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บทที่ 1 

ขอมูลเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส  

(กรุงเทพมหานคร) 

 

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส  

 1. การวเิคราะหอตุสาหกรรมโลจิสติกส 

  1.1 ปจจัยการผลิต    

   1.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการคา 

       อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการคาที่ เพิ่มขึ้นสงผลตอระบบโลจิสติกสที่จําเปนตอง

มีการบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต 

   1.1.2 ยอดปริมาณการบริการ  

           การใหบริการดานโลจิสติกสของบริษัทในประเทศไทยมีการใหบริการดานการ

ขนสงทั้งทางถนน ทางน้ํา และทางอากา ศ  การจัดเก็บ การบริหารสินคาคงคลัง การกระจายสินคา 

และการติดสลากหรือบรรจุหีบภัณฑในคลังสินคา การใหบริการทางดานศุลกากร และการนําเขา

และสงออกสินคา  การใหบริการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานที่ปรึกษาดานโลจิสติกส  

โดยมีจํานวนผูใหบริการในแตละกิจกรรมที่ ครบถวนตางกัน  จึงยากตอการระบุยอดปริมาณการ

บริการอยางชัดเจน แตพอจะสามารถสรุปการใหบริการในดานตาง ๆ ได ดังตารางที่ 4.8 

   1.1.3 จํานวนผูประกอบการ SMEs   

         ผูประกอบการสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีเงินทุนจดทะเบียน

นอยกวาบริษัทตางประเทศที่มาลงทุน 

   1.1.4 โครงสรางพื้นฐาน 

           โครงสรางพื้นฐานมีความพอเพียงในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีการลงทุนดาน

โครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง  เชนการวางเครือขายถนนทั่วประเทศ  การสรางสนามบินสุวรรณ

ภูมิ  แตการขนสงยังมีการกระจุกตัวอยูที่การใชรถบรรทุก ขณะที่การขนสงทางน้ํา และระบบรางยัง

ไมไดใชอยางเต็มประสิทธิภาพ  ภาคธุรกิจระดับ SMEs ยังไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Information Technology : IT) ที่มีประสิทธิภาพมาชวยในการบริหารระบบโลจิสติกส    

   1.1.5 มูลคาทุนจดทะเบียน  

   แมจํานวนบริษัทที่ใหบริ การดานโลจิสติกสของประเทศไทยจะมีจํานวนมาก แต

ทุนจดทะเบียนของบริษัทตางชาติมีมากกวา 
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   1.1.6 ผูประกอบการดานโลจิสติกส 

           ผูประกอบการยังขาดขอมูลและความรูในการประยุกตการจัดการโลจิสติกสใหเกิด

ประโยชน บุคลากรระดับบริหารขาดความรูความเขาใจในกา รบริหารโลจิสติกส ขาดความรูความ

ชํานาญ และทักษะที่จําเปน สวนใหญอาศัยประสบการณในการบริหารจัดการ 

   1.1.7 แรงงานท่ีมีทักษะ 

          บุคลากรยังขาดความเขาใจที่แทจริงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกสทุก

ระดับ เน่ืองจากโลจิสติกสนับเปนเร่ืองใหมสําหรับประเ ทศไทย จึงยังขาดหลักสูตรอบรมที่ได

มาตรฐาน และขาดบุคลากรในการถายทอดความรู ขาดขอมูลในดานกําลังคนในภาพรวม และ  

รายสาขาอุตสาหกรรม  

   1.1.8 ตนทุนโลจิสติกส   

         ความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสของไทยยังสูงมากเมื่อเทียบ

กับประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และบางประเทศในทวีปยุโรป 

  1.2  เง่ือนไขดานอุปสงค 

   1.2.1 ความตองการผูใชบริการ 

   มีความตองการในการใชบริการดานโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลดตนทุน

ในการผลิต 

  1.3  อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกัน 

   1.3.1  การรวมกันเปน Cluster 

        อุตสาหกรรมโลจิสติกสมีการรวมกันเปน Cluster ของผูใหบริการดานตาง ๆ อยาง

เกี่ยวเน่ืองในระบบโลจิสติกส จากผูผลิตจนถึงผูบริโภค 

   1.3.2  จํานวนสมาคม/ชมรม 

           การจัดต้ังสมาคมเกิดขึ้นตามความตองการรวมกลุมกันตามประเภทของกิจกรรม

ในระบบโลจิสติกส 

   1.3.3  การเชื่อมโยงของธุรกิจตาง ๆ  

   ธุรกิจการใหบริการตาง ๆในระบบโลจิสติกสมีความเชื่อมโยงกันโดยตลอดต้ังแต

การขนสงทั้งขาเขาและขาออก การบริหารจัดการคลังสินคา การเคลื่อนยาย  การจัดสงของ การดูแล

พัสดุคงคลัง  การวางแผนทั้งดานอุปทาน และดานอุปสงค  ต้ังแตเร่ิมตนจนถึงผูบริโภค 

  1.4  บริบทของการแขงขัน   

   1.4.1  นโยบาย กฎหมายและระเบียบขอบังคับ  

   ขาดนโยบายที่ชัดเจนและไมมีการวางแผนเพื่อแกไขปญหาในภาพรวม ไมมีการ 

บูรณาการเปนแผนยุทธศาสตรที่ยังขาดการเชื่อมโยงสูการปฏิบัติจริง กฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ขาดความชัดเจน ซ้ําซอน และลาหลัง เปนปญหาในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย เชน ไมมี
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กฎหมายเฉพาะสําหรับการขนสงภายในประเทศ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา จึงตองใช

กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายเฉพาะของหนวยงาน ขาดกฎหมายกํากับและสงเสริมธุรกิจ

การใหบริการ  Logistics Service Provider (LSP) กฎระเบียบขอบังคับไมสนับสนุนการทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 

   1.4.2  ปจจัยในประเทศท่ีสนับสนุนการลงทุน 

   ปจจัยพื้นฐานดานตาง ๆ ที่รองรับการลงทุนในระบบโลจิสติกสของประเทศ ยังไม

เปนที่ดึงดูดตอการตัดสินใจลงทุนดานโลจิสติกสของตาง ชาติ  สําหรับนักลงทุนไทยใหความสนใจ

กับการจัดการระบบโลจิสติกสของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   1.4.3  การปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

   ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพยายามในการรวมมือกันว างแนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมน้ี อยางตอเน่ือง ซึ่งที่ผานมาเปนการพั ฒนาในเชิงนโยบายแตยังไมมีการนําไปปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรมมากนัก  แตในอนาคตก็มีแนวโนมวาจะมีการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางจริงจังมากขึ้น 

   1.4.4 บรรยากาศการแขงขัน 

   การแขงขันกันตามศักยภาพในการใหบริการสําหรับบริษัทของคนไทย  แตไม

สามารถแขงขันกับบริษัทตางชาติที่มีเงินทุนสูงได   

   1.4.5  การแขงขันดานราคา 

   ในการใหบริการจําเปนตองคํานึงถึงการลดตนทุนในการจัดการดานโลจิสติกส จึง

เลือกใหและใชบริการกับบริษัทที่ราคาถูก และมีการสงถายลูกคากันในกลุมที่ใหบริการเหมือนกันอยู 

 

ตารางท่ี 1.1  สรุปการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส  

หมวดขอมูล 
รายละเอียดขอมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

ประเทศ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยการผลิต   

• มูลคาการสงออกสินคาไป

ตางประเทศ 
3.33 ลานลานบาท(ป 2546) N/A 

• ปรมิาณการขนสงทางอากาศ 119,678 ตัน 58,912 ตัน (49.23%) 

• ปริมาณการใหบริการขนสงถาย

สินคา ณ ทาอากาศยาน 
1,185,563 เมตริกตัน 1,130,298 เมตริกตัน 

• ปริมาณการขนสงสินคาทางรถไฟ 11,760 พันตัน N/A 

• ปริมาณการขนสงสินคาทางถนน 430,275 พันตัน N/A 

• ปริมาณการขนตูสินคาผานทาเรือ

ขาเขา 

ทาเรอืแหลมฉบงั12,604,711 ตัน 

 ตูสินคา 1,859,115 TEUs 

ทาเรือกรุงเทพ  

8,900,000 ตัน 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) สรุปการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส  

หมวดขอมูล 
รายละเอียดขอมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

ประเทศ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยการผลิต (ตอ)   

• ปริมาณการขนตูสินคาผานทาเรือ

ขาออก 

ทาเรอืแหลมฉบงั 22,891,910 ตัน 

ตูสินคา 1,896,927 TEUs 

ทาเรือกรุงเทพ 

7,200,000 ตัน 

• ปริมาณเรือ (เที่ยว) 7,578 เที่ยว 2,571 เที่ยว 

• ปริมาณสินคาเขาของทาเรือ 21,820,620 ตัน 8,851,772 ตัน 

• ปริมาณสินคาออกของทาเรือ 31,077,422 ตัน 7,179,407 ตัน 

• อัตราการเจริญเติบโตของมูลคา

การคา 
เพ่ิมขึ้น N/A 

• ยอดปรมิาณการบรกิาร มาก N/A 

• จาํนวนผูประกอบการ SMES 220 212 

• โครงสรางพ้ืนฐาน พอเพียงในระดับหนึ่ง N/A 

• มูลคาทุนจดทะเบียน นอย N/A 

• ผูประกอบการดานโลจิสติกส N/A อาศยัประสบการณ 

• แรงงานที่มีทักษะ ขาดแคลน N/A 

• แหลงเงินทุน 11 ธนาคารของรัฐ 

22 ธนาคารพาณิชย 4,249 สาขา 

+ 21 บริษัทเงินทุน 

4 ธนาคารของรัฐที่เก่ียวของ 

22 ธนาคารพาณิชย 1,405 สาขา 

+ 21 บริษัทเงินทุน 

• แหลงเงินทุน ไมสามารถเขาถึง N/A 

• ตนทุนโลจิสติกส ประมาณ 19 % N/A 

เงื่อนไขดานอุปสงค   

• ความตองการของผูใชบรกิาร ตามธรรมชาต ิ N/A 

• ปริมาณน้ํามันที่ใช (เทียบกับ

น้ํามันดิบ) 
23,491 พันตัน N/A 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกัน   

• การรวมตัวกันเปน Cluster N/A ชัดเจน 

• จาํนวนสมาคม/ชมรม 17 สมาคม 17 สมาคม 

• การเช่ือมโยงของธุรกิจตาง ๆ เช่ือมโยงโดยธรรมชาติ เช่ือมโยงโดยธรรมชาต ิ
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) สรุปการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส  

หมวดขอมูล 
รายละเอียดขอมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

ประเทศ กรุงเทพมหานคร 

บริบทของการแขงขัน   

• กฎระเบยีบ ขอบงัคบั      มาก มาก 

• ปจจัยในประเทศที่สนับสนุนการ

ลงทนุ 
ปานกลาง ปานกลาง 

• การปรบัปรุงประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง 
กําลังดาํเนนิการ กําลังดาํเนนิการ 

• บรรยากาศการแขงขนั ปานกลาง ปานกลาง 

• การแขงขันดานราคา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 2. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 โลจิสติกส (Logistics) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการโซอุปทาน (Supply Chain) เพื่อชวย

ในการวางแผน  การสนับสนุน  การควบคุมการไหลอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

ตลอดจนการเก็บรักษาสินคา  บริการและสิ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับขอมูลจากจุดเร่ิมตนไปสูจุดสุดทาย เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา  (นิยามจาก The Council of Logistical Management: CLM)  

ทั้งน้ีโลจิสติกสเปนตลาดที่กําลังเติบโตขึ้นเร่ือย  ๆ และอยูในระดับแนวหนาของโลก   ดวยการ

แกปญหาจากเดิมที่เคยเปนการขนสงแบบเอกเทศและการแกไขปญหาในเร่ืองของการกักตุนสินคา

ไปสูการเปนคูคาทางธุรกิจโดยเฉพาะการจัดการทางดานซัพพลายเชนและการเพิ่ มคุณคาใหกับ

ผลิตภัณฑ  ตลอดจนบริการตาง  ๆ ดวย ทั้งน้ีโลจิสติกสเปนกุญแจสําคัญในระบบเศรษฐกิจ สอง

แนวทาง คือ 

 ประการแรก   โลจิสติกสเปนรายจายที่สําคัญสําหรับธุรกิจตาง  ๆ ซึ่งจะสงผลกระทบและ

ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกาโล จิสติกสมีมูลคา

ประมาณ 10.5% ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติหรือ GDP ในป ค.ศ. 1996 อุตสาหกรรมตาง  ๆ 

ในสหรัฐฯ มีรายจายเกี่ยวกับคาขนสง 451,000 ลานเหรียญ  คาคลังสินคา  คาจัดเก็บ และคาขนยาย

รวม 311 ,000 ลานเหรียญ  และคาใชจายอ่ืน  ๆ เกี่ยวกับโลจิสติกส มีมู ลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 

797,000 ลานเหรียญ  

 ประการท่ีสอง  โลจิสติกสไดรองรับการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการของธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจ และไดกลายเปนกิจกรรมสําคัญในดานการสนับสนุนการขายเสมือนหนึ่งเปนสินคาและ

บริการดวย หากสินคาไมมาถึงตรงตามกําหนด ลูกคาก็ไมสามารถซื้ อสินคาดังกลาวได หรือถาหาก
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สินคาไมถูกสงไปในสถานที่หรือในสภาพที่เหมาะสมการขายก็จะเกิดขึ้นไมได ดังน้ันกิจกรรมใน  

โซอุปทานก็จะไดรับผลกระทบ  

 ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจากหลายประเทศทั่วโลก จึง หันมาใหความสนใจกับการขนสง

และโลจิสติกส เพื่อเปนกลยุทธในทางเศรษฐกิจใ หกับประเทศของตนเอง  โดยไดมีการพัฒนา

โครงสรางภายในอยางแข็งขันเพื่อพัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสซึ่งมีความแตกตางกันออกไป 

เชน การพัฒนาทาเรือ ถนน ทางรถไฟ  ตลอดจนการใชความรวมมือกันของที่ปรึกษาผูชํานาญการ  

รวมถงึเทคโนโลยีดานโลจิสติกสยังมีการพัฒนาอยางมากแ ละไดสนับสนุนงานโลจิสติกสโดยตรง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สําคัญ  ไดแก EDI บารโคด ขอมูล ณ จุดขาย (POS) และการสงขอมูล

ผานดาวเทียม การพัฒนาระบบคงคลังสินคาอัตโนมัติน้ีจะตองรวมเขาไปในการวางแผนโลจิสติกส

เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยี ซึ่งสงผลอยางลึกซึ้งในสวนที่บุคลากรดานโลจิสติกสตองประสานงาน

กบัหนวยงานอ่ืน  รวมทั้งชวยสรางความสามารถที่จะเขาถึงขอมูลไดบอยคร้ังขึ้นและมีขอมูลที่

ถูกตองมากขึ้น เมื่อผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบคลังสินคาอัตโนมัติเขาดวยกันจะ

สามารถชวยลดความผันแปรที่เกิดจากมนุษย  และสรางโอกาสในการพัฒนาการบริการลูกคาใหดี

ขึน้ได 

 สวนการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทยในปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรายงานภาพรวมความกาวหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสของประเทศวา ตลอดระยะสองปที่ผานมา  หนวยงานและองคกรตาง  ๆ ของไทย  

ทั้งภาครัฐ  เอกชน  สถาบันวิชาการ  และสื่อสารมวลชน  ไดแสดงออกถงึความต่ืนตัว  และความ

พยายามรวมกันในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย  โดยมีความกาวหนาสําคัญ  ไดแก  การ

ผลักดันใหการพัฒนาระบบโลจิสติกสไดรับการยอมรับวาเปนวาระแหงชาติในการยกระดับ ขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  การเร่ิมดําเนินการโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกปากบารา  

การผลักดันนโยบายการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  การริเร่ิมโครงการ  Single Window Entry เพื่อ

อํานวยความสะดวกดานพิธีการศุลกากรในการนําเขา -สงออก  การปรับปรุงบริการที่เกี่ยวกับการ

นําเขาสงออกของหนวยงานภาครัฐ  ทัง้ในสวนกลาง  ภูมิภาค ทาเรือ และดานชายแดน  รวมทั้งการ

พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสโดยการอบรมฝมือ  แรงงานและการสนับสนุนทุนการศึกษา  อยางไร

กต็าม แมวาประสิทธิภาพ        การใหบริการบางดาน  เชน ทาเรือ และศุลกากร  มีการปรับปรุงดีขึ้ น 

แตเน่ืองจากเปนระยะเร่ิมตน หลายโครงการอยูระหวางการศึกษา  ผลที่เปนรูปธรรมจึงยังไมปรากฎ

ชดัเจน โดยมีประเด็นสําคัญที่จะตองเรงรัดผลักดันอยางตอเน่ือง ไดแก  

  -  การจัดลําดับความสําคัญโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน  

  -  การพัฒนาระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผล  

  -  การพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษา  

  -  การพัฒนาผูใหบริการโลจิสติกส  
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  -  การเชื่อมโยงการพัฒนาโลจิสติกสกับการเจรจาทางการคาในระดับภูมิภาค  

  -  การผลักดัน  ปรับปรุง  กฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการอํานวยความ

สะดวกในการขนสงและการคา เชน กฎหมายลําดับรองภายใต  พรบ.ธรุกรรมอิเล็คทรอนิคสวาดวย

การทาํธรุกรรมอิเลค็ทรอนิคสภาครัฐ การกํากับธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิคส เปนตน 

 

ผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Providers: LSPs) 

 ผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Provider) หมายถึง ผูใหบริการภายนอกบริษัทที่

นําเสนอบริการบางกิจกรรมหรือทุกกิจกรรมของโลจิสติกสแกผูรับบริการ ซึ่งสามารถแบงผู

ใหบริการโลจิสติกสเปน 4 กลุมงานหลัก ไดแก 

  1. การขนสงสินคา (Freight Transportation and Forwarding) ครอบคลุมงานทางโลจิ

สติกสที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการขนสงสินคาทั้งภายในและสงออกนอกประเทศ ผาน

รูปแบบการขนสงแบบตาง ๆ ทั้งทางถนน ทางทะเล และทางอากาศ 

  2. การจัดเก็บ ดูแล บริหารคลังสินคา และการติดฉลากหรือบรรจุภัณฑ (Warehousing 

/Inventory Management and Packaging) หมายถึง งานทางโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

ดานการจัดเก็บ การบริหารสินคาคงคลัง การกระจายสินคา และการติดฉลากหรือบรรจุภัณฑใน

คลังสินคา 

  3. การใหบริการพิธีการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส  (Non-Asset Based Logistics 

Services) ครอบคลุมงานพิธีการ หรืองานเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนําเขาหรือสงออกสินคา 

พธิกีารศลุกากร หรือสรรพากร 

  4. การใหบริการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานที่ปรึกษาดานโลจิสติกส  

(Information and Communication Technology Consulting) หมายถึง งานโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับ

การใหบริการเสริม เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใหคําปรึกษาดานโลจิสติกส 

 จากรางแผนแมบทการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทยโดย สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดรายงานการศึกษาสถาน การณปจจุบันของ ผูใหบริการโลจิ

สติกส พบวา ปจจุบันกระแสการพัฒนาแบบโลกาภิวัฒนที่มุงเปดเสรีทางการคาและบริการระหวาง

กลุมประเทศทําใหเกิดสภาพการแขงขันของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น  (Hyper Competition) ในขณะเดียวกนั

กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่กาวหนาไปมาก ทําใหลักษณะการแขงขันของธุรกิจเปลี่ยนจากการอาศัย

ความไดเปรียบจากปจจัยการผลิตราค าตํ่าไปเปนการแขงขันดวยการยกระดับประสิทธิภาพในการ

ผลิต และเนนการสรางนวัตกรรมเพื่อเสนอมูลคาเพิ่มใหกับลูกคา  (Value Proposition) ซึ่งจาก

ปรากฏการณดังกลาวผนวกกับเงื่อนไขทรัพยากรที่จํากัด  จึงผลักดันใหภาคธุรกิจเร่ิมหันมาให

ความสําคัญกับการมุงเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตเฉพาะกิจกรรมหลักของธุรกิจสวนของกิจกรรม  

(Core Business) และพยายาม  Outsource กิจกรรมที่ไมไดเปนแกนหลักออกไป  (Non-Core 
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Business) โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานบริการโลจิสติกสบางอยางที่ควรใหกับผูเชี่ยวชาญนอกบริษัท

ทาํแทนให ซึ่งจะสามารถชวยลดตนทุนการดํา เนินงาน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจไดอยางมาก  

เชน จากรายงานการศึกษา พบวา
 

การจางผูใหบริการโลจิสติกสสามารถชวยลดตนทุนดานการขนสง

และคลังสินคาในภาคธุรกิจไดราวถึง  รอยละ 15-20 และยังชวยพัฒนาคุณภาพของบริการที่มีใหแก

ผูบริโภค เชน การยนระยะเวล าการสงสินคาถึงมือผูบริโภคที่ ลดลงไดถึงรอยละ  10-20 ดังน้ัน ดวย

ศักยภาพของการใชบริการโลจิสติกสตอการสรางขีดความสามารถของธุรกิจดังกลาว  จึงแสดงให

เห็นอยางชดัเจนวา หากประเทศไทยจะพัฒนาระบบโลจิสติกสใหเปนปจจัยหลัก  (Key Factor) ของ

การยกระดับขีดความสาม ารถในการแขงขันแลว  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเรงพัฒนา ผู

ใหบริการโลจิสติกสในประเทศไทยใหแพรหลาย  และมีความเขมแข็งเชนเดียวกับประเทศพัฒนา

แลว อาทิเชน ในยุโรปที่มีการศึกษา  พบวา
 

จากการศึกษามูลคาตลาดโลจิสติกสของโลกในป  พ.ศ. 2544 พบวา มขีนาดใหญถงึ  3.8 

ลานลานเหรียญสหรัฐหรือคิดเปนรอยละ  16 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติทุกประเทศ

รวมกัน โดยตลาดในภูมิภาคเอเชียมีขนาดใหญเปนอันดับ  4 ใกลเคียงกับตลาดในยุโรป  ดวยมูลคา

ตลาดประมาณ  824 พนัลานเหรียญสหรัฐ  นอกจากน้ี  จากรายงานการสํารวจลาสุดในป  พ.ศ. 2547 

พบวาผูประกอบการธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่ใชบริการ Outsource จากผูใหบริการโลจิสติกส  

มีคาใชจายในการ  Outsource สูงสุดประมาณรอยละ  63 ของคาใชจายดานโลจิสติกสทั้งหมด  และ

คาดวาสัดสวนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเปนรอยละ  76 ในชวงป พ.ศ. 2550-2552 จึงอาจกลาว

ไดวา  ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมีบทบาทสําคัญและมีศักยภาพที่จะ

เติบโตขึ้นอยางมากในอนาคต  ซึ่งจากการประม าณการเบื้องตน  คาดวาจะสามารถขยายตัวไดสูงถึง  

3-4 เทาของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของภูมิภาค  (รอยละ 4 ตอป) หรือประมาณรอย

ละ 12 -15 ไปตลอดจนถึงป  พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประเภทสินคาอิเล็กทรอนิกส  

สินคาอุปโภคบริโภค  เคมีภัณฑ ยานยนต และผลิตภัณฑสิ่งทอ  ทั้งน้ี เปนผลสืบเน่ืองมาจากปจจัย

ขับเคลื่อน  3 ประการ ทางดานเศรษฐกิจสังคม  ไดแก 1) การที่รัฐบาลพัฒนาและลงทุนเพื่อกระจาย

ความมั่งคั่งไปยังเมืองอ่ืนๆ  นอกเหนือจากเมอืงหลกั   2) การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจคาปลีก

แนวใหม ซึ่งเปนธุรกิจสําคัญที่ ตองพึ่งพาบริการโลจิสติกสอยางมาก  และ 3) การขยายตัวของความ

ตองการสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  

ผูประกอบการธุรกิจมีการใชบริการของ ผูใหบริการโลจิ

สติกสในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะดานขนสงใชบริการถึงรอยละ 75  

นอก จากน้ีผลการศึกษาของกลุม ผูใหบริการโลจิสติกสในสหรัฐอเมริกา  พบ วา 

บริการของ ผูใหบริการโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการทางดานโลจิสติกสเพื่ อลด

ตนทุน ของสินคาและพัฒนาการใหบริการของตนเอง  และยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพทางดาน ซัพ

พลายเชนและโลจิสติกสใหกับองคกรอีกดวย ในประเทศสิงคโปรซึ่งมุงสูความเปนผูนําของ

ศูนยกลางโลจิสติกส แหงภูมิภาคเอเชีย พบวา กลุมผูใหบริการโลจิสติกสในประเทศสิงคโปร            
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มีความกาวหนาและเติบโตล้ําหนาประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียอยูมาก มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยเฉพาะอีคอมเมิรซมาใชอยางแพรหลายเพื่อประโยชนในดานลูกคาสัมพันธ และการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร (Menachof 2000) การสํารวจทางดาน 3PL ใน

ฮองกงที่วางนโยบายการเปนศูนยกลางโลจิสติกสแหงภูมิภาคเอเชียนั้น พบวา ฮองกงมี

ความสามารถในการดําเนินการสวนพื้นฐานของโลจิสติกส เชน การขนสง การกระจายสินคา และ

คลังสินคาอยูมาก แตยังคงขาดการพัฒนาในสวนของการเพิ่มคุณคาโลจิสติกส (Value-added 

logistics) ประเทศจีนเอง   ก็กําลังมุงที่จะพัฒนาโลจิสติกสขอ งตนเองเพือ่เปนศนูยกลาง  โลจิสติกส

ในเอเชยีเชนกนั  โดยมีกลุมผูใหบริการโลจิสติกสเปนตั วขับเคลื่อนที่สําคัญ ซึ่งพบวา  ผูใหบริการ         

โลจิสติกสในประเทศจีนเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตที่สูง มาก และยังคงตองมีการ

พัฒนาตอไปทั้งทางดานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตยังมีอุปสรรคสําคัญที่การพัฒนา

โครงสรางการขนสงภายในประเทศ  

 

 สถานการณปจจุบันของผูใหบริการโลจิสติกสในประเทศไทย  

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่นําเอาหลักการของโลจิสติกสมาใชเพื่อสนับสนุ น

ภาคอุตสาหกรรมในดานตาง  ๆ มีนโยบายในการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของเอเชีย เชนเดียวกับ

สิงคโปร ฮองกงและจีน และไดนาํเอาแนวคดิ Outsourcing มาใชดวย ซึ่งก็คือการใชบริการจาก

ผูเชี่ยวชาญในกิจกรรมทางดานโลจิสติกสหรือ ผูใหบริการโลจิสติกส ในสวนที่ไมใชกิจกรร มหลกั

ขององคกรน่ันเอง 

 จากการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกสในประเทศไทย พบวา                 

ผูใหบริการโลจิสติกสของไทย มีประมาณ 2,000 ราย สวนใหญมขีนาดเลก็ สามารถใหบริการงานโลจิ

สติกส เพียงกลุมงานเดียว และในธุรกิจที่มีมูลคาเพิ่มตํ่า นอกจากน้ีผูใหบริการโลจิสติกสจะขยายตัว

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเพื่อรองรับกับกระแสการคาระหวางประเทศ  และเผชิญภาวะการแขงขันที่เพิ่ม

สูงขึ้นเน่ืองจากการเปดเสรีภาคบริการ แตผูใหบริการโลจิสติกสของไทยสวนใหญโดยเฉพาะ SMEs 

ยังไมใหความสําคัญตอการลดตนทุนและสร างมูลคาเพิ่มในการดําเนินงานโดยผูใหบริการ                 

โลจิสติกส  

 นอกจากนี้จากการศึกษา แนวโนมการเติบโตของ ผูใหบริการโลจิสติกส ในประเทศไทย  

พบวา จํานวน ผูใหบริการโลจิสติกส จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเพื่อรองรับกับกระแสการคา

ระหวางประเทศและแนวโนมก าร outsource กิจกรรมโลจิสติกสที่จะเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดใน

อนาคตโดยมีอัตราเติบโตตอป ประมาณ 3-4 เทาของ GDP ซึ่งคาดวา มูลคาตลาด ของ ธุรกิจ

ใหบริการโลจิสติกสในประเทศไทยจะขยายตัวประมาณ 2.4 เทาภายในเวลา 5 ป คิดเปนมูลคาตลาด 

185,000 ลานบาท หรือเพิ่มจากประมาณ รอยละ 0.9 ของ GDP ในป พ.ศ. 2546 เปนประมาณรอยละ 

2.1 ของ GDP ในป  พ.ศ. 2553 ซึ่งมูลคาตลาดขยายตัวตามกระแสการคาระหวางประเทศและ 
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Logistics Outsourcing โดยจํานวน firm  ที่จะใชบริการคิดเปนประมาณรอยละ 40-50 (ใน US รอย

ละ 80 ของผูผลิตที่เปนบริษัท Fortune 500 ใชบริการผูใหบริการโลจิสติกส) 

 

ภาพท่ี 1.1 มูลคาตลาดของ LSPs ในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากน้ียังพบวา โครงสรางในการใหบริการ ของ ผูประกอบการ ธรุกจิใหบริการโลจิ

สติกส ในประเทศไทย จะเปลี่ยนไป โดยผูประกอบการจะมีแนวโนมในการใหบริการไดหลาย

ประเภท (Integrated services) และมีศักยภาพในการใหบริการประเภท non-asset ที่ไดรับ High 

value-added มากขึ้น  อยางไร กต็าม  การเขาถึงตลาดยังมีอุปสรรค เนื่องจากบริษัทตางชาติที่

ใหบริการโลจิสติกส สวนใหญจะมีการทําสัญญาในลักษณะ Partnership กับบริษัทขามชาติ ดังน้ัน 

เมื่อบริษัทขามชาติเขามาเปดสาขาในประเทศไทย ก็จะใชบริษัทผูใหบริการที่เปนพันธมิตรกับตน 

ดังน้ันผูใหบริการโลจิสติกสของไทยจึงไมสามารถเจาะตลาดได 
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ภาพท่ี 1.2  SMEs ในชวงโลจิสติกสขาออกจําเปนตองอาศัยบริการจาก LSPs 

                SSMMEEss  ในชวงโลจิสติกสขาออกจําเในชวงโลจิสติกสขาออกจําเปนตองอาศัยบริการจากปนตองอาศัยบริการจาก  LLSSPPss 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศเปนศูนยกลางของธุรกิจการคาและ  

การบริการ  ไดถูกกําหนดบทบาททางดานเศรษฐกิจใหเปนประตูการคา (Median or Gateway) ที่

สามารถเปดตลาดไปสูภูมิภาคตาง ๆ ทั่ วประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งเปนจุดศูนยกลางของการ

กระจายสินคาของภาคอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว ต้ังแตการนําวัตถุดิบไปสูผลิต นํา

สินคาจากผูผลิตไปสูผูขายสง และการนําสินคาจากผูขายสงไปยังผูขายปลีก อยางไรก็ตาม บทบาทที่

เกี่ยวของโดยตรงกับกระบ วนการนําสงสินคาและบริการไปสูผูบริโภค จะนํามาซึ่งมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกจิ (Economic Value Added) ไดมากนอยพียงใดก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการยกระดับ

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพในระดับสากล   

 เมื่อพิจารณาจากองคประกอบของกิจกรรมในการบริหารจัด การระบบโลจิสติกส ซึ่ง

ครอบคลุมกิจกรรมต้ังแต การบริหารการขนสง การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินคา การ

บริหารคําสั่งซื้อ การบริหารขอมูล การบริหารการเงิน การจัดการวัสดุดิบ จัดซื้อ บรรจุ และการ

บริหารอุปสงค เพื่อใหสามารถนําสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพไปสู ลูกคาในเวลาที่ตองการบน

พื้นฐานตนทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพรวมโลจิสติกสของกรุงเทพมหานคร

SMEs 

Outbound 

• ไมมีสิทธิพิเศษ 

• ขาดระบบ IT 

• เงนิลงทุนนอย 

• บคุลากรนอย 

• ขาดความรูเก่ียวกับ 

กระบวนการนําเขาสงออก 

 
Importers 

จัดการพิธีการ

ศลุกากร 

เอกสารใบอนุญาต

นําเขา/สงออก 

จัดหาบริษัท

ประกันภัย 

Door to Door 

Service 

Facilitating services 

Value adding services 

Logistics Service Providers 

Cold Storage  

Warehouse  

Consolidation 

Distribution 

มีความตองการจะ

ขยายบริการในอีก 5 ป

ขางหนา แตมี

อุปสรรคสําคัญ คือ 

ขาดเงินลงทุน จึงทํา

ใหการขยายกิจการ

อาจทําไดยาก * 

• มลูคาการสงออก

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของ 

SMEs ของไทย มีมูลคาประมาณ 

1.67 ลานลานบาท (รอยละ 43 

ของมลูคาการสงออก

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมรวม 

• ในจาํนวนน้ีเกือบรอยละ 80 เปน

สินคาท่ีมีมูลคาสงออกสูงสุดสิบ

อันดบัแรก 

บรรจุหีบหอ

(Packaging) 

ติดตราสินคา 
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แลวพบวา มีปจจัยหลัก 3 ประการมีผลตอการสงเสริมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสของ

กรุงเทพมหานคร คือ 

 1. ระดับพัฒนาการของ ระบบโลจิสติกสของไทยยังอ ยูเพียงระดับขั้นตน คือ อยูในขั้น

ระหวางการพัฒนาจากชวง Physical Distribution ไปสูขั้น Internally Integrated Logistics ซึ่งก็มี

บริษัทใหญ ๆ หลายแหงทั้ง ในกรุงเทพมหานครและเมืองสําคัญทางอุตสาหกรรม ไดมีการบริหาร

จัดการแบบสมัยใหมและสามารถยกระดับการบริหารระบ บโลจิสติกสของตนเองไปสูระดับโลก มี

การจัดหาวัสดุดิบในเครือขายทั่วโลก แตโดยสวนใหญแลวธุรกิจซึ่งเปนผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมยังมีการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสเพียงเพื่อจัดสงสินคาที่ตัวเองผลิตไปยังผูซื้อ

เทานั้น ยังขาดการบูรณาการภายในกระบวนการทั้งในบริษัทและระหวางบริษัทตาม Supply Chain  

 2. ตนทุนโลจิสติกสโดยรวมยังอยูในระดับสูง ซึ่งประกอบดวยคาขนสง คาตนทุนสินคาคง

คลัง คาบริหารจัดการคลังสินคา และคาบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนา

แลว ตนทุนโลจิสติกสของไทยโดยรวมมี สัดสวนโดยประมาณถึงรอยละ 19 ของ GDP ในขณะที่

ประเทศอ่ืนอยูที่ระดับ 7-11 เทาน้ัน  

 3. ขาดทิศทางที่เปนเอกภาพรวมกัน ขาดกลไกเชื่อมประสานใหเกิดพลังในการสรางการ

เปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศโดยเฉพาะ

เพื่อการนําเขาส งออก ครอบคลุมและเกี่ยวของกับหนวยงานระดับกรมมากกวา 35 กรม ใน 9 

กระทรวง และตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนถึง 17 สมาคมการคาที่เกี่ยวของโดยตรง    

 ดังน้ัน เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของกรุงเทพมหานครมี

ความเขมแข็ง มีเอกภาพดานทิศทาง และนําไปสูการมีระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล (World 

Class Logistics) เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางธุรกิจและการคา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมแีนวคดิทีจ่ะ

สงเสริมและผลักดันใหเกิดเปนเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม โลจิสติกส

ในกลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อจะเปนแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนให

อุตสาหกรรมนี้มีความสามารถในการแขงขันและสามารถเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนตอไป   
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 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 กลุม ผูประกอบการ ธุรกิจใหบริการโลจิสติกส  รวมถึง ผูใหบริการกระจายสินคาและ

จัดระบบ             โลจิสติกส โดยมีปจจัยการผลิต (ตนนํ้า) ตลาด (ปลายนํ้า) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

และองคกรที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. ปจจัยการผลิต  (ตนนํ้า) ประกอบดวย  ผูผลิตอุปกรณขนสง  เชน รถยนต  รถบรรทกุ   

รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน  อุปกรณยกขนสินคา  และชิน้สวนตาง  ๆ คลังสินคา ผูจําหนายอุปกรณขนสง  

เชน  ผูจําหนายรถยนตและชิ้นสวน  ผูใหเชายานพาหนะ  ผูใหเชาอุปกรณยกขนสินคา  บริการติดต้ัง

อุปกรณ คอมพิวเตอร  ซอฟตแวร แหลงเงินทุน และ ระบบการจัดการและบริหาร 

 2. ตลาด (ปลายนํ้า) ประกอบดวย ผูสงออกสินคา และ ผูนําเขาสินคา  

3. อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวย ธุรกิจการบริการที่ชวยเหลือและสนับสนุน

ผูประกอบการ ธุรกิจใหบริการโลจิสติกส  ไดแก ดานขนสง เชน  สถานีขนสงผู โดยสาร สถานีขนสง

สินคา สถานีรถไฟ ทาเรือ สถานีตูสินคา สนามบิน คลังสินคา  ศูนยกระจายสินคา  หองเยน็ บริการขน

ถายสินคา  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน E-Commerce, Logistics Software, EDI, Computer 

Reservation System ผูใหบริการระบบขอมูล  ดานบรรจุภัณฑ เช น บริการบรรจุภัณฑ  บริการ  

ตูคอนเทนเนอร  คดัแยกและตรวจสนิคา  บริการรหัสสากล  ดานบริการ เชน บริหารสินคาคงคลัง 

จัดซื้อ บริการลูกคา ที่ปรึกษา  ชิ้ปปง ประกันภัยขนสง ตรวจสอบยานพาหนะและอุปกรณขนสง 

ธนาคาร ฯลฯ 
 4. องคกรท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวยสถาบันการศึกษ าที่ใหการชวยเหลือดานวิชาการ เชน 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล   หนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร  กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม BOI  ฯลฯ รวมทั้งสมาคมและองคกรอ่ืน ๆ เชน สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต

ไทย สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (TNSC) สมาคมชิปปงแหงป ระเทศไทย สมาคม

ตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย สมาคมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรไทย 
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ภาพท่ี 1.3 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ  
 

 
             

ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา) 

 
ตลาด (ปลายน้ํา) 

 
Logistic Equipment 

 

บริหารสินคาคงคลัง จัดซื้อ 

บริการลูกคา     ที่ปรึกษา  ชิ้ปปง 

ประกันภัยขนสง ตรวจสอบ

ยานพาหนะและอุปกรณขนสง 

ธนาคาร ฯลฯ 
 

ผูใหบริการขนถายสินคาและ

ผูโดยสาร 
 

บรรจุภัณฑ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูประกอบการโลจิสติกส 

ใหบริการกระจายสินคา 

และจัดระบบโลจสิตกิส 

 

 

ผูสงออกสินคา  

ผูนําเขาสินคา 

 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

ผูจําหนายอุปกรณขนสง 
 

การจัดการและบริหารองคกร 
 

แหลงเงินทุน 

 

ธุรกิจหลัก  (Core  Activities) 

ประเทศที่นําเขาและสงออก

สินคา 

• อเมริกา 

• ยุโรป 

• เอเชีย 

• จีน/เกาหล/ีไตหวัน 

รถยนต รถบรรทุก  รถไฟ เรือ 

เคร่ืองบิน อุปกรณยกขน 

สินคา และชิ้นสวนตางๆ 
คลังสินคา 

 

ผูจําหนายรถยนตและชิ้นสวน 

ผูใหเชายานพาหนะ ผูใหเชา

อุปกรณยกขนสินคา บริการ

ติดต้ังอุปกรณ คอมพิวเตอร  

ซอฟตแวร 

 

สถานีขนสงผูโดยสาร สถานี

ขนสงสินคา สถานีรถไฟ ทาเรือ 

สถานีตูสินคา สนามบิน 

คลังสินคา ศูนยกระจายสินคา 

หองเย็น บริการขนถายสินคา 
 

E-Commerce, Logistics Software,   

EDI, Computer Reservation 

System, ผูใหบริการระบบขอมูล 

 

บริการบรรจุภณัฑ บริการตูคอน

เทนเนอร คัดแยกและตรวจสินคา  
บริการรหสัสากล 
 

หนวยงานภาครัฐ  

- กระทรวงการคลงั 

- กระทรวงคมนาคม – เสนทาง

พเิศษ(กรมการขนสงทางบก) 

- กระทรวงพาณิชย 

- กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กระทรวงสาธารณสขุ 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

- สาํนักงานตํารวจแหงชาติ 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) 

- กรมศุลกากร 

- กรมสงเสริมอตุสาหกรรม 

- กรมแรงงาน 

 

 

กลุม สมาคม ชมรม องคกร 

- สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต

ไทย 

- สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศ

ไทย (TNSC) 

- สมาคมชปิปงแหงประเทศไทย 

- สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทาง

อากาศไทย 

- สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิต

ไทย 

- สมาคมอตุสาหกรรมซอฟตแวรไทย 

- ตัวแทนขนสงสินคาระหวางประเทศ 

(TIFFA) 

- สมาคมเจาของเรือ (BSAA) 

- สมาคมขนสง (รถบรรทุก) 

- การรถไฟแหงประเทศไทย 

- การทาเรือแหงประเทศไทย 

- การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

- การบินไทย 

- บางกอกไฟลท เซอรวิส 

- TAGS (Thai airport ground services) 

- สมาคมประกันภัย 

สถาบนัการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยบูรพา 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 

- จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลยัธรรม 

ศาสตร 

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 

- วิทยาลัยเทคนิค

อาชีวศึกษา 
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 3. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโลจิสติกส 
 จากการศึกษา วิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ  โดยใชหลักทฤษฎี  Diamond 
Model ตามกรอบแนวความคิด ของ Professor Michael E. Porter พบจุดแขง็ และจุดออนของ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะตองสงเสริม หรือ ปรับปรุง

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกสของกรุงเทพมหานคร อยางตอเน่ือง 

โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางทุกปจจัยหลักที่ เกี่ยวของ ซึ่งกลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎี

ในแตละปจจัยไดดังน้ี 
 

การวิเคราะหสถานการณ จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

และภัยคุกคาม (Threat) ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส (กรุงเทพฯ) 

 

 สวนท่ี 1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor  Conditions) 

 1.1 จดุแข็ง (Strength) 

  1.1.1 ผูใหบริการโลจิสติกสของไทยมีประสบการณและความชํานาญของวิชาชีพในการ

ใหบริการโลจิสติกส โดยใหบริการตามประเภทของสินคาหรือปริมาณสินคาที่รับบริการ  เน่ืองจาก

เปนผูใหบริการโลจิสติกสไทยเปนแบบรับเหมาชวงงานตอ 

  1.1.2 ผูผลิตและผูจําหนายอุปกรณขนสงซึ่งเปนสวนจัดหาวัตถุดิบของธุรกิ จใหบริการ  

โลจิสติกสมีความชํานาญในผลิตภัณฑของตนเอง 

  1.1.3 ภาครัฐมีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง 

 1.2  จุดออน (Weakness)  

  1.2.1 ขาดแรงงานที่มีทักษะและความชํานาญการด านโลจิสติกสเนื่องจากแรงงาน

ระดับอาชีวศึกษาไมมีหลักสูตรวิชาเฉพาะดานโลจิสติกสและ แรงงานระดับอุดมศึกษามีหลักสูตร

เฉพาะดานโลจิสติกสแตยังไมมีความรูในรายละเอียดเร่ืองแนวปฏิบัติตาง ๆ  

  1.2.2 ผูใหบริการโลจิสติกสของไทย ยังขาดความรู  ความเขาใจในการบริหารจั ดการ 

โลจิสติกส และการตลาดยุคใหม  

  1.2.3 ผูใหบริการโลจิสติกสของไทย มีขอ จํากัดในเร่ืองของอุปกรณการขนสง ไม

เพยีงพอ (รถบรรทกุ) บางชวงเวลา  

  1.2.4 ขาดอํานาจการตอรองกับบริษัทที่ใหบริการดานการขนสง (รถ คลังสินคา )

เน่ืองจากผูใหบริการโลจิสติกสของไทยมีขนาดเลก็ 

  1.2.5 ขาดศักยภาพและขาดการลงทุนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส 
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สวนท่ี 2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand  Conditions) 

 2.1 จดุแข็ง (Strength) 

  2.1.1 ผูใหบริการโลจิสติกสของไทยสวนใหญ มีกลุมลูกคาหรือผูใชบริการ เฉพาะกลุม

หลากหลายและมีความตองการการบริหารจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ  

  2.1.2 ผูใหบริการโลจิสติกสของไทยมีสายสัมพันธอันดีกับลูกคายาวนาน ทําใหลูกคามี

ความภักดีตอการใชบริการ 

 2.2  จุดออน (Weakness)  

  2.2.1 ผูลงทุนตางชาติผูกขาดใชบริการกับบริษัทคูคารวมถึงคนไทยมีคานิ ยมใช

บริการ โลจิสติกสของบริษัทตางชาติ  

  2.2.2 ลูกคาบางกลุมใชราคาเปนปจจัยเดียวในการตัดสนิใจ ใชบริการ และการคาดหวัง

ในการไดรับการบริการที่ครบวงจรจากผูใหบริการโลจิสติกสเดียว 

  2.2.3 ความมีชื่อเสียงและประสบการณในการใหบริการโลจิสติกสของบริษัทตางช าติ 

รวมถึงโครงขายและระบบบริหารจัดการที่เปนสากลและมีสํานักงานกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค ทําให

มีสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา 

 

 สวนท่ี 3 บริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท ( Context for Firm Structure and 

Rivalry) 

 3.1 จดุแข็ง (Strength) 

  3.1.1 การเปนแหลงผลิตสินคาที่ไดคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการสงออกที่สําคัญของ

โลก 

  3.1.2 มีศักยภาพสูงดานธุรกิจบริการและการทองเที่ยว ทําใหมีบทบาทเปนจุดหมาย

ปลายทางที่สําคัญของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก 

  3.1.3 มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนจุดปลายทางและเปนประตูการค าจากฝงทะเลเขาสู

แผนดินใหญ 

 3.2 จุดออน (Weakness) 

  3.2.1 ในปจจุบันผูใหบริการโลจิสติกสถูกภัยคุกคามจากบริษัทผูใหบริการโลจิสติกส

ขามชาติที่มีทุนและเทคโนโลยีที่สูงรวมถึงเครือขายทั่วโลกที่สามารถใหบริการโลจิสติกสเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกรูปแบบ 

  3.2.2 บริษัทผูใหบริการโลจิสติกสขามชาติยังมีการติดตอกับลูกคาขามชาติในฐานะ 

partnership ในขณะที่ผูใหบริการโลจิสติกสของไทยซึ่งมีขนาด เล็กยังขาดความรวมมือภายในกลุม

และขาดเครือขายเชื่อมโยงในตางประเทศทําใหไมสามารถใหบริการไดครบวงจร   
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  3.2.3 ผูใหบริการ โลจิสติกสของไทยยังขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

 

 สวนท่ี 4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 

 4.1 จดุแข็ง (Strength) 

  4.1.1 เร่ิมมีการรวมกลุมในธุรกิจใหบริการโลจิสติกส อยางมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและมี

โครงสรางและองคประกอบสนับสนุนครบวงจรเชื่อมโยงกันตามธรรมชาติ 

  4.1.2 อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการมีความเขมแข็ง  

4.2 จุดออน (Weakness) 

  4.2.1ยังขาดการพัฒนาในดานการวิจัยพัฒนาและการทํานวัตกรรมการใหบริการ  

โลจิสติกส  

  4.2.2 การรองรับการประกันภัยของธุรกิจยังไมพอเพียง 

   

   ดานบทบาทของรัฐบาล (government) ท่ีมีผลกระทบท้ังท างตรงและทางออมตอ

ปจจัยแวดลอม ท้ัง 4 ดาน ใน Diamond Model ซึ่งจะสงผลท้ังท่ีเปนโอกาสหรืออุปสรรค ตอ

อตุสาหกรรม 

 4.3  โอกาส (Opportunity) 

  4.3.1 รัฐบาลมียุทธศาสตรในการพัฒนาระบบโลจิสติกส  และมีหนวยงา นรับผิดชอบ

ในยุทธศาสตรแตละดาน 

  4.3.2 รัฐบาลมีแผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง 

 4.4 ภัยคุกคาม (Threat) 

  4.4.1 นโยบายของภาครัฐ ยังไมลงไปสูการปฏิบัติในหนวยงาน และยังมีความซ้ําซอน

ของการใหบริการ 

  4.4.2 ความไมชัดเจนของก ฎระเบียบ และการไมประชาสัมพันธ  กฎระเบียบให

เขาใจ ทําใหผูใหบริการโลจิสติกสของไทยเกิดความไมสะดวกในการดําเนินงาน 

  4.4.3 เจาหนาที่ภาครัฐไมไดรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรและมีการเปลี่ยนแปลง

โยกยายตําแหนงของเจาหนาที่ ทําใหทิศทาง และนโยบายของภาค รัฐไมนําไปสูการปฏิบัติที่

สอดคลองกับระดับผูปฏบิติั 

  4.4.4 เวลาที่ใชสําหรับพิธีการศุลากากรยังคงสูงอยู  

  4.4.5 สิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยรวบรวมและกระจายสินคาบนโครงขายขนสง

สายหลักยังไมเพียงพอ 
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  4.4.6 การเชื่อมโยงที่ไมมีประสิทธิภาพระหว างโครงขายขนสงทําใหเกิดตนทุนกับ

ธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม 

  4.4.7 ระบบขอมูลเพื่อการบริการนําเขา- สงออกของภาครัฐขาดการแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงเปนระบบเดียวกัน ทําใหเกิดความซ้ําซอนและเปนภาระตนทุนใหแกธุรกิจ 
 

สรุปการประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอตุสาหกรรมโลจิสติกส (Diamond Model) 

 เง่ือนไขและปจจัยการผลิต  (Factor conditions)  ผูใหบริการโลจิสติกสไทยเปนแบบ

รับเหมาชวงงานตอจึงทําใหมีประสบการณและความชํานาญของวิชาชีพในการใหบริการโลจิสติกส  

โดยใหบริการตามประเภทของสินคาหรือปริมาณสินคาที่รับบริการ นอกจากนี้ผู ผลิตและผูจําหนาย

อุปกรณขนสงซึ่งเปนสวนจัดหาวัตถุดิบของธุรกิจ ใหบริการโลจิสติกส มีความชํานาญในผลิตภัณฑ

ของตนเอง รวมถึงภาครัฐมีการลงทุนดาน โครงสรางพื้นฐาน อยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม  จุดออน

เงือ่นไข และปจจัยการผลิตของธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ประกอบดวย ขาดแรงงานที่มีทักษะและ

ความชํานาญ การดานโลจิสติกส  เนื่องจากแรงงานระดับอาชีวศึ กษาไมมีหลักสูตรวิชาเฉพาะดาน  

โลจิสติกส  และแรงงา นระดับอุดมศึกษามีหลักสูตรเฉพาะดานโลจิสติกสแตยังไมมีความรูใน

รายละเอียดเร่ืองแนวปฏิบัติตาง ๆ  นอกจากน้ี ผูใหบริการโลจิสติกส ของไทยยังขาดความรู  ความ

เขาใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส และการตลาดยุคใหม รวมถึงผูใหบริการโลจิสติกส ของไทยมี

ขอจํากัดในเร่ืองของอุปกรณการขนสงไมเพียงพอ (รถบรรทกุ) บางชวงเวลา รวมถึงขาดอํานาจการ

ตอรองกับบริษัทที่ใหบริการดานการขนสง (รถ คลังสินคา) เน่ืองจากผูใหบริการโลจิสติกสของไทย

มีขนาดเล็ก และขาดศักยภาพและขาดการลงทุนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส 

 เง่ือนไขดานอุปสงค  (Demand Conditions)  ผูใหบริการโลจิสติกส ของไทยสวนใหญ มี

กลุมลูกคาหรือผูใชบริการเฉพาะกลุมหลากหลายและมีความตองการการบริหารจัดการโลจิสติกสที่

มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ผูใหบริการโลจิสติกส ของไทยมีสายสัมพันธอันดีกับลูกคายาวนาน ทํา

ใหลูกคามีความภักดีตอการใชบริการ อยางไรก็ตาม  จุดออนของเงื่อนไขดานอุปสงค ประกอบดวยผู

ลงทุนตางชาติผูกขาดใชบริการกับบริษัทคูคารวมถึงคนไทยมีคานิยมใชบริการโลจิสติกสของบริษัท

ตางชาติ นอกจากนี้ลูกคาบางกลุมใชราคาเปนปจจั ยเดียวในการตัดสนิใจใชบริการ การคาดหวังใน

การไดรับการบริการที่ครบวงจรจาก ผูใหบริการโลจิสติกส เดียว  และความมีชื่อเสียงและ

ประสบการณในการใหบริการโลจิสติกสของบริษัทตางชาติ ร วมถึงโครงขายและระบบบริหาร

จัดการที่เปนสากลและมีสํานักงานกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคทําใหมีสวนสําคัญในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของลูกคา 

 

 



 

    
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส : กรุงเทพมหานคร 

- 19 - 

 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน  (Related and Supporting Industries) เร่ิมมีการ

รวมกลุมในธุรกิจ ใหบริการโลจิสติกส อยาง มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น  มีโครงสรางและองคประกอบ

สนับสนุนครบวงจร  เชื่อมโยงกันตามธรรมชาติ อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการมีความเขมแข็ง 

ยังขาดการพฒันาในดาน การวิจัยพฒันาและการทาํนวัตกรรม การใหบริการโลจิสติกส รวมถึงการ

รองรับการประกันภัยของธุรกิจยังไมพอเพียง 

 บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ  (Context for Firm Strategy and Rivalry) 

การเปนแหลงผลิตสินคาที่ไดคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการสงออกที่สําคัญของโลก  อีกทั้งยังมี

ศักยภาพสูงดานธุรกิจบริการและการทองเที่ยว ทําใหมีบทบาทเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของ

นักทองเที่ยวจากทัว่โลก  นอกจากนี้ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนจุดปลายทางและเปนประตูการคา

จากฝงทะเลเขาสูแผนดินใหญ แต ในปจจุบัน ผูใหบริการโลจิสติกส ถูก ภัยคุกคามจากบริษัทผู

ใหบริการโลจิสติกสขามชาติที่มีทุนและเทคโนโลยีที่สูง  รวมถึงเครือขายทั่วโลกที่สามารถ

ใหบริ การโลจิสติกสเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกรูปแบบ นอกจากนี้  บริษัทผู

ใหบริการโลจิสติกสยังมีการติดตอกับลูกคาขามชาติในฐานะ partnership ในขณะที่ผูใหบริการโลจิ

สติกส ของไทยซึ่งมีขนาด เล็กยังขาดความรวมมือภายในกลุม และ ขาดเครือขายเชื่อมโยงใน

ตางประเทศ ทําใหไมสามารถใหบริการไดครบวงจร  รวมทั้ง ผูใหบริการโลจิสติกส ของไทยยังขาด

การจัดการที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของลูกคา  

 บทบาทรัฐบาล  รัฐบาล มียุทธศาสตรในการพัฒนาระบบโลจิสติกส  และมีหนวยงาน

รับผิดชอบในยุทธศาสตรแตละดาน  รวมถงึ มีการลงทุ นดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเน่ือง  

อยางไรก็ตาม  นโยบายของภาครัฐยังไมลงไปสูการ ปฏิบัติในหนวยงาน  และยังมีความซ้ําซอนของ

การใหบริการ นอกจากน้ีความไมชัดเจนของกฎระเบียบ การไมประชาสัมพันธ กฎระเบียบใหเขาใจ

ทําใหผูใหบริการโลจิสติกส ของไทยเกิดความไมสะดวกใน การดําเนินงาน รวมถงึ เจาหนาที่ภาครัฐ

ไมไดรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรและการเปลี่ยนแปลงโยกยายตําแหนงของเจาหนาที่ ทําให

ทิศทางและนโยบายของภาครัฐไมนําไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับระดับผูปฏิบติั นอกจากน้ีเวลาที่

ใชสําหรับพิธีการศุลากากรยังคงสูงอยู สิ่งอํานวยความ สะดวกและศนูยรวบรวมและกระจายสนิคา

บนโครงขายขนสงสายหลักยังไมเพียงพอ การเชื่อมโยงที่ไมมีประสิทธิภาพระหวางโครงขายขนสง

ทําใหเกิดตนทุนกับธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม  และระบบขอมูลเพื่อการบริการนําเขา- สงออกของ

ภาครัฐขาดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกัน ทํา ใหเกิดความซ้ําซอนและเปนภาระตนทุน

ใหแกธุรกิจ 
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ภาพท่ี 1.4 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโลจิสติกส Diamond Model  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

+ ผูประกอบการมีประสบการณและความชํานาญในวิชาชีพ

โดยใหบริการตามประเภทของสินคาหรือตามปริมาณ

สินคา 

+ มีหวงโซอุปทาน(ดานวัตถุดิบ)เปนผูประกอบการท่ีมี

ความชํานาญในผลิตภัณฑของตนเอง  

+มกีารลงทุนพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส 

อยางตอเน่ือง 

- ขาดแรงงานท่ีมีทักษะและความชํานาญดานโลจิสติกส 

-  ยังขาดความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส 

 และการตลาดยุคใหม 

-  มีขอจํากัดในเร่ืองของอุปกรณการขนสง ไมเพียงพอ 

(รถบรรทุก) บางชวงเวลา 

-  ขาดอํานาจการตอรองกับบริษัทท่ีใหบริการดานการ

ขนสง (รถ คลังสินคา) 

-  แรงงานระดับอาชีวศึกษาไมมีหลักสูตรหรือวิชาเฉพาะ

ดานโลจิสติกส 

-  แรงงานระดับอุดมศึกษามีหลักสูตรเฉพาะ แตไมมีความรู

ในรายละเอียดเร่ืองแนวปฏิบัติตาง ๆ  

- ปจจัยของวัตถุดิบและนํ้ามันท่ีไมสามารถคุมราคาได  

- ผูประกอบการอาศัยประสบการณในการทําธุรกิจไมไดมี

ความรูวิชาการดานโลจิสติกสยุกตใหม 

-มีขอจํากัดดานการลงทุน 

-ขาดโอกาสท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

-ขาดการพัฒนาซอฟแวรมาตรฐานที่เหมาะสมและทันสมัย

เพื่อใชรวมกัน 

- ขาดศักยภาพและขาดการลงทุนในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานโลจิสติกส 

 

 

+ การเปนแหลงผลิตสินคาท่ีไดคุณภาพและ

มาตรฐานเพื่อการสงออกท่ีสําคัญของโลก 

+ มีศักยภาพสูงดานธุรกิจบริการและการทองเท่ียว 

ทําใหมบีทบาทเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของ

นักทองเท่ียวจากท่ัวโลก 

+ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนจุดปลายทางและเปน

ประตูการคาจากฝงทะเลเขาสูแผนดินใหญ 

- ภัยคุกคามจากบริษัทขามชาติท่ีมีทุนและเทคโนโลยี

ท่ีสูงกวา 

- SMEs ไทยมีการรวมมือทางธุรกิจนอย 

- ความคิดสรางสรรคนอย  

- ขาด Model ในธุรกิจท่ีทันสมัย 

- มีทัศนคติในการเรียกรองมากกวาการชวยเหลือ

ตัวเอง 

- ขาดเครือขายในการเชื่อมโยง 

 

 

 

 

+ เร่ิมมีการรวมกลุมอยางมีทิศทางท่ีชัดเจนขึ้น  

+ โครงสรางและองคประกอบสนับสนุนครบ

วงจรเชื่อมโยงกันตามธรรมชาติ 

+ อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการมีความ

เขมแข็ง 

- ขาดการพฒันาในดานการวิจัยพัฒนา และ

การทํานวัตกรรม 

- การรองรับการประกันภัยของธุรกิจยังไม

พอเพียง 

 

+ มีผูใชบริการเฉพาะกลุมหลากหลายและมีความ

ตองการ การบริหารจัดการโลจิสติกสท่ีมี 

  ประสทิธภาพ  

+ มีสายสัมพันธอันดีกับลูกคายาวนาน 

+ ลูกคามีความภักดีตอการใชบริการ 

- ผูลงทุนตางชาติผูกขาดใชบริการกับบริษัทคูคา  

- คนไทยมีคานิยมใชบริการของบริษัทตางชาติ  

- ลูกคาบางกลุมใชราคาเปนปจจัยเดียวในการตัดสินใจ

ใชบริการ 

- ลูกคามีความคาดหวังในการไดรับการบริการท่ีครบ

วงจร จากบริษทัเดียว  

- ความมีชื่อเสยีงและประสบการณในการใหบริการ  

โลจิสติกสของบริษัทตางชาติ รวมถึงโครงขายและ

ระบบบริหารจัดการท่ีเปนสากลและมีสํานักงาน

กระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาค ทําใหมีสวนสําคัญในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา 

 

บทบาทรฐับาล 

+   มยุีทธศาสตรในการพัฒนาระบบโลจิสติกส  และมีหนวยงาน 

รับผิดชอบในยุทธศาสตรแตละดาน  

+   มีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเน่ือง 

- นโยบายของภาครัฐยังไมลงไปสูการปฎิบัติในหนวยงาน  

- มีความซ้ําซอนของการใหบริการ 

- มีความไมชัดเจนของกฎระเบียบ 

- เจาหนาท่ีภาครัฐไมไดรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรและมีการ

เปลี่ยนแปลงโยกยายตําแหนงของเจาหนาท่ี  

- ทิศทางและนโยบายของภาครัฐนําไปสูการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ

ระดับผูปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- กฎหมายและกฎระเบียบท่ีลาหลังไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

- แผนการปฏิบัติงานภาครัฐไมมีเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงทําให

ไมสามารถ นําทรัพยากรเดิมมาใชได 

- เวลาท่ีใชสําหรับพิธีการศุลากากรยังคงสูงอยู  

- สิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยรวบรวมและกระจายสินคาบน

โครงขายขนสงสายหลักยังไมเพียงพอ 

-  การเชื่อมโยงท่ีไมมีประสิทธิภาพระหวางโครงขายขนสง 

- ระบบขอมูลเพื่อการบริการนําเขา-สงออก ของภาครัฐขาดการ

แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกัน  

 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยว

โยงและสนับสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลติ 

บริบทของการ

แขงขันและกลยุทธ
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ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 จากการวิเคราะห และประเมินระดับศักยภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส  จะ

เห็นวาจากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการระดมความคิด (Focus Group) สรุปไดวา 

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกสอยูในกลุม Stars  คือ มีการรวมตัวกันอยางชัดเจน มี

แผนการดําเนินงานและโครงการ ที่ชัดเจนในการที่จะสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส นอกจากน้ีแกนนําของกลุมมีศักยภาพและความต้ังใจในการพัฒนา ผู

ใหบริการโลจิสติกส เปนเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส ในรูปแบบของ ผูใหบริการโลจิ

สติกส เพยีงแตยังขาดแนวทางที่เหมาะสมพัฒนาเปนในเครือขายวิสาหกิจที่เขมแข็ง ขาดเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการดําเนินงาน ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ  และยังเขาถึงแหลงทุนไดนอย ซึ่ง

สามารถแสดงรายละเอียดไดดัง ภาพที่ 4.15 

 

ภาพท่ี 1.5 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 
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ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพฒันาเครือขายวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 ปจจัยแหงความสําเร็จของการยกระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส   

สรุปไดดังน้ี 

  1.  การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกสนับวาเปนเร่ืองดวน เน่ืองจาก               

ผูใหบริการโลจิสติกส มีการรวมตัวกันอยางหลวม ๆ แตมีแกนนํากลุมที่เขมแข็ง เพียงแตขาด

แนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนาเปนเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส อยางไรก็ตาม

หลังจากที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว .) ไดสนับสนุนใหมกีาร

วางแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขา ยวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกสขึ้น ทําให ผูใหบริการโลจิ

สติกส ไดมีโอกาสพบปะกันเองและพบกับบุคลากรจากองคกรที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดวางแผน

ยุทธศาสตรฯ รวมกัน ดังน้ันกาวตอไป สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และแกนนํา

ผูประกอบการควรรวมมือกันพัฒนาเครือขายวิสาหกิจน้ีใหเขมแข็งตอไป 

  2. การพัฒนาประสิทธิภาพผูใหบริการโลจิสติกส  ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการชวย

พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ โดยจะชวยลดตนทุนโลจิสติกสของระบบ และชวยเพิ่มความ

รวดเร็วในการเคลือ่นยายสนิคา  

  3.  การพัฒนามาตรฐานของผูใหบริการโล จิสติกสเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา  เชน 

การมีกฎหมายรับรองสถานภาพของผูใหบริการโลจิสติกส หรือการอบรมเพื่อใหทราบตนทุนที่

แทจริง 

  4. การเสริมสรางศักยภาพของผูใหบริการโลจิสติกส เชน ดานการใชทรัพยากร การ

สรางความแตกตางในการใหบริการโลจิสติกสเพื่อใหแตกตางจากคูแขง 

  5. การสรางความรวมมือระหวางผูใหบริการโลจิสติกส 

  6. การพัฒนาขีดความสามารถของผูใหบริการโลจิ สติกส โดยการพัฒนาองคความรู

เฉพาะดานเทคโนโลยีโลจิสติกส 

  7. การทําใหการบริการโลจิสติกสมีความนาสนใจ เชน การเพิ่มระบบ Track an trace 

ใหกับบริการ และการพัฒนาความสามารถใหกับบุคลากร 

  8. การสรางแนวทางใหผูใหบริการดานโลจิสติกสเขามามีสวนรวมในระบบ e-

logistics          มากขึ้น เชน การสงเสริมผูใหบริการดานโลจิสติกสสามารถเขาถึงประโยชนของ

ระบบ  Single Window Entry 
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บทที่ 2 

แผนภาพ  Cluster  กิจการอุตสาหกรรมโลจิสติกส  

 

 1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เเพชรบูรณพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวประจวบคีรีขันธบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปรากาสมุทรปราการร  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย งอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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 2. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจ  (Cluster ) 

 

 
 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การการทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรกุงแปรรูปรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    

สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยทองเที่ยวว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝผาฝาย าย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริม  SMEs ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 

 1. แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 จากการวิเคราะหศักยภาพและปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจ อุตสาหกรรม  

โลจิสติกส นํามาซึ่งการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และแผนงาน /โครงการ ของ

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส ดังรายละเอียดในลําดับตอไปน้ี 
 

 วิสัยทัศน (Vision) 

  เรามุงมั่นที่จะเปนผูนําการใหบริการโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานระดับสากลของภูมิภาค

เอเชีย โดยการบริหารเครือขายแบบคลัสเตอรในป พ.ศ. 2552 

 

 พนัธกิจ (Mission) 

  1. เราจะพัฒนาคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติ กสใหแข็งแกรงเพื่อสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาในทุกรูปแบบ 

  2. เราจะรวมกันพัฒนาบุคลากรในคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกสใหมีความรู

ความสามารถเปนมืออาชีพ 

  3. เราจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดานโลจิสติกส  และอุปกรณที่ทันสมัยใน

การบริหารจัดการแล ะการใหบริการโลจิสติกสเพื่อใหบรรลุสูเปาหมายความเปนผูนําในภูมิภาค

เอเชยี 

  4. เราจะรวมมือกันบริหารตนทุนและเวลาการดําเนินงานของผูใหบริการโลจิสติกส          

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับบริษัทขามชาติ 

  5. เราจะยกระดับการใหบริการโลจิสติกสใหเปนไ ปตามมาตรฐานสากล และสรางจุด

บริการโลจิสติกสครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย 

  6. เราจะพัฒนาการบริการโลจิสติกสใหครบวงจรเพื่อตอบสนองความตองการลูกคา 

  7. เราจะนําเสนอนวัตกรรมการใหบริการโลจิสติก สในอุตสาหกรรมโลจิสติกส เพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาดในภูมิภาคเอเชยี 
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ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การสรางรูปลักษณและภาพลักษณโลจิสติกสคลัสเตอรพรอมเครือขายที่สมบูรณ 

2. การพัฒนาระบบ IT และฐานขอมูลโลจิสติกสคลัสเตอรและการบริการเพื่อบริการ

สมาชิกและลูกคา 

3. การสรางมาตรฐานการบริการโลจิสติกส ของโลจิสติกสคลัสเตอรใหเทียบเทา

ระดับสากล พรอมการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานมาตรฐาน 

4. การจัดต้ังทีมงาน R&D เพื่อดําเนินงานสรางนวัตกรรมดานการใหบริการโลจิ

สติกส ตอบสนองความตองการของลูกคา  

 

 เปาประสงค  (Objective) ภายในป พ.ศ. 2550 

1. เพิ่มสมาชิกคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกส  เพือ่ตอบสนองงานดานการใหบริการ           

โลจิสติกสเปนจํานวน 20 ราย และมีสมาชิกที่สามารถใหบริการไดในทุกภูมิภาค 

2. สรางเครือขายของสมาชิกคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกส ในประเทศ 25 ราย และ

ตางประเทศ (เอเชยี) 10 ราย  

3. เพิ่มสวนแบงการตลาดจากบริษัทขามชาติอยางนอย 5% และ Pocket (สวนแบง

รายได 100%) 

4. ลดตนทนุและเวลาในการดําเนินงานการใหบริการโลจิสติกส 15% จากปจจุบัน                 

(ป พ.ศ. 2550) 

5. จัดอบรมบุคลากรทางดานโลจิสติกสอยางนอย 6 คร้ัง โดยมีการประเมินผลกอน

และหลังการอบรม 

6. ประชาสัมพันธคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติก ส โดยจัดงานเปดตัวแนะนํา              

คลัสเตอร ผูใหบริการโลจิสติกสและกิจกรรมหรือผลงาน ในงานที่เกี่ยวกับ Logistic 2 คร้ัง และ

จัดทํา Websiteของคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกส เพื่อใหขอมูลในการบริการลูกคาเปนแบบ  Real 

Time รวมถึงการเพิ่มยอดขายภายในคลัสเตอ ร การโฆษณาประชาสัมพันธ  และการสื่อสาร

ภายในคลสัเตอร 

7. รวบรวมขอมูลเชิงลึกในทุกดานของธุรกิจที่เกี่ยวของกับผูใหบริการโลจิสติกส 

เพื่อเปนบรรทัดฐานในการวัดผลการดําเนินงานและพัฒนาการของคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกส 

8. สรางความคิดริเร่ิมในการบริการโลจิสติกส ในรูปแบบใหม พรอมพัฒนาสู

นวัตกรรมการใหบริการโลจิสติกส จํานวน 3 นวัตกรรม  

9. สรางมาตรฐานบริการโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ โดยมี Deflect ไมเกิน 1%  

Complain ไมเกิน 5% และ On-time เกนิ 95%  
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 แผนงาน/โครงการสงเสริม SMEs 

1.โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโลจิสติกสคลัสเตอร 

2.โครงการ Think of Delivery Think of Us 

3.โครงการสรางเครือขายโลจิสติกสคลัสเตอรใหสมบูรณ  

4.โครงการยกระดับมาตรฐานบริการโลจิสติกสของไทยเทียบเทาระดับสากล  

5.โครงการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการโลจิสติกสเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

6.โครงการอบรมทักษะดานโลจิสติกสสําหรับพนักงานโลจิสติกส 

7.โครงการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของโลจิสติกสคลัสเตอรดาน IT 

8.โครงการพัฒนา Software การใหบริการโลจิสติกส 

9.โครงการการพัฒนาฐานขอมูลอุตสา หกรรมการใหบริการโลจิสติกสเพื่อ

ประสิทธิภาพในการแขงขัน 

10.โครงการนวั ตกรรมดานการบริการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มมูลคาในการใหบริการ                      

โลจิสติกส 
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ตารางท่ี
 3.1 ตารางส

รุป
วิส

ัยท
ัศน

 พ
ัน

ธกิจ ป
ระเด็น

ยุท
ธศาส

ตร เป
าป

ระส
งค แผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมโลจิส

ติกส
 

วิสัยทั
ศน

 
พ

ัน
ธกิจ 

 ป
ระเด็น

ยุท
ธศาสตร 

เป
าป

ระสงค  

 

กลยุท
ธ 

แผน
งาน

  /โครงการ  

เรามุงม่ัน
ท

ี่จะเป
น

ผูน
ําการให

บ
ริการ 

โลจิสติกสท
ี่ได

มาตรฐาน
ระดับ

สากลของภูมภิาค

เอเชีย โดยการ

บ
ริห

ารเครือขาย

แบ
บ

คลัสเตอรใน

ป
 พ

.ศ. 2552 

 

1. เราจะพั
ฒ

น
าคลัสเตอรผู

ให
บ

ริการ 

โลจิสติกสให
แข็งแกรง

เพ่ื
อสามารถตอบ

สน
อง

ความตองการของลูกคา

ใน
ท

ุกรูป
แบ

บ 

  

1. การสรางรูป
ลักษ

ณ


และภาพ
ลักษ

ณ
 

โลจิสติกสคลัสเตอร

พ
รอมเครือขายท

ี่

สมบ
ูรณ

 

 

1. เพ่ิ
มสมาชิกคลัสเตอรผูให

บ
ริการ 

โลจิสติกสเพ่ื
อตอบ

สน
องงาน

ดาน

ให
บ

ริการโลจิสติกสใน
ท

ุกดาน
เป

น
  

3 เท
าของป

จจุบ
ัน (พ

.ศ. 2549) และมี

สมาชิกท
ีส่ามารถให

บ
ริการไดใน

ท
ุก

ภูมภิาค 

2. สรางเครือขายของสมาชิกคลัสเตอร

ผูให
บ

ริการโลจิสติกส ใน
ป

ระเท
ศ 

จําน
วน

 50 ราย และตางป
ระเท

ศ 

(เอเชีย) จาํน
วน

 30 ราย 

3. สราง Im
age และ B

rand ของ 

คลัสเตอรผูให
บ

ริการโลจิสติกส โดย

การป
ระชาสัมพั

น
ธท

ุกส่ืออยาง

แพ
รห

ลาย และเป
น

ท
ี่ยอมรับ

สําห
รับ

ผู

น
ําเขา-ผูสงออก 

4. เพ่ิ
มสวน

แบ
งการตลาดจากบ

ริษ
ัท

ขามชาตอิยางน
อย 15%

 และ Pocket 

(สวน
แบ

งรายได 100%
) 

1. เพ่ิ
มสมาชิกคลัสเตอรผูให

บ
ริการ 

โลจิสติกสเพ่ื
อตอบ

สน
องงาน

ดาน
การ

ให
บ

ริการโลจิสติกสเป
น

จําน
วน

 20 ราย 

และมีสมาชิกท
ี่สามารถให

บ
ริการไดใน

ท
ุก

ภูมิภาค 

2. สรางเครือขายของสมาชิกคลัสเตอร 

ผูให
บ

ริการโลจิสติกส ใน
ป

ระเท
ศ 25 ราย 

และตางป
ระเท

ศ (เอเชีย) 10 ราย ท
ี่เป

น

เครือขายวิสาห
กิจอุตสาห

กรรม ท
ี่สมบ

ูรณ
 

(C
luster M

apping) 

3.ป
ระชาสัมพั

น
ธคลัสเตอรผูให

บ
ริการ 

โลจิสติกส โดยจัดงาน
เป

ดตัวแน
ะน

ํา     

คลัสเตอรผูให
บ

ริการโลจิสติกสและ

กิจกรรมห
รือผลงาน

 ใน
งาน

ท
ีเ่ก่ียวกับ

 

Logistic 2 ครั้ง และจัดท
ํา W

ebsiteของคลัส

เตอรผูให
บ

ริการโลจิสติกส เพ่ื
อให

ขอมูลใน

การบ
รกิาร 

1.โครงการเสริมสรางความ

เขมแข็งให
กับ

โลจิ

สติกสคลัสเตอร 

2.โครงการ Think of 

D
elivery Think of U

s 

3.โครงการสรางเครือขาย 

โลจิสติกสคลัสเตอรให


สมบ
รูณ
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ตารางท่ี
 3.1 (ตอ) ตารางส

รุป
วิส

ัยท
ัศน

 พ
ัน

ธกิจ ป
ระเด็น

ยุท
ธศาส

ตร เป
าป

ระส
งค แผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมโลจิส

ติกส
 

วิสัยทั
ศน

 
พ

ัน
ธกิจ 

 ป
ระเด็น

ยุท
ธศาสตร 

เป
าป

ระสงค  

 

กลยุท
ธ 

แผน
งาน

  /โครงการ  

 
 

 
 

ลูกคาเป
น

แบ
บ R

eal Tim
e รวมถึงการ

เพ่ิ
มยอดขายภายใน

คลัส
เตอร การ

โฆ
ษ

ณ
าป

ระชาสัมพั
น

ธ  และการ

ส่ือสารภายใน
คลัสเตอร 

4. เพ่ิ
มสวน

แบ
งการตลาดจากบ

ริษ
ัท

ขามชาตอิยางน
อย 5%

 และ Pocket 

(สวน
แบ

งรายได 100%
) 

 

 
2. เราจะรวมกัน

พั
ฒ

น
า

บ
ุคลากรใน

คลัสเตอรผู

ให
บ

ริการโลจิสติกสให
มี

ความรูความสามารถเป
น

มือ

อาชีพ
 

3. เราจะรวมมือกัน
บ

ริห
าร

ตน
ท

นุ
และเวลาการ

ดําเน
ิน

งาน
ของผูให

บ
ริการ 

โลจิสติกสเพ่ื
อเพ่ิ

มศักยภาพ

ใน
การแขงขัน

กับ
บ

ริษ
ัท

ขามชาต ิ

1. การสรางมาตรฐาน

การบ
ริการโลจิสติกส 

ของ โลจิสติกส 

คลัสเตอรให
เท

ียบ
เท

า

ระดบั
สากล พ

รอมการ

พั
ฒ

น
าบ

คุลากรใน
การ

ดาํเน
นิ

งาน
มาตรฐาน

 

 

1. ลดตน
ท

ุน
และเวลาใน

การ

ดําเน
ิน

งาน
การให

บ
ริการโลจิสติกส

40%
 จากป

จจุบ
ัน

(พ
.ศ. 2549) 

2. จัดอบ
รมบ

ุคลากรท
างดาน 

โลจิสติกสอยางน
อย ป

ละ 6 ครั้ง 

โดยมีการป
ระเมิน

ผลกอน
และห

ลัง

การอบ
รม 

 

1. ลดตน
ท

ุน
และเวลาใน

การ

ดําเน
ิน

งาน
การให

บ
ริการโลจิสติกส 

15%
 จากป

จจุบ
ัน

(ป
 พ

.ศ. 2550) 

2. จัดอบ
รมบ

ุคลากรท
างดาน

โลจิสติกส
 

อยางน
อย 6 ครั้ง โดยมีการป

ระเมิน
ผล

กอน
และห

ลังการอบ
รม 

 

1. โครงการยกระดับ
มาตรฐาน

บ
ริการ 

โลจิสติกสของไท
ยเท

ียบ
เท

าระดับ

สากล 

2. โครงการพั
ฒ

น
าบ

ุคลากรผู

ให
บ

ริการ 

โลจิสติกสเพ่ื
อเสริมสรางขดี

ความสามารถใน
การแขงขนั

 

3. โครงการอบ
รมท

ักษ
ะดาน

 

โลจิสติกสสําห
รับ

พ
น

ักงาน
 

โลจิสติกส 
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ตารางท่ี
 3.1 (ตอ) ตารางส

รุป
วิส

ัยท
ัศน

 พ
ัน

ธกิจ ป
ระเด็น

ยุท
ธศาส

ตร เป
าป

ระส
งค แผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมโลจิส

ติกส
 

วิสัยทั
ศน

 
พ

ัน
ธกิจ 

 ป
ระเด็น

ยุท
ธศาสตร 

เป
าป

ระสงค  

 

กลยุท
ธ 

แผน
งาน

  /โครงการ  

 
4. เราจะยกระดบั

การ

ให
บ

ริการ 

โลจิสติกสให
เป

น
ไป

ตาม

มาตรฐาน
สากล และสราง

จุดบ
ริการโลจิสติกส

ครอบ
คลุมพ้ื

น
ท

ี่ใน
ภูมิภาค

เอเชีย 

 
3. ป

รับ
ป

รุงและสรางมาตรฐาน
บ

ริการ 

โลจิสติกสให
มีป

ระสิท
ธิภาพ

 โดยมี

ดัชน
ีช้ีวัด D

eflect ไมเกิน
 1%

 , 

C
om

plaint ไมเกิน
 5%

 และ O
n-tim

e 

เกิน
 95%

 

 
 

 
1. เราจะน

าํเสน
อ

น
วัตกรรมการ

ให
บ

ริการโลจิสติกส ใน

อุตสาห
กรรม 

โลจิสติกสเพ่ื
อตอบ

สน
อง

ความตองการของตลาด

ใน
ภูมภิาคเอเชีย 

1. การจัดตั้งท
ีมงาน

 

R
&

D
 เพ่ื

อดําเน
ิน

งาน

สรางน
วัตกรรมดาน

การ

ให
บ

ริการ 

โลจิสติกส ตอบ
สน

อง

ความตองการของลูกคา  

 

1. พั
ฒ

น
าน

วัตกรรมดาน
 E-B

usiness 

ดาน
 R

eal Tim
e Tracking  และ ดาน

Less Than Truck Load (LTL) C
all 

C
enter 

 

1. สรางความคิดริเริ่มใน
การบ

ริการ 

โลจิสติกสใน
รูป

แบ
บ

ให
ม พ

รอม

พั
ฒ

น
าสูน

วัตกรรมการให
บ

ริการโล

จิสติกส จําน
วน

 3 น
วัตกรรม  

 

1. โครงการสรางขดีความสามารถใน

การแขงขัน
ของโลจิสติกสคลัสเตอร

ดาน
 IT 

2. โครงการพั
ฒ

น
า Softw

are การ

ให
บ

ริการโลจิสติกส 

3. 
โครงการการพั

ฒ
น

าฐาน
ขอมูล

อุตสาห
กรรมการให

บ
ริการโลจิสติกส

เพ่ื
อป

ระสิท
ธิภาพ

ใน
การแขงขัน

 

4. โครงการน
วัตกรรมดาน

การ

บ
ริการโลจิสติกสเพ่ื

อเพ่ิ
มมูลคาใน

การ

ให
บ

ริการโลจิสติกส 
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 คณ
ะท

ี่ป
รึกษ

าไดพ
ิจารณ

าแผน
งาน

โครงการตาง ๆ ของเครือขายวิส
าห

กิจอุตส
าห

กรรมโลจิส
ติกส

แลว จึงไดนํ
าแผน

งาน
โครงการดังกลาวจัดท

ําเป
น

ชุดโครงการ

ขึ้น
 เพ

ื่อให
กรอบ

แผน
พ

ัฒ
น

าดําเนิ
น

ไป
ใน

ท
ิศท

างเดียวกัน
 ซ

ึ่งโครงการตาง ๆ ส
ามารถนํ

ามาจัดแบ
งเป

น
ห

มวดห
มูเ

พ
ื่อให

ส
ามารถพ

ัฒ
น

าตอเน่ื
องไป

ใน
อน

าคต  โดย

ส
ามารถพ

ัฒ
น

าเป
น

ชุดโครงการไดดังนี
้ 

 ตารางท่ี
 3.2 ตารางส

รุป
ชุดโครงการ จากแผน

งาน
โครงการเครือขายวิส

าห
กิจอุตส

าห
กรรมโลจิส

ติกส
 

ชดุโครงการ 
เป

าป
ระสงค 

โครงการ 
ระยะเวลาดาํเนิ

น
การ 

1.โครงการพั
ฒ

น
าเครือขายวิสาห

กิจอุตสาห
กรรม 

โลจิสติกสให
เขมแข็งและสมบ

ูรณ
 

 

เพ่ื
อสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาห

กิจ

อุตสาห
กรรมโลจิสติกสให

มากขึ้น
ตลอดจน

สราง

การป
ระสาน

งาน
เชิงบ

รูณ
าการของท

กุฝายท
ี่

เก่ียวของและสามารถผลักดัน
น

โยบ
ายสูการ

ป
ฏิบ

ัติเชิงรูป
ธรรม 

1.โครงการเสริมสรางความเขมแข็งให
กับ 

โลจิติกสคลัสเตอร 

2.โครงการ Think of D
elivery Think of U

s 

3.โครงการสรางเครือขายโลจิสติกสคลัสเตอรให


สมบ
รูณ

 

ระยะเวลา  1  ป
 

2. โครงการยกระดับ
มาตรฐาน

บ
ริการและพั

ฒ
น

า

บ
ุคลากรใน

อุตสาห
กรรมโลจิสติกส 

เพ่ื
อพั

ฒ
น

าบ
ุคลากรท

ั้งระดับ
บ

ริห
ารและระดับ

ป
ฏิบ

ัติการให
มีความรู ความชําน

าญ
 และมี

คณุ
ภาพ

ใน
การป

ระกอบ
การใน

สายงาน

อุตสาห
กรรมโลจิสติกส 

1. โครงการยกระดับ
มาตรฐาน

บ
ริการโลจิสติกสของ

ไท
ยเท

ียบ
เท

าระดับ
สากล 

2. โครงการพั
ฒ

น
าบ

ุคลากรผูให
บ

ริการโลจิสติกสเพ่ื
อ

เสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน

 

3. โครงการอบ
รมท

ักษ
ะดาน

โลจิสติกสสําห
รับ

พ
น

กังาน
โลจิสติกส 

ระยะเวลา  3  ป
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 2. การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  

 คณะที่ปรึกษาพิจารณาเห็นวาโครงการที่ มีความสําคัญสูงและมีความเรงดวน ซึ่งจะสงผล

โดยตรงตอการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของกลุม

อุตสาหกรรมโลจิสติกส กรุงเทพมหานคร สรุปรายงานโครงการทั้งหมดดังนี้  

  2.1 โครงการนํารอง 

 2.1.1 โครงการสรางเครือขายโลจิสติกสคลัสเตอรใหสมบูรณ 

 2.1.2 โครงการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของโลจิสติกสคลัสเตอรดาน 

IT 

  2.2  โครงการระยะสั้น 

   2.2.1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ โลจิสติกสคลัสเตอร 

   2.2.2 โครงการ Think of Delivery Think of Us 

   2.2 .3 โครงการพัฒนาบุคลากรผูใหบริก ารโลจิสติกสเพื่อเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

   2.2.4 โครงการอบรมทักษะดานโลจิสติกสสําหรับพนักงานโลจิสติกส 

  2.3 โครงการระยะปานกลาง 

   2.3.1 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการโลจิสติกสของไทยเทียบเทาระดับสากล 

   2.3.2 โครงการพัฒนา Software การใหบริการโลจิสติกส 

   2.3.3 โครงการนวัตกรรมดานการบริการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มมูลคาในการใหบริการ  

โลจิสติกส 

  2.4 โครงการระยะยาว (ตอเน่ือง) 

   โครงการการพัฒนาฐานขอมูลอุตสา หกรรมการใหบริการโลจิสติกสเพื่อ

ประสิทธิภาพในการแขงขัน 

 

 3. การเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาเครื อขายวิสาหกิจในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมี

ความสัมพันธในระดับจังหวัดและระดับภาค 

 การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) จะตองเร่ิมตนจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร 

(Geographical Location) เปนลําดับแรก โดยพิจารณาวาในพื้น ที่ใดมกีารกระจุกตัวหรือความ

หนาแนนของกจิกรรมใดเปนพิเศษและสังเกตไดอยางชัดเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากการรวมตัวของกิจการที่

คลายกันและเกี่ยวเน่ืองกันในพื้นที่หน่ึงจะทําใหผูประกอบการมีโอกาสใชทรั พยากรรวมกับกิจการ

อ่ืนไมวาจะ เปน แหลงทรัพยากรธรรมชาติ การเขาถึงแหลงวัตถุดิบ แรงงาน สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ ซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบในดานตนทุนที่ตํ่ากวา (Cost Competitive) 
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 ผูใหบริการโลจิสติกสสวนใหญ อยูที่จังหวัด กรุงเทพฯ  ดังนั้น การกําหนดขอบเขตการ

พัฒนาเครือขายโลจิสติกสคลัสเตอรในเบื้องตนจึงอยูที่จังหวัดกรุงเทพฯ 

 

 4. ขอเสนอแนะกระบวนการ/กลไกการแปลงแผนฯ สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 การแปลงแผน ปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขายวิสาหกิจ

อุตสาหกรรม โลจิสติกส ไปสูการปฏิบั ติอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพจะตองอาศัยระยะเวลา 

ภายใตกระบวนการ/กลไก ดังตอไปน้ี 

  1. การสรางความเขาใจและการยอมรั บของผูมีสวนได สวนเสียในระดับพื้นที่ เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน เปาประสงค และแนวทางในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส  

  2. การพฒันาแนวคดิ ขีดความสามารถ  และกระบวนทัศนของผู ใหบริการโลจิสติกส   

สูการดําเนินธุรกิจในระบบ 

  3. การจัดต้ังคณ ะทํางาน พฒันาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม โลจิสติกส ขึ้น ซึ่ง

ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่  

เพื่อสนับสนุนการรวมกลุมกันของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

  4. การพฒันาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม โลจิสติกสใหเขมแข็ง เพื่อรวมกันผลักดัน

แผนฯ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

  5. การประสานงานกันระหวาง เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม โลจิสติกสจังหวัด และ

กลุมจังหวัด เพื่อนําขอมูลและแผนปฏิบัติการฯ เขาบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของจังหวัดกรุงเทพฯ 

  6. การประสานงานกนัระหวางเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกสกบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการตาง ๆ 
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 5. รายละเอียด โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 
  5.1 ชุดโครงก ารพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกสใหเขมแข็งและ

สมบูรณ 

 

   หลักการและเหตุผล 

   การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศโดยเฉพาะเพื่อการนําเขาสงออก 

ครอบคลุมและเกี่ยวของกับหนวยงานระดับกรมมากกวา 35 กรม ใน 9 กระทรวง และตองอาศัย

ความรวมมือจากภาคเอกชนถึง 17 สมาคมการคาที่เกี่ยวของโดยตรง  ซึ่งควรใหเกิดความรวมมือกัน

ทั้งภายในกลุมและภายนอกกลุมของผูประกอบการจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม โลจิสติกสทั้ง

ระบบ และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจบนพื้นฐานของความรวมมือซึ่งกัน

และกัน จากการศึกษาขอมูลแ ละการประชุมกลุม พบวาปจจุบันมีการรวมกลุมกันของ

ผูประกอบการ โลจิสติกส ในระดับหนึ่งแตยังมีความเขมแข็งไมมากพอ อีกทั้งยังขาดการ

ประสานงานเชิงบูรณาการทั้งในสวนภาครัฐและเอกชน อีกทั้งการผลักดันนโยบายจากภาครัฐไปสู

การปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม จึงมีความจําเปนเร งดวนที่จะตองมีการ พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

อุตสาหกรรม โลจิสติกส ใหเขมแข็งและการประสานงานเชิงบูรณาการ  และผลกัดันการแปลง

นโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรมเพื่อมุงสูความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไวรวมกัน 

 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกล างและขนาดยอม ของอุตสาหกรรม โลจิ

สติกสใหเขมแข็ง  มีองคประกอบของส มาชิกที่สมบูรณ  มีการเชื่อมโยง และเกื้อหนุนกันอยางเปน

ระบบและครบวงจร 

   2. เพื่อสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณาการของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

   3. เพื่อสงเสริมและผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชงิรูปธรรม 

   4. เพื่อสรางความรวมมือในการวางแผนยุทธศาสตร  และดําเนินการพฒันา

อุตสาหกรรมโลจิสติกสใหเปนไปตามเปาหมาย 

   5. เพื่อดําเนินโครงการ Think of Delivery Think of Us 

  

   กลุมเปาหมาย 

   ผูประกอบการโลจิสติกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ จํานวนประมาณ 200 ราย 
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   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   1. กระทรวงการคลัง 

   2. กระทรวงคมนาคม – เสนทางพิเศษ (กรมการขนสงทางบก) 

   3. กระทรวงพาณิชย 

   4. กระทรวงอุตสาหกรรม 

   5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   6. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

   7. กรมศุลกากร 

   8. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

   9. 17 สมาคมการคาที่เกี่ยวของ 

  

   แผนงาน/การดาํเนินงาน 

   1. จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม โลจิสติกส ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  มีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยตัวแท นจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวของ เจาของกิจการ ผูประกอบการในพื้นที่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

   2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน   

   3. สงเสริมใหเกิดการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไ ดเขา

ไปปฏิบัติงานอยางแทจริง 

   4. ดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง โดยมีการประชุมเครือขายอยางนอย 

ปละ4 คร้ัง  และประชุมประจําป 1 คร้ัง 

   5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯอยางนอยปละ 2 คร้ัง  

   6. ประชาสัมพันธคลัสเตอรผูใหบริก ารโลจิสติกส โดยจัดงานเปดตัวแนะนํา  คลัส

เตอรผูให  บริการโลจิสติกสและกิจกรรมหรือผลงาน ในงานที่เกี่ยวกับ Logistic 2 คร้ัง และจัดทํา 

Websiteของคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกส เพื่อใหขอมูลในการบริการลูกคาเปนแบบ  Real Time 

รวมถึงการเพิ่มยอดขายภายในคลัสเตอร  การโฆษณา ประชาสัมพันธ  และการสื่อสารภายในคลัส

เตอร 

 

   ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

   ดําเนินการอยางตอเน่ือง 1 ป ( พ.ศ. 2550 ) 
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   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1. เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม โลจิสติกสเกิดความ

เขมแข็ง  มีการเชื่อมโยงและการเกื้อหนุนกันอยางเปนระบบ 

   2. มีการประสานงานเชิงบูรณการของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

   3. มีการสงเสริมและผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม 

   4. มีการจัดกิจกรรมและโครงการในเชิงสรางสรรค โดยมุงสูผลสําเร็จโดยภาพรวม

ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

   5. อุตสาหกรรมโลจิสติกส ไดรับการพัฒนาเขาสูระบบการคาสากลที่ไดมาตรฐาน

และนํารายไดเขาสูประเทศมากขึ้น 

 

   งบประมาณ 

   ในระยะเวลา 1 ป (พ.ศ. 2550 ) รวมจํานวนทัง้สิน้ 2,500,000 บาท  แบงเปน

งบประมาณ ดําเนินการดังตาราง 

 

รายการ 

ปงบประมาณ 

2550 

 (บาท) 

1. คาใชจายในการจัดประชุมและดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกจิอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

500,000 

2. คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  ในการกําหนดนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน   

500,000 

3. การประชุมเครือขายปละอยางนอย 4 คร้ัง และประชุมประจําป 1 คร้ัง 500,000 

4. ประชาสัมพันธคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกส โดยจัดงานเปดตัวแนะนํา 

คลัสเตอรผูให บริการโลจิสติกสและกิจกรรมหรือผลงาน ในงานที่เกี่ยวกับ 

Logistic 2 คร้ัง 

500,000 

5. จัดทํา Websiteของคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกส เพื่อใหขอมูลในการ

บริการลูกคาเปนแบบ Real Time 

100,000 

6. นําโครงการ Think of Delivery Think of Us ไปสูการปฏิบัติ โดยหนวยงานที่

เกี่ยวของไดเขาไปปฏิบัติงานอยางแทจริง 

1,000,000 

รวม 3,100,000 
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5.2 ชุด โครงการ ยกระดับ มาตรฐานบริการและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม                    

โลจิสติกส 

 

   หลักการและเหตุผล 

   อุตสาหกรรมการ โลจิสติกส เปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการสราง

รายไดจํานวน มหาศาล ใหกับระบบเศรษฐกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ทั้งทางตรงและทางออม   

เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เปน Hub หรือ เปนจุดศูนยกลางของการกระจายสินคาของภา คเกษตร

และภาคอุตสาหกรรม การบริการและการทองเที่ยว ต้ังแตการนําวัตถุดิบไปสูผลิต นําสินคาจาก

ผูผลิตไปสูผูขายสง และการนําสินคาจากผูขายสงไปยังผูขายปลีก  ซึ่งจะเห็นไดวาอุตสาหกรรม โลจิ

สติกส เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานคร  อยางไรก็ตาม

อุตสาหกรรมโลจิสติกสยังขาดแคลนบุคลากรในระดับบริหารที่มีความรูความเขาใจในการ

บริหารโลจิสติกสแบบองครวม (Synchronization and Integration) คือ การบริหารต้ังแตการจัดหา

วัตถุดิบไปถึงมือผูบริโภค  บุคลากรในระดับปฏิบัติการขาดหลักสูตรอบรมวิชาชีพที่เปนมาตรฐาน

กลางและมีมาตรฐานเดียวกัน สําหรับบุคลากรดานถายทอดองคความรูก็มีปญหาที่จํานวนอาจารย

และวิทยากรอบรมที่เชี่ยวชาญมีไมเพียงพอ ดังนั้นจึงมีความจําเปนเรงดวนที่ตองยกระดับมาตรฐาน

บริการโลจิสติกสของไทยใหเทียบเทาระกับสากล โดยการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการโลจิสติกสทุก

ระดับเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการ

จัดหลักสูตรการสอนดานอุตสาหกรรมโลจิสติกสใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ

ทั้งในดานปริม าณและมีคุณภาพ  โดยผลกัดันใหเกดิโครงการยกระดับมาตรฐานบริการโลจิสติกส

ของไทยเทียบเทาระดับสากล 

   2. เพื่อพัฒนาบุคลากรผูใหบริการดานโลจิสติกสใหมีขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

   3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการและพนักงานลิจสติกสในดานคุณภาพ

การดําเนินงาน 

 

   กลุมเปาหมาย 

   ผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกสในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ  
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   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   1. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในงานดาน 

โลจิสติกส  

   2. กระทรวงคมนาคม – เสนทางพิเศษ(กรมการขนสงทางบก) 

   3. กระทรวงอุตสาหกรรม 

   4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   5. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

   6. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

   7. 17 สมาคมการคาที่เกี่ยวของ 

 

   แผนงาน/การดาํเนินงาน 

   1. จัดต้ังคณะกรรมการ โครงการฯ  ซึ่งประกอบดวยสถาบันการศึกษา องคกรที่

เกี่ยวของและผูประกอบการ 

   2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ  ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรรวมกัน 

   3. สํารวจและวิจัยดานคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางดานโลจิสติกสในเชิงลึก 

   4. พัฒนาศักยภา พของผูบริหารและผูปฏิบัติการ  ในดานคุณภาพการดําเนินงาน

โดยมีการจัดฝกอบรมหลักสูตรในการบริหารจัดการ  การตลาด  ตลอดจนการบริการที่มาตรฐาน  

เปนตน 

   5. ดําเนินโครงการยกระดับมาตรฐานบริการโลจิสติกสของไทยเทียบเทาสากล  

   6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

 

   ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

   ดําเนินการอยางตอเน่ือง 3 ป (พ.ศ. 2550 - 2552) 

 

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1. มีหลักสูตรการฝกอบรมดานอุตสาหกรรมโลจิสติกสที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการทั้งในดานปริมาณและมีคุณภาพ 

   2. มีงานวิจัยดานคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางดานโลจิสติกส 

   3. ผูประกอบการ ผูบริหารและผูปฏิบัติการดานโลจิสติกสมีศักยภาพและคุณภาพ

การดําเนินงาน 

   4. ระดับมาตรฐานบริการโลจิสติกสของไทยเทียบเทาสากล 
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   งบประมาณ 

   ในระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2550 - 2552) รวมจํานวนทั้งสิ้น 4,500,000 บาท แบงเปน

งบประมาณ ดําเนินการดังตาราง 

  

 

รายการ 

ปงบประมาณ 

2550 

(บาท) 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

1. คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  

ในการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากร 

500,000 500,000 500,000 

2. คาใชจายในการสํารวจและวิจัย ดานคุณภาพ

และปริมาณของบุคลากรทางดานโลจิสติกสใน

เชิงลึก 

500,000 500,000 500,000 

3. คาใชจายในการจัดฝกอบรมหลักสูตรในการ

บริหารจัดการ  การตลาด  ตลอดจนการบริการ

ที่มาตรฐานของผูบริหารและผูปฏิบัติการ     

500,000 500,000 500,000 

รวม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
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  5.3 โครง การเพิ่มศักยภาพและขีดความสาม ารถในการแขงขัน ของอุตสาหกรรม  

โลจิสติกส 

 

   หลักการและเหตุผล 

   อุตสาหกรรมการ โลจิสติกส เปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่มีสวนสําคัญในการสราง

รายไดจํานวนมหาศาลใหกับระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครทั้งทางตรงและทางออม เน่ืองจาก

กรุงเทพมหานคร เปน Hub หรือ เปนจุดศูนยกลางของการกระจายสินคาของภาคเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรม การบริการและการทองเที่ยว ต้ังแตการนําวัตถุดิบไปสูผลิต นําสินคาจากผูผลิต

ไปสูผูขายสง และการนําสินคาจากผูขายสงไปยังผูขายปลีก ซึ่งจะเห็นไดวาอุตสาหกรรม โลจิสติกส

มีความจําเปนตองใชเคร่ืองมือที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารจัดการระบบใหมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ในปจจุบันระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานและมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกลวนมีการนํา

ระบบ IT เขามาชวยในการบริหารจัดการทั้งดานซอฟทแวร และระบบฐานขอมูลที่มีประสิ ทธิภาพ 

ดังนั้นเพื่อใหผูประกอบการดานโลจิสติกสสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดจึงมีความ

จําเปนที่จะตองพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของโลจิสติกสดาน IT ดานซอฟแวร และดาน

ฐานขอมูล   

 

   วัตถุประสงค 

   1. เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของโลจิสติกสดาน IT 

   2. เพื่อพัฒนาซอฟทแวรการใหบริการดานโลจิสติกส 

   3 . เพื่อพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมการใหบริการโลจิสติกสเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแขงขัน 

   4. เพื่อสงเสริมใหสรางนวัตกรรมดานบริการโลจิสติกส 

 

   กลุมเปาหมาย 

   ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดานโลจิสติกส ผูบริหารและผูปฏิบัติการทั้งภาครัฐ

และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ  

 

   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   1. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในงานดาน 

โลจิสติกส  

   2. กระทรวงคมนาคม – เสนทางพิเศษ (กรมการขนสงทางบก) 

   3. กระทรวงอุตสาหกรรม 
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   4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   5. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

   6. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

   7. 17 สมาคมการคาที่เกี่ยวของ 

  

   แผนงาน/การดาํเนินงาน 

   1. รวบรวมขอมูลเชิงลึกในทุกดานของธุรกิจที่เกี่ยวของกั บผูใหบริการโลจิสติกส 

เพื่อเปนบรรทัดฐานในการวัดผลการดําเนินงานและพัฒนาการของคลัสเตอรผูใหบริการโลจิสติกส 

   2. การพัฒนา Software สําหรับการใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร 

   3. การพัฒนาระบบเครือขายเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกสคลัสเตอร 

 

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   1. เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม โลจิสติกส จะมีความสามารถในการใหบริการ               

โลจิสติกสที่สูงขึ้น 

   2. เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม โลจิสติกส จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสาร ประสานงาน และการแลกเปลี่ยนขอมูลการใหบริการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ  

 

   ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

   ดําเนินการอยางตอเน่ือง 3 ป (ป พ.ศ. 2550 - 2552) 
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   งบประมาณ 

   ในระยะเวลา 3 ป (ป พ .ศ. 2550 -  2552 ) รวมจํานวนทัง้สิน้ 12 ,000,000 บาท 

แบงเปนงบประมาณ ดําเนินการดังตาราง 

รายการ 

ปงบประมาณ 

2550 

(บาท) 

2551 

(บาท) 

2552 

(บาท) 

1. คาใชจายในการพฒันา Software สําหรับการบริการ 

โลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของเครือขาย

วิสาหกจิอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 

2. คาใชจายในการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับเครือขาย

วิสาหกจิอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รวม 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 
 




