทียบเท6ากับราคาพลังงานของ
ประเทศมาเลเซีย เพ่ือไม6ก6อให,เกิดปmญหาการลักลอบขนน้ํามัน ตรง
บริเวณพ้ืนท่ีเชื่อมต6อไทย มาเลเซีย และสามารถช6วยลดต,นทุนการ
ขนส6งสินค,าและบริการได, 
6.ออกกฏหมายส6ง เสริม  สนับสนุน  และควบคุมมาตรฐาน
ผู,ประกอบการโลจิสติกส�ให,เป;นสากลและให,มีสภาวิชาชีพโลจิสติกส�
ทําหน,าท่ีกําหนดหลักเกณฑ� และแนวทางปฏิบัติ 
7.สนับสนุนการให,สินเชื่อกับ ผู, ให,บริการด,านโลจิสติกส� เพ่ือให,
สามารถแข6งขันด,านการให,บริการโลจิสติกส�กับประเทศมาเลเซียได, 

 
ตารางท่ี 34 สรุปกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนด,านการพัฒนากระบวนการศุลกากร 
นโยบาย 

 
กลยุทธ� 

การพัฒนากระบวนการ
ศุลกากร 

1. จัดทําศูนย� การให,บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ท่ีด6านศุลากรสะเดา 
และ ปาดังเซบาร� เพ่ือลดระยะเวลา และข้ันตอนในการทําธุรกรรม
ด,านการขนส6งสินค,าและบริการ 
2.ส6งเสริมศุลกากรทํางานเป;นกะ เนื่องจากสามารถลดต,นทุนให,แก6
ผู,ประกอบการในส6วนท่ีต,องจ6ายค6าล6วงเวลาในการทํางาน 
3.ขยายด6านศุลกากรสะเดา เพ่ือลดความแออัดจากการขนส6งทางถนน
เพ่ือข,ามไปส6งสินค,ายังประเทศมาเลเซีย 
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ตารางท่ี 35 สรุปกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,านการสร,างความร6วมมือระหว6างภาคเอกชน 

นโยบาย 
 

กลยุทธ� 

การสร,างความร6วมมือ
ระหว6างภาคเอกชน 

1. จัดต้ังสมาคมโลจิสติกส�ระหว6างประเทศไทยและมาเลเซีย 
2. รัฐบาลส6งเสริม สนับสนุนให,เกิดความร6วมมือของผู,ประกอบการ      
โลจิสติกส�ไทย-มาเลเซีย 
3. สร,างเครือข6ายการขนส6งหลายรูปแบบ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง“กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีวัตถุประสงค�  เพ่ือศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข/าสู1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข/าสู1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย เพ่ือพัฒนากลยุทธ�การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข/าสู1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครั้งนี้
ผู/วิจัยกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว/ 3 ข้ันตอน ได/แก1  
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียก1อนเข/าสู1ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาจากโดยการศึกษาเชิงเอกสารจาก (Documentary Analysis)จาก
เอกสารแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา และการสัมภาษณ�เชิงลึก (In – Depth 
Interviews) จากผู/ให/ข/อมูลหลักได/แก1 นายด1านศุลกากร และ หัวหน/าด1านศุลกากรอําเภอ สะเดา 
จังหวัดสงขลา หอการค/าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมแห1งประเทศไทย ผู/ประกอบการด/านโลจิ
สติกส� และนักวิชาการด/านโลจิสติกส� จํานวน 30 คน ระหว1างเดือนกุมภาพันธ� 2558 – มกราคม 
2559 วิเคราะห�ข/อมูลโดยการวิเคราะห�ข/อมูลเชิงพรรณาเนื้อหา (Descriptive Analysis)  
 ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียก1อนเข/าสู1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาเครื่องมือดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส� (Logistic Performance 
Index :LPI) เป]นการสร/างดัชนีชี้วัด เพ่ือวัดการปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic ว1ามีประสิทธิภาพ
ในระดับใด และการสัมภาษณ�เชิงลึกโดยผู/ให/ข/อมูลเดียวกับข้ันตอนท่ี 1 
 ข้ันตอนท่ี 3 สร/างกลยุทธ�ระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายในและภายนอก และการสนทนากลุ1ม (Focus 
group) จากผู/ให/ข/อมูลจํานวน 10 คน  ผู/วิจัยเลือกใช/เครื่องมือต1างๆท่ีสําคัญเพ่ือช1วยให/ผู/วิจัยสามารถ
เก็บข/อมูลได/ครบถ/วนถูกต/องตรงตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ประกอบด/วย เครื่องบันทึกเสียง 
(Audio Recorder) ใช/ในการบันทึกเสียงสัมภาษณ�ผู/ให/ข/อมูล โดยการนําเสียงท่ีได/มาถอดเทปให/อยู1ใน
รูปแบบของข/อความตัวอักษร แนวคําถามสัมภาษณ� ผู/วิจัยใช/แนวคําถามสัมภาษณ�ในกลุ1มผู/ให/ข/อมูล
หลักท้ัง 3 กลุ1ม โดยแนวคําถามเป]นแบบก่ึงโครงสร/างแบบปลายเปdดเพ่ือให/ผู/ให/ข/อมูลสําคัญแสดง
ทัศนะอย1างอิสระตามความรู/และประสบการณ�ท่ีมีอยู1 การตรวจแนวคําถามในการสัมภาษณ� โดยการ
นําแบบสัมภาษณ�ท่ีสร/างข้ึนไปให/คณะอาจารย�ท่ีปรึกษาได/ตรวจสอบความถูกต/องและความเหมาะสม 
และปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะอาจารย� ท่ีปรึกษาเพ่ือให/ ม่ันใจว1าแนวคําถามนั้นตรงกับ
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู/วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยออกเป]น 3 
ประเด็น ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ี 1 ผลการศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียก)อนเข�าสู)ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 ในกรอบการวิเคราะห� 6 ประเด็น พอสรุปได/ดังนี้ การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของ
ประเทศไทยจําเป]นอย1างยิ่งจะต/องเก่ียวข/องกับโครงสร/างพ้ืนฐานคมนาคมซ่ึงเก่ียวข/องกับแผนและ
นโยบายการก1อสร/างและการพัฒนาเส/นทางขนส1ง เช1น ทางถนน ทางราง ท1าเรือ สนามบิน เป]นต/น 
และกลไกภาครัฐ ท่ีเก่ียวข/องกับระบบกฏหมาย ข/อบังคับ รวมถึงข/อตกลงระหว1างประเทศ ไม1ว1าจะ
เป]นข/อตกลงการค/าชายแดน หรือข/อตกลงขนส1งระหว1างประเทศ รวมถึงข/อตกลงด/านการค/า เชน 
FTA WTO ท้ังนี้จากการจัดลําดับ Logistics Performance Index :LPI ในปi 2557 ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนนั้น ประเทศ สิงคโปร�อยู1ในอันดับหนึ่ง มาเลเซียเป]นอันดับสอง และไทยเป]นอันดับ
สาม เม่ือพิจารณาจากคะแนนในแต1ละด/าน พบว1าประเทศไทยมีความโดดเด1นทางด/านการส1งสินค/า
ตรงต1อเวลา (timeliness) มากเป]นอันดับแรก รองลงไปคือ ประเด็นทางด/านความสะดวกในการ
ขนส1งระหว1างประเทศ (international shipment) ในขณะที่ประเด็นท่ีเป]นจุดด/อยของไทย คือ 
ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร (customs) และความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส� (logistics 
competence) เนื่องจาก กระบวนการทางศุลกากรของประเทศไทยตรงบริเวณด1านศุลกากรสะเดามี
ความล1าช/า เพราะบริเวณพ้ืนท่ีมีความแออัด ทําให/การจราจรขนส1งติดขัด และด1านชายแดนถือเป]น
ประตูการค/าท่ีสําคัญต1อการค/าระหว1างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ/าน โดยประเทศมาเลเซีย
จะเป]นประเทศท่ีมีมูลค1าการค/ากับไทยมากท่ีสุด การพัฒนาโครงสร/างพ้ืนฐานท่ีด1านชายแดนถือเป]นสิ่ง
สําคัญท่ีรัฐบาล ต/องให/การสนับสนุนงบประมาณและดูแล  ปkญหาส1วนใหญ1ท่ีพบด/านศุลกากรคือ การ
ดําเนินพิธีการท่ีด1านชายแดน ท้ังในเรื่องการขอรับใบอนุญาตลและการตรวจปล1อยสินค/า ซ่ึงยังมีมี
ความล1าช/า และไม1สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นแนวทางการพัฒนาแก/ไขปkญหาดังกล1าว จึงเป]นเรื่องของ
นโยบายเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกต1อการเคลื่อนย/ายสินค/า และควรมีเทคโนโลยีทีทันสมัยให/กับ
ผู/ประกอบการด/านโลจิสติกส�ท่ีขนส1งสินค/าระหว1างประเทศ เนื่องจากผู/ประกอบการในปkจจุบันยังไม1มี
ความรู/ในด/านเทคโนโลยีสารสนเทศด/านโลจิสติกส�มากเพียงพอ อีกท้ังยังไม1มีการลงทุนในการติดต้ัง
ระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยเมือเทียบกับประเทศมาเลเซีย ท่ีรัฐบาลจะให/การสนับสนุนด/านนี้อย1างเต็มท่ี 
ท้ังนี้จําเป]นต/องอาศัยการพัฒนาการขนส1งทางรางเป]นหลัก เพราะการพัฒนาขนส1งทางจะช1วยลด
ต/นทุนในการขนส1งเนื่องจากสามารถขนสินค/าได/ครั้งละปริมาณมาก และจะช1วยลดปkญหาสภาพถนน
ชํารุดเสียหายจากการขนส1งสินค/าทางถนน และบริบทระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียก1อน
เข/าสู1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการสัมภาษณ� พบว1า ด1านศุลกากรสะเดาเป]นด1านท่ีมีมูลค1าการ
ขนส1งสินค/ามากท่ีสุดในประเทศไทย แต1ปkญหาท่ีพบของด1านศุลากากรสะเดาคือ ปkญหาความแออัด 
เนื่องจากบริเวณด1านมีพ่ืนท่ีคับแคบ แต1ทางด1านศุลกากรสะเดาได/มีแผนโครงการ 3 โครงการได/แก1 
โครงการปรับภูมิทัศน�ด1านใน โครงการปรับปรุงด1านศุลกากรสะเดา (ด1านพรมแดนสะเดา) โดยได/
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จัดทําเป]น 2 เฟส คือ เฟสท่ี 1 ด/านขาออก และ เฟสท่ี 2 ด/านขาเข/า และโครงการก1อสร/างด1าน
ศุลกากรสะเดาแห1งใหม1 เพ่ือลดปkญหาความคับแคบในการขนส1งสินค/าไปยังประเทศมาเลเซีย  และ
ดําเนินการทางด/านกรมศุลกากรด1านปาดังเบซาร� ด1านปาดังเบซาร�จะเน/นการขนส1งสินค/าทางรถไฟ 
โดยปkจจัยท่ีมีผลกระทบมากที่สุดของด1านปาดังเบซาร� คือ กฏระเบียบข/อปฏิบัติ การควบคุมการ
นําเข/าสินค/า โดยปkจจุบันประเทศไทย มีกรมประมาณ 30 กว1าหน1วยงานในการควบคุมการนําเข/า 
ไม1มีกฏหมายเป]นฉบับเดียว ต1างกรมต1างควบคุม ทําให/บางหน1วยงานส1วนกลางจัดเก็บเอกสาร บาง
หน1วยงานมอบอํานาจในพ้ืนท่ี ทําให/การค/า ผู/ประกอบการ กว1าจะได/ใบอนุญาตล1าช/าและติดปkญหา 
ทําให/เกิดความล1าช/าในเรื่องเอกสาร จึงควรจัดทํา National Single Window (NSW) กับหน1วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข/องด/วยเช1นกัน ทางศุลกากรปาดัง ได/สํารวจแล/วว1า การขนส1งสินค/าทางรางจะประหยัด
สินค/าได/ถึง 30% สามารถประหยัดงบประมาณแผ1นดินและประหยัดต/นทุนโลจิสติกส� ได/สูงข้ึนหากมี
รถไฟฟqารางคู1 นอกจากนี้ยังมีแผนเสริมเรื่องการสร/างคอนเทนเนอร�ยาร�ท (CY) ท่ีจะเสริมในเรื่องการ
กระจายและจุดขนถ1ายสินค/า นอกจากนี้ยังมีรถไฟขบวนพิเศษในการบรรทุกสินค/าพิเศษ จะขนส1ง
สินค/ามีการรับรองเวลาและควรมีการพัฒนาคุณภาพของผู/ให/บริการโลจิสติกส� รวมท้ังการติดตาม
สืบค/นสินค/าระหว1างการผลิตและขนส1ง ซ่ึงไทยต/องมีการพัฒนาการขนส1งทางรางและทางน้ําให/มาก
ข้ึนเพ่ือให/ผู/ประกอบ การมีทางเลือกในการขนส1งสินค/านอกจากทางถนนท่ีใช/กันอย1างแพร1หลาย ควร
มีความชํานาญในการใช/เทคโนโลยีเข/ามาเสริมเพ่ือให/การดําเนินงานนั้นเป]นไปอย1างมีระบบมากข้ึน 
ผู/ประกอบธุรกิจต/องเลือกวิธีการขนส1งทีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพ่ือการดําเนินธุรกิจมี
ความคล1องตัวมากยิ่งข้ึน และระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย ซ่ึงในการขนส1งต/องมีระบบการปqองกัน
การสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับสิ่งท่ีขนส1ง 
 
ประเด็นที่ 2 ผลการศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียก)อนเข�าสู)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลการวิจัยพบว1าผลการจัดอันดับความสําคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติกส�จากผู/ให/
ข/อมูลหลักจํานวน 30 ราย ได/ให/ความสําคัญ ในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส� โดยผู/ให/ข/อมูลหลัก
ให/ความเห็นว1า ประเทศไทยมีศักยภาพด/านการจัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาท่ีแข1งขันได/ (International 
Shipments) เป]นอับดับหนึ่งความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ(Logistics 
Competence) มีศักยภาพเป]นอันดับท่ี 2 การติดตามสถานะการจัดส1ง (Tracking & Tracing) มี
ศักยภาพเป]นลําดับท่ี 3 มีความตรงต1อเวลาในการจัดส1ง(Timeliness) เป]นลําดับท่ี 4 ประสิทธิภาพ
ของการดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร (Customs) มีศักยภาพเป]นลําดับท่ี 5 และคุณภาพของ
โครงสร/างพ้ืนฐานด/านการค/าและการขนส1ง (Infrastructure)เป]นลําดับสุดท/าย ซ่ึงแสดงให/เห็นว1า
ประเทศไทยควรให/ความสําคัญกับโครงสร/างพ้ืนฐานด/านการค/าและการขนส1งมากท่ีสุด และ ความสําคัญ
ในในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส�ด1านศุลกากรสะเดา โดยผู/ให/ข/อมูลหลักให/ความเห็นว1า 
ด1านศุลการกรสะเดามีศักยภาพในการติดตามสถานะการจัดส1ง (Tracking & Tracing) เป]นอันดับท่ี
หนึ่ง ความตรงต1อเวลาในการจัดส1ง(Timeliness) เป]นลําดับท่ีสอง ความสามารถและคุณภาพของ
บริการโลจิสติกส�ในประเทศ(Logistics Competence) เป]นลําดับท่ีสาม และประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร (Customs) ผู/ให/ข/อมูลหลักได/จัดอันดับศักยภาพไว/ในลําดับท่ีสี่ การ
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จัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาท่ีแข1งขันได/ (International Shipments) เป]นลําดับท่ี 5 และคุณภาพ
ของโครงสร/างพ้ืนฐานด/านการค/าและการขนส1ง (Infrastructure) เป]นลําดับสุดท/าย ซ่ึงยังคงแสดงให/
เห็นว1า คุณภาพของโครงสร/างพ้ืนฐานด/านการค/าและการขนส1ง (Infrastructure) คงเป]นประเด็นท่ี
ควรมีการพัฒนาเพ่ือสามารถแข1งขันด/านโลจิสติกส�กับประเทศเพ่ือนบ/านได/ ในศักยภาพการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส�ด1านศุลกากรปาดังเบซาร� โดยผู/ให/ข/อมูลหลักให/ความเห็นว1า ด1านปาดังเบซาร�
มีศักยภาพด/านการจัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาท่ีแข1งขันได/ (International Shipments) เป]นอันดับ
ท่ีหนึ่งรองลงมาคือ ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ(Logistics Competence) 
ตามด/วยการติดตามสถานะการจัดส1ง (Tracking & Tracing) ความตรงต1อเวลาในการจัดส1ง
(Timeliness) ท่ีมีศักยภาพเป]นลําดับท่ีสี่ ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร (Customs) 
มีศักยภาพลําดับท่ีห/า และคุณภาพของโครงสร/างพ้ืนฐานด/านการค/าและการขนส1ง (Infrastructure) 
เป]นลําดับสุดท/าย 

 
ประเด็นท่ี 3 ผลสร�างกลยุทธ$ระบบโลจิสติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว)า 
 นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานโลจิสติกส$ไทย-มาเลเซีย ด�านการขนส)ง
ทางบก ประกอบไปด/วย 4 กลยุทธ�ได/แก1 

1. จัดทําโครงการ Thailand Connectivity มีเปqาหมายในการจัดระบบขนส1งเพ่ือการ
เชื่อมต1อระบบทางถนนกับประเทศเพื่อนบ/าน รวมถึงแผนงานด/านส1งเสริมการท1องเท่ียว และการ
อํานวยความสะดวกในการเข/าถึงปkจจัยและแหล1งผลิตสินค/าเพ่ือเพ่ิมมูลค1าการซ้ือขายและเพ่ิมความ
รวดเร็วในการขนส1ง 

2. การพัฒนา Land bridge เชื่อมโยงระหว1างไทย มาเลเซีย เพ่ือเป]นศูนย�กลางการ
ขนส1งและโลจิสติกส� โดยการเพ่ิมการขนส1งทางน้ําเป]นหลัก รองลงมาคือการขนส1งทางราง 

3. จัดต้ังสํานักงานโครงสร/างพ้ืนฐานและโลจิสติกส�แห1งชาติ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร� 
นโยบาย แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

4. การลดการขนส1งเท่ียวเปล1าของผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส� 
 นโยบายท่ี 2 การปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานด�านโลจิสติกส$ไทย-มาเลเซีย ด�านการขนส)ง
ทางราง ประกอบด/วย 4 กลยุทธ� ได/แก1 

1. สนับสนุนให/มีสถานบรรจุและแยกสินค/ากล1อง (IDC) ตรงด1านปาดังเบซาร� เพ่ือเป]นจุด
ขนถ1ายสินค/าท่ีเป]นตู/คอนเทนเนอร� 

2. ผลักดันการพัฒนารถไฟรางคู1 เพื่อให/ปริมาณการขนส1งสินค/าทางรางจากไทยไป
มาเลเซีย ขนส1งได/มากข้ึนและมีความรวดเร็วข้ึน 

3. สนับสนุนให/ภาคเอกชนใช/ระบบการขนส1งทางราง โดยการปรับเปลี่ยนโหมดการขนส1ง
ไปสู1ทางรางและทางน้ํา 

4. การปฏิรูประบบรถไฟไทย โดยการขนส1งทางรางควรแยกออกมาเป]นรูปบริษัทภายใต/
การถือหุ/นของ รฟท เพ่ือทําหน/าท่ีในการให/บริการด/านขนส1งทางราง 
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 นโยบายท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด�านโลจิสติกส$ ประกอบด�วย 5 กลยุทธ$ 
ได�แก) 

1. พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และมอบหมายศุลกากร กําหนด
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแผน National Single Window (NSW)  เป]นรายปi 

2. ให/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดนโยบายให/สิทธิพิเศษและ
ใบอนุญาตทํางานแก1ผู/มีประสบการณ�ความรู/ด/านสารสนเทศและโลจิสติกส�ต1างประเทศ 

3. ส1งเสริมให/คนไทยเปdดบริษัทท่ีปรึกษาเก่ียวกับโลจิสติกส�และระบบสารสนเทศ 
4. สามารถเชื่อมโยงการขนส1งด/วยระบบฐานข/อมูล เพ่ือให/เกิดการค/าแบบ E-Commerce 

เต็มรูปแบบ ท้ังผู/ประกอบการรายใหญ1แลมุ1งพัฒนา SMEs 
5. ส1งเสริมให/มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส�ทีเป]น e-logistics ให/เข/ามาสนับสนุนการทํางาน

ของหน1วยงานต1างๆ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและความโปร1งใสลดการคอรัปชั่น 
 นโยบายท่ี 4 การพัฒนาและจัดการกําลังคนด�านโลจิสติกส$ ประกอบด�วย 6 กลยุทธ$ 
ได�แก) 

1. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด/านโลจิสติกส�ให/แก1ผู/ประกอบการไทยท่ีมีค/ากับประเทศ
มาเลเซีย 

2. ส1งเสริมให/มีหลักสูตรสหกิจศึกษาด/านโลจิสติกส�รวมกับสถานประกอบการภาคเอกชน 
จะช1วยให/การสร/างและการผผลิต 

3. ส1งเสริมพัฒนาผู/ประกอบการโลจิสติกส�ระดับ SMEs ให/มีความรู/ ความสามารถ เพ่ิม
มากข้ึน โดยให/ความช1วยเหลือ สนับสนุนมาตรการทางภาษี เงินทุน และเทคโนโลยี 

4. ส1งเสริมให/ผู/ประกอบการโลจิสติกส� พัฒนาองค�กรและได/รับประกาศนียบัตรรับรอง
คุณภาพและนําไปปฏิบัติงานจริงเป]นท่ียอมรับสามารถนําประกาศนียบัตรลดหย1อนภาษีได/เหมือนการ
อบรมและพัฒนา 

5. การยกระดับคนขับรถบรรทุก โดยเน/นการพัฒนาความรู/ความสามารถในการใช/ภาษา
ของประเทศเพ่ือนบ/าน 

6. การเป]นศูนย�กลางการฝ|กอบรมในภูมิภาคแข1งขันกับประเทศมาเลเซีย และประเทศใน
กลุ1มอาเซียน 
 นโยบายท่ี 5 การส)งเสริมการค�าและการบริการด�านโลจิสติกส$ ประกอบด/วย 7 กลยุทธ� 
ได/แก1 

1. การพัฒนา SMEs ด/านโลจิสติกส� โดยการจับคู1ธุรกิจ (Business Matching) กับ
ผู/ประกอบการในประเทศมาเลเซีย 

2. การส1งเสริม Logistics Service provider ในการลงทุนต1างประเทศ สําหรับ
ผู/ประกอบการไทยท่ีมีขีดความสามารถในการลงทุนด/านโลจิสติกส�ในต1างประเทศ 

3. ส1งเสริมพัฒนาโลจิสติกส�เพ่ือการค/า (Trade Logistics) ท้ังการค/าชายแดน การค/า
ผ1านแดน 

4. ออกกฏระเบียบข/อบังคับต1างๆท่ีเก่ียวข/องเพ่ือส1งเสริมขีดความสามารถการแข1งขัน
และคุ/มครองให/กับผู/ใช/และผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส�ให/เท1าเทียมกับประเทศมาเลเซีย 
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5. รัฐบาลควรปรับราคาพลังงานให/เทียบเท1ากับราคาพลังงานของประเทศมาเลเซีย เพ่ือ
ไม1ก1อให/เกิดปkญหาการลักลอบขนน้ํามัน ตรงบริเวณพ้ืนท่ีเชื่อมต1อไทย มาเลเซีย และสามารถช1วยลด
ต/นทุนการขนส1งสินค/าและบริการได/ 

6. ออกกฏหมายส1งเสริม สนับสนุน และควบคุมมาตรฐานผู/ประกอบการโลจิสติกส�ให/
เป]นสากลและให/มีสภาวิชาชีพโลจิสติกส�ทําหน/าท่ีกําหนดหลักเกณฑ� และแนวทางปฏิบัติ 

7. สนับสนุนการให/สินเชื่อกับ ผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส� (Logistics Service Provider: 
LSP) เพ่ือให/สามารถแข1งขันด/านการให/บริการโลจิสติกส�กับประเทศมาเลเซียได/ 
 นโยบายท่ี 6 การพัฒนากระบวนการทํางานของศุลกากร ประกอบด�วย 3  กลยุทธ$ 
ได�แก) 

1. จัดทําศูนย� การให/บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ท่ีด1านศุลากรสะเดา และ ปาดังเซบาร� 
เพ่ือลดระยะเวลา และข้ันตอนในการทําธุรกรรมด/านการขนส1งสินค/าและบริการ 

2. ส1งเสริมศุลกากรทํางานเป]นกะ เนื่องจากสามารถลดต/นทุนให/แก1ผู/ประกอบการ
ในส1วนท่ีต/องจ1ายค1าล1วงเวลาในการทํางาน 

3. ขยายด1านศุลกากรสะเดา เพ่ือลดความแออัดจากการขนส1งทางถนนเพ่ือข/ามไป
ส1งสินค/ายังประเทศมาเลเซีย 
 นโยบายท่ี 7 การพัฒนากระบวนการทํางานของศุลกากร ประกอบด�วย 3  กลยุทธ$ 
ได�แก) 

1. จัดต้ังสมาคมโลจิสติกส�ระหว1างประเทศไทยและมาเลเซีย 
2. รัฐบาลส1งเสริม สนับสนุนให/เกิดความร1วมมือของผู/ประกอบการโลจิสติกส�ไทย-

มาเลเซีย 
3. สร/างเครือข1ายการขนส1งหลายรูปแบบ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 จากวัตถุประสงค�การวิจัยเรื่อง กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู/วิจัยได/ดําเนินการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค�โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1. เพ่ือศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับการเข�าสู)ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1.1 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานทางด/านกรมศุลกากร พบว1า ด1านสะเดาปkจจุบันมี
การขยายด1านเพ่ือลดความแออัดโดยเพราะบริเวณตรวจคนเข/าเมือง เพ่ิมช1องทางให/บริการมากยิ่งข้ึน 
และข/อควรจะต/องปรับปรุงคือควรต/องรีบทําระบบ National Single window : NSW ซ่ึงสอดคล/อง
กับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ 2557 เห็นว1า การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส�ในอาเซียนควรจะมีการนําระบบ National Single Window (NSW)  มาใช/ทุก
ประเทศ 
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1.2 คุณภาพของโครงสร/างพื้นฐานด/านการค/าและการขนส1ง พบว1า คุณภาพของ
โครงสร/างพ้ืนฐานของด1านศุลการกรสะเดาถนนยังคงมีความแออัด และด1านศุลกากรท้ังสองด1านมี
สถานีบริการเชื้อเพลิง แต1ปาดังศุลกากรปาดังเบซาร�ไม1มีคลังสินค/าท้ังสองด1านมีความสะดวกในระบบ
สัญญาณโทรศัพท�ที่ใช/ในการสื่อสาร ซึ่งสอดคล/องกับ มีความสอดคล/องกับผลการวิจัยของวเรศรา  
วีระวัฒน� (2556) พบว1า ประเทศไทยกับมาเลเซียมีปkจจัยความพร/อมในการเชื่อมต1อมากที่สุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับลาว กัมพูชา และพม1า กล1าวคือมีโครงสร/างรางรถไฟท่ีเป]นขนาด มิเตอร� เกจ 
เหมือนกันและมีการให/บริการเดินรถไฟดีเซลรางระหว1างประเทศ และจากแนวคิดของธนาคารโลกท่ี
กล1าวไว/ว1า การประเมินประสิทธิภาพด/านโลจิสติกส�ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ1ม
อาเซียน ใช/โครงสร/างพ้ืนฐานเป]นเกณฑ�การวัด อีกท้ังผลการวิจัยของวิรชา สุขสิริวรบุตร (2554) ได/
ประยุกต�วิธีการวิเคราะห�ลําดับชั้นมาสร/างดัชนีชี้วัดการอํานวยความสะดวกในการค/าสําหรับท1าเรือ
ขนส1งสินค/าระหว1างประเทศของไทย โดยมีโครงสร/างพื้นฐานของท1าเรือ การบริหารจัดการท1าเรือ 
ระบบพิธีการศุลกากร และการบังคับใช/กฎระเบียบภาครัฐ  

1.3 การจัดการขนส1งสินค/าด/วยราคาท่ีแข1งขันได/ พบว1า ราคาในการจัดการขนส1งท้ังด1าน
ศุลกากรสะเดาและด1านศุลกากรปาดังเบซาร�มีการจัดการขนส1งสินค/าด/วยราคาท่ีแข1งขันได/ เนื่องจาก
ผู/ประกอบการไม1ได/นําเทคโนโลยีท่ีมีราคาสูงมาใช/ในการประกอบธุรกิจทําให/ต/นทุนในราคาขนส1งตํ่า 

1.4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ  พบว1า การให/บริการ
ของประเทศไทยยังขาดการฝ|กอบรมพนักงานให/มีความสามารถในการสื่อสารการให/คําปรึกษาการ
แก/ปkญหารวมถึงทักษะในการสื่อสารได/ชัดเจน    

1.5 การติดตามสถานะการจัดส1ง  พบว1า ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีระบบ
ติดตามการจัดส1ง โดยประเทศไทยจะใช/ระบบการติดตามด/วยระบบ GPS  

1.6 ความตรงต1อเวลาในการจัดส1ง พบว1า มาเลเซียมีข/อได/เปรียบกว1าประเทศไทยเพราะ
ระบอบการเมืองเข/มแข็ง สามารถขนส1งได/รวดเร็วเพราะ มีระบบสาธาณูปโภคท่ีดี คุณภาพถนนท่ีดี มี
ท1าเรือท่ีมีประสิทธิภาพ หากประเทศไทยนั้นจะมีความสามารถทางการส1งสินค/าตรงต1อเวลาเทียบเท1า
กับมาเลเซียนั้น จะต/องเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร/างพื้นฐานของประเทศให/เทียบเท1ากับประเทศ
มาเลเซียท้ังคุณภาพถนน ทางรางและทางน้ํา 

 
2. เพ่ือศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
การเข�าสู)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.1 ศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส� ด1านศุลกากรสะเดา พบว1า ด1านศุลการกร
สะเดามีศักยภาพในการติดตามสถานะการจัดส1ง เป]นอันดับท่ีหนึ่ง ความตรงต1อเวลาในการจัดส1งเป]น
ลําดับที่สอง ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ เป]นลําดับที่สาม และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร ผู/ให/ข/อมูลหลักได/จัดอันดับศักยภาพไว/ในลําดับ
ท่ีสี่ การจัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาท่ีแข1งขันได/ เป]นลําดับท่ี 5 และคุณภาพของโครงสร/างพ้ืนฐาน
ด/านการค/าและการขนส1ง เป]นลําดับสุดท/าย ซ่ึงยังคงแสดงให/เห็นว1า คุณภาพของโครงสร/างพ้ืนฐาน
ด/านการค/าและการขนส1ง คงเป]นประเด็นท่ีควรมีการพัฒนาเพ่ือสามารถแข1งขันด/านโลจิสติกส�กับ
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ประเทศเพ่ือนบ/านได/ ซ่ึงสอดคล/องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ
ปi 2557 

2.2 ศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส� ด1านศุลกากรปาดังเบซาร� พบว1า ด1านปาดังเบซาร�
มีศักยภาพด/านการจัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาท่ีแข1งขันได/ เป]นอันดับท่ีหนึ่งรองลงมาคือ ความสามารถ
และคุณภาพของบริการโลจิสติกส�ในประเทศ ตามด/วยการติดตามสถานะการจัดส1ง ความตรงต1อเวลา
ในการจัดส1ง ท่ีมีศักยภาพเป]นลําดับท่ีสี่ ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร   มี
ศักยภาพลําดับท่ีห/า และคุณภาพของโครงสร/าพ้ืนฐานด/านการค/าและการขนส1ง  เป]นลําดับสุดท/าย 
ซ่ึงสอดคล/องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติปi 2557 
 
3. เพ่ือสร�างกลยุทธ$การพัฒนาระบบโลจิสติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเข�าสู)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถกําหนดนโยบาย 7 ด�าน ดังนี้  
 นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานโลจิสติกส$ไทย-มาเลเซีย ด�านการขนส)ง
ทางบก ประกอบไปด�วย 4 กลยุทธ$ได�แก) 
 กลยุทธ�ท่ี 1.1 จัดทําโครงการ การเชื่อมโยงระหว1างประเทศไทย (Thailand Connectivity ) 
 โดยมีเปqาหมายในการจัดระบบขนส1งเพ่ือการเชื่อมต1อระบบทางถนนกับประเทศเพ่ือนบ/าน 
รวมถึงแผนงานด/านส1งเสริมการท1องเท่ียว และการอํานวยความสะดวกในการเข/าถึงปkจจัยและแหล1ง
ผลิตสินค/าเพ่ือเพ่ิมมูลค1าการซ้ือขายและเพ่ิมความรวดเร็วในการขนส1ง 
 กลยุทธ�ท่ี 1.2 การพัฒนา Land bridge  
 โดยมีเปqาหมายในการเชื่อมโยงระหว1างไทย มาเลเซีย เพื่อเป]นศูนย�กลางการขนส1ง
และโลจิสติกส� โดยการเพิ่มการขนส1งทางน้ําเป]นหลัก รองลงมาคือการขนส1งทางราง และให/มีการ
เชื่อมผ1านโดยการขนส1งทางถนน  
 กลยุทธ�ท่ี 1.3 จัดต้ังสํานักงานโครงสร/างพ้ืนฐานและโลจิสติกส�แห1งชาติ 

 เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร� นโยบาย แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ด/านโลจิสติกส�
โดยเฉพาะ จะทําให/เกิดประสิทธิภาพในด/านการขนส1งสินค/าไม1ว1าจะเป]น การขนส1งทางราง การขนส1งน้ํา 
การชนส1งทางถนน 
 กลยุทธ�ท่ี 1.4 การลดการขนส1งเท่ียวเปล1าของผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส� 
 ผู/ประกอบการควรมีพันธมิตรทางการค/าและมีการขนส1งสินค/าเที่ยวกลับ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส1งและเป]นการลดต/นทุนให/กับผู/ประกอบการประเทศไทยมาเลเซียตลอดจนการ
ขนส1งในกลุ1มประเทศอาเซียน 
 นโยบายท่ี 2 การปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานด�านโลจิสติกส$ไทย-มาเลเซีย ด�านการขนส)ง
ทางราง ประกอบด�วย 4 กลยุทธ$ ได�แก) 

 กลยุทธ�ท่ี 2.1 สนับสนุนให/มีสถานบรรจุและแยกสินค/ากล1อง (IDC) ตรงด1านปาดังเบซาร� 
เพ่ือเป]นจุดขนถ1ายสินค/าท่ีเป]นตู/คอนเทนเนอร� จะทําให/เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส1งทางราง และลด
ต/นทุนด/านเวลา หากมีสถานบรรจุและแยกสินค/ากล1อง (IDC) ทําให/ไม1ต/องลากสินค/าไปบรรจุตู/คอน
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เทนเนอร�ท่ี ลาดกระบังแล/วลากกลับมายังปาดังเบซาร� ท้ังนี้ สามารถสร/างสถานบรรจุและแยกสินค/า
กล1อง (IDC) ท่ี อําเภอทุ1งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป]นเส/นทางขนส1งทางรางท่ีเชื่อมต1อ
มายังสถานีรถไฟปาดังเบซาร�ได/ 

 กลยุทธ�ท่ี 2.2 ผลักดันการพัฒนารถไฟรางคู1 เพ่ือให/ปริมาณการขนส1งสินค/าทางรางจากไทย
ไปมาเลเซีย ขนส1งได/มากข้ึนและมีความรวดเร็วข้ึน โดยการได/รับงบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียได/พัฒนารถไฟรางคู1 แต1ประเทศไทยยังคงเป]นรางเด่ียว ทําให/รอบในการขนส1งสินค/า
ในแต1ละวันเพียง 300 ตู/คอนเทนเนอร� หากมีการพัฒนาเป]นระบบรางคู1จะสามารถขนส1งสินค/าทางราง
ได/มากข้ึน  

 กลยุทธ�ท่ี 2.3 สนับสนุนให/ภาคเอกชนใช/ระบบการขนส1งทางราง โดยการปรับเปลี่ยน
โหมดการขนส1งไปสู1ทางรางและทางน้ํา เพราะการขนส1งทางรางและทางน้ําเป]นการขนส1งสินค/าใน
ปริมาณน้ําหนักมากและขนส1งได/ครั้งละมากๆ หากมีโครงสร/างพื้นฐาน ท1าเรือ และระบบรางท่ีดี 
ภาคเอกชนควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส1งเพ่ือให/เกิดประสิทธิภาพด/านการขนส1งมากยิ่งข้ึน 

 กลยุทธ�ท่ี 2.4 การปฏิรูประบบรถไฟไทย  
 โดยการขนส1งทางรางควรแยกออกมาเป]นรูปบริษัทภายใต/การถือหุ/นของ รฟท คล/าย

โครงการแอร�พอร�ตลิ้ง เพ่ือทําหน/าท่ีในการให/บริการด/านขนส1งทางรางให/มีความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการบริการควรมีผู/เชี่ยวชาญ การดํานเนิงานควรนํารูปแบบการบริหารจัดการ บริษัท
การบินไทยเข/ามาเป]นโมเดล มีการกระจายหุ/นในตลาดหลักทรัพย� 
 นโยบายท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด�านโลจิสติกส$ ประกอบด�วย 5 กลยุทธ$ 
ได�แก) 

 กลยุทธ�ท่ี 3.1 พัฒนาระบบ National Single Window ควรให/กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข/ามามีส1วนร1วม เพราะ National Single Window ท่ีกรมศุลกากรพัฒนาเป]นการบูรณา
การเชิงข/อมูล (Solf ware) แต1จําเป]นจะต/องมี National Gate-Way ซ่ึงจะเป]นส1วนอง Network ให/
การ Access ข/อมูลซ่ึงจะมีขนาดใหญ1กว1า ระบบ E-Customs ในปkจจุบัน และควรมีการมอบหมาย
ศุลกากร กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแผน National Single Window เป]นรายปi รวมท้ัง
ปรับปรุงกฏระเบียบการค/าและการขนส1งข/ามแดน/ผ1านแดน (CBTA) เพ่ือลดต/นทุนด/านเอกสารและ
พิธีการอํานวยความสะดวกทางการค/า  

 กลยุทธ�ท่ี 3.2 ให/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดนโยบายให/สิทธิ
พิเศษและใบอนุญาตทํางานแก1ผู/มีประสบการณ�ความรู/ด/านสารสนเทศและโลจิสติกส�ต1างประเทศ 
เพ่ือให/มีผู/มีประสบการณ�สามารถเข/ามาช1วยในการทํางานด/านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยได/
รวมท้ังยังสามารถถ1ายทอดองค�ความรู/ให/กับผู/ทํางานด/านสารสนเทศและโลจิสติกส�ภายในประเทศไทย 

 กลยุทธ�ท่ี 3.3 ส1งเสริมให/คนไทยเปdดบริษัทท่ีปรึกษาเก่ียวกับโลจิสติกส�และระบบสารสนเทศ  
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 กลยุทธ�ท่ี 3.4 สามารถเชื่อมโยงการขนส1งด/วยระบบฐานข/อมูล เพ่ือให/เกิดการค/าแบบ E-
Commerce เต็มรูปแบบ ท้ังผู/ประกอบการรายใหญ1และมุ1งพัฒนา SMEs ให/มะบบฐานข/อมูลในการ
เชื่อมโยงการขนส1ง 

 กลยุทธ�ที่ 3.5 ส1งเสริมให/มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส�ทีเป]น e-logistics ให/เข/ามา
สนับสนุนการทํางานของหน1วยงานต1างๆ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและความโปร1งใสลดการคอรัปชั่น 

 นโยบายท่ี 4 การพัฒนาและจัดการกําลังคนด�านโลจิสติกส$ ประกอบด�วย 6 กลยุทธ$ 
ได�แก) 

 กลยุทธ�ท่ี 4.1 จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด/านโลจิสติกส�ให/แก1ผู/ประกอบการไทยท่ีทําการค/า
กับประเทศมาเลเซีย โดยในการจัดหลักสูตรดังกล1าว สถาบันการศึกษาควรทําความร1วมมือกับ
ผู/ประกอบการทีทําการค/ากับประเทศมาเลเซีย ในการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด/านโลจิสิกส�ท่ีได/
มาตรฐานสากล เพ่ือสร/างความเป]นมืออาชีพภาคเอกชนไทยในระดับสากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข1งขันของธุรกิจไทย (National Cometitiveness) และนําไปสู1การเชื่อมโยงและเติบโตของ
ธุรกิจระหว1างประเทศในกลุ1มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 กลยุทธ�ท่ี 4.2 ส1งเสริมให/มีหลักสูตรสหกิจศึกษาด/านโลจิสติกส�รวมกับสถานประกอบการ
ภาคเอกชน จะช1วยให/การสร/างและการผผลิตบัณฑิตด/านโลจิสติกส�ให/มีความรู/ความชํานาญ ด/านโลจิสติกส�
โดยเน/นการขนส1งสินค/าหลายรูปแบบกับประเทศในกลุ1มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และให/มีการทํา
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว1างประเทศที่ทําความร1วมมือ เพื่อได/ทราบถึงบริบทโลจิสติกส�ของ
ประเทศนั้นๆ 

 กลยุทธ�ท่ี 4.3 ส1งเสริมพัฒนาผู/ประกอบการโลจิสติกส�ระดับ SMEs ให/มีความรู/ ความสามารถ 
เพ่ิมมากข้ึน โดยให/ความช1วยเหลือ สนับสนุนมาตรการทางภาษี เงินทุน และเทคโนโลยี เพ่ือให/
ผู/ประกอบการระดับ SMEs มีเงินทุนในการลงทุนการขนส1งสินค/าระหว1างประเทศ และ สามารถนํา
เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมาใช/ในการติดตามสถานะการจัดส1งสินค/า  

 กลยุทธ�ท่ี 4.4 ส1งเสริมให/ผู/ประกอบการโลจิสติกส� พัฒนาองค�กรและได/รับประกาศนียบัตร
รับรองคุณภาพและนําไปปฏิบัติงานจริงเป]นท่ียอมรับสามารถนําประกาศนียบัตรลดหย1อนภาษีได/
เหมือนการอบรมและพัฒนา 

 กลยุทธ�ท่ี 4.5 การยกระดับคนขับรถบรรทุก โดยเน/นการพัฒนาความรู/ความสามารถใน
การใช/ภาษาของประเทศเพ่ือนบ/าน โดยภาครัฐร1วมกับภาคเอกชน ท่ีประกอบการด/านโลจิสติสก�โดย
การจัดอบรมให/ความรู/ด/านภาษาในกลุ1มอาเซียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให/บริการด/านโลจิสติกส�
ระหว1างประเทศ 

 กลยุทธ�ท่ี  4.6 การเป]นศูนย�กลางการฝ|กอบรมในภูมิภาคแข1งขันกับประเทศมาเลเซีย 
และประเทศในกลุ1มอาเซียน เพือจัดอบรมให/ความรู/ในด/านการขนส1งสินค/าระหว1างประเทศท้ังทางบท 
ทางน้ํา ทางราง และอบรมด/านภาษาท่ีใช/ในกลุ1มอาเซียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข1งขัน 
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 นโยบายท่ี 5 การส)งเสริมการค�าและการบริการด�านโลจิสติกส$ ประกอบด�วย 7 กลยุทธ$ 
ได�แก) 

 กลยุทธ�ท่ี  5.1 การพัฒนา SMEs ด/านโลจิสติกส� โดยการจับคู1ธุรกิจ (Business Matching) 
กับผู/ประกอบการในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงการพัฒนาเครือข1ายจะเป]นปkจจัยสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพ
การแข1งขัน ในการให/การพัฒนาท่ีเป]นแบบ Door to Door ซ่ึง SMEs ไทยไม1มีสาขาหรือบริษัทร1วม
ทุนก็จะสามารถไปใช/เครือข1ายหรือเอเย1นในประเทศมาเลเซียได/ ทั้งนี้สามารถนําไปสู1การเข/าสู1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 กลยุทธ�ท่ี  5.2 การส1งเสริม Logistics Service provider ในการลงทุนต1างประเทศ 

สําหรับผู/ประกอบการไทยที่มีขีดความสามารถในการลงทุนด/านโลจิสติกส�ในต1างประเทศ โดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐให/มีการร1วมทุนกับนักธุรกิจผู/ให/บริการโลจิสติกส�ในประเทศเพ่ือนบ/านและใน
กลุ1มประชาคมเศรษกิจอาเซียน 

 กลยุทธ�ท่ี  5.3 ส1งเสริมพัฒนาโลจิสติกส�เพ่ือการค/า (Trade Logistics) ท้ังการค/าชายแดน 
การค/าผ1านแดน เพ่ือเพ่ิมอํานาจทางการค/า ให/ผู/ประกอบการสามารถทําการค/าระหว1างประเทศท่ีสาม
ได/ 

 กลยุทธ�ท่ี  5.4 ออกกฏระเบียบข/อบังคับต1างๆท่ีเก่ียวข/องเพื่อส1งเสริมขีดความสามารถ
การแข1งขันและคุ/มครองให/กับผู/ใช/และผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส�ให/เท1าเทียมกับประเทศมาเลเซีย 

 กลยุทธ�ท่ี  5.5 รัฐบาลควรปรับราคาพลังงานให/เทียบเท1ากับราคาพลังงานของประเทศ
มาเลเซีย เพ่ือไม1ก1อให/เกิดปkญหาการลักลอบขนน้ํามัน ตรงบริเวณพ้ืนท่ีเชื่อมต1อไทย มาเลเซีย และ
สามารถช1วยลดต/นทุนการขนส1งสินค/าและบริการได/ 

 กลยุทธ�ท่ี 5.6 ออกกฏหมายส1งเสริม สนับสนุน และควบคุมมาตรฐานผู/ประกอบการโลจิสติกส�
ให/เป]นสากลและให/มีสภาวิชาชีพโลจิสติกส�ทําหน/าท่ีกําหนดหลักเกณฑ� และแนวทางปฏิบัติ 

 กลยุทธ�ท่ี  5.7 สนับสนุนการให/สินเชื่อกับ ผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส� (Logistics Service 
Provider: LSP) เพ่ือให/สามารถแข1งขันด/านการให/บริการโลจิสติกส�กับประเทศมาเลเซียได/ 
 นโยบายท่ี 6 การพัฒนากระบวนการทํางานของศุลกากร ประกอบด�วย 3  กลยุทธ$ 
ได�แก) 

 กลยุทธ�ท่ี  6.1 จัดทําศูนย� One Stop Service ท่ีด1านศุลากรสะเดา และ ปาดังเซบาร� 
เพ่ือลดระยะเวลา และข้ันตอนในการทําธุรกรรมด/านการขนส1งสินค/าและบริการ 

 กลยุทธ�ท่ี  6.2 ส1งเสริมศุลกากรทํางานเป]นกะ เนื่องจากสามารถลดต/นทุนให/แก1
ผู/ประกอบการในส1วนท่ีต/องจ1ายค1าล1วงเวลาในการทํางานระบบศุลกากร เพ่ือส1งผลให/การดําเนินงาน
ด/านศุลกการประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 กลยุทธ�ท่ี  6.3 ขยายด1านศุลกากรสะเดา เพ่ือลดความแออัดจากการขนส1งทางถนนเพ่ือ
ข/ามไปส1งสินค/ายังประเทศมาเลเซีย โดยภาครัฐให/งบประมาณสนับสนุน และการเวนคืนพืนท่ีชุมชน 
ในการขยายด1านดังกล1าว 
 นโยบายท่ี 7 การพัฒนากระบวนการทํางานของศุลกากร ประกอบด�วย 3  กลยุทธ$ 
ได�แก) 

 กลยุทธ�ท่ี 7.1 จัดต้ังสมาคมโลจิสติกส�ระหว1างประเทศไทยและมาเลเซีย โดยสมาชิกใน
สมาชิกในสมาคมคือผู/ประกอบการด/านโลจิสติกส�ท้ังของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพ่ือให/
สมาชิกของท้ังสองประเทศได/มีการแลกเปลี่ยนข/อมูลข1าวสารด/านโลจิสติกส� การพัฒนาระบบรูปแบบ
การขนส1ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสมามคมโลจิสติกส�ระหว1างประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ดําเนินการจัดอบรมให/ความรู/แก1สถาบันการศึกษา หรือหน1วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข/อง 

 กลยุทธ�ท่ี 7.2 รัฐบาลส1งเสริม สนับสนุนให/เกิดความร1วมมือของผู/ประกอบการโลจิสติกส�
ไทย-มาเลเซีย โดยการเป]นศูนย�กลางการให/ข/อมูลและการจัดสัมมนาที่เกี่ยวข/องกับท้ังสองประเทศ 
หรือจัดต้ังศูนย�ส1งเสริมผู/ประกอบการโลจิสติกส�ไทยมาเลเซียเพ่ือให/ ท้ังสองประเทศเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข1งขันของผู/ประกอบการในประเทศไทยมาเลเซีย 

 กลยุทธ�ท่ี 7.3 สร/างเครือข1ายการขนส1งหลายรูปแบบ  
 ผู/ประกอบการด/านการขนส1งควรมีการจัดต้ังสมาคมขนส1งหลายรูปแบบข้ึนเฉพาะ

ประเทศไทย มาเลเซีย โดยเป]นกลุ1มผู/ประการการชนส1งทางน้ํา ทางถนน และองค�กรรัฐวิสาหกิจการ
รถไฟท่ีจะเป]นเครือข1ายในการแลกเปลี่ยนข/อมูลข1าวสาร และการช1วยเหลือผู/ประกอบการขนส1ง
รูปแบบต1างๆท่ีมีปkญหาในการขนส1งสินค/า ซ่ึงการสร/างเครือข1ายดังกล1าวจะทําให/เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข1งขันและยังสร/างความเชื่อม่ันให/กับประเทศท่ีส1งสินค/ากับประเทศไทย 
 จากการวิจัยกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เม่ือพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของไทย 
ฉบับท่ี 2 (2556-2560) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ จะเห็นได/ว1า
มีการดําเนินการไปแล/วบางกลยุทธ� และอยู1ระหว1างการดําเนินงานบางกลยุทธ� โดยมีกลยุทธ�ท่ีผู/วิจัย
นําเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือให/สอดคล/องกับบริบทและสภาพแวดล/อม ซ่ึงเป]นประโยชน�ต1อองค�กร อย1างไรก็
ตามงานวิจัยครั้งนี้ได/จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี ความคิดเห็น และข/อเสนอแนะจากผู/ให/ข/อมูลหลัก 
ซ่ึงสามารถเกิดประโยชน�ในการนําไปใช/เชิงนโยบาย และนําไปสู1การปฏิบัติตลอดจนสามารถควบคุม
และเป]นตัวชี้วัดได/ของรัฐในระดับระดับท/องถ่ิน ภูมิภาค และ ระดับประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน ดัง
แสดงในตารางต1อไปนี้  
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ตารางท่ี 36 นโยบายท่ี 1 การปรับปรุงโครงสร/างพ้ืนฐานโลจิสติกส�ไทย-มาเลเซีย ด/านการขนส1งทางบก 
นโยบาย 

 
กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

การปรับปรุง
โครงสร/าง
พ้ืนฐานโลจิสติกส�
ไทย-มาเลเซีย 
ด/านการขนส1ง 
ทางบก 

1.จัดทําโครงการ Thailand Connectivity 
มีเปqาหมายในการจัดระบบขนส1งเพ่ือ
การเชื่อมต1อระบบทางถนนกับประเทศ
เพ่ือนบ/าน รวมถึงแผนงานด/านส1งเสริม
การท1องเ ท่ียวและการอํานวยความ
สะดวกในการเข/าถึงปkจจัยและแหล1ง
ผลิตสินค/าเพ่ือเพ่ิมมูลค1าการซ้ือขายและ
เพ่ิมความรวดเร็วในการขนส1ง 

1.เ พ่ิมขีดความสามารถในการ
แข1งขันท้ังภาครัฐและเอกชนใน
ระบบโลจิสติกส�ของไทยมาเลเซีย
รวมท้ังเชื่อมโยงการเคลื่อนย/ายสู1
ภูมิภาคในอาเซียน 
2.ลดต/นทุนในการขนส1งทางบก
ของประเทศไทยมาเลเซียตลอดจน
การ เ ชื่ อม กับประ เทศในกลุ1 ม
อาเซียน 

 2.การพัฒนา เส/นทางเชื่อมโยงชายฝk�ง
ทะเล (Land bridge) เชื่อมโยงระหว1าง
ไทย มาเลเซีย เพื่อเป]นศูนย�กลางการ
ขนส1งและโลจิสติกส�โดยการเพ่ิมการ
ขนส1งทางน้ําเป]นหลัก รองลงมาคือการ
ขนส1งทางราง 

1.เ พ่ิมขีดความสามารถในการ
แข1งขันท้ังภาครัฐและเอกชนใน
ระบบโลจิสติกส�ของไทยมาเลเซีย
รวมท้ังเชื่อมโยงการเคลื่อนย/ายสู1
ภูมิภาคในอาเซียน 
2.เป]นการขนส1งทางเลือก 

 3.จัดต้ังสํานักงานโครงสร/างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส�แห1งชาติ เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร�  นโยบาย แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ 

เกิดความร1วมมือระหว1างประเทศ
ท้ังภาครัฐและเอกชนนําไปสู1การ
ทํา National Single Window 
(NSW) 

 4.การลดการขนส1ง เ ท่ียวเปล1าของผู/
ให/บริการด/านโลจิสติกส� 

ลดต/นทุนให/ กับผู/ประกอบการ
ประเทศไทยมาเลเซียตลอดจนการ
ขนส1งในกลุ1มประเทศอาเซียน 
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ตารางท่ี 37 นโยบายท่ี 2 การปรับปรุงโครงสร/างพ้ืนฐานด/านโลจิสติกส�ไทย-มาเลเซีย ด/านการขนส1ง
ทางราง 

นโยบาย 
 

กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

การปรับปรุง
โครงสร/างพ้ืนฐาน
ด/านโลจิสติกส�
ไทย-มาเลเซีย 
ด/านการขนส1ง 
ทางราง 

1. สนับสนุนให/มีสถานบรรจุและแยก
สินค/ากล1อง (IDC) ตรงด1านปาดังเบซาร� 
เพ่ือเป]นจุดขนถ1ายสินค/าท่ีเป]นตู/คอน
เทนเนอร� 

1.เพ่ิมขีดความสามารถในการขนส1ง
ทางรางมากยิ่งข้ึน 
2.ลดต/นทุนการขนส1งในประเทศไทย 
มาเลเซียตลอดจนการเชื่อมโยงกลุ1ม
ประเทศอาเซียน 

 2. ผลักดันการพัฒนารถไฟรางคู1 เพ่ือให/
ปริมาณการขนส1งสินค/าทางรางจากไทย
ไปมาเลเซีย ขนส1งได/มากข้ึนและมีความ
รวดเร็วข้ึน 

เพ่ิมขีดความสามารถในการขนส1ง
ทางราง 

 3.สนับสนุนให/ภาคเอกชนใช/ระบบการ
ขนส1งทางราง โดยการปรับเปลี่ยนโหมด
การขนส1งไปสู1ทางรางและทางน้ํา 

เพ่ิมขีดความสามารถในการขนส1ง
ทางรางให/กับผู/ประกอบการ 

 4.การปฏิรูประบบรถไฟไทย โดยการ
ขนส1งทางรางควรแยกออกมาเป]นรูป
บริษัทภายใต/การถือหุ/นของ รฟท เพ่ือ
ทําหน/าท่ีในการให/บริการด/านขนส1ง 
ทางราง 

เพ่ือให/ เกิดความสามารถในการ
แข1งขันของการขนส1งทางราง 

 
ตารางท่ี 38 นโยบายท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด/านโลจิสติกส� 

นโยบาย 
 

กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศด/าน  
โลจิสติกส� 

1.พัฒนาระบบ National Single Window 
และมอบหมายศุลกากร กําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของแผน National 
Single Window (NSW) เป]นรายปi 

มีประสิทธิภาพด/านพิธีการศุลกากร 
ส1งผลต1อระบบโลจิสติกส�ในอาเซียน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2.ให/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนดนโยบายให/สิทธิ
พิเศษและใบอนุญาตทํางานแก1ผู/ มี
ประสบการณ�ความรู/ด/านสารสนเทศ
และโลจิสติกส�ต1างประเทศ 

บุคคลากรด/านโลจิสติกส�มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 38 นโยบายท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด/านโลจิสติกส� (ต1อ) 
นโยบาย 

 
กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

 3.ส1งเสริมให/คนไทยเปdดบริษัทท่ีปรึกษา
เก่ียวกับโลจิสติกส�และระบบสารสนเทศ 

บุคคลากรด/านโลจิสติกส�มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 4.สามารถเชื่อมโยงการขนส1 งด/วย
ระบบฐานข/อมูล เพ่ือให/เกิดการค/าแบบ 
E-Commerce เต็มรูปแบบ ทั้ง
ผู/ประกอบการรายใหญ1และมุ1งพัฒนา 
SMEs 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข1งขัน
ในการทําการค/าระหว1างประเทศ 

 5.ส1 ง เ ส ริ ม ใ ห/ มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส�ทีเป]น e-logistics ให/
เ ข/ า ม าสนั บสนุ น กา ร ทํ า ง านขอ ง
หน1วยงานต 1างๆเ พื ่อความสะดวก 
รวดเร็วและความโปร1งใส 

ทําให/ระบบโลจิสติกส�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ตารางท่ี 39 นโยบายท่ี 4 การพัฒนาและจัดการกําลังคนด/านโลจิสติกส� 

นโยบาย 
 

กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

การพัฒนาและ
จัดการกําลังคน
ด/านโลจิสติกส� 

1.จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด/านโลจิสติกส�
ให/แก1ผู/ประกอบการไทยท่ีทําการค/ากับ
ประเทศมาเลเซีย 

มีบุคคลากร ท่ี มี คุณภาพ และ
สอดคล/องกับวิชาชีพมากยิ่งข้ึน 

 2.ส1งเสริมให/มีหลักสูตรสหกิจศึกษาด/านโล 
จิสติกส�รวมกับสถานประกอบการภาคเอกชน 
จะช1วยให/การสร/างและการผลิตบัณฑิต 

มีบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะตาม
ความต/องการของผู/ประกอบการ 

 3.ส1งเสริมพัฒนาผู/ประกอบการโลจิสติกส� 
ระดับ SMEs ให/มีความรู/ ความสามารถ เพ่ิม
มากข้ึน โดยให/ความช1วยเหลือ สนับสนุน
มาตรการทางภาษี เงินทุน และเทคโนโลยี 

ผู/ประกอบการมีคุณภาพและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข1งขัน 

 4.ส1 ง เสริมให/ผู/ประกอบการโลจิส ติกส� 
พัฒนาองค�กรและได/รับประกาศนียบัตร
รับรองคุณภาพและนําไปปฏิบัติงานจริงเป]น
ท่ียอมรับสามารถนําประกาศนียบัตร
ลดหย1อนภาษีได/ เหมือนการอบรมและ
พัฒนา 

ผู/ประกอบการมีคุณภาพและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข1งขัน 
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ตารางท่ี 39 นโยบายท่ี 4 การพัฒนาและจัดการกําลังคนด/านโลจิสติกส� (ต1อ) 
นโยบาย 

 
กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

 5.การยกระดับคนขับรถบรรทุก โดยเน/น
การพัฒนาความรู/ความสามารถในการใช/
ภาษาของประเทศเพ่ือนบ/าน 

คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห/ บ ริ ก า ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 6.การเป]นศูนย�กลางการฝ|กอบรมในภูมิภาค
แข1งขันกับประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ในกลุ1มอาเซียน 

มีกลไกการ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย�เพือรองรับระบบโลจิสติกส�
ในกลุ1 มป ระชาคม เศรษฐ กิจ
อาเซียน 

 
ตารางท่ี 40 นโยบายท่ี 5 การส1งเสริมการค/าและการบริการด/านโลจิสติกส� 

นโยบาย 
 

กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

การส1งเสริม
การค/าและการ
บริการด/าน          
โลจิสติกส� 

1. การพัฒนา SMEs ด/านโลจิสติกส� โดยการจับคู1
ธุรกิจ (Business Matching) กับผู/ประกอบการ
ในประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือเพ่ิมอํานาจทางการค/า 

 2. การส1งเสริม Logistics Service provider ใน
การลงทุนต1างประเทศ สําหรับผู/ประกอบการไทย
ท่ีมีขีดความสามารถในการลงทุนด/านโลจิสติกส�ใน
ต1างประเทศ 

เพ่ิมโอกาสให/กับ
ผู/ประกอบการ 

 3.ส1งเสริมพัฒนาโลจิสติกส�เ พ่ือการค/า(Trade 
Logistics) ท้ังการค/าชายแดน การค/าผ1านแดน 

เพ่ิมโอกาสให/กับ
ผู/ประกอบการ 

 4.ออกกฏระเบียบข/อบังคับต1างๆท่ีเก่ียวข/องเพ่ือ
ส1งเสริมขีดความสามารถการแข1งขันและคุ/มครอง
ให/ กับผู/ ใช/และผู/ ให/บริการด/านโลจิสติกส� ให/       
เท1าเทียมกับประเทศมาเลเซีย 

เพ่ิมโอกาสให/กับ
ผู/ประกอบการ 

 5.รัฐบาลควรปรับราคาพลังงานให/เทียบเท1ากับ
ราคาพลังงานของประเทศมาเลเซียเพ่ือไม1ก1อให/ 
เกิดปkญหาการลักลอบขนน้ํามัน ตรงบริเวณพ้ืนท่ี
เชื่อมต1อไทย มาเลเซีย และสามารถช1วยลดต/นทุน
การขนส1งสินค/าและบริการได/ 

เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข1งขัน 
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ตารางท่ี 40 นโยบายท่ี 5 การส1งเสริมการค/าและการบริการด/านโลจิสติกส� (ต1อ) 
นโยบาย กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

การส1งเสริม
การค/าและการ
บริการด/าน          
โลจิสติกส� 

6.ออกกฏหมายส1งเสริม สนับสนุน และควบคุม
มาตรฐานผู/ประกอบการโลจิสติกส�ให/เป]นสากล
และให/มีสภาวิชาชีพโลจิสติกส�ทําหน/าท่ีกําหนด
หลักเกณฑ� และแนวทางปฏิบัติ 

สร/างความเชื่อม่ันให/กับคู1
ค/ า ใ นป ร ะ เทศ ไทย  ม า
แลเซียตลอดจนอาเซียน 

 7.สนับสนุนการให/สินเชื่อกับ LSP เพ่ือให/สามารถ
แข1งขันด/านการให/บริการโลจิสติกส�กับประเทศ
มาเลเซียได/ 

เ พ่ิมขีดความสามารถใน
การแข1งขัน 

 
ตารางท่ี 41 นโยบายท่ี 6 การพัฒนากระบวนการศุลกากร 

นโยบาย กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

การพัฒนา
กระบวนการ
ศุลกากร 

1.จัดทําศูนย� One Stop Service ท่ี
ด1านศุลากรสะเดา และ ปาดังเซบาร� เพ่ือ
ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการทํา
ธุรกรรมด/านการขนส1งสินค/าและบริการ 

ทําให/เกิดความรวดเร็วในการ
ให/บริการและลดต/นทุนสําหรับ
ผู/ประกอบการ 

 2.ส1งเสริมศุลกากรทํางานเป]นกะเนื่องจาก
สามารถลดต/นทุนให/แก1ผู/ประกอบการใน
ส1วนท่ีต/องจ1ายค1าล1วงเวลาในการทํางาน 

ระบบศุลกากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 3.ขยายด1านศุลกากรสะเดา เพ่ือลดความ
แออัดจากการขนส1งทางถนนเพ่ือข/ามไป
ส1งสินค/ายังประเทศมาเลเซีย 

ลดต/นทุนในการขนส1งสินค/า 

 
ตารางท่ี 42  นโยบายท่ี 7 การสร/างความร1วมมือระหว1างภาคเอกชน 

นโยบาย 
 

กลยุทธ$ ผลลัพธ$ 

การสร/างความ
ร1วมมือระหว1าง
ภาคเอกชน 

1.จัดต้ังสมาคมโลจิสติกส�ระหว1างประเทศ
ไทยและมาเลเซีย 

เ พ่ิม ขีดความสามารถในการ
แข1งขันของผู/ประกอบการใน
ประเทศไทยมาเลเซีย 

 2.รัฐบาลส1งเสริม สนับสนุนให/เกิดความ
ร1วมมือของผู/ประกอบการโลจิสติกส�ไทย-
มาเลเซีย 

เ พ่ิม ขีดความสามารถในการ
แข1งขันของผู/ประกอบการใน
ประเทศไทยมาเลเซีย 

 3.สร/างเครือข1ายการขนส1งหลายรูปแบบ เ พ่ิม ขีดความสามารถในการ
แข1งขันของผู/ประกอบการใน
ประเทศไทยมาเลเซีย 
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 จากนโยบาย 7 ด/าน นํามาซ่ึงกลยุทธ� 32 กลยุทธ� ผู/วิจัยได/สรุปออกมาเป]น โมเดลภาพ 
Conectivity Chain ดังภาพท่ี 12 
 

 
 
ภาพท่ี 12 โมเดล Conectivity Chain 

 
 จากภาพแสดงให/เห็น องค�ประกอบในการสร/างกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซีย ประกอบไปด/วยการพัฒนาโครงสร/างพ้ืนฐานทางถนนให/มีการอํานวยความ
สะดวกทางการค/าและการขนส1ง การพัฒนารูปแบบการขนส1งทางรางให/เปลี่ยนจากรางเด่ียวเป]นรางคู1
เพ่ือการขนส1งสินค/าท่ีมีปริมาณมากข้ึนและเป]นช1องทางการขนส1งสินค/าจากไทย ไปยัง มาเลเซียอีก
ช1องทาง การพัฒนาการดําเนินงานด/านศุลกากรให/มีการจัดทําแบบเบ็ดเสร็จ และมีการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช/ในการดําเนินงานด/านศุลกากรและการขนส1งของผู/ประกอบการด/านโลจิสติกส� การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�ให/มีความรู/ความสามารถเฉพาะด/าน และเสริมสร/างทักษะภาษาให/กับบุคลากร อีกท้ัง
มีการสร/างความร1วมือระหว1างภาคเอกชนเพ่ือเป]นพันธมิตรทางการค/าและการบริการเพ่ือส1งเสริม
การค/าและการลงทุน ท้ังนี้ผู/วิจัยเห็นว1าสิ่งสําคัญท่ีจะทําให/การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซีย มีการพัฒนาต/องเริ่มจากการพัฒนาโครงสร/างพ้ืนฐานเป]นสิ่งสําคัญ 
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ประโยชน$ของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถใช/เป]นกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้จึงก1อให/เกิดประโยชน�เชิงทฤษฏี 
(Theoretical Contributions) เพ่ือนําผลการวิจัยไปพัฒนาต1อยอดองค�ความรู/ใหม1 และประโยชน�เชิง
การจัดการ (Managerial Contributions) เกิดประโยชน�ในการนําไปใช/เชิงนโยบาย และนําไปสู1การ
ปฏิบัติตลอดจนสามารถควบคุมและเป]นตัวชี้วัดได/ของรัฐในระดับระดับท/องถิ่น ภูมิภาค และ 
ระดับประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
1. ประโยชน$เชิงทฤษฏี 

 งานวิจัยครั้งนี้ก1อให/เกิดประโยชน�ในเชิงทฤษฏีสองประการ ประการแรก เป]นการประเมิน
ศักยภาพระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย มาเลเซีย ท่ีใช/แบบประเมินของธนาคารโลก (LPI) บูรณาการ
กับการวิเคราะห�เชิงคุณภาพ โดยแบบประเมินดังกล1าวได/มีการปรับปรุงจากแนวคิดของธนาคารโลก 
เพ่ือให/สอดคล/องกับบริบทระบบโลจิสติกส�ไทย มาเลเซีย ประการที่สอง การวิจัยครั้งนี้ ได/นํา
กระบวนการเชิงกลยุทธ� โดยเริ่มต้ังแต1วิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายในด/วยเครืองมือ Value Chain 
การวิเคราะห�สภาพแวดล/อมภายนอกด/วย PESTEL แล/วนํามากําหนดกลยุทธ�ด/วยTOWS Matrix มา
สร/างกลยุทธ�ให/เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน 

 
2. ประโยชน$เชิงการจัดการ 
 เกิดประโยชน�ในการนําไปใช/เชิงนโยบาย และนําไปสู1การปฏิบัติตลอดจนสามารถควบคุม
และเป]นตัวชี้วัดของรัฐในระดับระดับท/องถ่ิน ภูมิภาค และ ระดับประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยครั้งนี้ จัดทําเพ่ือศึกษาการสร/างกลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – 
มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นประโยชน�ของการวิจัยในครั้งนี้เสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติให/กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ สามารถนําไปใช/ประโยชน�ในทางนโยบาย
สําหรับผู/ประกอบการด/านโลจิสติก�และภาครัฐท่ีเก่ียวข/อง ตลอดจนเพ่ิมพูนองค�ความรู/และสนับสนุน
เชิงทฤษฏีท่ีได/คัดเลือกจากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ และเสนอแนะแนวทางในการทําวิจัยครั้งต1อไป 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป]นประโยชน�ด/านวิชาการท่ีควรให/ความสําคัญเป]นอย1างยิ่งสําหรับ
นักวิชาการด/านโลจิสติกส� ดังนี้ 
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1. ข�อเสนอแนะเชิงทฤษฏี 
 การศึกษากลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทฤษฏีท่ีเก่ียวช/องหลายทฤษฏี การวิจัยครั้งนี้ได/ทําทฤษฏี การจัดการโล
จิสติกส� และ การจัดการโลจิสติกส�เชิงกลยุทธ�มา  แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศมาเลเซีย ปi 
2553-2558 แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทย เครื่องมือประเมินศักยภาพโลจิสติกส� การ
สร/างดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส� มาบูรณาการร1วมกันในการทําความเข/าใจหลักการท่ีเป]นเปqาหมายคือ 
“กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 
 ซ่ึงผลการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข/อมูล พบว1า มีข/อค/นพบท่ีสนับสนุนทฤษฏีท่ีกล1าวมา
ข/างต/น คือ การได/มาซึ่ง กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต/องมีการการพัฒนาโครงสร/างพ้ืนฐานทางถนนให/มีการอํานวยความสะดวก
ทางการค/าและการขนส1ง การพัฒนารูปแบบการขนส1งทางรางให/เปลี่ยนจากรางเด่ียวเป]นรางคู1
เพ่ือการขนส1งสินค/าท่ีมีปริมาณมากข้ึนและเป]นช1องทางการขนส1งสินค/าจากไทย ไปยัง มาเลเซียอีก
ช1องทาง การพัฒนาการดําเนินงานด/านศุลกากรให/มีการจัดทําแบบเบ็ดเสร็จ และมีการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช/ในการดําเนินงานด/านศุลกากรและการขนส1งของผู/ประกอบการด/านโลจิสติกส� การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให/มีความรู/ความสามารถเฉพาะด/าน และเสริมสร/างทักษะภาษาให/กับบุคลากร 
อีกท้ังมีการสร/างความร1วมือระหว1างภาคเอกชนเพ่ือเป]นพันธมิตรทางการค/าและการบริการเพ่ือ
ส1งเสริมการค/าและการ  
 
2. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้เกิดข้ึนจาการวิจัยเชิงคุณภาพ ด/วยวิธีการเก็บรวบรวมข/อมูลจากการ
สัมภาษณ�ผู/ให/ข/อมูลหลัก ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ จึงมีความเหมาะสมในการวางนโยบาย
กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาโครงสร/างพ้ืนฐานทางถนนให/มีการอํานวยความสะดวกทางการค/าและการ
ขนส1ง  

2.2 การพัฒนารูปแบบการขนส1งทางรางให/เปลี่ยนจากรางเด่ียวเป]นรางคู1เพ่ือการขนส1ง
สินค/าท่ีมีปริมาณมากข้ึนและเป]นช1องทางการขนส1งสินค/าจากไทย ไปยัง มาเลเซีย 

2.3 การพัฒนาการดําเนินงานด/านศุลกากรให/มีการจัดทําแบบเบ็ดเสร็จ และมีการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช/ในการดําเนินงานด/านศุลกากรและการขนส1งของผู/ประกอบการ
ด/านโลจิสติกส�  

2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให/มีความรู/ความสามารถเฉพาะด/าน และเสริมสร/างทักษะ
ภาษาให/กับบุคลากร  

2.5 การสร/างความร1วมือระหว1างภาคเอกชนเพ่ือเป]นพันธมิตรทางการค/าและการบริการ
เพ่ือส1งเสริมการค/าและการลงทุน  
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2.6 ภาคเอกชนควรตระหนักข/อกฏหมายท่ีเก่ียวข/องกับระบบโลจิสติกส�ท้ังในและ
ต1างประเทศมากยิ่งข้ึน 

2.7 ภาครัฐควรสร/างระบบและกลไกในการปqองกันและควบคุมปkญหาการคอรัปชั่นให/ลด
น/อยลง 
 
3. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1 หน1วยงานรัฐบาลระหว1างประเทศไทย มาเลเซีย ควรสร/างกรอบความร1วมมือภายใต/
กรอบอาเซียนท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

3.2 ส1งเสริมสนับสนุนให/ผู/ประกอบการระหว1างประเทศไทย มาเลเซีย จัดตั้งสมาคม  
โลจิสติกส� 

3.3 ผลักดันให/เกิดรถไฟรางคู1ด1านปาดังเบซาร�และศูนย�สนับสนุนให/มีสถานบรรจุและแยก
สินค/ากล1อง (IDC) 

3.4 การวางระบบบริหารจัดการชายแดนอย1างเป]นรูปธรรมท้ังในระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค 

3.5 ขับเคลื่อนและเชื่อมต1อระบบสารสนเทศภายในและระหว1างหน1วยงาน (National 
Single Window 

3.6 สร/างความร1วมมือระหว1างประเทศ (International assistance and cooperation) 
ขอรับความช1วยเหลือโดยเฉพาะแนวปฏิบัติท่ีเป]นมาตรฐาน (Best practices) จากประเทศท่ีพัฒนา
แล/วในการวางระบบจัดการชายแดน      

 
4. ข�อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 นักวิชาการด/านการจัดการโลจิสติกส� สามารถนําผลการวิจัยไปให/พิจารณาวิเคราะห�
สภาพปkญหาด/านวิชาการในการจัดการโลจิสติกส� โดยควรมีการศึกษาวิจัย กลยุทธ�การพัฒนาระบบ     
โลจิสติกส�ประเทศไทย กับประเทศในกลุ1มสมาชิกประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเป]นโยชน�ทาง
การศึกษาให/กับนักศึกษาและควรมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศทีทําการศึกษาด/าน        
โลจิสติกส� และ ผู/ประกอบการด/านโลจิสติกส� เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู/ซ่ึงกันและกัน 
 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต)อไป 
 

 จากการศึกษาวิจัย กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานวิจัยครั้งนี้ ไม1อาจครอบคลุมประเด็นต1างๆได/ท้ังหมด ดังนั้น
ผู/วิจัยจึงมีข/อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต1อไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาความสัมพันธ�เชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนในกลุ1ม
อาเซียนเพ่ือเป]นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการติดตามผลหลังการใช/กลยุทธ�การพัฒนาระบบโลจิสติกส�
ประเทศไทย – มาเลเซียเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จากการสรุปผล การอภิปรายผล และข/อเสนอแนะดังกล1าวข/างต/น สามารถเป]นตัวชี้วัด
ว1า ผลในการศึกษาครั้งนี้ จะเป]นประโยชน�ต1อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อันจะส1งผลต1อ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ของประเทศไทยต1อไป 
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