


คํานํา 
 

  รายงานฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน
สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาบริการขนสง
และโลจิสติกส   ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs  
รายสาขา  และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับ
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาไวมา
วิเคราะหและประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 
 
 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 



 -ฉ- 

            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



 

 

การขนสงและโลจิสติกส 
 

1.  โครงสรางและสถานภาพของสาขาโลจิสติกส 
 “โลจิสติกส” และ “หวงโซอุปทาน” เปนความรูที่ประยุกตข้ึนในยุคของเศรษฐกิจใหม  
(New Economy)  ที่มีระบบคมนาคม และการส่ือสารที่ทันสมัย มีเครือขายและการเช่ือมตอดวยเทคโนโลยี
ระบบดิจิตอล (Digital)  ดวยอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มีสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่มความขับเค่ียวใน
ยุคโลกไรพรมแดน และความตองการของตลาดเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อรักษา
สวนแบงตลาด และศักยภาพในการแขงขัน จึงสงผลใหองคกรตาง ๆ มุงปรับปรุงกระบวนการ ดวยการ
เชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเรียกรวม ๆ วาเปนการบริหารจัดการโลจิสติกส 

สําหรับประเทศไทย การบริหารจัดการโลจิสติกส ถึงแมวาเปนเร่ืองใหมแตก็เปนเร่ืองที่ไดรับความ
สนใจอยางแพรหลายและรวดเร็ว เนื่องจากเปนที่ยอมรับวา โลจิสติกสเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับธุรกิจและในระดับประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับหลายหนวยของภาครัฐที่เกี่ยวของและผูประกอบการจากภาคเอกชน 
ไดผลักดันใหการพัฒนาระบบโลจิสติกสสําหรับประเทศไทยใหเปนวาระแหงชาติ เรงผลักดันยุทธศาสตรการ
พัฒนาโลจิสติกสทั้งระดับมหภาคและระหวางประเทศ ในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูล ดานการสรางฐานขอมูล และดานการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส 
 1.1  ลักษณะทั่วไปของสาขาโลจสิติกส 
 จากคํานิยามของ  Council of Logistics Management ซึ่งเปนคํานิยามที่ใชในการรางแผนแมบท
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยใหความหมายของ “การบริหารจัดการโลจิสติกส” วาเปน
กระบวนการทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผน การดําเนินการและการควบคุมทํางานขององคกร 
รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของใหเกิดความเคล่ือนยาย การจัดเก็บ  
การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบและการบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 
 คําถามที่ตามมา คือ “การจัดการโลจิสติกสสามารถประยุกตใชกับ SMEs ไดหรือไม”  
และโลจิสติกสสําหรับ SMEs เปนอยางไร? โลจิสติกสยากเกินไปสําหรับ SMEs หรือไม? ความเปนไปไดใน
การพัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดและเปนกลไกขับเคลื่อนกิจกรรม 
โลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมตาง ๆ ตอไป? ประเด็นคําถามเหลานี้ลวนเปนส่ิงจําเปนที่ตองหา
คําตอบเพื่อการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยรวม โดยมี SMEs เปนสวนรวม ทั้งนี้
เพราะการบริหารระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพจะทําใหตนทุนรวมของสินคาถูกลง สินคาถึงมือผูบริโภค
ปลายทางเร็วข้ึน และถูกตองตามความตองการและเงื่อนไขของผูบริโภคไดมากข้ึน 
 ถาหากมีการจัดระดับของการพัฒนาระบบการใหบริการโลจิสติกสในระดับประเทศออกเปน 4 
ระดับ คือ  
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1. Physical distribution (เนนการสงสินคาไปสูผูบริโภค) 
 2. Internal Integrated Logistics (สามารถเชื่อมโยงการจัดการภายในบริษัท ต้ังแตการจัดซ้ือ
วัตถุดิบ จนจัดสงผูบริโภค) 
 3. External Integrated Logistics (สามารถเชื่อมโยงระหวางบริษัทตลอดหวงโซอุปทาน) 
 4. Global Logistics Management (การจัดซื้อวัตถุดิบ-จัดสงสินคา ครอบคลุมแหลงทั่วโลก) 
 จะพบวาธุรกิจสวนใหญของไทยมีการบริหารจัดการโลจิสติกสเพียงเพื่อจัดสงสินคาของกิจการ
ตนเองไปยังผูซื้อเทานั้น คือยังอยูในระดับที่ 1 และ 2 และผูประกอบการโลจิสติกสมากกวาคร่ึงของไทย 
สามารถใหบริการงานโลจิสติกสไดเพียงกลุมงานเดียว และสวนใหญเพียงอยูในสวนของการขนสงสินคา    
(ดูแผนภาพ 1) 

แผนภาพที่ 1 ลักษณะการใหบริการดานโลจิสติกสของบริษัทไทย 

 
                  ที่มา: www.nesdb.go.th 

 1.2  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน  
 การขนสงและโลจิสติกส นับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคบริการ โดย SMEs มบีทบาท
อยางยิ่งในการขับเคลื่อน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 การขนสง
และโลจิสติกส  มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 102,222 ราย เปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 102,110 
ราย  หรือคิดเปนรอยละ 99.89 ในสวนของการจางงาน SMEs การขนสงและโลจิสติกส มีการจางานถึง 
351,223 คน  หรือคิดเปนรอยละ 86.98 ของการจางงานรวมในสาขาการขนสงและโลจิสติกส 
 

ตารางที่ 1 จํานวนวิสาหกจิ  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

6010 การขนสงทางรถไฟ 54 1 - 55 55 0.05 0.00 0.05 

6021 การขนสงผูโดยสารทางบก
อื่นๆ ที่มีตารางเวลา 

23,011 31 8 23,042 23,050 22.54 0.01 22.55 

http://www.nesdb.go.th/
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จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

6022 การขนสงผูโดยสารทางบก
อื่นๆ ที่ไมมีตารางเวลา 

37,750 10 2 37,760 37,762 36.94 0.00 36.94 

6023 การขนสงสินคาทางถนน 20,767 143 17 20,910 20,927 20.46 0.02 20.47 

6030 การขนสงทางระบบทอ
ลําเลียง 

22 2 1 24 25 0.02 0.00 0.02 

6110 การขนสงทางทะเลและทะเล
ชายฝง 

288 44 26 332 358 0.32 0.03 0.35 

6120 การขนสงทางน้ํา
ภายในประเทศ 

202 14 3 216 219 0.21 0.00 0.21 

6210 การขนสงทางอากาศที่มี
ตารางเวลา 

128 7 3 135 138 0.13 0.00 0.14 

6220 การขนสงทางอากาศที่ไมมี
ตารางเวลา 

10 3 - 13 13 0.01 0.00 0.01 

6301 การขนถายสินคา 441 9 1 450 451 0.44 0.00 0.44 

6302 สถานที่เก็บสินคาและการ
เก็บสินคา 

536 54 13 590 603 0.58 0.01 0.59 

6303 การบริการเสริมดานการ
ขนสง 

924 25 15 949 964 0.93 0.01 0.94 

6304 ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว
และผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งการ
บริการนักทองเท่ียว ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น 

11,074 18 3 11,092 11,095 10.85 0.00 10.85 

6309 บริการเก่ียวเน่ืองกับการ
ขนสงอื่นๆ 

6,500 42 20 6,542 6,562 6.40 0.02 6.42 

รวม 101,707 403 112 102,110 102,222 99.89 0.11 100 
ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. 
, อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552 

ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 

จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

6010 การขนสงทางรถไฟ 89 1,224 0 1,313 1,313 0.33 0.00 0.33 

6021 การขนสงผูโดยสารทาง
บกอื่นๆ ที่มีตารางเวลา 

49,450 7,767 5,523 57,217 62,740 14.17 1.37 15.54 
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จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

6022 การขนสงผูโดยสารทาง
บกอื่นๆ ที่ไมมี
ตารางเวลา 

46,713 259 0 46,972 46,972 11.63 0.00 11.63 

6023 การขนสงสินคาทางถนน 87,898 21,887 7,081 109,785 116,866 27.19 1.75 28.94 

6030 การขนสงทางระบบทอ
ลําเลียง 

195 247 205 442 647 0.11 0.05 0.16 

6110 การขนสงทางทะเลและ
ทะเลชายฝง 

4,369 3,731 246 8,100 8,346 2.01 0.06 2.07 

6120 การขนสงทางน้ํา
ภายในประเทศ 

3,412 1,716 1,190 5,128 6,318 1.27 0.29 1.56 

6210 การขนสงทางอากาศที่มี
ตารางเวลา 

2,948 867 10,905 3,815 14,720 0.94 2.70 3.65 

6220 การขนสงทางอากาศที่ไม
มีตารางเวลา 

9 0 0 9 9 0.00 0.00 0.00 

6301 การขนถายสินคา 3,682 520 408 4,202 4,610 1.04 0.10 1.14 

6302 สถานที่เก็บสินคาและ
การเก็บสินคา 

5,333 6,213 8,910 11,546 20,456 2.86 2.21 5.07 

6303 การบริการเสริมดานการ
ขนสง 

7,768 3,018 8,416 10,786 19,202 2.67 2.08 4.76 

6304 ตัวแทนธุรกิจการ
ทองเที่ยวและผูจัดนํา
เท่ียว รวมทั้งการบริการ
นักทองเที่ยว ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในท่ีอืน่ 

31,653 2,352 413 34,005 34,418 8.42 0.10 8.52 

6309 บริการเก่ียวเน่ืองกับการ
ขนสงอื่นๆ 

52,144 5,759 9,296 57,903 67,199 14.34 2.30 16.64 

รวม 295,663 55,560 52,593 351,223 403,816 86.98 13.02 100 
ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. 
, อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552 
 
 

 1.3  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูใหบริการโลจิสติกสของประเทศไทย จํานวน 215 บริษัท       

ผลการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกสในประเทศไทย โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) พบวา ผูใหบริการโลจิสติกสของไทยสวนใหญมี
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ขนาดทุนจดทะเบียนอยูเพียง 1-5 ลานบาท และจากจํานวน 215 บริษัทนี้ มีบริษัทตางชาติอยูประมาณรอย
ละ 30 และอีกรอยละ 70 เปนของบริษัทไทย แตเม่ือพิจารณาทุนจดทะเบียนทั้งหมด 7,586 ลานบาท กลับ
พบวาเปนทุนจําทะเบียนของบริษัทตางชาติสูงถึงรอยละ 53 ในขณะที่บริษัทของไทยมีเพียงรอยละ 47%   
(ดูภาพที่ 2) 

 

ภาพท่ี 2 เปรยีบเทียบสัดสวนขนาดของทุนจดทะเบียน และจํานวนบริษัทระหวางบริษัทไทยกับ
บริษัทตางชาติ 

 

 
ที่มา: www.nesdb.go.th 
 

 ดังนั้น ขอบเขตการศึกษาผูประกอบการโลจิสติกสที่เขาขายผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) จะตองพิจารณาสงเสริมผูประกอบการที่มีคนไทยเปนผูประกอบการซึ่งโดยสวนใหญจะอยูใน
งานบริการการขนสงสินคา และการบริการดานพิธีการเปนหลัก 

 

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของระบบโลจิสติกส 2. 
 ตนทุนโลจิสติกส ประกอบดวย ตนทุนการขนสง และตนทุนการกระจายสินคาเทานั้น ซึ่งในความเปน
จริง และครอบคลุมดานตนทุนต้ังแตกระบวนการจัดซ้ือวัตถุดิบมาใชในการผลิตจนถึงการจัดสงสินคาไปถึง
มือผูบริโภค โดยสามารถนํากิจกรรมหลักของโลจิสติกสมาจัดเรียงความเช่ือมโยงในหวงโซอุปทานใหม ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) หรือหวงโซคุณคา (Value Chain)  
ของระบบโลจิสติกส 

                                             การไหลของวัสดุ  (Materials Flow) 
 
              
   
       
        

การจัดซ้ือ 
เจรจาตอรอง 

การจัดการ

กา
สงอ

รจัดการ 
อก นําเขา

การขนสง
การจัดการ

   Material & Work in Process                   Finishing  

การเคล่ือนยาย
สินคาคงคลัง 

การขนสง
การจัดการ 

สงออก นําเขา

การเคล่ือนยาย
สินคาคงคลัง 

การใหบริการ
ลูกคา   

การจัดการหวงโซอุปทาน 
 

การไหลของสารสนเทศ (Informating Flow)  
จากภาพที่ 3  สามารถอธิบายกิจกรรมหลัก ไดดังนี้ 
1. การจัดซ้ือและเจรจาตอรอง (Purchasing & Negotiation) เกี่ยวของกับการคัดเลือกแหลง

จัดซื้อ จัดจาง เวลาในการจัดซื้อ การวาจาง รวมถึงปริมาณสินคาที่ตองการทําการจัดซื้อ ระดับการใหบริการ 
และความถี่ในการสั่งซื้อ โดยที่กิจกรรมทั้งหมดเหลานี้รับผิดชอบโดยฝายจัดซื้อของบริษัท 

   2. การจัดการขนสง (Transport Management)  เปนการเคล่ือนยายวัตถุดิบและสินคาไปยัง
เครือขายขนสงตาง ๆ กิจกรรมดานการขนสงประกอบดวย การเลือกเสนทางการบริการ การเรียกรองความ
เสียหาย การตรวจสอบอัตราคาระวาง ซึ่งโดยปกติแลว  และเทคโนโลยีที่นํามาใชจัดการโลจิสติกสในสวน
ของการขนสงโดยทั่วไป ไดแก การวิเคราะหการขนสง การจัดเสนทางและตารางการขนสง การตรวจสอบ
อัตราคาระวาง และการบํารุงรักษายานพาหนะ เปนตน 

3. การจัดการดานสงออกและนําเขา (Export & Import Management) คือ งานจัดการดาน
เอกสารและพิธีการศุลกากร 

4. การเคลื่อนยายสินคา (Material Handling) และการจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง 
(Warehouse & Inventory Management) ประกอบดวย การคัดเลือกอุปกรณ นโยบายการทดแทน
อุปกรณ กระบวนการเลือกหยิบสินคา การจัดเก็บและนําออกของสตอก ขณะที่การจัดการคลังสินคาเปน
การจัดการทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการดําเนินกิจการคลังสินคาใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล คลังสินคาและ
การจัดเก็บจึงมีหนาที่กําหนดพื้นที่ต้ัง การวางผังการจัดเก็บ การเคลื่อนยายภายในคลังสินคา การออกแบบ
พื้นที่เพื่อขนถายสินคา 

5. การตลาดและการใหบริการลูกคา (Marketing & Customer Services) จะคํานึงถึง
อรรถประโยชนทางดานเวลาและสถานท่ีสําหรับสินคาบริการเปนสําคัญ ซึ่งมายความรวมถึงการตรวจสอบ
ยอดสินคาคงคลัง การจัดสงสินคาตามคําส่ังซื้อ และการใหบริการหลังการขาย 
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6. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) เปนกระบวนการบูรณาการ 
ประสานงาน และควบคุมการเคลื่อนยายสินคาคงคลังทั้งของวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป และสารสนเทศที่
เกี่ยวของในกระบวนการ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ 

3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการขนสงและ 
โลจิสติกส  สามารถสรุปได  ดังนี้ 

3.1 จุดแข็ง (Strength) 
 1) ข้ันตอนการผลิตไมซับซอน งายตอการบริหารจัดการ 
 2)  มีความคลองตัวในการปรับเปล่ียน 
 3)  สามารถสรางความสัมพนัธที่มีกับลูกคาไดงาย 
 4)  การสื่อสารภายในองคกรไมซับซอน 

3.2 จุดออน (Weakness) 
 1) ขาดความสนใจ 
 2) ขาดความรูเร่ืองการบริหารจัดการโลจิสติกส 
 3) ขาดแคลนเงินทุนในการพฒันาระบบ 
 4) การสนับสนุนจากภาครัฐยังไมเพียงพอ 

3.3 โอกาส (Opportunity) 
 1)  สามารถใชประโยชนจากกรอบแผนงานบูรณาการดานโลจิสติกส 
 2)  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม (e-logistics) ชวยเอ้ือใหการทํางานงายข้ึน 

3.4 อุปสรรค (Threat) 
 1) การเปดเสรีภาคบริการของระบบโลจิสติกส 
 2) แนวโนมของระบบธุรกิจแบบครบวงจรของบริษัทขนาดใหญ 
4.  ปญหาของบริการขนสงและโลจิสติกส 
 1) ปญหาท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 

- ผูประกอบการ (โดยเฉพาะ SMEs) ขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงประโยชนการ
ใช ICT ในงานโลจิสติกส 

- ขาด software  ที่มีมาตรฐานและเหมาะสมสําหรับ SMEs (ผูผลิต software  กับผูตองการใช ขาด
การสื่อสารถึงรูปแบบการใช/ชี้ถึงประโยชนการใช) 

- ขาดบุคลากรที่มีความรูดาน ICT และโลจิสติกส ในทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจํานวน IT 
Service Provider ที่จะสนับสนุนงานโลจิสติกสของ SMEs ดวย 

- ขาดขอมูลเพื่อการวางแผน วิเคราะห และปฏิบัติการดานโลจิสติกส 
- IT Infrastructure & Networking มีประสิทธิภาพไมเพียงพอทั้งดานความเร็วและตนทุน 
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2) ปญหาของการพัฒนาความรูความสามารถในดานการบริหารจัดการในผูประกอบการ 
(Demand Side)  

- ระดับผูบริหาร   เล็งเห็นความสําคัญ แตไมสามารถนําไปประยุกตใชในองคกรไดอยางเปนระบบ 
ขาดผูมีความรู ความสามารถในดานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส supply chain management  
สมัยใหม 

- ระดับปฏิบัติการ  มีความรู ความเขาใจไมเพียงพอ กลุมที่พอรูมีสัดสวนนอยจากกําลังแรงงาน
ทั้งหมดที่เกี่ยวของในระบบโลจิสติกส ทําใหไมสามารถผลักดัน/พัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน นอกจากนี้ยังขาดความรูทางดาน ICT และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ-ภาษาที่ 3 ซึ่งมี
ความสําคัญในการยกระดับโลจิสติกส 
 3) ปญหาการสรางกําลังคนดานโลจิสติกส (Supply Side)  

- ขาดแคลนบุคลากรผูฝกสอน 
- สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรดานโลจิสติกสมีนอย (อยูในระดับอุดมศึกษา) ขณะท่ีบุคลากร 

แรงงานในระดับปฏิบัติ/ระดับอาชีวศึกษา (ที่มีแนวโนมขาดแคลนอยางมากในอนาคต) ยังไมมีสถาบันใด 
มีหลักสูตรในดานนี้โดยตรง 

- ขาดมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานเงินเดือน และ Career Path ทําใหไมจูงใจมีกําลังคนเขารวม 
5.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในสาขาโลจิสติกส 
 ภาคบริการสาขาโลจิสติกส ถือไดวาเปนสาขาบริการที่ครอบคลุมหลายกิจกรรมหลัก ไดแก การ
จัดซ้ือและเจรจาตอรอง การจัดการขนสง การจัดการดานสงออกและนําเขา การเคล่ือนยายสินคาและการ
จัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง การตลาดและการใหบริการลูกคา รวมไปถึงการจัดการหวงโซอุปทาน 
 ในการคัดเลือก SMEs เปาหมายซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณาไดแก กลุม SMEs เปาหมาย
จะตองเปนกลุมที่มีความสําคัญในหวงโซการผลิต มีความสําคัญในแตจํานวนกิจการ การผลิต การจางงาน 
การสงออก และการใชวัตถุดิบในประเทศ รวมไปถึงมีโอกาสการขยายตัวสูง เปนตน ประกอบกับการศึกษา
สถานภาพอุตสาหกรรมของสาขาสารสนเทศดังที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษาทําการคัดเลือกกลุมธุรกิจ 
SME เปาหมาย โดยมีรายละเอียดแบงเปนกลุมๆ พรอมเหตุผลในการคัดเลือกดังตอไปนี้ 
 (1) กลุมธุรกิจดานการขนสงสินคา และงานบริการพิธีการ  
 เนื่องจากกลุมดังกลาว เปนกลุมที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมและมีการดําเนินงาน
โดยผูประกอบการไทยซ่ึงกําลังเผชิญปญหากระแสการแขงขันจากบริษัทขามชาติที่เร่ิมทวีความรุนแรง
เนื่องจากระบบมาตรฐาน และการใหบริการที่ไมครบวงจร 

(2) กลุมธุรกิจที่สงเสริมการกระจายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
เนื่ องจากรัฐบาลไดสง เสริมชองทางการตลาดและการจัดจําหนายใหกับสินคา ชุมชน  

แตผูผลิตสินคายังเผชิญกับปญหาการกระจายสินคา ดังนั้นกลุมธุรกิจดังกลาวเปนการประยุกตรูปแบบโซ
อุปทานและระบบโลจิสติกส เพื่อการพัฒนาการกระจายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
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 (3) กลุมธุรกิจโลจิสติกสที่มีศักยภาพ 
หมายถึง กลุมธุรกิจที่สามารถพัฒนาระบบของการเช่ือมโยงระหวางระบบโลจิสติกสของ SMEs กับ 

supply chain บริษัทคูคา ในภาคการขนสง – อุตสาหกรรม – การคาปลีก เพื่อใหกลุมดังกลาวสามารถอยู
ในฐานะของการเปน Logistic Provider ได 
6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม บริการขนสง
และโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน  
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสมีปจจัยพื้นฐานและ

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจที่ดี เพื่อเตรียมพรอมต้ังรับการแขงขันจากคูแขงรายใหมจากการเปดเสรีภาค
บริการ ตลอดจนพัฒนาระบบโลจิสติกสของภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพและนําไปสูการลดตนทุน
ของภาคอุตสาหกรรม 

แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน  
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสมีปจจัยพื้นฐานและ

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจที่ดี เพื่อเตรียมพรอมต้ังรับการแขงขันจากคูแขงรายใหมจากการเปดเสรีภาค
บริการ ตลอดจนพัฒนาระบบโลจิสติกสของภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพและนําไปสูการลดตนทุน
ของภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาท่ีพยายามผลักดันใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) ในหลายๆยุทธศาสตรไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ในกลยุทธที่ 4.1 พัฒนาบุคลากร
ภาคบริการ และกลยุทธที่ 4.3 การสงเสริมการสรางตราสินคาในสาขาบริการที่มีศักยภาพ, ยุทธศาสตรที่ 6 
เร่ืองการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs ในกลยุทธที่ 6.6 ดานการสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการดานโลจิสติกส ซึ่งมีเปาหมายหลักคือ ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสของ SMEs สูระดับ 
World Class จํานวน 100 ราย นอกจากนี้ยุทธศาสตรดังกลาวยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของไทย ในประเด็นเร่ืองการยกระดับผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Providers: 
LSPs) สูเวทีการคาระหวางประเทศอีกดวย 

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการโลจิสติกสนี้ จะประกอบดวย
กิจกรรมตางๆที่หลากหลาย ไดแก การสนับสนุนปจจัยพื้นฐานตางๆ เพื่อใหผูประกอบการสามารถดําเนิน
ธุรกิจได, การสงเสริมและเพิ่มทักษะความรูใหกับผูประกอบการทั้งความรูทางดานโลจิสติกสและการบริหาร
จัดการตางๆ  ตลอดจนการผลักดันมาตรฐานเพื่อสรางความนาเช่ือถือของตัวผูประกอบการโลจิสติกสเอง 
เปนตน 

หนวยงานของภาครัฐและองคกรที่ เกี่ ยวของกับการพัฒนาศักยภาพการแข ง ขันของ
ผูประกอบการโลจิสติกสนี้ ไดแก  
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- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ควรเนนการวางกรอบยุทธศาสตร
ภาพรวมและประสานงานกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในการเรงผลักดัน
สนับสนุนผูประกอบการดานโลจิสติกสอยางเปนรูปธรรม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม มีสวนรวมในการศึกษาคนควาและใหขอมูลความตองการของผูประกอบการในสาขา
อุตสาหกรรมอื่น  ๆกับผูใหบริการดานโลจิสติกสเพื่อการพัฒนาที่สอดรับกับความตองการของตลาด 

- กระทรวงพาณิชย เนนผลักดันเร่ืองการสรางปจจัยพื้นฐานดานตางๆ เชนการจดทะเบียนเพื่อสรางความ
นาเช่ือถือและความเช่ือมั่นในการใชบริการกับผูประกอบการโลจิสติกส ตลอดจนผลักดันดานสนับสนุนแหลง
เงินทุนตาง  ๆ  

- กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ สงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานการใช software ที่ประยุกตการบริหาร
จัดการโลจิสติกส และสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
ผูประกอบการดานโลจิสติกสใหภาคอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆทั้งภาคการผลิต การคาและบริการ 

- กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับความตองการของตลาดดานโลจิสติกส ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรทั้งการอบรมและ
ปริญญาที่สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

- สมาพันธโลจิสติกสไทย ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยชวย
สนับสนุนและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในระดับสากลโดยใหสถานบันที่เกี่ยวของ
และมีความเช่ียวชาญเปนผูดําเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรูเฉพาะดานใหกับผูใหบริการโลจิสติกส 
นอกจากนี้ควรทําหนาที่ เปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธดานตางๆ สูสมาชิกผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม  

สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการโลจิสติกสนี้  สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการกํากับดูแลภาพรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมทั่วประเทศ ควรทําหนาที่เปนเพียงผูประสานงานและใหขอมูลตางๆ กับสมาชิกของสํานักงาน 
และพยายามขยายฐานสมาชิกเพื่อกระจายขอมูลตางๆ โดยกํากับดูแลการดําเนินงานของแตละหนวยงานรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เทานั้น 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลักของ
สสว. โดยแตละกลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1.1 การสรางเสริมปจจัยพื้นฐานท่ีดีใหแกผูประกอบการ 
เนื่องจากผูใหบริการโลจิสติกสที่เปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยังเผชิญ

ปญหาขาดปจจัยพื้นฐานเบื้องตน เชน ปจจัยดานเงินทุน, ปจจัยดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนตน ทําใหผูให
บริการโลจิสติกสไมสามารถพัฒนากิจการใหมีมาตรฐานและนําไปสูการยกระดับสูระดับ World Class ได 
ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนในดานปจจัยพื้นฐานที่ดีใหแกผูประกอบการ ซึ่งมีโครงการสนับสนุนตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
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โครงการสนับสนุน 
o โครงการสรางแหลงเงินทุนเฉพาะหรือเปนผูรวมทุนในกิจการ: ผูประกอบการของไทยโดย

เฉพาะที่เปน SMEs ยังไมสามารถหาแหลงสนับสนุนไดงายนัก รัฐบาลจึงจําเปนตองสรางแหลงทุน
เฉพาะหรือเปนผูประสานงานให venture capital ตางๆ ยินดีที่จะใหทุนแกธุรกิจนี้มากข้ึน 

o โครงการเสริมสรางการใช software ที่ประยุกตการบริหารจัดการโลจิสติกสสําหรับ SMEs: 
สงเสริมการสราง Software ที่ประยุกตการบริหารจัดการโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม และสนับสนุนการใชประโยชนจากสารสนเทศ 

o ประสานงานการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเอ้ือประโยชนแกผูประกอบการ: 
หนวยงานทําหนาที่รวบรวมและสะสางกฎระเบียบตางๆของระบบโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับ SMEs ให
อยูในที่เดียวกัน และเผยแพรความรูทางดานกฎหมายและระเบียบตางๆให SMEs Logistic Provider 
ทราบ และมีเจาภาพหลักในการปรับเปล่ียนกฎระเบียบตางๆใหรองรับการเปล่ียนแปลงของการคาโลก 
เชน เร่ืองการยอมรับการทําธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส, การใชภาชนะบรรจุภัณฑหมุนเวียน, การ
กําหนดขนาดความสูงของตูบรรจุสินคา เปนตน 

กลยุทธที่ 1.2 การสงเสริมและเพิ่มทักษะความรูใหกับผูใหบริการโลจิสติกส 
เนื่องจากแนวโนมการแขงขันที่เขมขนผลักดันใหภาคธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการ

ดําเนินธุรกิจในทุกวิถีทาง ซึ่งในปจจุบันผูประกอบการโลจิสติกส ซึ่งอยูในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานอยางถูกตองตาม
มาตรฐานสากล จึงจําเปนตองสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรทั้งกลุมธุรกิจโลจิสติกส  

แมวาผูใหบริการโลจิสติกสจะถูกมองวาเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการบริหารงานขนสงสินคา แต
ลักษณะของผูใหบริการโลจิสติกสของไทย ยังคงมีลักษณะการบริหารจัดการโลจิสติกสเพียงเพื่อจัดสงสินคา
ของกิจการตนเองไปยังผูซื้อเทานั้น หรืออยูในระดับการพัฒนาแบบ Physical distribution ซึ่งยังไมมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ นอกจากนี้ผูใหบริการบางรายยังขาด
ทักษะการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น การสงเสริมและเพิ่มทักษะความรูใหกับผูใหบริการโลจิสติกสจึงเปนส่ิงที่
ไมควรจะมองขาม และควรเรงทําดําเนินการ ซึ่งมีโครงการสนับสนุนดังตัวอยางตอไปนี้ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการอบรมการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับผูใหบริการโลจิสติกส: มีการจัด

อบรมเทคโนโลยีใหมๆ ที่ใชในการจัดการโลจิสติกสสําหรับผูใหบริการโลจิสติกสโดยเฉพาะ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหผูประกอบการหันมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ และยังชวยสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ใชสําหรับโลจิสติกสของไทยใหตรงตามความตองการอีกดวย นอกจากนี้เพื่อ
ยกระดับธุรกิจสูเวทีการคาระหวางประเทศจึงควรพัฒนาความรูและความสามารถในการทําธุรกิจ
การคาระหวางประเทศของผูใหบริการโลจิสติกสไทยเพื่อขยายฐานลูกคาดวย 
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o โครงการใหคําปรึกษาและอบรมกับผูใหบริการโลจิสติกสในดานการบริหารจัดการ: อบรมการ
บริหารจัดการใหแกผูประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะดานอ่ืนๆที่ผูประกอบการพึงมี โดยกลุมเปาหมายจะ
รวมทั้งผูประกอบการรายใหมที่สนใจธุรกิจดานโลจิสติกส และทายาทของเจาของธุรกิจเดิม (เนื่องจาก
ธุรกิจดังกลาวเผชิญกับปญหาไมมีผูรับชวงกิจการ) 
กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกส เพื่อสรางความ

เชื่อมั่น 
 การสรางความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืนใหกับกลุมธุรกิจสาขาโลจิสติกส มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองพัฒนาผูใหบริการใหอยูในมาตรฐานระดับสากลใหได เพื่อขยายตลาดการใหบริการไปสูตลาด
ตางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนี้ โดยมีโครงการสนับสนุนดังตัวอยางตอไปนี้ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการ Logistics Clinic: เพิ่อสงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสของประเทศ

ไทยใหทัดเทียมกับระดับสากล โดยการคัดเลือกสถานประกอบการตัวอยางที่มีศักยภาพ และผลักดันให
มีระบบโลจิสติกสที่มีมาตรฐานอยางเต็มรูปแบบ (ผูเขารวมโครงการสามารถเปนไดทั้งผูใหบริการ 
โลจิสติกส และสถานประกอบการที่มีฝายโลจิสติกสอยางเต็มรูปแบบ) 

o สรางมาตรฐานการบริการดานโลจิสติกสใหเปนท่ียอมรับ: ภายหลังจากที่มีการอบรม และ
พัฒนาการจัดการในภาคปฏิบัติแลว ภาครัฐควรจะมีหนวยงานกลาง (อาจจะเปนสถาบันอิสระหรือ
กระทรวงที่เกี่ยวของ) ออกใบรับรองมาตรฐานใหแกผูใหบริการ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูใชบริการทั้งในประเทศและตางประเทศ (คลายคลึงกับระบบมาตรฐาน ISO ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบ
หลังจากไดรับมาตรฐานรับรองอยางตอเนื่อง) 

o โครงการสงเสริมการใชและพัฒนาระบบสารสนเทศดานโลจิสติกสสําหรับ SMEs : เปนการ
พัฒนารวมระหวางภาคบริการสารสนเทศ และสาขาโลจิสติกสในการจัดทําระบบสารสนเทศ software  

o ที่ประยุกตการบริหารจัดการโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม และสนับสนุนให
ความรูแก SMEs สาขาอ่ืนๆในระบบไปใช  

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 
เนื่องจากแนวโนมการแขงขันที่เขมขนผลักดันใหภาคธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการ

ดําเนินธุรกิจในทุกวิถีทาง ซึ่งในปจจุบันผูประกอบการโลจิสติกส ซึ่งอยูในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานอยางถูกตองตาม
มาตรฐานสากล จึงจําเปนตองสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรทั้งกลุมธุรกิจโลจิสติกส และ
บุคลากรดานโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรมตางๆ  

แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางดานโลจิสติกสอาจจะมิไดเกิดข้ึนเฉพาะแตผูใหบริการดานโลจิสติกส

เทานั้น แตมีความสําคัญตอผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆดวย โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
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สังคมแหงชาติ และสมาพันธลอจิสติกสไทย ไดสรุปความตองการบุคลากรดานโลจิสติกสของ
ภาคอุตสาหกรรมและผูใหบริการโลจิสติกสในชวงป 2549-2553 วามีจํานวนถึง 1,740,000 คน 
(ประกอบดวยบุคลากรใหม 385,000 คน และการพัฒนาบุคลากรเดิม 1,355,000 คน ซึ่งโดยสวนใหญเปน
พนักงานฝายปฏิบัติการ) ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความตองการของตลาดจึงเปนส่ิงที่ภาครัฐ
ตองเรงดําเนินการ 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาที่พยายามผลักดันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) ในหลายๆยุทธศาสตร ไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต ในกลยุทธที่ 
2.3 เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ, ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบใน
ภาคการคา ในกลยุทธที่ 1 เร่ืองเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ SMEs ภาคการคาสง-คาปลีก (ลดตนทนุ
ธุรกิจภาคการคา ดวยการบริหารจัดการโลจิสติกส) และ ยุทธศาสตรที่ 6 เร่ืองการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนนิ
ธุรกิจสําหรับ SMEs ในกลยุทธที่ 6.6 ดานการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส (การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกสในสถานประกอบการ) นอกจากนี้ยุทธศาสตรดังกลาวยังสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย ในประเด็นเร่ืองการยกระดับผูใหบริการโลจิสติกส 
(Logistics Service Providers: LSPs) สูเวทีการคาระหวางประเทศอีกดวย 

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสนี้ จะประกอบดวยกิจกรรมตางๆที่
หลากหลาย ไดแก การพัฒนาความรูเร่ืองโลจิสติกสใหกับบุคลากรซึ่งจะตองมีการวางเปาหมายและแบง
ระดับการอบรมในประเด็นตางๆ และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมทั้งระยะส้ันและระยะยาว  

หนวยงานภาครัฐจะตองมีสวนผลักดันการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส ซึ่งปจจุบันมีหนวยงานท่ี
ดําเนินการจัดฝกอบรมหลายหนวยงาน ไดแก  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สวนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการขับรถ กรมการขนสงทางบก, สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย, สมาคมผูรับ
จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ, สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย, มูลนิธิ  
ลอจิสติกสและการขนสง (ประเทศไทย), สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตลอดจน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสนี้  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) ควรทําหนาที่เปนเพียงผูประสานงานและใหขอมูลตาง  ๆกับสมาชิกของสํานักงาน และพยายาม
ขยายฐานสมาชิกเพื่อกระจายขอมูลตางๆ การฝกอบรมตางๆ  และเปนผูคัดเลือกหนวยงานท่ีนาเช่ือถือเขามาจัด
อบรมใหตรงกับกลุมเปาหมาย  

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคล่ือนดวยกลยุทธหลัก 2 กลยุทธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ 
กลยุทธหลักของสสว. โดยแตละกลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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กลยุทธที่ 2.1 การพัฒนาความรูเรื่อง Logistics สําหรับบุคลากรใน SMEs 
เพื่อกระตุนใหบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเกิดความตระหนักและเห็นแนวทางของการนําระบบ

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนมาประยุกตใชในเชิงธุรกิจ และเผยแพรใหผูบริหารในภาคการผลิตมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการสนับสนุนดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการอบรมการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน: มีการจัดอบรมทั้งหลักสูตรระยะส้ัน ระยะ

ยาว โดยควรจะแยกจัดเนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมกับผูเขารวมอบรม และมีการพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน หลักสูตรอบรมความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารจัดการในกิจกรรมโลจิสติกส, 
หลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสินคา, หลักสูตรความรูเกี่ยวกับกฎหมายดานลอจิสติกส 
ตลอดจนการฝกอบรมแบบ In house Training ในสถานประกอบการ เปนตน 

o โครงการใหคําปรึกษากับผูประกอบการ: สําหรับกรณีของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมตางๆ 
ที่ไมมีหนวยการจัดการดานโลจิสติกสในองคกร หนวยงานควรจะสนับสนุนการใหคําปรึกษาในเร่ืองการ
จัดการดานโลจิสติกสโดยจัดหาผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษา 

 

กลยุทธที่ 2.2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดานโลจิสติกส 
เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรดานโลจิสติกสยังมีนอยและสวนใหญอยูในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
หนวยงานควรรวมกับสถาบันการศึกษานอกระบบดานวิชาชีพจัดอบรม และนําไปสูการรวมพัฒนาหลักสูตร
ในระดับปฏิบัติการใหแกระดับอาชีวศึกษา โดยมีโครงการสนับสนุนดังตัวอยางตอไปนี้ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการพัฒนาหลักสูตรดานโลจิสติกสในระดับอาชีวศึกษา: เพื่อรองรับความตองการของภาค

บริการโลจิสติกสที่มีความตองการบุคลากรดานโลจิสติกสของภาคอุตสาหกรรมและผูใหบริการ โลจิ
สติกสในชวงป 2549-2553 วามีจํานวนถึง 1,740,000 คน (ประกอบดวยบุคลากรใหม 385,000        
คน และการพัฒนาบุคลากรเดิม 1,355,000 คน ซึ่งโดยสวนใหญเปนพนักงานฝายปฏิบัติการ)  
ซึ่งหลักสูตรดังกลาวจะควรจะเปดโอกาสใหพนักงานฝายปฏิบัติการเดิมที่อยูในธุรกิจอ มีโอกาสได
เรียนรูเพิ่มเติมดวย 

ยุทธศาสตรที่ 3  การรวมกลุมคลัสเตอร และประสานงานหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาที่ดูแล
กลุมผูประกอบการโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสาขาโลจิสติกส 
มีการรวมมือกันในลักษณะเปนเครือขาย หรือ คลัสเตอรอุตสาหกรรม หรือสงเสริมการจัดต้ังสมาคม ชมรม
ในกลุมผูประกอบการที่ยังไมมีการรวมกลุม โดยอาจมีการสงเสริมใหมีผูประสานงาน หรือตัวกลางการ
พัฒนาเครือขาย (Cluster Development Agent: CDA) ในแตละกลุมธุรกิจ 
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แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 การรวมกลุมคลัสเตอร และประสานงานหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีหนาท่ีดูแลกลุมผูประกอบการโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระหวางผูที่มีสวนเก่ียวของกับสาขาโลจิสติกส มีการ
รวมมือกันในลักษณะเปนเครือขาย  หรือ คลัสเตอรอุตสาหกรรม หรือสงเสริมการจัดต้ังสมาคม ชมรมใน
กลุมผูประกอบการที่ยังไมมีการรวมกลุม โดยอาจมีการสงเสริมใหมีผูประสานงาน หรือตัวกลางการพัฒนา
เครือขาย (Cluster Development Agent: CDA) ในแตละกลุมธุรกิจ 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาที่พยายามผลักดันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneur Development) ในกลยุทธที่ 1.5 การสรางโอกาสทางธุรกิจและการ
ใหความรูดานการตลาด (สงเสริมและพัฒนาเครือขายธุรกิจ) 

สําหรับสาขาโลจิสติกสนี้ ต้ังแตปลายป 2547 ไดเกิดการรวมตัวขององคกรที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาดานโลจิสติกสของประเทศ ซึ่งปจจุบันคือ “สมาพันธลอจิสติกสไทย” หรือ “Thai Federation on 
Logistics” ประกอบดวยตัวแทนจากาภาคเอกชน 16 องคกรซ่ึงเปนตัวแทนจากผูประกอบการดานตางๆ 
ไดแก มูลนิธิลอจิสติกสและการขนสง (ประเทศไทย), สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย, สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, สมาคมการคาธุรกิจการบินขนสงสินคา, สมาคมขนสงสินคา, 
สมาคมเจาของเรือไทย, สมาคมเจาของและตัวแทนเรือกรุงเทพ, สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย, 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมไทยลอจิสติกสและการผลิต, สมาคมธนาคารไทย, สมาคม
บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย, สมาคมผูประกอบการทาเทียบเรือสินคาและคอนเทนเนอร, 
สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวรไทย  ซึ่งสมาพันธลอจิสติกสไทย 
เปนเครือขายดานลอจิสติกสที่มุงดําเนินการและผลักดันใหประเทศไทยมีระบบลอจิสติกสที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สําหรับยุทธศาสตรการรวมกลุมคลัสเตอร และประสานงานหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลกลุม
ผูประกอบการโลจิสติกสนี้  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรทําหนาที่เปนเพียง 
ผูประสานงาน อํานวยความสะดวกและสนับสนุนปจจัยพื้นฐานตางๆใหกับสมาพันธ ตลอดจนนําขอมูลดาน 
โลจิสติกสของสมาพันธมาเผยแพรใหสมาชิกของสสว. รับทราบ 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลักของ
สสว. ซึ่งกิจกรรม/ โครงการสนับสนุนของยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนสรางกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือ
พึ่งพา มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรมและทําธุรกรรมภายในกลุมเพื่อใหการพัฒนา
สาขาโลจิสติกสเปนไปอยางครบวงจร โดยแตละกลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 
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กลยุทธที่ 3.1 สรางคลัสเตอรหนวยงาน และผูประกอบการที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสสําหรับ 
SMEs 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการ Cluster โลจิสติกสสําหรับ SMEs: แมวาปจจุบันกลุมโลจิสติกส จะมีการรวมกลุมกันอยู

บาง แตก็มีอุปสรรคในเร่ืองของการบริการจัดการทําใหการรวมกลุมไมเขมแข็งเทาที่ควร ดังนั้น สสว. 
ควรจะมีสวนรวมผลักดัน และผูสนับสนุนปจจัยพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนผูประสานเช่ือมโยง
สรางคลัสเตอรขามสาขา เชน ประสานงานสงเสริมการเปนพันธมิตรระหวางกลุมคลัสเตอรโลจิสติกส 
และกลุมคลัสเตอรสารสนเทศ เปนตน 

o การประสานงานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการสงเสริม SMEs เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน: แมวาขณะนี้จะมีหนวยงานหลายหนวยที่มีหนาที่ในการสงเสริมสาขาโลจิสติกส แตก็ดูเหมือนวา
ทิศทางตางๆ ยังไมมีการประสานกัน อยางชัดเจน รัฐบาลจึงตองกําหนดนโยบายใหชัดเจนวาหนวยงาน
ใดมีหนาที่ในสวนใด 

ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและสงเสริมการใหผูประกอบการ SMEs สาขาอ่ืนๆ หันมาใช 
โลจิสติกส 

ยุทธศาสตรนี้เปนการสงเสริมใหอุตสาหกรรมภาคอื่นๆ ทั้งภาคการผลิต ภาคการคา และภาค
บริการ หันมาใหความสําคัญกับการประยุกตใชการบริหารจัดการโลจิสติกสภายในองคกร และสงเสริม
สนับสนุนใหองคกรตางๆใชบริการจาก Logistic Provider ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะดานในเร่ืองการขนสง 

แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนและสงเสริมการใหผูประกอบการ SMEs 
สาขาอ่ืนๆ หันมาใชโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรนี้เปนการสงเสริมใหอุตสาหกรรมภาคอื่นๆ ทั้งภาคการผลิต ภาคการคา และภาค
บริการ หันมาใหความสําคัญกับการประยุกตใชการบริหารจัดการโลจิสติกสภายในองคกร และสงเสริม
สนับสนุนใหองคกรตางๆใชบริการจาก Logistic Provider ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะดานในเร่ืองการขนสง 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาที่พยายามผลักดันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) ในหลายๆยุทธศาสตร ไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต ในกลยุทธที่  
เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ, ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา ในกลยุทธที่ 1 เร่ืองเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ  SMEs ภาคการคาสง -คาปลีก  
(ลดตนทุนธุรกิจภาคการคา ดวยการบริหารจัดการโลจิสติกส) และ ยุทธศาสตรที่ 6 เรื่องการพัฒนา
ปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs ในกลยุทธที่ 6.6 ดานการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
ดานโลจิสติกส (สนับสนุนผูผลิต/ ผูใหบริการ/ผูใชบริการดานโลจิสติกส)  

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลักของ
สสว. โดยแตละกลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 
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กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมให SMEs หันมาใชการ outsource จากผูใหบริการโลจิสติกสที่มี
มาตรฐาน 

แนวทางในการบริหารจัดการโลจิสติกสที่เหมาะสมสําหรับ SMEs คือการเลือกใชบริการจาก 
ผูใหบริการโลจิสติกส เนื่องจาก SMEs มักจะมีปริมาณการสงสินคาที่ไมมากนักการใชบริการจากผู
ใหบริการโดยตรงจะประหยัดกวาลงทุนเอง อีกทั้งการที่ผูประกอบการ SMEs มุงเนนไปใชบริการจาก 
ผูใหบริการโลจิสติกส จะทําใหทั้งภาคการผลิตและสาขาโลจิสติกสมีความรวมมือกันในการสราง
ความสามารถในการแขงขันทั้งตลาดในประเทศ ระดับภูมิภาค และตลาดโลก โดยมีโครงการสนับสนุน 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการฐานขอมูลออนไลนของผูใหบริการโลจิสติกสสําหรับ  SMEs: เพื่อใหขอมูลและ

ทางเลือกที่เหมาะสมแกผูใชบริการ อีกทั้งยังเปนชองทางการตลาดทําใหผูใหบริการเขาถึงกลุมลูกคาอีก
ดวย โดยฐานขอมูลดังกลาวควรจะระบุประเภทธุรกิจการใหบริการ, พื้นที่ใหบริการ, ขอมูลการติดตอ 
และโครงสรางราคาเบื้องตน เปนตน (หากภาครัฐมีการกําหนดมาตรฐานรับรองสําหรับผูใหบริการแลว 
ควรจะระบุเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูใชบริการดวย) โดยจัดทําในรูปแบบของเว็บไซดซึ่งเปนฐานขอมูล
กลางในเว็บ www.sme.go.th และเอกสารแผนพับสําหรับแตละพื้นที่ใหบริการในตางจังหวัดดวย 

o โครงการตลาดนัดโลจิสติกส: สสว. ควรจะรวมจัดงานกับสมาพันธโลจิสติกสในงานแฟรที่เกี่ยวของ
กับผูใหบริการโลจิสติกสที่มีการจัดอยูแลว และประชาสัมพันธใหสมาชิกของ สสว. รับทราบงาน
ดังกลาว เพื่อเปนการผลักดันและสงเสริมให SMEs หันมา Outsource มากข้ึน 

o การใหสิทธิประโยชนสําหรับ SMEs เฉพาะกลุมในการใชบริการโลจิสติกส : ผูประกอบการ
สาขาอื่นๆที่ภาครัฐตองการผลักดันและสนับสนุนใหใชบริการจากผูใหบริการโลจิสติกส ภาครัฐ
อาจจะมีการสนับสนุนในเบื้องตนดวยการรวมเจรจาตอรองการใหสิทธิพิเศษเฉพาะกลุม เชน กลุมคา 
ปลีกคาสง, กลุมผูประกอบการ e-commerce เปนตน ซึ่งการผลักดันดังกลาว จะเปนการสนับสนุนเพิ่ม
ชองทางการใหบริการ และทําใหการคาในสาขาอ่ืนๆขยายตัวอีกดวย 

7. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ    
 7.1 นโยบายรัฐบาล รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการสงเสริมบริการขนสงและโลจิสติกส  
(แถลงเมื่อธันวาคม 2551) ดังนี้  
 นโยบายเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
 นโยบายขอ 4.2.2.1 สรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับ
อุตสาหกรรมไทยดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหแกสินคา โดยรวมมือกับ
ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของผูประกอบการ พัฒนา
ทักษะฝมือแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักร พัฒนาการออกแบบสินคาและผลิตภัณฑ ลดตนทุน 
โลจิสติกส และเพิ่มความรวมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคาเชิงลูกโซผานการเจรจาระหวางประเทศ  

http://www.sme.go.th/
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 นโยบายเศรษฐกิจ/การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 นโยบายขอ 4.3.2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ ทั้งในดาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ การสงเสริมธุรกิจการ
ใหบริการโลจิสติกส การอํานวยความสะดวกทางการคา และการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส รวมทั้งจัดต้ัง
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาดานโลจิสติกสอยางจริงจัง  
 นโยบายขอ 4.3.3 พัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยเชื่อมโยงการขนสงทาง
ถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศอยางเปนระบบ พรอมทั้งพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนสง 
เชน สถานีบรรจุและแยกสินคากลอง ศูนยรวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค  เปนตน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนโลจิสติกส    
 นโยบายขอ 4.3.11 พัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเช่ือมโยงกับโครงขาย
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน โดยเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต แนว
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอาวไทยและอันดามัน และโครงขายคมนาคม
เช่ือมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย รวมทั้งปรับปรุงระบบอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสง
สินคาขามแดนในพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่สําคัญ คือ ดานหนองคาย แมสอด มุกดาหาร สระแกว ดานสิงขร 
และชองเม็ก เปนตน  
 นโยบายเศรษฐกิจดานการตลาด การคา และการลงทุน 
 นโยบายขอ 4.2.4.7  ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอํานวยความสะดวกทางการคา
และการลงทุนชายแดน โดยนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชที่สําคัญ ไดแก ศูนยบริการครบวงจร ระบบอํานวย
ความสะดวกชองทางเดียว ระบบการตรวจรวมจุดเดียว ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และระบบโลจิสติกส
อิเล็กทรอนิกส เปนตน   
 นโยบายเศรษฐกิจภาคการเกษตร 
 นโยบายขอ 4.2.1.1 เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบ 
โลจิสติกสทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนดานการเกษตร โดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ จัดหาปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐานการ
ผลิตที่มีคุณภาพและมีความจําเปนพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโลจิสติกสทางการเกษตรเพ่ือ
ลดตนทุนทางการเกษตร รวมทั้งการจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใหเหมาะสม มีประสิทธภิาพ
และมีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมสําหรับพืชพลังงาน เพื่อสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกเกษตรกร  
 7.2   เสนทางเศรษฐกิจ R9 และ R3E เปนเสนทางสายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ที่รองรับการขนสงและโลจิสติกส ซึ่งประกอบดวยเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor)  หรือเสนทาง R9 ที่เชื่อมผานเวียดนาม ลาว และไทย ต้ังแตจังหวัดมุกดาหาร  
กาฬสินธุ  ขอนแกน  เพชรบูรณ  พิษณุโลก  จนสุดที่อําเภอแมสาย  จังหวัดตากกอนเขาพมา  และเสนทาง
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เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) หรือ R3E  เช่ือมระหวางไทย  ลาว  จีนตอนใต
บริเวณเมืองคุณหมิง  
 7.3 National Single Window (NSW)  ในปงบประมาณ 2552 กรมศุลกากร  ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจํานวน 300 ลานบาท  เพื่อดําเนินงานโครงการ “National Single Window &  
E-logistics ข้ันที่ 4 (พ.ศ.2551-2552) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อประสิทธิภาพทางการคาและ         
โลจิสติกสระหวางประเทศ”  ในการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงขอมูลกับ 28 หนวยงานใหไหลลื่นและมีความ
ปลอดภัย    
 7.4  โครงการท่ี สสว. ดําเนินการ  

ในป 2550 สสว. ไดมีการดําเนินการในดานการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีโครงการในการสงเสริมดานโลจิสติกส ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนารหัสสินคาบารโคต เพื่อสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ SMEs เพื่อกาวสู
ความเปนสากล รับผิดชอบโดย  สอท. และสสว. มีวัตถุประสงค ประกอบดวย 1) เพื่อดําเนินการให
คําปรึกษา และข้ึนทะเบียนเลขรหัสบารโคด ตามระบบมาตรฐานสากล GS1 ใหกับผูประกอบการ SMEs ที่
มีจํานวนรายการสินคาไมเกิน 99 รายการ จํานวน 250 ราย และมีจํานวนรายการสินคาไมเกิน 9 รายการ 
จํานวน 600 ราย เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ใหกาวสูความเปนสากล และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคา และการบริหารจัดการสินคา  2) อบรม และพัฒนาบุคลากรของ
ผูประกอบการ SMEs ที่มีจํานวนรายการสินคาไมเกิน 99 รายการ จํานวน 250 ราย และมีจํานวนรายการ
สินคาไมเกิน 9 รายการ จํานวน 600 ราย ในดานความรูพื้นฐานและการประยุกตใชบารโคดระบบ
มาตรฐานสากล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน  การบริหารจัดการธุรกิจ และ3) เพื่อใหผูประกอบการ SMEs 
ที่มีจํานวนรายการสินคาไมเกิน 99 รายการ จํานวน 250 ราย และมีจํานวนรายการสินคาไมเกิน 9 รายการ 
จํานวน 600 ราย ใชบารโคดระบบมาตรฐาน GS1 เพื่อประโยชนในการปองกันการใชเลขหมายซ้ําซอน และ
การจัดทําเลขหมายบารโคดซึ่งไมเปนมาตรฐานโดยผูที่ไมใชนายทะเบียนบารโคดมาตรฐาน GS1 เชน 
หางสรรพสินคา ผูใหบริการดาน EDI เปนตน  

2) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส 
(Modernized Logistics Equipment) รับผิดชอบโดย สอท. และสสว. มีวัตถุประสงค ประกอบดวย  
1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันทางดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส ใหกับอุตสาหกรรม SMEs 
ของไทย 2) เพื่อพัฒนาตนแบบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ และเทคโนโลยีดานโลจิสติกส ที่ทันสมัย ใหกับ
อุตสาหกรรม SMEs ของไทย เชน อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต อุตสาหกรรมหัตถกรรม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง เปนตน และ 3) เพื่อลดตนทุนการนําเขาเครื่องมือ เคร่ืองจักร 
อุปกรณ และเทคโนโลยีดานโลจิสติกสจากตางประเทศ 
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สวน ป 2551-2552  สสว. ก็ยังคงใหความสําคัญดานการพัฒนาระบบและบุคคลากรโดยเนน 
การพัฒนาดานบริหารจัดการโลจิสติกส  ระบบบริหารสินคาคงคลังและการขนสง การพัฒนาศักยภาพ 
SMEs ดานการจัดการโลจิสติสและโซอุปทาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. แนวโนมของบริการขนสงและโลจิสติกส 

 ผูใหบริการขนสงและโลจิสติกสไดรับผลกระทบมาต้ังแตป 2551 เนื่องจากราคานํ้ามันพุง
สูงข้ึน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2552 ผูใหบริการขนสงก็ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเชนเดียวกัน 
เนื่องจากผูวาจางลดปริมาณการผลิต ทําใหปริมาณการขนสงลดลง รวมทั้งธุรกิจการกระจายสินคาอุปโภค
บริโภคก็โดนผลกระทบเชนกัน แตธุรกิจคลังสินคาอาจไดรับผลดีระยะส้ันเนื่องจากผูผลิตขายสินคาไมไดเลย
ตองการบริการคลังสินคาในการจัดเก็บสินคาดังกลาว 

 วิกฤติเศรษฐกิจต้ังแตป 2551 มีความรุนแรง สงสัญญาณใหผูประกอบการเตรียมพรอม 
ตางจากวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงและเกิดข้ึนอยางรวดเร็วจากสัญญาณของวิกฤติ
ดังกลาว ผูประกอบการตองสามารถบริหารความเส่ียง ตองวิเคราะหจากสัญญาณทางเศรษฐกิจ เตรียมการ
เชิงรุก  โดยในป 2552 ไตรมาสที่ 1-2 ผูประกอบการจะตองประคับประคองธุรกิจ เตรียมพรอมในไตรมาสที่ 
3 และรุกเขาหาลูกคาในไตรมาสที่ 4 และตองวิเคราะหวางแผนดานทรัพยากรบุคคลและเงินทุน 

 การจัดจางภายนอก (Outsourcing) เร่ิมเปนที่นิยม เนื่องจากในยุคที่น้ํามันมีราคาสูง 
ผูประกอบการหลายรายสูราคาน้ํามันไมได จึงหันมาจางผูใหบริการโลจิสติกสแทน อีกทั้งการจัดจาง
ภายนอกจะชวยลดภาระของผูประกอบการในกิจกรรมที่ผูประกอบการไมมีความชํานาญและสามารถเลือก
ผูใหบริการโลจิสติกสไดตามความพึงพอใจ 

9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิเคราะหขอมูลโครงสรางพื้นฐาน  SWOT Analysis สภาพปญหา  ความสําคัญของ SMEs  
บนหวงโซอุปทาน  และแนวโนมของบริการขนสงและโลจิสติกสจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ดังนี้ 
 1) ผูประกอบการ SMEs ควรรวมตัวกันเปนเครือขายธุรกิจบริการโลจิสติกส  เพื่อลดตนทุนการ
บริหารจัดการ  ตนทุนคลังสินคา  ตนทุนการขนสงสินคาเที่ยวเปลา  โดยปจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย  รวมกับตัวแทนผูประกอบการ SMEs ไดจัดต้ังเครือขายผูประกอบการ 2 เครือขาย คือ  
Thai Logistic Alliance (TLA) และ Siam Logistic Alliance (SLA) 
 2)  ควรสงเสริมและมุงเนนการพัฒนาการรับจางบริหารจัดการโลจิสติกส  (Outsourcing)  
โดยนําเสนอขอมูลเพื่อใหเห็นความสําคัญระหวาง  การที่ผูผลิตดําเนินงานดานโลจิสติกสดวยตนเอง  กบัการที่
ผูผลิตวาจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสดําเนินงาน  
 3)  ภาครัฐควรมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   เพื่อรองรับระบบโลจิสติกสของประเทศ  
โดยออกแบบถนนใหมีจํานวนชองทางการจราจรที่สอดคลองกันตลอดเสน  เชน ถนน 4 เลนตลอดเสนทาง 
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10.  ตัวอยางโครงการในภาคบริการ สาขาโลจิสติกส 
 1. ชื่อโครงการ: อบรมการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเอ้ืออาทร 
 2. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันแนวโนมการแขงขันที่เขมขนอันเนื่องมาจากการแขงขันจากตางประเทศ และการเปดเสรี
ทางการคามากข้ึน ผลักดันใหธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เปนไปได 
ธุรกิจในปจจุบันตองแขงขันดวยความเร็ว ดังนั้น การเคล่ือนยายสินคาและบริการตองดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาโลจิสติกสและซัพพลายเชนจึงเปนทางออกของประเทศไทยในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน  
 3. วัตถุประสงค 

3.1. ถายทอดความรูและนําไปสูการปฏิบัติ ตามหลักการ โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
3.2. ผูประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนายกระดับ

องคกรและแกไขปญหาได 
3.3. สรางความเขมแข็งใหกับ  SMEs ไทย ดวยการสรางเครือขายทางธุรกิจของผูเขาอบรม 
3.4. สามารถนําความรูจากตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการจัดการโซอุปทาน เพื่อเปนแนวทาง

พัฒนาองคกร 
 4. ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย 

4.1. กลุม SMEs ทั้งระดับผูประกอบการและระดับปฏิบัติการ 
4.2. เปนระดับผูปฏิบัติงานในธุรกิจคาปลีกและคาสง 
4.3. คนรุนใหมที่ตองการเปนเจาของกิจการที่ประสบความสําเร็จ 
4.4. นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการจัดการสมัยใหม 
4.5. บุคคลทั่วไปที่ยังไมมีพื้นฐานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 5. วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการจัดจางสถาบันที่มีความเช่ียวชาญทางดานการบริหารจัดการโลจิสติกส ซึ่งอาจจะเปน
สถาบันเฉพาะทาง เชน สถาบันรหัสสากล  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ สถาบันการศึกษาท่ี
จัดการเรียนการสอนดังกลาว เชน สถาบันขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมทั้งวางกรอบการ
ประเมินผลที่ไดรับจากการจัดอบรมเพื่อเทียบประสิทธิผลของแตละหนวยงาน 
 6. กรอบระยะเวลาดําเนินงาน  
 ระยะเวลาการอบรม รุนละ 30 ชั่วโมง (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) โดยกําหนดจัดอบรมเปนรุนๆ ป
ละประมาณ 3 รุน  
 7. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
  ข้ึนกับจํานวนเปาหมายที่กําหนด และจํานวนรุนที่เปด (ตนทุนเฉลี่ยตอผูเขาอบรม 1 ราย ประมาณ 
10, 000 บาท) 
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หวงโซอุปทานบริการโลจิสติกส

การไหลของวัสดุ (Materials Flow)

การไหลของสารสนเทศ(Info mating Flow)

การจัดซ้ือ
เจรจาตอรอง

การจัดการ
การขนสง
การจัดการ

 สงออก-นําเขา

การเคลื่อนยาย
สินคาคงคลัง

การจัดการ
การขนสง
การจัดการ

 สงออก-นําเขา

การเคลื่อนยาย
สินคาคงคลัง

การให
บริการ
ลูกคา

FinishingMaterial & Work in Process

การจัดหวงโซอุปทาน

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

F F F F

 
 

บริการโลจิสติกสบริการโลบริการโลจิจิสติกสสติกส

การพฒันาศักยภาพการพฒันาศักยภาพ
ในการแขงขันในการแขงขัน

• สรางเสริมปจจยัพ้ืนฐาน
ท่ีดีใหแก ผปก.
• สงเสริมและเพ่ิมทักษะความรูใหกับ 
ผปก.
• ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากร
ดานโลดานโลจิจิสติกสสติกส

• การพัฒนาความรูเร่ือง Logistics
• พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

การรวมกลุมการรวมกลุม   ClusterCluster

• การสราง Cluster หนวยงาน 
และ ผปก.

สงเสริมใหสงเสริมให  ผปกผปก..  สาขาอื่นสาขาอื่น
หันมาหันมาใชโลจิสสติกสใชโลจิสสติกส

• สงเสริมการ Outsource 

  พัฒนาสูพัฒนาสู  Logistic providerLogistic provider
 การบริการตามมาตรฐานสากลการบริการตามมาตรฐานสากล
การบริการแบบการบริการแบบOne stop service One stop service 

• การสรางแหลงเงินทุนเฉพาะ 
• สงเสริมสรางการใช software 
• ปรับปรุงแกไขกฎหมาย
• อบรมการจดัการโลจสิติกส
• ใหคําปรึกษาและอบรมกับผูให
บริการโลจสิติกส
• Logistics Clinic
• สรางมาตรฐานการบริการ
• พัฒนาระบบ ICT

• อบรมการ จัดการโล จิสติกส
และซพัพลายเชน 
• ใหคําปรึกษากับผูประกอบการ
• พัฒนาหลกัสตูร ดานโล จิสติกส
ในระดับอาชีวศึกษา

• สราง  cluster โลจิสติกสสําหรับ  
SMEs

• ประสานงานหนวยงานตางๆ  
ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการสงเสริม  
SMEs เปนไปในทิศทางเดียวกัน

• ฐานขอมูลออนไลนของ
ผูใหบริการโลจิสติกส
• จัดตั้งตลาดนัดโลจิสติกส

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 
2551 
  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ
การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  
http://www.ieat.go.th 
  สรุปผลการสัมมนา “วิสัยทัศนโลจิสติกสไทย ในกระแสวิกฤติโลก” สํานักสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  16 มกราคม 2552 
 

     

http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/
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