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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจมีแนวโนมที่สูงขึ้น จากกระแสโลกาภิวัฒน" (Globalization)
ที่มีการเป/ดเสรีทางการคามากขึ้น ผลักดันใหภาคธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งการลดตนทุนธุรกิจและการสรางมูลคาเพิ่มใหมๆ เสนอลูกคา การบริหารจัดการกระบวนการนําสง
สินคาและบริการจากผู ผลิตถึงผู บริโ ภคตลอดหวงโซอุป ทาน การบริห ารจัดการโลจิส ติกส" จึงเป=น
เป>าหมายสําคัญ ที่ผู ประกอบการสามารถใชเป=น แหลงที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งใน
ระดับธุรกิจและระดับของประเทศ แมวาตลอดระยะเวลาที่ผ านมา หนวยงานและองค"ต างๆ ของ
ประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันวิชาการ สถาบันสื่อสารมวลชน ไดรวมกันในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส"ของไทย แตพบวา ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส" ยังต่ํากวาคูคา เนื่องมาจาก
แนวโนมเศรษฐกิจการคาโลก และปจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 2)
จากสภาวการณ"ทางเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูงขึ้นดังกลาว การพัฒนาโลจิสติกส"ถือเป=น
หัวใจสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ผูบริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองพัฒนาระบบโลจิสติกส" แบบบูรณาการ
ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกรูปแบบการคมนาคมขนสง รวมทั้งระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส"ใหทันสมัย
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส"ของประเทศไทยนั้นถือได
วายังพัฒนาคอนขางชาเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ/ก โดยขอมูลจากดัชนี
วัดประสิทธิภาพ ดานโลจิสติกส" (Logistics Performance Index: LPI) ของธนาคารโลกในปZ 2014
พบวาประเทศไทยถูกจัดอัน ดับใหอยู ในลําดับ ที่ 35 ขณะที่ส าธารณรัฐ สิงคโปร"อยูอันดับที่ 5 และ
ประเทศมาเลเซี ย อยู อันดับที่ 25 ซึ่งเป=น มิติที่มีอัน ดับ ดัช นีความสามารถดานโลจิ ส ติ ก ส" ดอยกวา
ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิ งคโปร" ในดานการบริการ ทั้งของภาครัฐ และเอกชน (Service
Level) ในดานการอํา นวยความสะดวกทางดานการคา ไดแก พิ ธี ศุ ล กากร สมรรถนะของ
ผูใหบริการโลจิสติกส"ภายในประเทศ โครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ติดตามและตรวจสอบสินคา (สภาปฏิรูปแหงชาติ, 2558: 4)
ประเทศไทยไดเปรี ย บในดานทํ าเลที่ ตั้งที่ มีอาณาเขตติ ดตอกั บ ประเทศเพื่ อนบาน มี
เสนทางการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคสําคัญตอ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส"ของประเทศไทย ไดแก โครงสรางพื้นฐานดาน
การขนสง การขาดบุคลากรที่มีความรูในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส" ทักษะในการใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร กฏหมายและระเบียบขอบังคับที่ขาดมาตรฐานที่เป=นสากล และการพัฒนาผูประกอบการ
(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2555) ทั้งนี้การปฏิบัติตามกรอบขอตกลงวาดวยการอํานวยความ
สะดวกในการขนสงสินคาผานแดนจะชวยทําใหมูลคาการสงออก ณ จุดผานแดนจากประเทศไทยไป
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ยังประเทศที่มีดานพรมแดนติดกันมีมูลคาสูงขึ้น (กรกรัณย" ชีวะตระกุลพงษ" และ จิตติชัย รุจนกนกนาฏ,
2554: 3) โดย ปจจัยสูความสําเร็จสําหรับการคาระหวางประเทศในภูมิภาคนี้ เพื่อเจาของธุรกิจไทย
สามารถจะจัดสงสินคาไปใหลูกคา ณ สถานที่และในเวลาที่ต องการ โดยจะตองทราบขั้นตอนการ
จัดสงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมดที่มีอยูในการคาชายแดนและการคาผานแดนในภูมิภาคนี้
ตลอดจนกฎระเบียบตางๆและนโยบายที่เกี่ยวของกับการคาระหวางไทยกับจีน และประเทศในกลุม
อาเซียน (รศ.ดร.รุธิร" พนมยงค" และคณะ, 2552) ทั้งนี้การจะพัฒนาประเทศไทยใหเป=นศูนย"กลางดาน
การคา การลงทุนและโลจิสติกส"ในภูมิภาคอุษาคเนย"นี้ จําเป=นอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาโครงขาย
ตางๆ เชื่อมโยงระหวางกันดวย โดยการสรางสมดุลทั้ง อุปสงค" กับอุปทาน ในเชิงการคา การลงทุน
การผลิต การขนสงสินคาเขาออกจะทําใหเกิดผลประโยชน"เชิงเศรษฐกิจตลอดแนวเสนทาง และการ
ใชอัตถประโยชน"จากการลงทุนของภาครัฐอยางแทจริง (บุญทรัพย" พานิชการ, 2555)
ทั้ งนี้ ป ระเทศไทยนั้ น ตองเผชิ ญ กั บ สภาพแวดลอมหลายประการที่ จ ะกระทบตอการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส"และระบบการขนสงในอนาคต นอกจากการดําเนิน งานภายใตทิศทางการ
พัฒนาประเทศไปสูการเป=นศูนย"กลางโลจิส ติกส"ในภูมิภ าคอินโดจีน แลว ยังมีป จจัย อื่น ที่เขามาเป=น
ตัวกําหนดความตองการดานโลจิสติกส"และการขนสง คือ การขยายตัวของประชากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจการคารวมทั้งการรวมตัวเป=นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป=นการเป/ดเสรีทางการคาและ
การขนสงที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ทําใหขอจํากัดและการกีดกันทางการคาในรูปของภาษีลดลง
เป=นผลใหปริมาณการคาและบริการระหวางประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีความสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองเตรียมความพรอมใหกับธุรกิจ โลจิสติกส"และขนสงของไทย
เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแขงขันกับตางประเทศไดในที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 55)
ความสัมพันธ"ระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น ถือไดวาประเทศมาเลเซีย
เป=น ประเทศเพื่อนบานที่มีอาณาเขตติดตอกัน และมีผลประโยชน"รวมกันในหลายๆ ดาน จึงทําให
ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ"กันอยางใกลชิด โดยมีความสัมพันธ"ในดานตางๆ เชน ดานการเมือง
ความสั ม พั น ธ" ร ะหวางไทยกั บ มาเลเซี ย ไดพั ฒ นาแนนแฟ> น จนมี ค วามใกลชิ ด กั น จนถึ ง ปจจุ บั น
เนื่องจากทั้งสองประเทศมีผลประโยชน"ทางดานความมั่นคงที่ตองพึ่งพาระหวางกันมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนในระดับตางๆอยางสม่ําเสมอ ทั้งระดับพระราชวงศ"ชั้นสูงและรัฐบาล ทั้งเป=นทางการและ
ไมเป=นทางการ แมวาทั้งสองฝfายจะมีความสัมพันธ"ที่ใกลชิดกันเป=นอยางมาก แตก็ยังมีปญหาเรื่อง
การปกปนเขตแดนทางบก, บุคคลสองสัญชาติ และ โจรกอการรายในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ทั้งสอง
ประเทศตองรวมมือกันแกไขตอไป ดานเศรษฐกิจ มาเลเซียถือวาเป=นคูอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน
โดยไทยเป=นฝfายขาดดุลการคามาเลเซียมาตลอด และสินคาสงออกที่สําคัญของไทยที่สงไปยังมาเลเซีย
ไดแก เครื่องโทรสาร โทรพิมพ" โทรศัพท" เครื่องคอมพิวเตอร" อุปกรณ"และสวนประกอบ เหล็ก
เหล็กกลาและผลิ ต ภั ณ ฑ" เคมี ภั ณ ฑ" แ ละยางพารา สํา หรั บ สิ น คาออกและสิ น คาเขาบางอยางอาจ
เป=นสินคาประเภทเดียวกัน ซึ่งสินคาเขาที่สําคัญที่ไทยนําเขามาจากมาเลเซีย ก็ไดแก เครื่องใชไฟฟ>า
เคมีภัณ ฑ" เครื่อ งคอมพิว เตอร" อุป กรณ"แ ละสวนประกอบ เครื่อ งจัก รที่ใชในอุตสาหกรรมและ
แผงวงจรไฟฟ>า สวนดานการคาชายแดนระหวางไทย-มาเลเซียนั้น ไทยสงสินคาออกไปมาเลเซียโดย
ผานดานศุลกากรตามพรมแดนใน 5 จังหวัด ไดแก ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา และปตตานี

3
ซึ่งผูวิจัยไดเลือกดานศุลกากรเขตพรมแดน จังหวัด สงขลาในการศึกษาเนื่องจากเป=นดานที่มีมูลคาการ
นําเขาสงออกมากที่สุดในประเทศไทย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ดานที่มีมูลคาการคามากที่สุด 10 อันดับแรก ปZ 2556
ชื่อดาน
ดาน
จังหวัด
1.ดานศุลกากรสะเดา
2.ดานศุลกากรปาดังเบซาร"
3.ดานศุลกากรสังขละบุรี
4.ดานศุลกากรหนองคาย
5.ดานศุลกากรอรัญประเทศ
6.ดานศุลกากรคลองใหญ
7.ดานศุลกากรมุกดาหาร
8.ดานศุลกากรระนอง
9.ดานศุลกากรแมสอด
10.ดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร

มาเลเซีย
มาเลเซีย
พมา
ลาว
กัมพูชา
กัมพูชา
ลาว
พมา
พมา
ลาว

สงขลา
สงขลา
กาญจนบุรี
หนองคาย
สระแกว
ตราด
มุกดาหาร
ระนอง
ตาก
อุบลราชธานี

มูลคาการคา
(ลานบาท)
307,221
241,810
97,583
46,707
36,786
28,453
27,593
25,334
22,107
9,658

ที่มา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, การพัฒนาระบบโลจิสติกส#ของ
ไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) การอํานวยความสะดวกทางการค/าและการจัดการโซ1อุปทานเพื่อ
ความสามารถในการแข1งขัน. (กรุงเทพฯ: สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2556)
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการคาระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น ที่มี
มูลคาการคาชายแดนสูงสุดอยูที่ดานสะเดา จังหวัดสงขลารองลงมาคือดานปาดังเบซาร" จังหวัดสงขลา
โดยดานศุลกากรสะเดาถือเป=นดานพรมแดนทางบกที่มีปริมาณการขนสงของรถบรรทุกสินคามากที่สุด
ในดานการทหารนั้น เนื่องจากทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดตอกัน จึงมีความรวมมือกันเป=นพิเศษ
ในดานการทหาร เชน การรวมมือในดานอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ การซอมรบรวม การฝlกนักบินและ
เจาหนาที่ประจําเครื่องบิน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางเรือรบและคณะทหารระหวางกัน
เป=นตน นอกจากนี้จากการที่มาเลเซียเคยอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ และสวนหนึ่งอยูภายใต
การปกครองของไทยมาในอดีต โดยเพิ่ง ไดรับ เอกราชเมื่อ พ.ศ.2500 ในชวงเริ่ม ตั้ง ประเทศนั้น
มาเลเซียประสบปญหากระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบานในเรื่องเขตแดนทั้ง อินโดนีเซีย ฟ/ลิปป/นส"
และสิงคโปร" ทําใหมาเลเซียมีความออนไหวตอเรื่องความมั่นคงภายในและภูมิภาคมาก การดําเนิน
นโยบายดานการเมืองและความมั่นคงจึงมีลักษณะเขมงวด ขาดความยืดหุน แตเมื่อสถานการณ"โลก
และภูมิภาคเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน" จึงไดปรับเปลี่ยนใหมีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้น สงผล
ใหความสัมพันธ"กับประเทศตางๆปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นเป=นลําดับ ดานความสัมพันธ"ทางการทูตไทย
สถาปนาความสัม พัน ธ"ท างการทูต กับ มาเลเซีย เมื่อ วัน ที่ 31 สิง หาคม 2500 เอกอัค รราชทูต ณ
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กรุงกัวลาลัมเปอร"คนปจจุบัน คือ นายป/ย วัช ร นิย มฤกษ" ซึ่งเขารับ ตําแหนงเมื่อเดือนมีนาคม 2550
นอกจากนี้ ไทยยังมีสถานกงสุลใหญในมาเลเซีย 2 แหง (สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปZนัง และสถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู) และมีสถานกงสุลประจําเกาะลังกาวี (ซึ่งมีดาโตmะ ชาซรีล เอสเคย" บิน
อับดุลลาห" กงสุลกิตติมศักดิ์เป=นหัวหนาสํานักงาน) สําหรับหนวยงานของสวนราชการตาง ๆ ซึ่งตั้ง
สํานักงานอยูภายใตสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแก สํานักงานผูชวยทูตฝfายทหาร สํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ สํานักงานแรงงาน สวนหนวยงานของไทยอื่นๆ ที่ตั้งสํานักงานในมาเลเซียคือ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัทการบินไทย สําหรับหนวยงานของมาเลเซียในไทยไดแก สถาน
เอกอัครราชทูตมาเลเซีย (เอกอัครราชทูตมาเลเซียคนปจจุบันคือ ดาโตmะ ชารานี บิน อิบราฮิม) และ
สถานกงสุลใหญมาเลเซียประจําจังหวัดสงขลา ดานสังคม ไทยกับมาเลเซียมีความใกลชิดกันในระดับ
ทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการไปมาหาสู กันในฐานะเครือญาติและเพื่อนฝูง ซึ่งนําไปสูความรวมมือกัน
ทั้งในดานการคาและดานอื่น ทั้งสองประเทศมีโครงการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมระหวางกัน รวมทั้ง
ความรวมมือดานการบริหารจัดการสัญจรขามแดนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในพื้นที่
และสงเสริมการติดตอดานการคาและการทองเที่ย ว นอกจากนี้ ทั้ง สองฝfา ยยัง อนุญ าตใหคนถือ
สัญชาติของอีกฝfายหนึ่งที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายแดนใชบัตรผานแดนซึ่งออกใหโดยหนวยงานปกครอง
ทองถิ่นของแตละฝfายแทนการใชหนังสือเดินทางเพื่อผานดานพรมแดนระหวางกันได ดานศาสนาและ
วัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําศาสนาอิสลาม ทั้งในระดับจุฬาราชมนตรีและผูนําศาสนา
ทั้งจากสวนกลางและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการบริหาร จัดการ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและวิทยาลัยอิหมาม เพื่อสงเสริมความรวมมือดานกิจการศาสนาอิสลาม
จากการรวมตั ว เขาสู ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นดั ง กลาวขางตนนั้ น ประเทศไทย
จําเป=นตองมีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส"ของประเทศใหกับผูประกอบการไทยที่ดําเนิน
ธุรกิจในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันหรือการ
เพิ่มความสามารถในการสรางหรือดึงมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในอนาคตจะมา
อยูที่เอเชียโดยเฉพาะในกลุมประเทศเพื่อนบานรอบประเทศไทยและอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 3) โดยผูวิจัยเลือกประเทศมาเลเซียในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป=นประเทศคูคาอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน (กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ, 2558) อีกทั้งประเทศมาเลเซียเป=นประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ทําให
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการขนสงสินคมากกวาประเทศคูแขงอื่น ๆ จึงจําเป=น ที่ป ระเทศไทย
จะตองใหความสําคัญ เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป=นประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันประเทศหนึ่ง
ทีมีทรัพยากรอุดมสมบูร ณ" และมีแ รงงานที่มีคุณ ภาพ รวมทั้ง เป=น ประเทศที่กําลังเรงพัฒนาและ
เป/ดประตูการคามากขึ้ น (สมใจ รวยสั น เที ย ะ, 2550: 2) ซึ่ ง ถื อ ไดวาประเทศมาเลเซี ย เป=น
ประเทศเป>าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ของประเทศไทย ในดานการยก
ประสิทธิภาพระบบอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement)
ทั้งนี้ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีการคาระหวางกันที่มีสัดสวนสูง ทั้งสองประเทศ
มีอาณาเขตติดตอกันทั้งทางบกและทางน้ํา โดยทางบกมีการคมนาคมติดตอกันไดทั้งรถยนต"และรถไฟ
ทางน้ํามีทาเรือที่สามารถเดินเรือติดตอกันไดทั้งฝvงทะเลในอาวไทยและทะเลอันดามัน ประกอบกับผล
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ที่สงเสริมการคาระหวางกันภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
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ทําใหมาเลเซีย เป=น ประเทศคู คาที่มีมูล คาการคารวมกับไทยสูงที่สุดในกลุ ม เมื่อกาวสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเสนทางการคมนาคมขนสงขามพรมแดนภายใต
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการคมนาคมขนสงเพิ่มมากขึ้น ถือ
เป=นโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส"ของประเทศไทยที่จะไดรับผลดีจากความตองการใชบริการโลจิสติกส"
ขนสงระหวางประเทศผานเสนทางการขนสงทางบกที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของการคาและการ
ลงทุนภายใต ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นโลจิสติกส"ถือเป=นเป>าหมายที่สําคัญของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC) ที่ตองการลดตนทุนและขอกีดกันทาง
การคาที่มิใชภาษีลง เพื่อสงเสริมการคาเสรีภายในภูมิภาคและสรางฐานการผลิตรวมกันสําหรับภูมิภาค
(กรกรัณย" ชีวะตระกุลพงษ" และจิตติชัย รุจนกนกนาฏ, 2554: 3)
จากความสําคัญทางการคาระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ผูวิจัยไดศึกษาจาก
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของและไดพบประเด็นปญหาระบบโลจิสติกส"ของประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ปญหาทีพบ คือ ปญหาดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ไมวาจะเป=น กฎหมายเกี่ยวกับ
น้ําหนั กรถบรรทุกและความสู งของรถบรรทุกไมเอื้ ออํานวยตอการขนสงอยางมี ประสิ ทธิภาพของ
ผูประกอบการ กฎหมายและวิธีป ฏิบัติเ กี่ย วกับ พิธีการศุลกากรยัง ไมเอื้อ ตอการประกอบธุรกิจของ
ผูประกอบการ ขาดกฎหมายกํากับและสงเสริมธุรกิจ Logistics Service Provider และกฎหมาย
เฉพาะดานการขนสงลาสมัย คือ พ.ร.บ.การจัดวางรางรถไฟ และขาดกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงทาง
อากาศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548: 30) ปญหาโครงสราง
พื้นฐาน ของประเทศไทยสวนของภาคการขนสง โดยการขนสงทางน้ํา ถือเป=นการขนสงหลักของ
ประเทศ ประมาณรอยละ 95 ของการขนสงสินคาออก หากแตการขนสงทางน้ํายังขาดการสงเสริม
และพัฒนาทาเทียบเรือชายฝvง ทาเรือเอกชนสวนใหญไมไดรับการชวยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐ
และภาครัฐไมมีการทําถนนหรือเสนทางที่ทผูใชบริการจะสามารถเขาสูทาเรือเอกชนไดอยางสะดวก
อีกทั้งการขนสงทางรถไฟยังขาดโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม เชนไมมีรถไฟรางคู ตารางการขนสง
สินคาทางรถไฟมีความไมแนนอน และการขนสงลาชา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2548: 34) ปญหาดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในสวนของประเด็นปญหานี้
ผูประกอบการยังขาดความรู ความเขาใจและไมตระหนักถึงผลประโยชน"ในการนําระบบสารสนเทศมา
ใชในงานโลจิ ส ติ กส" อีกทั้ งขาดหนวยงานกลางซึ่ งประกอบดวยภาครัฐ และเอกชนที่ รั บ ผิ ดชอบใน
ภาพรวมของเรื่องการมาตรฐาน (Standardization) และฐานขอมูลดานโลจิสติกส" ขาดบุคลากรที่มี
ความรู ดานเทคโนโลยี สารสนเทศและโลจิส ติ กส"ในทุกระดั บ ชั้น ทั้ งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548: 35) ปญหาดานบุคลากรและ
องค"ความรูดานโลจิสติกส" ประเด็นปญหานี้เกิดจากผูใหบริการดานโลจิสติกส"ของไทยยังขาดศักยภาพ
ในการแขงขันกับผูใหบิรการตางประเทศ ไมวาจะเป=นดานเครือขายความรวมมือ ทักษะ องค"ความรู
และการเขาถึงแหลงเงินทุน รวมทั้งจํานวนผูใหบริการดานโลจิสติกส"ที่เป=นคนไทยมีไมเพียงพอ สงผล
ตอการพัฒนาความเป=นศูนย"กลางดานระบบโลจิสติกส"ของภูมิภาคของประเทศไทยตอไปในอนาคต
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2548: 36) และ การพัฒ นา
ของผูใหบริการดานโลจิสติกส" ประเด็นปญหาที่คนพบคือ การขาดกฏหมายที่เอื้อตอการประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส" ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการดําเนินกิจการเป=นอุปสรรคตอการพัฒนาผูประกอบการ
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เป=นอยางมาก อีก ทั้ง ผู ประกอบการโลจิส ติก ส"ไ ทย ขาดเครือขายในการเชื่อมตอกับตางประเทศ
เนื่องจากไมมีพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ สงผลใหมีเครือขายการจัดการดานโลจิสติกส"ที่
แคบกวาผูประกอบการจากตางประเทศ
การใชบริการขนสง คือการลดตนทุน ดานโลจิส ติกส"ใหมากที่สุด การคัดเลือกหรือถูก
คัดเลือกบริษัทภายนอก (outsource) นั้น ปจจัยหลักที่ผูประกอบการและผูใหบริการขนสงจะตองให
ความสําคัญมากที่สุด คือ เรื่องการสงมอบสินคาและบริการที่ตรงเวลา ผลการเปรียบเทียบจากมุมมอง
ของทั้งสององค"กรมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน (นายวัชร"โรจน" งามแสงเนตร", 2555)
จากประเด็นปญหาของระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย –ประเทศมาเลเซียดังกลาว หากจะ
ลดปญหาตางๆจึงจําเป=นตองมีการทบทวนแผนพัฒนาดานโลจิสติกส"ของทั้งสองประเทศ ศึกษาบริบท
พื้นที่เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห"และประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส" ตลอดจน
กําหนดกลยุทธ"ที่เหมาะสม โดยการเครื่องมือสําคัญในการประเมินศักยภาพโลจิสติสก"และโซอุปทานมี
หลายองค"ประกอบ ทั้งในดานโลจิสติกส"และโซอุปทาน เชน LPI เป=นการประเมินศักยภาพดาน
ระบบโลจิสติกส"ภาพรวม เพื่อนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตร" SCOR เป=นเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ของโซอุปทานทั้งในระดับองค"กร ระดับธุรกิจ ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา(พิชิต พระพินิจ และ
คณะ, 2558)
ผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษาคนควาเรื่อง กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนําผลจากการวิจัยดังกลาวมาเป=นกลยุทธ"ในการ
ขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส"ของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันกับประเทศมาเลเซียตอไป
คําถามการวิจัย
1. บริบทระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเป=นอยางไร
2. ระบบโลจิสติกส"ของประเทศไทย-มาเลเซีย กอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป=น
อยางไร และมีศักยภาพมากนอยเพียงใด
3. กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติ กส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เหมาะสมเป=นอยางไร
วัตถุประสงค#ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่อสรางกลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
บริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ การเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมถึงศักยภาพของระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยนําความรูที่ไดมาวิเคราะห" สังเคราะห"เพื่อหากลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยผูวิจัยกําหนดขอบเขต
การวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด/านเนื้อหา
ผูวิจัยศึกษาขอมูลดานเนื้อ หาจากเอกสาร แนวคิด และทฤษฏีที่เ กี่ย วของกับงานวิจัย
ประกอบดวย แผนยุทธศาสตร"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ของไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2556-2560) แผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส" สภา
ปฏิรูปแหงชาติ (2558) แนวคิดศักยภาพความพรอมในพื้นที่ชายแดนไทยที่ เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากคณะอนุกรรมธิการศึกษาความสัมพันธ"ไทยกับประเทศอาเซียนที่มีพรมแดนรวมกับ
ประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฏร (2557) การพัฒนาระบบโลจิสติกส"
ของไทย (2556) นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติสก"ของประเทศไทย (2554) โครงการประเมินผล
การพัฒนาระบบโลจิสติกส" (2550) การสรางดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส" แนวคิดการจัดการโลจิสติกส"
เชิงกลยุท ธ" และ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติป ระเทศมาเลเซีย (2553-2558) และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการวิเคราะห"และสังเคราะห"เพื่อนํามากําหนด
เป=นกรอบแนวคิดในการวิจัยและเป=นแนวทางในการวิจัย
ขอบเขตด/านพื้นที่
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ดานศุลากากรสะเดา และดานศุลกากรปาดังเบซาร" อําเภอ
สะเดาจังหวัดสงขลา เนื่องจากเป=นพื้นที่ที่มีมูลคาการคาระหวางประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย
มากที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งมีเขตพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซียที่เชื่อมโยงระบบการขนสงของ
ทั้งสองประเทศทั้งในระบบการขนสงทางถนน และการขนสงทางรถไฟ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงเขตพื้นที่เชื่อมตอดานสะเดาและดานปาดังเบซาร"
ขอบเขตกลุ1มเป7าหมายที่ใช/ในการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทและศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูใหขอมูลหลัก (Key Information) โดยการศึกษา
เชิงเอกสารและ ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ"เชิงลึก
(In-Depth Interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก นายดานศุลกากร และ หัวหนาดานศุลกากร
อํา เภอ สะเดา จั ง หวั ด สงขลา หอการคาจั ง หวั ด สงขลา สภาอุ ต สาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูประกอบการดานโลจิสติกส" นักวิชาการดานโลจิสติกส" จํานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 2 นําผลขอมูลจากการวิเคราะห"ขั้นตอนที่ 1 มาสรางเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ระบบโลจิสติกส"โดยการใขเครื่องมือ Logistic Performance Index (LPI) หรือดัชนีชี้ประสิทธิภาพ
ทาง Logistics และการสัมภาษณ"จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 30 คน ซึ่งเป=นผูใหขอมูลหลักกลุมเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 สรางกลยุทธ"ระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการวิเคราะห"สภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยการนําเครื่องมือ Value
Chain มาวิเคราะห"ปจจัยภายใน และ PESTEL มาวิเคราะห"ปจจัยภายนอก จากนั้นนําผลขอมูลมา
วิเคราะห" SWOT Analysis และจัดทํา TOWS MATRIX ในการกําหนดกลยุทธ" และนําผลที่ไดมา

9
สรางกลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการสนทนกลุม (Focus Group) เพื่อเลือกกลยุทธ"จากผูเชียวชาญจํานวน 10 คน
ขอบเขตด/านเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ผู/วิจัย กําหนดระยะเวลาที่ใชใน
การเก็บขอมูลและวิเคราะห"ขอมูลระหวาง ปZการศึกษา2557 –2558
ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางกลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศ
ไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูวิจัยไดศึกษาและทบทวนแนวคิด
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเป=นกรอบขั้นตอนการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปเป=นแผนภาพที่ 2
ดังนี้

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

การศึกษาเชิงเอกสาร
(Documentary research)
การสัมภาษณ"เชิงลึก
(In-Depth Interview)

แผนพัฒนาโลจิสติกส"ประเทศมาเลเซีย
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส"และโซอุปทาน
ดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส"
การจัดการโลจิสติกส"เชิงกลยุทธ"

การวิเคราะห"ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
(SWOT Analysis)
( PESTEL) และ (TOWS Matrix)
S
S)

กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การสนทนากลุม
(Focus Group)

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย
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ประโยชน#ที่ได/รับ
การศึกษาการวิจัยเรื่อง กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน"ที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. ผลการวิจัยทําใหทราบถึงบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศไทย – มาเลเซีย
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ทราบถึงศักยภาพของระบบโลจิส ติกส"ป ระเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ การเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารนํากลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส"ประเทศ
ไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการวิจัย ครั้งนี้ไปประยุกต"ใชใน
การจัดทํากลยุทธ"ขององค"กรได
นิยามศัพท#เฉพาะ
ระบบโลจิส ติ ก ส" (Logistics System) หมายถึ ง การพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานเพื่อ
สนับสนุนการคาและการขนสงระหวางประเทศไทย-มาเลเซีย การดําเนินงานดานศุลกากร การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส" การพัฒนาและการจัดการกําลังคนดานโลจิสติกส" การสงเสริม
การคาและการบริการดานโลจิสติกส" เชน การขนสงดวยราคาที่แขงขันได ความสามารถและคุณภาพ
ของบริการโลจิสติกส" การติดตามสถานะการจัดสง ความตรงตอเวลาในการจัดสง ตลอดจนการสราง
ความรวมมือระหวางภาคเอกชนเพื่อใหเกิดการเชือมโยงระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย
ดัชนีชี้วัดศักยภาพทางโลจิสติกส" (Logistic Performance Index :LPI) เป=นการสราง
ดัชนีชี้วัด เพื่อวัดการปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic วามีประสิทธิภาพในระดับไหน มีจัดทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก หนวยงานกําหนดในระดับโลก คือ World Bank ซึ่งจะจัดลําดับโลก ดูระบบ
Logistic ในระดับโลก ประเทศไหนมีศักยภาพมากนอยเพียงใด โดยมีปจจัยพิจารณา 6 ปจจัย ไดแก
1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางดานกรมศุลกากร (Customs)
2. คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานดานการคาและการขนสง (Infrastructure)
3. การจัดการขนสงสินคาดวยราคาที่แขงขันได (International Shipments)
4. ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส"ในประเทศ (Logistics Competence)
5. การติดตามสถานะการจัดสง (Tracking & Tracing)
6. ความตรงตอเวลาในการจัดสง (Timeliness)
กลยุทธ"การพัฒนาระบบโลจิสติกส" หมายถึง แนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส"ไทย –
มาเลเซีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในดานโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางบก การขนสง
ทางราง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส" การพัฒนาและการจัดการกําลังคนดานโลจิสติกส"
การสงเสริมการคาและการบริการดานโลจิสติกส" การพัฒนากระบวนการศุลกากร การสรางความ
รวมมือระหวางภาคเอกชน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู-วิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษาบริบทของการค-า ดังนั้นผู-วิจัยได-ศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง เพื่อใช-ในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เป9นแนวทาง
เพื่อเก็บรวบรวมข-อมูลจากการวิจัย ดังนี้
1. บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. แนวคิดการจัดการระบบโลจิสติกสและโซ<อุปทาน
3. แผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศมาเลเซีย ป> 2553-2558
4. แผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
5. เครื่องมือประเมินศักยภาพโลจิสติกส
6. การสร-างดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส
7. แนวคิดการจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธ
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข-อง
บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห<งเอเชียตะวันออกเฉียงใต- (Association of Southeast Asian
Nations : ASEAN) ก<อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกผู-ก<อตั้ง 5 ประเทศ ได-แก< ไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ[ลิปป[นสและสิงคโปร ต<อมาได-มีประเทศต<างๆเข-ามาเป9นสมาชิกเพิ่มเติม ได-แก<
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม พม<า และกัมพูชา ตามลําดับ ป]จจุบันอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ
โดยมี วั ตถุ ป ระสงคที่ สํ าคั ญในการก< อตั้ งเพื่ อความร< ว มมื อทางด- า นเศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรม
ส<งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ส<งเสริมความร<วมมือระหว<างอาเซีย นกับ ต<า งประเทศและองคกร
ระหว<างประเทศ ตลอดจนเสริมสร-างความรุ<งเรืองทางเศรษฐกิจให-ประชาชนในอาเซียนมีความเป9นอยู<
และคุณภาพชีวิตที่ดี ต<อมาอาเซียนได-ให-ความสําคัญในการเสริมสร-างความแข็งแกร<งทางเศรษฐกิจ
ร<วมกันอย<างต<อเนื่อง โดยให-ความเห็นชอบร<วมกันในการดําเนินงานเพื่อมุ<งเป9นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งมีลักษณะคล-ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป (European Economic Community :EEC) (กรมเจรจาการค-าระหว<างประเทศ,2555) ก-าว
ต<อไปของอาเซียน คือ การรวมตัวเป9นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC) ซึ่งเป9นเสาหลักหนึ่งใน 3 เสาหลัก ส<วนอีก 2 เสาหลัก ได-แก< ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Security Community : ASC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community : ASCC) ภายในป> 2563 การรวมตัวกันเป9นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น
เพื่อมีตลาดและฐานการผลิตร<วมกัน (single market and single production base) มีการ
เคลื่อนย-ายสินค-า บริการ การลงทุน และแรงงานฝ>มืออย<างเสรี (free flow of goods, services,
investment and skilled labors and free flow of capital) (กรมเจรจาการค-าระหว<างประเทศ,
12
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2548: 12) จึงเป9น ประโยชนต<อประเทศไทยในการขยายการส<งออกทางการค-า และการบริการ
นอกจากนี้ โลจิสติกสมีความเกี่ยวข-องกับการเป[ด AEC ใน 2 บริบทด-วยกัน ได-แก< ธุรกิจการให-บริการ
ด-านโลจิส ติกส (Logistics Service Provider: LSPs) และประเด็น ด-า นการจัดการโลจิสติกส
(Logistics Management) ทั้งนี้ โลจิสติกสเป9นหนึ่งในสาขาบริการที่เป[ดเสรีภายใต-กรอบความตกลง
อาเซียน โดยถูกกําหนดอยู<ในสาขาเร<งรัด (Priority Sector) ที่อนุญาตให-นักลงทุนต<างชาติอาเซียนเข-า
มาลงทุนหรือถือหุ-นในบริษัทได-ไม<น-อยกว<าร-อยละ 70 ซึ่งข-อกําหนดดังกล<าวทําให-ผู-ประกอบการไทย
ต-องเตรียมรับมือกับการเข-ามาลงทุนของผู-ให-บริการรายใหญ< ซึ่งมีความพร-อมทั้งเงินทุน เทคโนโลยี
การให-บริการที่ครบวงจร และมี ค วามชํา นาญเฉพาะด- า น รวมทั้ ง ต- อ งเตรี ย มรั บ มื อ กั บ บริษัทนอก
สัญชาติอาเซียนที่จะแฝงตัวเข-ามาเสมือนเป9นนิติบุคคลสัญชาติอาเซียน ทั้งนี้ การจัดการโลจิสติกส
อย<างมีประสิทธิภาพ จึงเป9นกลยุทธที่สําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข<ง ขัน ทางการค-า
เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีจะทําให-สามารถลดต-น ทุนโลจิส ติกส ซึ่งส<งผลให-สิน ค-าและบริการมี
ต-นทุนรวมต่ําลงและช<วยเสริมสร-างศักยภาพในการแข<งขันให-กับผู-ประกอบการไทยในการเข-าสู< AEC
ได- จากการเปรียบเทียบต-นทุนโลจิสติกสในป> 2552 โดยมหาวิทยาลัยหอการค-าไทย พบว<า ประเทศ
ไทยและประเทศในอาเซียนส<วนใหญ<ยังคงมีต-นทุนด-านโลจิสติกสสูงมากเมื่อเทียบกับสิงคโปรหรือ
ประเทศที่พั ฒ นาแล- ว ที่ มี ต- น ทุ น ต่ํา กว< า ถึ ง ร- อ ยละ 10 ในป> 2553 ธนาคารโลกมี ก ารประเมิน
ประสิทธิภาพด-านโลจิสติกส (Logistics Performance Index : LPI) ของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศในกลุ<มอาเซียน โดยใช-เกณฑวัดได-แก< พิธีการศุลกากร โครงสร-างพื้นฐาน การขนส<งสินค-า
ระหว<างประเทศ ขีดความสามารถในการให-บริการ ระบบติดตามและตรวจสอบสินค-าและการส<งมอบ
ตรงเวลา ซึ่งพบว<า ไทยมีศักยภาพอยู<ในอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย อีกทั้ง ป]จจัย
ที่สนับสนุนในการเป9น ASEAN Logistics Hub ของประเทศไทย ได-แก< ความได-เปรียบในด-านทําเล
ที่ตั้งที่มีอาณาเขตติดต<อกับประเทศเพื่อนบ-าน มีเส-นทางการเชื่อมโยงระหว<างภูมิภาคตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ อย<างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคสําคัญต<อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข<งขันด-านโลจิสติกส
ของประเทศไทย ได-แก< โครงสร-างพื้นฐานด-านการขนส<ง การขาดบุคลากรที่มีความรู-ในการบริหาร
จัดการด-านโลจิส ติกส ทักษะในการใช-ภ าษาอังกฤษในการสื่อ สาร กฏหมายและระเบียบข-อบังคับ
ที่ขาดมาตรฐานที่เป9นสากล และการพัฒนาผู-ประกอบการ (กรมเจรจาการค-าระหว<างประเทศ,2555)
จากข-อมูลดังกล<าวทําให-ผู-วิจัยสามารถนําข-อมูลไปใช-ในการออกแบบวิธีวิจัย ในการกําหนดกลุ<มผู-ใหข-อมูลหลัก (Key Information) ซึ่งสามารถใช-เป9นข-อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาสามารถตั้งเป9นข-อคําถาม
ในงานวิจัยเรื่องกลยุทธการพัฒ นาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต<อไป
แนวคิดการจัดการระบบโลจิสติกส%และโซ&อุปทาน
ป]จจุบันการพัฒนาโลจิสติกสถือเป9นหัวใจสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข<งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผู-บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการทั้งภาครัฐและ
เอกชนจะต-องพัฒนาระบบโลจิสติกส แบบบูรณาการครอบคลุมเชื่อมโยงทุก รูป แบบการคมนาคม
ขนส<ง รวมทั้งระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสให-ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โลจิสติกส จึงเป9นการ
ดําเนินงานที่รวบรวมเอากิจกรรม ที่มีส<วนเกี่ยวข-องกับการจัดหา การเคลื่อนย-าย การจัดเก็บและการ
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จัดส<งสถานะทั้งหมดของสินค-าที่ทําการผลิต โดยมีการบริการและการบริหารข-อมูล เป9นป]จจัยสนับสนุน
ที่ช<วยทําให-การดําเนินงานต<างๆ ดังกล<าว สามารถบรรลุเปvาหมายได-อย<างมีประสิทธิภาพ เป9นเฟwองหลัก
ที่ช<วยขับเคลื่อนฟ]นเฟwองของการดําเนินงานในส<วนต<างๆ ของระบบการผลิตของเราให-หมุนเคลื่อนที่
และเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต<างๆ ขององคกรได- ทั้งนี้การส<งถ<ายกําลังจากเฟwองตัวหนึ่งไปยังเฟwอง
อีกตัว จะเกิดประสิทธิภาพได-นั้นจะขึ้นอยู<กับประสิทธิภาพในการส<งถ<ายกําลังเฟwองโลจิสติกสเป9นสําคัญ
ซึ่งองคประกอบที่โลจิสติกสเข-ามามีบทบาทนั้นเริ่มตั้งแต<จากผู-จัดส<งวัตถุดิบ (Suppliers) ไปสู<การผลิต
(Manufacturing) ผ<านไปยังผู-กระจายสินค-าและผู-ขาย (Distribution and Sales) ไปยังลูกค-า
(Consumer) ซึ่งจะได-เห็น มูลค<าที่เพิ่มขึ้นในตัวผลิตภัณฑ (Added Values) เมื่อมีการเคลื่อนย-าย
จากกระบวนการเพิ่มคุณค<าหนึ่ง โลจิสติกสเกี่ยวข-องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและการสร-างมูลค<าเพิ่ม
เข-าไปในวัตถุที่เคลื่อนที่ในระบบ โดยมีหัวใจหลัก คือ การจัดการด-านเวลา และสถานที่ของวัตถุที่จะ
เคลื่อนที่ผ<านไปยังส<วนต<างๆ ของระบบการผลิตและการบริการ ทั้งนี้เราควรพิจารณาการเคลื่อนที่
และการสร-างมูลค<าเพิ่มนี้ในลักษณะของการมองเชิงระบบโดยรวม (Holistic View) ซึ่งหมายความว<า
ในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินงานของแต<ละองคประกอบในระบบการดําเนินงานโลจิสติกสนั้น เรา
ควรพิจารณาถึงผลได-ผลเสียต<อทั่วทั้งระบบและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งความได-เปรียบด-านการ
แข<งขันที่เกิดขึ้นต<อระบบโลจิสติกสในองคกร โดยผู-วิจัยได-สรุปความหมายของ โลจิสติกส ตามตารางที่
2 ดังต<อไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส
ผู-แต<ง
ความหมาย
MDC. LogLink (1997)
ศาสตรในการวางแผน การออกแบบ และการสนับสนุน
การดําเนินงานทางธุรกิจของการจัดซื้อ จัดหา การเก็บ
สินค-าคงคลัง การบริหารคลังสินค-า การกระจาย การ
ขนส<ง การสนับสนุนลูกค-า การเงินและทรัพยากรมนุษย
Christopher (1998)

Council of Logistics Management
(1998)

การจัดการเชิ งกลยุ ทธ จั ดซื้ อ จัดหา การเคลื่ อนย- าย
และจัดเก็บวัตถุดิบ ชิ้นส<วนและสินค-าคงคลัง ตลอดทุก
หน<วยขององคกร โดยผ<านช<องทางทางการตลาด เพื่อ
สร-างประโยชนสูงสุดให-บรรลุเปvาหมายในด-านต-นทุนที่มี
ประสิทธิภาพ
กระบวนการในการวางแผน การนํ า เสนอ และการ
ควบคุมการไหลทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การเก็ บ สิ น ค- า บริ ก าร และข- อ มู ล ที่ มี เ กี่ ย วข- อ งจาก
จุ ด เริ่ มต- น ในการผลิ ต ไปสู< จุ ด สุ ดท- า ยของการบริ โ ภค
เพื่อวัตถุประสงคในการตอบสนองความต- องการของ
ลูกค-า ซึ่งคํานิยามนี้จะรวมถึงการเคลื่อนย-าย ทั้งภายใน
และภายนอกและการที่สินค-าถูกส<งกลับคืน
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส (ต<อ)
ผู-แต<ง
ความหมาย
Lambert et al. (1998)
กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุม
อย<างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนย-ายด-วยต-นทุนที่ประหยัด
และการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค-าระหว<างการผลิต
UK Institute of Logistics and
Transport (1998)

Canadian Association of Logistics
Management (2000)

Webster’s Dictionary (2000)
Council of Logistics Management
(2004)

Takeshi Yamada (2005)

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

เวลาที่มีความสัมพันธกับตําแหน<งของทรัพยากรหรือกล
ยุ ทธการจั ด การของหน< ว ยงานที่ เกี่ ย วข- อง ตั้ งแต< การ
จัดหา การผลิต การกระจายสินค-า และกําจัดของเสีย
รวมทั้งการขนส<ง การจัดเก็บและเทคโนยีสารสนเทศ
กระบวนการในการวางแผน การนําเสนอ และควบคุม
ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข-องด-านการผลิต การไหลอย<างมี
ประสิทธิภาพ ควบคุมค<าใช-จ<าย การเก็บรักษาวัตถุดิบ
การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเก็บสินค-าคงคลังระหว<างการ
ผลิ ต สิ น ค- า สํ า เร็ จ รู ป และข- อ มู ล ที่ เ กี ย วข- อ งจาก
จุดเริ่มต-น ไปสู<ผู-บริโภค
การจัดซื้อ การบํารุงรักษา การกระจาย และการแทนที่
คนและวัตถุดิบ
กระบวนการในการวางแผน การนํ า เสนอ และการ
ควบคุมการไหลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การเก็ บ สิ น ค- า บริ ก ารและข- อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข- อ งจาก
จุ ด เริ่ มต- น ในการผลิ ต ไปสู< จุ ด สุ ดท- า ยของการบริ โ ภค
เพื่อวัตถุประสงคในการตอบสนองความต- องการของ
ลูกค-า ซึ่งคํานิยามนี้จะรวมถึงการเคลื่อนย-าย ทั้งภายใน
และภายนอกและการที่สินค-าถูกส<งกลับคืน
การควบคุมการผลิต การจัดซื้อ และการกระจายสินค-า
ตามความต- อ งการของตลาด เพื่ อ กํา จั ด กิ จ กรรมที่
ไม<จําเป9น การขาดการบริหารจัดการโลจิสติกส ความ
ต-องการไม<ตรงตามจํานวน นําไปสู<สินค-าคงคลังจํานวน
มาก หรือสินค-าคงคลังไม<เพียงพอ
กระบวนการของการวางแผน การเตรียมนําใปใช- และ
การประเมินผลของทุกหน-าที่ทางโลจิสติกสซึ่งสนับสนุน
การดําเนินงานหรือกิจกรรมต<างๆ
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส (ต<อ)
ผู-แต<ง
ความหมาย
JJ Vogt
โลจิสติกสเป9นกระบวนการของการวางแผน การนําไปปฏิบัติและการควบคุมให-ไดอย<างมีประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวข-องกับการไหลลื่นของสินค-าและบริการ
การเก็ บ รั กษาและความสั ม พั น ธของข- อ มู ล ข< า วสารจากแหล< ง กํ า เนิ ด จนไปถึ ง
ผู-บริโภค โดยให-เป9นไปตามความต-องการของลูกค-า ตั้งแต<การออกแบบการจัดซื้อ
การจัดการสินค-า การบรรจุภัณฑ การจัดการคลังสินค-า การสื่อสาร การขนส<ง
การคืนสินค-าและบริการอื่นๆ
Logistic
โครงสร-างของการวางแผนทางธุรกิจ สําหรับการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ การ
Partners Oy, บริหารการไหลของข-อมูล และเงิ น ทุ น ซึ่ ง รวมถึ ง ข- อ มู ล ที่ มี ค วามซั บ ซ- อ น การ
Helsinki, FI, ติ ด ต< อ สื่ อ สาร และกระบวนการควบคุ ม ให- ต รงกั บ ความต- อ งการในสภาวะ
(2007)
แวดล-อมทางธุรกิจป]จจุบัน
อารี รั ต น แย- ม กระบวนการในการวางแผน ดําเนินการและควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกษร (2544) ในการเคลื่อนย-าย การจัดเก็บสินค-า บริการและสารสนเทศ จากจุดเริ่มต-นไปยุง
จุดที่มีการใช-งานโดยมีเปvาหมายสอดคล-องกับความต-องการของผู-บริโภค
วิ ท ยา สุ ห ฤทธิ์ การบูร ณาการรวบรวมเอากิจกรรมที่มีส<วนเกี่ ยวข-องกับการจัดหา การจัดเก็ บ
ดํารง (2546) และการจัดส<ง โดยมีการบริการและบริหารข-อมูล เป9นป]จจัยสนับสนุนที่ช<วยทําใหการดําเนินงานต<างๆดังกล<าว สามารถบรรลุเปvาหมายได-อย<างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐพงศ
มะลิสุวรรณ
(2546)

กระบวนการที่เกี่ยวข-องกับการบริหาร การเคลื่อนย-ายและการเก็บวัตถุดิบ สินค-า
ระหว<างการผลิต และสินค-าสําเร็จรูป รวมทั้งข-อมูลที่เกี่ยวข-องจากจุดกําเนิด ผ<าน
ขั้นตอนการผลิตและการกระจายสินค-า จนถึงการใช-งานอย<างมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิ ผล เพื่ อสร- างความ พึงพอใจให-แก<ลูกค-า
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส (ต<อ)
ผู-แต<ง
ความหมาย
พงษชัย อธิคมรัตนกุล (2548)
การบริหารจัดการโลจิสติกสเป9นกระบวนการทํางานที่
เกี่ยวข-องกับการวางแผน การดําเนินงานและการควบคุม
การทํางานขององคกร รวมทั้ง การบริหารจัดการข-อมูล
และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข-องกับการเคลื่อนย-าย
จัดเก็บ การรวบรวมและการกระจายสิน ค-า และการ
บริการให-มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ธนิต โสรัตน (2548)
กิจกรรมหรือการกระทําใดๆ เพื่อให-ได-มาซึ่งสินค-าและ
บริ การ รวมทั้ งการเคลื่ อนย- าย การจั ด เก็ บ และการ
กระจายสินค-า จากแหล<งผลิตจนสินค-าได-มีการส<งมอบ
ไปถึงแหล< งที่มีความต-องการ โดยกิ จกรรมดั งกล<าว มี
ลัก ษณะเป9น กระบวนการแบบบูร ณาการ โดยเน-น
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล มีเปvาหมายในการส<ง
มอบแบบทันเวลา เพื่อลดต-นทุน โดยมุ<งหวังความพึง
พอใจแก<ลูก ค-า และส<ง เสริมเพื่อให-เ กิดมูล ค<า เพิ่ม แก<
สินค-าและบริการ
ฐาปนา บุญหล-า (2549)
การจัดการด- านการผลิ ต การจั ดเก็ บ และจัดส< งสิ น ค- า
คน สัตว สิ่งของ จากจุดหนี่งไปยังจุดหนึ่งตามที่มนุษย
ต-องการ เพื่อมุ<งหวังความสําเร็จทางธุรกิจ
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ (2549)
กระบวนการในการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธด- า นการผลิ ต
เกี่ ย วกั บ การจั ด หา การเคลื่ อ นย- า ย และการจั ด เก็ บ
วัตถุดิบ ชิ้นส<วนและสินค-าคงคลัง ผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ต<างๆ และยังเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข-อมูล ทั้งองคกร
และช<องทางการตลาด โดยการควบคุ มต-น ทุนในการ
เพิ่มกําไรทั้งในป]จจุบันและอนาคต
กมลชนก สิทธิวาทนฤพุฒิ (2550)
กระบวนการจัดการ วางแผนจัดสายงาน และควบคุม
กิ จ กรรม ตั้ ง แต< จุ ด เริ่ ม จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ จนถึ ง ผู- บ ริ โ ภค
เพื่อให-ค<าใช-จ<ายโดยรวมต่ําสุด
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปความหมายโลจิสติกส (ต<อ)
ผู-แต<ง
ความหมาย
คํานาย อภิปรัญาสกุล (2550)
การวางแผนการผลิต การดําเนินการและการประสาน
การดําเนินกิจกรรมต<างๆภายในองคกร ที่มุ<งบรรลุผลใน
ด-านการตอบสนองความต-องการลูกค-า โดยการนําเสนอ
บริการและคุณภาพที่เหนือกว<า สามารถแข<งขันได-อย<าง
มีประสิทธิภาพ มีความได-เปรียบทางด-านต-นทุน
วัชรพล สุขโหตุ (2550)
การจั ด การกิ จ กรรมด- า นการผลิ ต เพื่ อ ให- เ กิ ด การ
ลําเลียงโดยอาศัยการขนส<งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
ไปสู<ที่ต<างๆจนถึงผู-บ ริโภค โดยคํ านึงถึ งประสิทธิภาพ
และต- นทุน ต่ําสุ ด โดยนํ าหลักการทางคณิตศาสตรมา
ช<วยในการตัดสินใจ
จากตารางที่ 2 ผู-วิจัยสรุปความหมายของโลจิสติกส ได-ว<า การจัดการโลจิสติกส หมายถึง
การวางแผนการบริห ารจัดการ ตั้งแต<กระบวนการการวางแผนการผลิต จัดซื้อจัดหา การบริหาร
คลังสินค-าและสินค-าคงคลัง การจัดการการขนส<ง ไปจนถึงการบริการลูกค-าภายใต-การเพิ่มมูลค<าทาง
การตลาดและการบริหารต-นทุนให-มีประสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด การโลจิ ส ติ ก สประกอบไปด- ว ยกิ จ กรรมหลั ก ขององคกรและกลุ< ม ที่ เ ป9 น
กิจกรรมสนับสนุนการทํางานขององคกร ประกอบด-วย 13 กิจกรรม ดังนี้ ดังนี้
1. การบริการลูกค-า (Customer Service) เป9นกิจกรรมที่องคกรพยายามตอบสนอง
ความต-องการของลูกค-า ซึ่งจะทําได-ดีเพียงใดต-องขึ้นอยู<กับประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกสอื่น ๆที่
เข-ามาประกอบ โดยเฉพาะการส<งมอบสิน ค-าที่ตรงเวลาและครบตามจํานวนซึ่งก็เป9น ผลมาจากการ
บริหารจัดการการขนส<งและบริการสินค-าคงคลังที่ดีดังนั้น จึงอาจกล<าวได-ว<า กิจ กรรมนี้ถือเป9น ผล
(Output) ของการจัดการโลจิสติกสซึ่งองคกรต-องให-ความสําคัญ เนื่องจากระดับความสามารถในการ
ให-บริการลูกค-าจะส<งผลกระทบโดยตรงต<อองคกรไม<ว<าจะเป9นยอดขายส<วนแบ<งตลาด ต-นทุน หรือ
แม-กระทั่งความสามารถในการทํากําไรขององคกร
2. การดําเนิน การตามคําสั่งของลูกค-า (Order Processing) เป9น กิจ กรรมที่จ ะต-อง
พยายามดําเนินการให-รวดเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองความต-องการของลูกค-า ในป]จจุบันองคกรส<วนใหญ<
มักนําระบบคอมพิวเตอรและการจัดการธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกสเข-ามาช<วยเพื่อให-การจัดการเป9นไป
อย<างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. การคาดการณความต-องการของลูกค-า (Demand Forecasting) เป9นกิจกรรมที่มี
ความสําคัญในการที่จะสร-างผลกําไรหรือจะทําให-บริษัทขาดทุนในการดําเนินการ การคาดการณความ
ต-องการของลูกค-าล<วงหน-า จะช<วยให-บริษัทสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงานว<าจะผลิตสินค-า
จํานวนเท<าไร หรือเตรียมบุคลากรและอุปกรณมากน-อยเพียงใด หากการคาดการณความต-องการของ
ลูกค-ามีความผิดพลาดก็จะส<งผลกระทบต<อต-นทุนและผลประกอบการของบริษัทจากการที่ไม<มีสินค-า
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ให-ลูกค-าหรือไม<สามารถให-บริการตามที่ลูกค-าต-องการ หรือในทางตรงข-ามอาจมีสินค-าในคลังสินค-า
หรือมีบุคลากรและเครื่องมือใช-มากเกินไป
4. การบริหารสินค-าคงคลัง (Inventory Management) เป9นกิจกรรมที่มีความสําคัญ
อย<างหนึ่ง เนื่องจากปริมาณสินค-าคงคลั งที่ มีอยู< ย< อมส< งผลต< อองคกรโดยเฉพาะอย< า งยิ่ ง ในเรื่องของ
เงินทุน องคกรที่มีระดับปริมาณสินค-าคงคลังที่สูงย<อมสามารถตอบสนองความต-องการของลูกค-าได-ดี
แต<ในขณะเดียวกันปริมาณสินค-าคงคลังที่มีอยู<สูงเกินไปก็ส<งผลให-องคกรเกิดค<าเสียโอกาสด-านการนํา
เงินทุนไปหมุนเวียนเพื่อดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ เสียค<าใช-จ<ายในการเก็บรักษาสินค-าคงคลังและค<าใช-จ<าย
ด-านคลัง สิน ค-า เป9น ต-น ดัง นั้น ในการบริห ารสิน ค-า คงคลัง ที่ดี องคกรควรจะคํา นึง ถึง ระดับของ
สินค-าคงคลังที่เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนองความต-องการลูกค-าได- ในขณะเดียวกันก็สามารถลด
ต-นทุนต<าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารสินค-าคงคลัง
5. กิจกรรมการขนส<ง (Transportation) ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมที่เป9นการเคลื่อนย-าย
ตัวสินค-าจากจุดกําเนิดไปยังจุดที่มีการบริโภคให-มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะต-องจัดส<งสินค-าถูกต-อง
ครบจํานวนในสภาพที่สมบูรณและตรงตามเวลาที่กําหนด
6. การบริหารคลังสินค-า (Warehousing and Storage) เป9นกิจกรรมที่เกี่ยวข-องกับการ
บริหารจัดการคลังสินค-า อาทิ การจัดเก็บสินค-า การจัดการพื้นที่ในคลังสินค-า อุปกรณเครื่องใช-ต<าง ๆ
ที่จําเป9นในการดําเนินกิจกรรมภายในคลังสินค-าซึ่งในป]จจุบันกิจกรรมการบริหารคลังสินค-านับเป9น
กิจกรรมที่สามารถสร-างมูลค<าเพิ่มให-กับตัวสินค-าอีกทางหนึ่งด-วย
7. โลจิสติกสย-อนกลับ (Reverse Logistics) คือ กระบวนการจัดการสินค-าที่ถูกส<งกลับ
คืน ไม<ว<าจะเป9นสินค-าที่เสียหาย หมดอายุการใช-งาน เป9นต-น
8. การจั ดซื้ อ (Purchasing) เป9 น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข- องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและ
บริการทั้งในส<วนของการเลือกผู-จําหน<ายวัตถุดิบ กําหนดช<วงเวลาและปริมาณในการสั่งซื้อและสร-าง
ความสัมพันธกับผู-จําหน<ายวัตถุดิบ (Suppliers)
9. การจัดเตรีย มอะไหล<และชิ้น ส<ว น (Part and Service Support) นับ เป9น ความ
รับผิดชอบต<อสินค-าหลังการขาย ซึ่งเป9นส<วนหนึ่งของบริการหลังการขายที่บริษัทให-กับลูกค-า โดยการ
จัดหาชิ้นส<วน อะไหล< และเครื่องมืออุปกรณต<าง ๆ เพื่อเตรียมพร-อมสําหรับการให-บริการที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพแก<ลูกค-าในกรณีที่สินค-าเกิดชํารุดทั้งจากความบกพร<องของกระบวนการผลิตและ
จากการใช-งานของลูกค-า
10. การเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค-า (Plant and Warehouse Site Selection)
การเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค-าจะต-องให-ความสําคัญกับระยะทางระหว<างแหล<งวัตถุดิบกับ
ลูกค-า เพื่อความสะดวกในการเข-าถึง รวมถึงความสามารถในการตอบสนองความต-องการของลูกค-าไดอย<างทันเวลาด-วย
11. การใช-เครื่องจักร (Material Handling) เป9นกิจกรรมที่เกี่ยวข-องกับการเคลื่อนย-าย
วัตถุดิบ และสินค-าคงคลังในระหว<างการผลิต รวมถึงการขนย-ายตัว สิน ค-าที่ผลิตเสร็จเร็ว(Finished
Goods) ภายในโรงงานหรือคลังสินค-า วัตถุประสงคของการจัดการด-าน Material Handling คือ เพื่อ
ลดระยะทางการเคลื่อนย-ายให-ได-มากที่สุด เพื่อลดจํานวน Work in Process ทั้งนี้เพื่อแก-ไข
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กระบวนการที่เป9นคอขวดให-มีก ารไหลดีขึ้น และเพื่อลดการขนถ<ายให-มากที่สุด เพื่อการประหยัด
แรงงานและค<าใช-จ<าย
12. บรรจุภัณ ฑ (Packaging) ในด-านการตลาดนั้น บรรจุภัณ ฑซึ่ง เป9น สิ่งที่แสดงถึง
ลักษณะภายนอกของสินค-า ไม<ว<าจะเป9น ขนาด รูปลักษณ สีสัน จะต-องสามารถดึงดูดผู-บริโภคใหสนใจในตัวผลิตภัณฑ แต<สําหรับทางด-านโลจิสติกส บรรจุภัณฑจะมีบทบาทสําคัญหลายประการที่ต<าง
ออกไปจากมุมมองทางการตลาด โดยประการแรกบรรจุภัณฑจะเป9นสิ่งที่จะปกปvองตัวผลิตภัณฑไม<ใหเกิดความเสียหายในขณะที่มีการเคลื่อนย-าย ประการที่ส องบรรจุภัณฑที่ดีจ ะช<ว ยให-กระบวนการ
เคลื่ อ นย- า ยและเก็ บ รั ก ษาสิ น ค- า มี ค วามสะดวกมากขึ้ น จึ ง ทํา ให- สามารถลดต-นทุนด-าน Material
Handling ได13. การติดต<อสื่อสารทางด-านโลจิสติกส (Logistics Communications) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพภายในองคกร ถือได-ว<าเป9นป]จจัยที่สําคัญอย<างหนึ่งที่มีผลต<อความสําเร็จขององคกรการ
แลกเปลี่ยนข-อมูลที่สําคัญระหว<างหน<วยงานที่เกี่ยวข-องจะส<งผลให-การดําเนินงานและการตัดสินใจต<าง ๆ
สามารถทําได-อย< างรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น การมี ร ะบบการสื่ อ สารที่ ดี ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองคกร จะช<วยลดป]ญหาภายในที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะป]ญหาการประสานงานกันระหว<างแผนก
ซึ่งทําให-เกิดความล<าช-าในการดําเนินงานจึงส<งผลให-องคกรสามารถตอบสนองความต-องการของลูกค-า
ได-รวดเร็วขึ้น (รุธิร พนมยงค, 2557)
ผู-วิจัยสามารถนํา ความรู- ที่ไ ด- จ ากการศึ ก ษาแนวคิ ด ด- า นโลจิสติกสและโซ<อุปทาน ซึ่ง
ประกอบด-วยการศึกษาที่มาและความหมาย กิจกรรมโลจิส ติกส โดยถือว<าเป9น กระบวนการทํางาน
ต<างๆที่เกี่ยวข-องกับการวางแผน การดําเนินการ และควบคุมการทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหาร
จัดการข-อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข-อง ให-เกิดการเคลื่อนย-าย การจัดเก็บ การรวบรวม การ
กระจายสินค-า วัตถุดิบ ชิ้นส<วนประกอบ การบริการ ให-มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดย
คํานึงถึงความต-องการและความพึงพอใจของลูกค-าเป9นสําคัญ ความรู-และความเข-าใจสามารถนําไป
ประยุกตใช-ในการวิเคราะหข-อมูลทีได-จากการศึกษาวิจัย นําไปกําหนดกรอบเพื่อใช-เป9นแนวทางการ
กําหนดกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยผู-วิจัยได-เลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข-องกับโลจิสติกสเพียง 3 กิจกรรมได-แก< กิจกรรมการบริการ
ลูกค-า กิจกรรมขนส<ง และกิจกรรมการติดต<อสื่อสารทางด-านโลจิส ติกส เนื่องจากเป9นกิจกรรมที่มี
ส<วนที่เกียวข-องกับงานวิจัยในครั้งนี้
แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส%ของประเทศมาเลเซีย ป+ 2553-2558
ขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกส%ระหว&างประเทศไทย-มาเลเซีย
จากบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู-วิจัยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข-องและพบว<า ใน
กลุ<มอาเซียน ไทยมีศักยภาพด-านโลจิสติกสอยู<ในอันดับ 3 รองจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย (กรม
เจรจาการค-าระหว<างประเทศ,2555) ในขณะที่มาเลเซียถือเป9นคู<ค-าอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และ
เป9นอันดับ 1 ของไทยในกลุ<มอาเซียน ผู-วิจัยจึงเลือกประเทศมาเลเซีย เป9นประเทศเปvาหมายในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้นจะมีความร<วมมือส<งเสริมและอํานวยความ
สะดวกทางการค-า เพื่อสนับ สนุน การเติบโตทางการค-าระหว<างกันให-บรรลุเปvาหมาย 3 หมื่นล-าน
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เหรียญสหรัฐ ภายในป> 2561 จากป]จ จุบัน ที่มีมูล ค<า ประมาณ 25,000 ล-านเหรีย ญสหรัฐ ด-วย
ความสําคัญของการค-าชายแดน ซึ่งมีสัดส<วนถึงร-อยละ 60 ของการค-ารวม ทําให-ทั้งสองประเทศตกลง
ที่จะจัดตั้งคณะทํางานร<วมด-านการค-าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อพิจ ารณากําหนดแนวทางในการ
ส<งเสริมการค-าชายแดนให-ขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการดําเนินมาตรการต<างๆ เช<น การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของไทยที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงในเขตเศรษฐกิจที่ตั้งอยู<ทางภาคเหนือ
และตะวันออกของมาเลเซีย การจัดกิจกรรมการส<งเสริมการค-าชายแดนระหว<างกันประจําทุกป> โดยไทย
และมาเลเซียผลัดกันเป9นเจ-าภาพ ก<อให-เกิดประโยชนต<อการเสริมสร-างโอกาสทางการค-า และการ
สานสัมพันธระหว<างเอกชนของทั้งสองฝ†าย ทั้งยังช<วยส<ง เสริมความร<ว มมือระหว<างสภาธุร กิจ ไทยมาเลเซีย และสภาธุรกิจมาเลเซีย-ไทย อีกด-วย ทั้งนี้ประเทศไทยและมาเลเซีย ได-หารือแนวทางเพื่อ
อํานวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค-าระหว<างกัน โดยเฉพาะด-านคมนาคมขนส<ง ซึ่งจะเป9น
ประโยชนต<อการค-าและการเดินทางสัญจรระหว<างกัน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดต<อกัน
โดยไทยได- เ สนอให- ม าเลเซี ย พิ จ ารณาการนํา เข- า ข- า วจากไทยทางบกเพิ่มขึ้นอีกช<องทางหนึ่ง จาก
ป]จจุบันให-นําเข-าเฉพาะทางน้ํา อีกทั้งทั้งสองฝ†ายได-เล็งเห็นความสําคัญของการสร-างความเชื่อมโยง
ระหว<างกัน ซึ่งเป9นป]จจัยสําคัญของการมุ<งสู<การเป9นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตกลงที่จะเร<งรัด
การจัดทําความตกลงทวิภาคีด-านการขนส<งข-ามแดนและผ<านแดนของผู-โดยสารและสินค-า เพื่ออํานวย
ความสะดวกการขนส<งสินค-าและผู-โดยสารระหว<างกัน (กรมเจรจาการค-าระหว<างประเทศ, 2558) โดย
ประเทศมาเลเซียตั้งเปvาหมายที่จะเป9นประเทศพัฒ นาแล-ว ภายในป> 2563 ด-ว ยการดําเนิน นโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช-เทคโนโลยีขั้นสูงควบคู<กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งมีนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาละครบวงจร และพยายามผลักดันให-มาเลเซียเป9นศูนยกลางฮาลาลของโลก
เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต<างชาติ มาเลเซียจึงเป9นตลาดบนของอาเซียน และเหมาะกับ
การขยายตลาดที่มีมูลค<าเพิ่มสูง เช<น สินค-า เครื่องประดับและอัญมณี อาหารแปรรูป เสื้อผ-าสําเร็จรูป
เป9นต-น ประเทศมาเลเซียประกอบด-วยคน 3 เชื้อชาติหลัก คือ เชื้อชาติมาลายูร-อยละ 50.4 ซึ่งส<วนใหญ<
นับถือศาสนาอิสลาม เชื้อสายจีนร-อยละ 23.7 ส<วนใหญ<นับถือศาสนาพุทธและคริสต และเชื้อสาย
อินเดียร-อยละ 7.1 ซึ่งส<วนใหญ<นับถือศาสนาฮินดู ความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา ก<อให-เกิด
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและพฤติก รรมผู-บ ริโ ภคด-ว ย ซึ่ง พฤติก รรมผู-บ ริโ ภคที่สํา คัญ ของ
มาเลเซียจะเป9นโอกาสสําหรับสินค-าไทย ประเทศมาเลเซียมีแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในบริเวณแนว
พื้นที่ภาคเหนือ (NCER) ประกอบด- ว ยรัฐ เปอรลิ ส รัฐ เคดาห รัฐ ป> นั ง และรัฐ เปรั ค ด- ว ยการ
กระตุ- น เศรษฐกิ จ ให- เกิ ด การค- า การลงทุ น การจ- างงาน ซึ่ ง จะส< งผลต< อ การกระจายรายได-ให- แ ก<
ประชาชนชาวมาเลเซียในพื้นที่ที่มีการจับจ<ายใช-สอยมากขึ้น พื้นที่ดังกล<าวติดชายแดนไทยด-านจังหวัด
สงขลา สตูล และยะลา โดยไทยอยู<ระหว<างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลาและ
นราธิวาส ซึ่งถือเป9นยุทธศาสตรสําคัยในการเชื่อมโยงภาคใต-ของไทยกับ NCER ของมาเลเซีย โดยมี
เส-นทางการขนส<งทางถนนและทางรางต<อไปถึงสิงคโปร
แผนการในอนาคตในด-านการสนับ สนุน ทางด-านโลจิส ติก ส ของประเทศเพื่อนบ-านคือ
มาเลเซีย คือ แผน Northern Corridor Economic Region (NCER) เป9นแผนพัฒนารัฐทาง
ภาคเหนือของมาเลเซีย ภาคใต-ของไทยถูกกําหนดความร<วมมือด-านการพัฒนาพื้นที่ในด-านต<างๆ กับ
ประเทศเพื่อนบ-าน โดยเฉพาะมาเลเซีย ที่ติดกับภาคใต-ของไทย ใน 2 กรอบ คือ IMT-GT (Indonesia –
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Malaysia – Thai Growth Triangle) หรือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย และ
JDS (Joint Development Strategy for Border Areas) หรือกรอบความร<วมมือเพื่อพัฒนา
ชายแดนไทย-มาเลเซียโดย IMT-GT ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดของอินโดนีเซีย 8 รัฐของมาเลเซีย
และ 14 จังหวัดภาคใต-ของไทย มีความร<วมมือใน 6 สาขา ได-แก< สาขาโครงสร-างพื้นฐานและการ
ขนส<ง การค-าและการลงทุน การท<องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเกษตร อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล-อม และผลิตภัณฑและบริการฮาลาล ขณะที่ JDS ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย (สงขลา ยะลา สตูล ป]ตตานี และนราธิวาส) และ 4 รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย (ปะลิส เกดะห
กลันตัน และเประ เฉพาะอําเภอเป[งกาลันฮูลู) มีกรอบความร<วมมือในด-านต<างๆ 9 สาขา มีสํานักงาน
ความร<วมมือเพื่อการพัฒนาระหว<างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต<างประเทศ เป9นผู-ประสานงานฝ†ายไทย
และ Economic Planning Unit (EPU) เป9นผู-ประสานงานฝ†ายมาเลเซียในส<วนของภาคใต-ของไทย
นอกจากแผนพัฒนาภาคใต-และแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต-แล-ว ยังมีเขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต-แผนทั้งหมด มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสร-างการพัฒนาที่
ยั่งยืนให-พื้นที่ด-านต<างๆ โดยเชื่อมโยงกับความร<วมมือกับประเทศเพื่อนบ-านและภูมิภาคอาเซียน โดยมี
กรอบใหญ<ที่สุดคือ ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต- หรือ อาเซียน(ASEAN) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งแต<ละแผนมีความก-าวหน-าไปเป9นลําดับขณะที่
การพัฒนาภาคใต-ของไทยที่รัฐบาลยังไม<ฟ]นธง เช<น การพัฒนาพื้นที่ชายฝ]‰งทะเลภาคใต- หรือ เซาเทิรน
ซีบอรด ที่จะตั้งนิคมอุตสาหกรรมป[โตรเคมีเป9นหลัก กับสะพานเศรษฐกิจสงขลา – สตูล หรือ แลนดบริจด
สงขลา – สตูล ที่จะมีท<อส<งน้ํามัน ท<าเรือน้ําลึกปากบารา เป9นต-น กลับปรากฏว<าเพื่อนบ-านอย<าง
มาเลเซีย ก-าวหน-า ไปไกลกว<าแล-ว โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งย<อมจะส<งผลต<อการ
พัฒนาภาคใต-ไปด-วยกล<าวสําหรับการพัฒนาพื้นที่ของมาเลเซียดังกล<าว ประกอบด-วย 2 ส<วนหลัก คือ
การพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region : NCER)
และการพัฒนาในบริเวณแนวพื้นที่ชายฝ]‰งทะเลด-านตะวันออก (East Coast Economic Region :
ECER) โดยทั้งสองพื้นที่เชื่อมโยงกับไทยภายใต-แผนงาน IMT-GT และแผนงาน JDS โดยยังมีอีกแผน
คือการพัฒนาในบริเวณแนวพื้นที่อิสกันดา (Islander Development Region) ซึ่งอยู<ทางด-านใต-ของ
ประเทศบริเวณรัฐยะโฮรภาคใต-และสัมพันธกับแผนงาน (Indonesia – Malaysia – Singapore
Growth Triangle: IMS – GT)
ทั้งนี้ในส<วนของการขนส<งระหว<างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น ประเทศไทยมี
แนวชายแดนติดต<อกับประเทศมาเลเซีย เป9นระยะทางยาวประมาณ 647 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต<อ
ค-าขายกับ ประเทศมาเลเซี ย รวม 5 จั งหวัด ได-แก< จั งหวัดสงขลา จั งหวัดนราธิว าส จังหวั ดยะลา
จังหวัดสตูล และจังหวัดป]ตตานี โดยป]จจุบันไทยมีด<านศุลกากรทีควบคุม ดูแลการค-าชายแดนไทย กับ
ประเทศมาเลเซีย 11 ด<านได-แก< ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ด<านที่มีอาณาเขตติดต<อประเทศมาเลเซีย
จังหวัด
พื้นที่ของไทย
สงขลา
ด<านสะเดา อ.สะเดา
สงขลา
ด<านปาดังเบซาร อ.สะเดา
สงขลา
ด<านบ-านประกอบ อ.นาทวี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา
สตูล
สตูล

ด<านสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก
ด<านตากใบ (ท<าเรือ) อ.ตากใบ
ด<านบูเกŠะตา อ.แว-ง
ด<านเบตง อ.เบตง
ด<านวังประจัน อ.ควนโดน
ด<านสตูล (ท<าเรือ) อ.เมืองสตูล

สตูล
ป]ตตานี

ด<านศุลกากรปากบารา
ด<านศุลกากรป]ตตานี

พื้นที่ของมาเลเซีย
ด<านบูกิตกายูฮีตัมรัฐเคดาห
ด<านปาดังเบซารรัฐเปอรลิส
ด<านบ-านดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ
รัฐเคดาห
ด<านรันตูป]นยังรัฐกลันตัน
ด<านเป9งกาลันกูโบรัฐกลันตัน
ด<านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน
ด<านบูกิตบือราป[ตรัฐเคดาห
ด<านวังเกวียนรัฐเปอรลิส
ท<าเรือกัวลาเปอรลิสรัฐเปอรลิส
ท<าเรือเจตตีกัว ลังกาวีรัฐเคดาห
ท<าเรือเทลก อีกวา ลังกาวีรัฐเคดาห
จุดผ<านแดนชั่วคราว
จุดผ<านแดนชั่วคราว

ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ฐานขอมูลจุดผ&านแดนประเทศไทย มาเลเซีย (กรุงเทพฯ:
กองการต<างประเทศ, 2556).
อัตราค&าขนส&งสินคาจากประเทศไทยไปยังมาเลเซีย
จากการศึกษาเชิงเอกสารคู<มือการค-าและการลงทุน กรมส<งเสริมการส<งออก กระทรวง
พาณิชยเกี่ ย วกั บ อั ตราค< าขนส< ง ระหว< า งประเทศไทยไปยั ง มาเลเซี ย โดยการขนส< ง หลายรู ป แบบ
สามารถสรุปได-ดังนี้
ตารางที่ 4 อัตราค<าขนส<งสินค-าทางบก
เสนทาง
ระยะทาง
(กม.)

ระยะเวลา
(ชม.)

ประมาณการค&า ประมาณการค&า
ขนส&งราคา/คอน ขนส&งราคา/คอน
เทนเนอร% 20 ฟุต เทนเนอร% 40 ฟุต
(บาท)
(บาท)
กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร
1,600
72
35,000
40,000
กัวลาลัมเปอร-กรุงเทพ
1,600
72
35,000
40,000
กรุงเทพ – ป>นัง
1,400
48
32,000
39,000
ป>นัง – กรุงเทพ
1,400
48
32,000
39,000
ที่มา: กระทรวงพาณิชย, กรมส<งเสริมการส<งออก, คู&มือการคาและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย
(กรุงเทพฯ: สํานักข<าวพาณิชย กรมส<งเสริมการส<งออก, 2555), 30.
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ตารางที่ 5 อัตราค<าขนส<งสินค-าทางเรือ จากท<าเรือกรุงเทพ (BKK) ไปยังท<าเรือ Penang (PEN) ท<าเรือ
Port Klang (PKG) และท<าเรือ Pasir Gudang (PGU)
เส-นทาง
LKR-PEN
LKR-PEG
LKR-PGU
ตู- 20’ STD
USD. 450
USD. 360
USD. 480
ตู- 40’ STD
USD. 750
USD. 650
USD. 800
LCL
USD. 30 per RT
USD. 15 per RT
USD. 30 per RT
วันเดินทาง
ทุกวันพฤหัสฯอาทิตย ทุกวันอังคาร
ทุกวันพฤหัสฯอาทิตย
ระยะเวลา
ประมาณ 10 วัน
ประมาณ 4 วัน
ประมาณ 10 วัน
ตารางที่ 6 การขนส<งทางรถไฟจากสถานีลาดกระบัง – กรุงเทพ ไปยัง มาเลเซีย ปยังท<าเรือ Penang
(PEN) ท<าเรือ Port Klang (PKG) และ Kuala Lampur (KUL)
เส-นทาง
LKR-PEN
LKR-PEG
LKR-KUL
ตู- 20’ STD
USD. 480
USD. 480
USD. 480
ตู- 40’ STD
USD. 780
USD. 780
USD. 780
วันเดินทาง
ทุกวันพุธ
ทุกวันอังคาร
ทุกวันพฤหัสฯอาทิตย
ระยะเวลา
ประมาณ 5-7 วัน
ประมาณ 5-7 วัน
ประมาณ 5-7 วัน
ที่มา: กระทรวงพาณิชย, กรมส<งเสริมการส<งออก, คู&มือการคาและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย
(กรุงเทพฯ: สํานักข<าวพาณิชย กรมส<งเสริมการส<งออก, 2555), 31.
ตารางที่ 7 การขนส<งทางอากาศจากกรุงเทพไปยังมาเลเซีย จากสนามบิน สุวรรณภูมิไปยังสนามบิน
ประเทศมาเลเซีย
ปลายทาง
สนามบินกัวลาลัมเปอร
สนามบินป>นัง
สนามบินกูชิง
ขั้นต่ํา (Minimum)
THB.700
THB.700
THB.700
-45 Kgs
THB. 40/kg
THB. 30/kg
THB. 102/kg
+45 Kgs
THB. 28/kg
THB. 20/kg
THB. 63/kg
+100 Kgs
THB. 25/kg
THB. 20/kg
THB. 62/kg
+500 Kgs
THB. /24kg
THB. 20/kg
THB. 61/kg
+1000 Kgs
THB. /24kg
THB. 20/kg
THB. 60/kg
สายการบิน
THAI AIRWAY
THAI AIRWAY
MALAYSIA AIRLINE
ความถี่ของเที่ยวบิน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ระยะเวลาขนส<ง
1 วัน
1 วัน
1 วัน
ที่มา: กระทรวงพาณิชย, กรมส<งเสริมการส<งออก, คู&มือการคาและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย
(กรุงเทพฯ: สํานักข<าวพาณิชย กรมส<งเสริมการส<งออก, 2555), 31.
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ประเด็นการพัฒนาดานโลจิสติกส% แผนพัฒนาโลจิสติกส%ประเทศมาเลเซีย
รัฐบาลมาเลเซียได-เล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกสตั้งแต<ป> ค.ศ.2006
ประเด็นการพัฒ นาโลจิส ติกสได-ถูกระบุในแผนแม<บ ทการพัฒนาอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (Industrial
Master Plan 3: IMP 3) ของมาเลเซีย โดยเน-นการลดต-นทุนด-านโลจิสติกสของประเทศ และได-เริ่ม
จัดตั้งสภาโลจิสติกสแห<งชาติมาเลเซีย (Malaysia Logistics Council) ขึ้นในป> 2007 หลังจากนั้นในป>
2010 ประเทศมาเลเซีย ได-จัด ทํา แผนพัฒ นาโลจิส ติก สแห<ง ชาติม าเลเซีย ขึ้น และในป> 2011
ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาประเทศในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห<งชาติมาเลเซีย ฉบับที่ 10
(ป> ค.ศ.2011-2015) ได-ระบุถึงแผนพัฒนาโลจิสติกสของประเทศมาเลเซียดังภาพที่ 3 ดังนี้
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แผนพัฒนาประเทศมาเลเซีย
แผนพัฒนาโลจิสติกสของมาเลเซีย
พัฒนาโลจิสติกสการขนส<งสินค-าระดับโลก ปลอดภัย เชื่อถือได-เป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล-อส เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและกากรพัฒนาประเทศ

พัฒนาระดับคุณภาพการให-บริการทางโลจิสติกสให-กับห<วงโซ<อุปทานของโลก
โดยเพิ่มมูลค<าผ<านการสนับสนุนการให-บริการลูกค-าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต-นทุน
การให-บริการลดลง
- ระดับเศรษฐกิจ : พัฒนามาตรฐานและการจัดการด-านโลจิสติกสในป]จจุบันสู<

มาตรฐานระดับโลก
- ระดับอุตสาหกรรม ยกระดับความสามารถในการแข<งขันของอุตสาหกรรม
และความเชื่อมโยงระหว<างอุตสาหกรรม
- ระดับบริษัท การพัฒนามุ<งเน-นลูกค-าเป9นสําคัญ

แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโลจิสติกสการขนส<งสินค-าของมาเลเซีย
กิจกรรมเชิงกลยุทธ (Strategic Initiatives :SI)
SI 1

SI 2

SI 3

SI 4

SI 5

SI6

พัฒนา
โครงสร-าง
พื้นฐานและ
การบริการใน
การขนส<ง

เลือกใชกรณีศึกษาและ
เกณฑ
มาตรฐานของ
อุตสาหกรรม

สนับสนุนการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยและเพิ่ม
จํานวน

พัฒนา
โครงสร-าง
สถาบันและกฏ
ระเบียบ

กระจายการใชเทคโนโลยีและ
โครงสร-าง
ข-อมูล

สนับสนุนการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยและเพิ่ม
จํานวน

ภาพที่ 3 แผนพัฒนาประเทศมาเลเซีย
ที่มา: บริษัท เอฟฟ[นิตี้ จํากัด. โครงการศึกษาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร%การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส%ของประเทศ พ.ศ.2550-2554 (กรุงเทพฯ: บริษัท เอฟฟ[นิตี้ จํากัด, 2555).

27
จากแผนภาพที่ 3 แสดงถึงวิสัยทัศนของแผนพัฒนาโลจิสติกสของมาเลเซีย คือ การพัฒนา
โลจิสติกสการขนส<งสินค-าระดับโลก โดยให-มีความปลอดภัย เชื่อถือได- และเป9นมิตรกับสิ่งแวดล-อม
เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยประเทศมาเลเซียได-กําหนดเปvาหมาย
ซึ่งแบ<งออกเป9น 3 ระดับคือ ระดับเศรษฐกิจ ระดับอุตสาหกรรม และระดับบริษัท โดยในระดับ
เศรษฐกิจประเทศมาเลเซียต-องพัฒนามาตรฐานและการจัดการด-านโลจิสติกสในป]จจุบันสู<มาตรฐาน
ระดับโลก ในระดับอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซียต-องการยกระดับความสามารถในการแข<งขันของ
อุตสาหกรรมและความเชื่อมโยงระหว<างอุตสาหกรรมให-ได- และในระดับบริษัท ประเทศมาเลเซีย
ต-องการพัฒนาที่มุ<งเน-นความต- อ งการลู ก ค- า เป9 น สํา คั ญ ภารกิ จ ที่ จ ะต- อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให- เ ป9 น ไปตาม
วิสัยทัศนและเปvาหมาย คือ พัฒนาระดับคุณภาพการให-บริการด-านโลจิสติกสให-กับห<วงโซ<อุปทานของ
โลกโดยเพิ่มมูลค<าผ<านการสนับสนุนการให-บริการลูกค-าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต-นทุนการห-บริการลดลง
โดยมีการกําหนด 6 กิจกรรมเชิงกลยุทธ (Strategic Initiative) ดังนี้
1. Strategic Initiative 1: พัฒนาโครงสร-างพื้นฐานและบริการในการขนส<ง
1.1 ทําให-มั่นใจว<าปริมาณของรูปแบบการขนส<งทุกรูปแบบเพียงพอกับการไหลของ
สินค-า
1.2 พัฒนาการเชื่อมต<อขั้นสุดท-ายจากผู-ให-บริการโลจิสติกสไปยังลูกค-า
1.3 สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส<งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)
2. Strategic Initiative 2: เลือกใช-กรณีศึกษาและเกณฑมาตรฐานของอุตสาหกรรม
โลจิสติกส
2.1 เลือกใช-กรณีศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศมาเลเซีย
2.2 จัด เก็บ และศึก ษาข-อ มูล กรณีศ ึก ษาและเกณฑมาตรฐานของอุ ต สาหกรรม
โลจิสติกส
3. Strategic Initiative 3: สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย และเพิ่มจํานวน
บุคลากรที่มีความชํานาญด-านโลจิสติสก
3.1 ส<งเสริมให-เกิดการจ-างงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส
3.2 สร-างโอกาสและความก-าวหน-าทางสายอาชีพ
3.3 จัดให-มีการฝŽกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส
3.4 พัฒนาโครงสร-างระบบการศึกษาด-านโลจิสติกสระดับชาติที่ได-รับการยอมรับ
3.5 สนับสนุนและเลือกอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของประเทศ (Industry Champion)
เพื่อรองรับการผลิตบุคลาก
4. Strategic Initiative 4: พัฒ นากลไกการขับ เคลื่อนสู<การปฏิบัติและกฏระเบียบ
ด-านโลจิสติกส
4.1 ทําให-มั่นใจ การดําเนินงานของสภาโลจิส ติกสแห<งชาติซึ่งเป9น กลไกขับ เคลื่อนที่
สําคัญของมาเลเซียในการพัฒ นาด-านโลจิส ติกสไปสู<การปฏิบัติให-เป9นไปอย<างราบรื่น ในขณะที่กฏ
ระเบียบมีความยุติธรรม
4.2 พัฒนาสภาโลจิสติกสแห<งชาติมาเลเซีย (Malaysia Logistics Council) ใหแข็งแกร<งมากขึ้น
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4.3 ขยายจํากัดความของเรือสัญชาติมาเลเซีย
4.4 เพิ่มน้ําหนักบรรทุก (Axle Load)
4.5 เก็บข-อมูลการหมุนเวียนของสินค-าภายในทั้งหมด
4.6 ควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
4.7 ทบทวนกฏหมายและกฏระเบียบที่ล-าสมัย
5. Strategic Initiative 5: การกระจายการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทําฐานข-อมูล
5.1 สนับสนุน National Single Window (NSW) การบูรณาการกับ ASEAN Single
Window (ASW)
5.2 วางแผนสําหรับศูนยกลางเสมือนจริง (Virtual Hub) ,e-Logistics และB2B
6. Strategic Initiative 6: ประกันความยั่งยืน ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล-อม
6.1 พัฒนาเส-นทางและสินค-าใหม<
6.2 เสนอ Tax Credit ให-กับผู-เดินเรือทั้งผู-ส<งออกและผู-นําเข-า รัฐบารและซาราวัค
การบริหารจัดการกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส%
ประเทศมาเลเซี ย มี การบริ ห ารจั ดการกลไกขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาโลจิ ส ติ กสผ< านสภา
โลจิสติกสแห<งชาติ (Malaysia Logistics Council) ดังภาพที่ 4
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โครงสร-างสภาโลจิสติกสแห<งชาติมาเลเซีย (The Malaysia Logistics Council
Cabinet Committee on Services Liberalization (CCSL)

สภาโลจิสติกสแห<งชาติมาเลเซีย
(The Malaysia Logistics Council)

สํานักเลขาธิการ (Secretariat)

สมาชิก (Members)

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

หน<วยงานส<งเสริมการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย
2. หน<วยวางแผนเศรษฐกิจ
3. กระทรวงคมนาคม
4. กระทรวงอุตสาหกรรม
และการค-าระหว<างประเทศ
5. กระทรวงการคลัง
6. คณะกรรมการการขนส<ง
ทางบก

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

1.

ภาพที่ 4 โครงสร-างสภาโลจิสติกสแห<งประเทศมาเลเซีย

30
จากภาพที่ 4 สภาโลจิสติกสแห<งชาติมาเลเซีย ประกอบด-วย ทั้งหน<วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมี 6 หน<วยงานภาครัฐ และ 9 หน<วยงานเอกชน รวมทั้งสิ้น 15 หน<วยงานดังนี้
1. หน<วยงานส<งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย (Economic Planning
Unit : EPU)
2. หน<วยวางแผนเศรษฐกิจ (Malaysia Industrial Development Authority : MIDA)
3. กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transportation : MOT)
4. กระทรวงอุตสาหกรรมและการค-าระหว<างประเทศ (Ministry of International
Development Authority : MIDA)
5. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance : MOF)
6. คณะกรรมการการขนส<งทางบก (Land Public Transport Commission)
7. Association of Malaysia Hailers (AMH)
8. Malaysia Ship-owners Association (MASA)
9. Malaysia International Chamber of Commerce and Industry (MICCI)
10. Federation of Malaysia Freight Forwarders (FMFF)
11. Logistics and Supply Chain Association of Malaysia (LSCOM)
12. Airfreight Forwarders Association of Malaysia (AFAM)
13. Federation of Malaysia Port Operation Companies (FMPOC)
14. Malaysia Nation Shipper Council (MNSC)
15. Federation of Malaysia Manufacturers (FMM)
บทบาทหน-าที่ ของสภาโลจิ ส ติกสแห< งชาติ มาเลเซี ย คื อ การเป9 นผู- นํ าด- านการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมโลจิส ติ กสโดยรวม การกํา กั บ ดู แ ลการแปลงนโยบายไปสู< ก ารปฏิ บั ติ และกํา กั บ ดูแล
กิจกรรมของหน<วยงานภาครัฐที่เกียวกับการพัฒนาและสนับสนุนด-านโลจิสติกส ตลอดจนทําให-มั่นใจว<า
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก สเป9 น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ กลยุ ท ธของแผนแม< บ ทการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (Industrial Master Plan 3: IMP 3)
ป]จจัยความสําเร็จของการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศมาเลเซีย จากการศึกษาพบว<า
แผนพัฒนาโลจิสติกสของประเทศมาเลเซียนั้นไม<ได-มีความแตกต<างจากแผนพัฒนาโลจิสติกสไทยมากนัก
แต<ป]จจัยความสําเร็จที่โดดเด<นที่ป ระเทศไทยควรเรีย นรู-จ ากประเทศมาเลเซีย คือ เรื่องกลไกที่จะ
ขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติ โดยประเทศมาเลเซียมีการจัดกตั้งหน<วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรง
อย<างชัดเจนในการวางแผนพัฒนาโลจิสติกสของประเทศแลขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติ โดยประเทศ
มาเลเซียมีการจัดตั้งหน<วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงอย<างชัดเจนในการวางแผนพัฒนาโลจิสติกส
ของประเทศและการขับเคลื่อนแผนไปสู< ก ารปฏิ บั ติ นั่ น ก็ คื อ สภาโลจิ ส ติ ก สแห< ง ชาติ ม าเลเซี ย
นอกจากนี้สภาโลจิสติกสแห<งชาติมาเลเซีย ยังประกอบด-ว ยการมีส<ว นร<ว มทั้งจากหน<วยงานภาครัฐ
และหน<วยงานเอกชนที่เกี่ย วข-อง โดยเฉพาะการมีส<ว นร<ว มของเอกชนเป9นส<วนข-างมากที่มีถึง 9:6
ส<งผลดีในเชิงปฏิบัติ ทําให-การขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากภาคเอกชนมีความรูความเข-าใจที่ถ<องแท-และประสบป]ญหาจากการดําเนินงานจริง จึงเป9นส<วนสําคัญในการจัดทําแผนที่ไดวางไว-สามารถขับเคลื่อนไปสู<การปฏิบัติอย<างเป9นรูปธรรม นอกจากนั้นหนึ่งในสมาชิกของสภาโลจิสติกส
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แห<งประเทศมาเลเซีย คือ หน<วยวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit : EPU) ซึ่งคล-ายกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ (สศช.) ของประเทศไทย แต<มีความ
แตกต<างที่น<าสนใจคือ EPU มิใช<เป9นเพียงหน<วยงานวางแผนในระดับนโยบายดังเช<น สศช. เท<านั้น แต<
ยังมีบทบาทดั ง เช< น สํา นั ก งบประมาณของไทย ที่ มี อํา นาจในการอนุ มั ติใ ห- ง บประมาณ และเป9 น
ผู-ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการต<างๆ จึงทําให-การวางแผน การแปลงแผน และการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติ อยู<ในอํานาจเบ็ดเสร็จที่ EPU และทําให-การดําเนินงานพัฒนาโลจิสติกส
ของมาเลเซียเป9นไปอย<างมีป ระสิทธิภ าพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห<งชาติ, 2555:241)
จากข-อมูลดังกล<าวทําให-ผู-วิจัยสามารถนําข-อมูลมาเป9นแนวทางในการศึกษาป]ญหา และ
บริบททางการค-าระหว<างประเทศไทย-มาเลเซียก<อนการเข-าสู<ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว<าพบป]ญหา
ด-านโลจิสติกสอย<างไร และโครงสร-างพื้นฐานของประเทศมาเลเซียเป9นอย<างไร เพื่อนําข-อมูลที่ได-จาก
การศึกษาเชิงเอกสาร มาวิเคราะหข-อคํา ถามการวิ จั ย นํา ไปสู< แ นวทางการสร- า งกลยุ ท ธการพั ฒ นา
ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในงานวิจัยครั้งนี้
แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส%ของประเทศไทย
จากความสําคัญของระบบโลจิสติกสที่มีบทบาทภายในประเทศ และ ระหว<างประเทศ
ทําให-ป ระการขับ เคลื่อนพัฒ นาระบบโลจิ สติกสชองประเทศไทยในช< วงที่ผ<านมามี ความสํ าคั ญกั บ
ผู-ประกอบการไทยที่ดําเนินธุรกิจระดับ ประเทศ ระดับ ภูมิภ าค และระดับโลก โดยการตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเป9นของการใช-การบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพมาเป9น
ป]จจัยในการสร-างความได-เปรียบในการแข<งขัน และการเพิ่มความสามารถในการสร-างมูลค<าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจจากห<วงโซ<คุณค<า โดยจะต-องเกิดจากการมีส<ว นร<ว มมากขึ้นในการบริห ารความสัมพันธกับ
ผู-ประกอบการอื่น หรือการควบคุมกิจกรรมอื่นๆในโซ<อุปทาน ในมิติของการมองตลาดเปvาหมายของไทย
ในอนาคตนั้น การเคลื่อนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกมาอยู<ที่เอเชียโดยเฉพาะในกลุ<มประเทศ
เพื่อนบ-านรอบประเทศไทยและอาเซียนนั้น ได-เป[ดโอกาสสําคัญให-ไ ทยสามารถวางยุ ท ธศาสตรการ
แข<ง ขัน และการพัฒ นาความเชื่อ มโยงรวมถึง การบริห ารความสัม พัน ธกับประเทศเพื่อนบ-าน ใน
ลักษณะการสร-างมูลค<าเพิ่มทางเศรษฐกิจให-กับประเทศได-สูง สุด ดัง นั้น เพื่อ ให-ส อดคล-อ งกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข-อง ประเด็นการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อ
สร-างความสามารถในการแข<งขั นของภาคธุร กิจไทยในช<ว งต<อไป แผนพัฒนาระบบโลจิสติ กสของ
ประเทศไทย จึงให-ความสําคัญกับประเด็นเชิงนโยบาย ดังนี้
1. การยกระดับความสามารถของผู-ป ระกอบการในภาคการผลิต การค-าและบริการ
(เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และผู-ประกอบการ LSPs) ให-สามารถมีบทบาทที่เข-มแข็งในโซ<อุปทาน
ของตนเอง (Competitive Player in Supply Chain)
2. การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบบริการขนส<งและเครือข<ายโลจิสติกส
ทั้งของภาครัฐและเอกชนให-สามารถช<วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข<งขันและอํานวย
ความสะดวกทางการค-าให-กับภาคธุรกิจไทยและในสาขาที่มีศักยภาพสูงสําหรับสร-างมูลค<าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให-กับประเทศในอนาคต โดยเฉพาะสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริการท<องเที่ยว
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และบริการสุขภาพ (Responsive Infrastructures and Logistics Network for Trade
Facilitation)
3. การกระจายผลประโยชน (Win-Win Solution) และการเติบโตร<วมกัน (Coprosperity and Inclusive Growth) ทั้งภายในประเทศกับระหว<างประเทศภายในภูมิภาค บน
พื้นฐานการพัฒนาที่เป9นมิตรกับสิ่งแวดล-อมทั้งในระดับมหภาค (Climate Friendly) และระดับชุมชน
(Environmental and Community Friendly or Green Society) โดยในระดับระหว<างประเทศนั้น
ให-รวมถึงการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอาศัยความได-เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative
Advantage) ของคู<ค-าทั้งในเรื่องของความพร-อมของบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เทคนิคการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรแรงงานที่มีฝ>มือหรือแรงงานต-นทุนต่ํา ทั้งนี้เพื่อสร-างและจูงใจ
ให-เกิดความร<วมมือในการพัฒนาร<วมกันในแต<ละระดับอย<างยั่งยื่น
4. ความจําเป9นที่จะต-องปรับปรุงเครือข<ายโซ<อุปทานของธุรกิจให-สอดคล-องกับแนวโน-ม
การปรับโครงสร-างโซ<อุปทานภูมิภาค ที่ขณะนี้ผู-ประกอบการทั้งในระดับบริษัทข-ามชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศต<างมีความตื่นตัวเป9นอย<างสูง ในการปรับโครงสร-างธุรกิจ เพื่อตอบสนองต<อความ
ได-เปรียบในการแข<งขันโดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ที่เกิดจากความต<างศักยของ
ระดับการพัฒนาของกลุ<มประเทศในภูมิภ าคนี้ รวมทั้ง การเตรีย มตัว ให-พ ร-อ มสําหรับ การเป[ด เสรี
ทางการค-า จากการรวมพื้นที่ความร<วมมือทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
5. ความจําเป9นที่จะต-องเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การนํานโยบาย ยุทธศาสตร
แผนงานโครงการไปสู<การปฏิบัติเพื่อให-เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อให-ผู-ประกอบการ
และภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยได-ประโยชนเต็มที่
จากการศึกษาแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ทําให-ผู-วิจัยทราบถึงข-อค-นพบ
เกียวกับแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสที่ได-มีการวางแผนพัฒนาตั้งแต<ป> 2548 จนถึงป> 2554 พบว<ามี
หลายแผนงานที่ไม<ได-มีการพัฒนาตามแผนงาน ทําให-ข-อมูลดังกล<าวผู-วิจัยสามารถนําข-อมูลมาศึกษา
ป]ญหาที่เกิดขึ้นว<า และวิเคราหสภาพแวดล-อมภายในและภายนอกทีส<งผลให- แผนงานเกิดความล<าช-า
และไม<เป9นไปตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยอีกด-วย
แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
จากการทบทวนประเด็นสําคัญของแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ผู-วิจัยไดศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา เนื่อ งจากเป9น จัง หวัดที่ผู-วิจัย เลือ กศึก ษาในงานวิจัยครั้งนี้ จังหวัด
สงขลา เป9นจังหวัดชายแดนภาคใต-ของประเทศไทย พื้นที่ติดต<อกับรัฐเดดาห (ไทรบุรี) ของมาเลเซีย
เป9นเมืองท<าและเมืองชายทะเลที่สําคัญแห<งหนึงหนึ่งของภาคใต-มาแต<สมัยโบราณ สงขลามีสถานที่
ท<องเที่ย วทั้งที่เป9 นชายทะเล น้ําตาล ทะเลสาบและมีทรั พยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ อําเภอ
หาดใหญ<เป9นศูนยกลางการค-า การคมนาคม เป9นเมืองชุมชนของดภาคใต-มีความเจริญเติบโตอย<าง
รวดเร็วในทางเศรษฐกิจ จากความร<วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีระหว<างภาคใต-ของไทย
ภาคเหนือของมาเลเซีย (แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา, 2557: 137) แผนพัฒนาจังหวัดสงขลาเมื่อเข-าสู<
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ภายในป> 2558 เพื่อใหอาเซียนมีการเคลื่อนย-ายสินค-า บริการ การลงทุน แรงงานฝ>มืออย<างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นนั้น ในป>
2550 อาเซียนได-จัดทําพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป9นแผน
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บูรณาการงานด-านเศรษฐกิจให-เห็นภาพรวมในการมุ<งสู< AEC โดยประเทศสมาชิกได-ตกลงกันล<วงหน-า
เพื่อสร-างพันธสัญญาระหว<างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาเซียนได-กําหนดยุทธศาสตรการก-าวไปสู<
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สําคัญ ดังนี้ 1) การเป9นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2) การเป9น
ภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข<งขันสูง 3) การเป9นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท<าเทียมกัน
4) การเป9นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข-ากับเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน ความร<วมมือภายใต-กรอบ
สามเหลี่ยมศรษฐกิจ (IMT-GT) ซึ่งครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต-และ 8 จังหวัดของมาเลเซีย ซึ่ง
นับเป9นส<วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนตอนใต- หรือ โครงการความร<วมมือภายใต-ยุทธศาสตรร<วมใน
การพัฒ นาพื้น ที่ช ายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand – Malaysia Committee on Joint
Development Strategic for Border Area : JDS) ซึ่งนับเป9นส<วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซึ่ง
จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัด ผลจากการเข-าสู<ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกิจกรรมที่มีการ
ดําเนินการอยู<ในอนุภูมิภาคระหว<างประเทศในกลุ<ม IMT-GT ซึ่งมีการดําเนินการมากกว<า 20 ป> ส<งผล
ให-เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย<างเป9นรูปธรรมในหลายๆด-าน เมื่อเข-าสู<ประชาคมอาเซียน คาดว<า การ
เพิ่ม ขึ้น ของการค-า ชายแดนจากการเป[ดด<า นต<างๆที่มีก ารพัฒ นาขึ้นในป]จ จุบัน การเพิ่มขึ้น ของ
นักท<องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ-าน ซึ่งในป> 2555 มีมากกว<า 3 ล-านคน โดยมาจากประเทศมาเลเซีย
2,554,397 คน สิงคโปรจํานวน 831,215 คน และอินโดนีเซียจํานวน 447,820 คน ทั้งนี้คาดว<าในป>
2559 จะมีนัก ท<อ งเที่ย วจากทั้ง 3 ประเทศ เป9น จํา นวน 6,164,978 คน ทั้งนี้หากใช-สัดส<วน
นักท<องเที่ยวที่เข-ามาในจังหวัดสงขลา เป9นเกณฑการประเมิน จะสามารถสร-างรายได-ให-กับจังหวัด
สงขลาในด-านการท<องเที่ยวในป> 2559 เพิ่มขึ้นประมาณ 3,200 ล-านบาท (แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา,
2557:190)
จากแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย และ แผนพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด
สงขลา สรุปได-ว<า เปvาหมายสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การเป9นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกันภายใต-การเคลื่อนย-ายสินค-าและป]จจัยการผลิตเสรี เพื่อนําไปสู<การจัดสรรทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปสรรคสําคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต-องเร<งแก-ไขร<วมกัน
คือ การลดความเหลื่อมล้ําของระดับการพัฒนา การยกระดับความพร-อมด-านการค-าและการลงทุน
ทั้งการปฏิรูปกฏระเบียบ การพัฒนาโครงสร-างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภค การพัฒนามาตรการ
ส<งเสริมการลงทุนและอํานวยความสะดวกทางการค-า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสร-างเครือข<าย
การผลิตในภูมิภาคที่เข-าแข็ง โดยประเทศไทย มีแนวคิดการผลักดันให-กิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดนเพื่อรองรับการเข-าสู<ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเปvาหมายสําคัญ คือ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข<งขัน เพิ่มการจ-างงานและ
สร-างความเป9นอยู<ที่ดีให-ประชาชน โดยการนําระบบโลจิสติกสมาเป9นกลยุทธในการขับเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกิจระหว<างทั้งสองประเทศ
ผู-วิจัยได-เลือกจังหวัดสงขลาเป9นจังหวัดเขตพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ โดยการศึกษาด<าน
ศุลกากร สะเดา จังหวัดสงขลา และด<านศุลกากร ปาดังเบซาร จังหวัด สงขลา ทั้งนี้ การศึกษาข-อมูล
ในส<วนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อนําข-อมูลที่ได-จากการวิจัยเชิงเอกสารมาวิเคราะหสภาพแวดล-อม
ภายในและภายนอก และกําหนดข-อคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกผู-ให-ข-อมูลหลัก เพื่อให-ได-มาซึ่ง
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แนวทางในการพัฒนากลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
เครื่องมือประเมินศักยภาพโลจิสติกส%
จากการทบทวนเครื่องมือประเมินศักยภาพด-านโลจิสติกส ผู-วิจัยได-ค-นพบเครื่องมือการ
ประเมินศักยภาพด-านโลจิสติกส ดังนี้
1. การจัดการโลจิสติกส%และโซ&อุปทาน
การวัดสมรรถนะของกระบวนการโลจิสติกสและโซ<อุปทานด-วยแบบจําลอง Supply
Chain Operation Reference Model (SCOR) และคาดการณสถานที่ตั้งศูนยรวบรวมและกระจาย
สินค-าด-วยแบบจําลอง Gravity โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 5
การจัดการโลจิสติกส%และโซ&อุปทาน
สมรรถนะโซ&อุปทาน
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(ROWC)

Return

ภาพที่ 5 การวัดสมรรถนะการจัดการโลจิสติกสและโซ<อุปทาน
ในป> 1996 Supply Chain Council ได-พัฒนาแบบจําลอง Supply Chain Operation
Reference Model (SCOR) เพื่อใช-เป9นกระบวนการจัดการโลจิสติกสและโซ<อุปทานมาตรฐานในการ
วัดสมรรถนะของกระบวนการการจัดการโลจิสติกสและโซ<อุปทาน โดยได-จําแนกกิจกรรมโซ<อุปทาน
ออกเป9น 5 กิจกรรมหลักได-แก<การวางแผน (Plan) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make)
การจัด ส<ง (Delivery) และการส<ง คืน (Return) ซึ่ง ทั้ง 5 กิจ กรรมหลัก ดัง กล<าวจะแบ<ง การวัด
สมรรถนะออกเป9น 5 หมวดได-แก<ความเชื่อถือได- ( Reliability)การตอบสนอง(Responsiveness)
ความยืดหยุ<น(Flexibility) ต-นทุนโซ<อุปทาน(Supply Chain Costs) และการจัดการสินทรัพยโซ<อุปทาน
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(Supply Chain Asset Management)ซึ่งประกอบด-วย 10 มาตรวัด โดยทั้ง 5 สมรรถนะ10 มาตร
วัดมีรายละเอียดดังนี้ (อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา, 2554)
ตารางที่ 8 การวัดสมรรถนะของกระบวนการโลจิสติกสและโซ<อุปทาน
ตัวชี้วัด
รายละเอียด
มาตรวัด
ความเชื่อถือได-(Reliability)
สมรรถนะของโซ<อุปทานใน
1) ร-อยละของคําสั่งซื้อซึ่ง
การส<งมอบสินค-าที่ถูกต-อง เป9นไปตามความสามารถของการ
การส<งสินค-าไปยังสถานที่ที่ ส<งมอบด-วยเอกสารที่สมบูรณและ
ถูกต-อง ณ เวลาที่ถูกต-อง ใน ถูกต-อง และไม<มีความเสียหาย
เงื่อนไขและหีบห<อที่ถูกต-อง จากการส<งมอบ (Perfect Order
ในปริมาณที่ถูกต-อง พร-อม Fulfillment, POF)
กับเอกสารที่ถูกต-อง ไปสู<
ลูกค-าที่ถูกต-อง
การตอบสนอง
ความเร็วของโซ<อุปทานใน
2) รอบเวลาจริงเฉลี่ยเพื่อทํา
(Responsiveness)
การจัดเตรียมสินค-าให-แก<
ตามคําสั่งซื้อของลูกค-า โดยเริ่ม
ลูกค-า
จากการรับคําสั่งซื้อจนกระทั่ง
ลูกค-าได-รับสินค-าและยอมรับ
สินค-านั้น (Order Fulfillment
Cycle Time, OFCT)
ความยืดหยุ<น(Flexibility)
ความคล<องตัวของโซ<อุปทาน
3) จํานวนวันที่ต-องใช-เพื่อ
เพื่อตอบสนองต<อการ
รองรับการส<งมอบที่เพิ่มขึ้นอีก
เปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ร-อยละ20โดยไม<มีการวางแผน
ตลาด เพื่อให-ได-มาหรือคงไว- ล<วงหน-า (Upside Supply
ซึ่งความได-เปรียบในการ
Chain Flexibility, USCF)
แข<งขัน
4) การเพิ่มขึ้นเป9นร-อยละของ
ปริมาณที่ส<งมอบอย<างยั่งยืนสูงสุด
ที่สามารถทําได-ภายใน30วัน
(Upside Supply Chain
Adaptability, USCA)
5) การลดลงของปริมาณที่ถูก
สั่งซื้ออย<างยั่งยืน ณ 30 วัน ก<อน
การส<งมอบโดยปราศจากสินค-า
คงเหลือหรือค<าปรับต-นทุน
(Downside Supply Chain
Adaptability, DSCA)
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ตารางที่ 8 การวัดสมรรถนะของกระบวนการโลจิสติกสและโซ<อุปทาน (ต<อ)
ตัวชี้วัด
รายละเอียด
มาตรวัด
ต-นทุนโซ<อุปทาน(Supply
ต-นทุนต<างๆ อันเกี่ยวเนื่อง
6) ผลรวมของต-นทุนที่
Chain Costs)
กับการดําเนินงานโซ<อุปทาน เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการของ
วางแผน จัดหา ผลิต ส<งมอบ และ
รับคืนสินค-า (Total Supply
Chain Management Cost,
SCMC)
7) ต-นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ซื้อวัตถุดิบ การผลิตสิค-าสําเร็จรูป
ทั้งต-นทุนทางตรง (ค<าแรง ค<า
วัสดุ) และต-นทุนทางอ-อม (ค<า
โสหุ-ยการผลิต) (Cost of Goods
Sold, COGS)
การจัดการสินทรัพยโซ<อุปทาน ประสิทธิผลขององคกรใน
8) ระยะเวลาที่เงินลงทุน
(Supply Chain Asset
การบริหารจัดการสินทรัพย กลับคืนสู<บริษัทหลังจากจ<าย
Management)
คุณลักษณะนี้รวมถึงการ
ออกไปเป9นค<าวัตถุดิบ(Cash-toบริหารจัดการสินทรัพย
Cash Cycle, C2C)
ทั้งหมด ซึ่งก็คือสินทรัพย
9) ผลตอบแทนที่องคกรได-รับ
ถาวรและเงินทุนหมุนเวียน ต<อเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรของ
โซ<อุปทาน รวมถึงสินทรัพยถาวร
ในกระบวนการวางแผนจัดหา
ผลิต ส<งมอบ และรับคืนสินค-า
(Return on Supply Chain
Fixed-Asset, ROSCFA)
10) เงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทเทียบกับรายได-จากโซ<
อุปทาน (Return on Working
Capital, ROWC)
ที่มา: SCC, 2006, อ-างถึงใน อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา, การจัดลําดับความสําคัญของมาตรวัดและ
กระบวนการหลักของโซ&อุปทาน โดยวิธีแบบจําลองกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห%ลําดับชั้น
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณปริทัศน, 2554).
โดยจากการศึกษาของ อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา(2554) ในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญ
ของมาตรวัดและกระบวนการหลักของโซ<อุปทาน พบว<าส<วนใหญ<ผู-ประกอบการมักจะให-ความสําคัญ
กับกิจกรรมการจัดส<ง (Delivery)เป9นอันดับหนึ่ง รองลงมาได-แก< กิจกรรมการวางแผน (Plan)การผลิต
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(Make) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) และการส<งคืน (Return) ตามลําดับ ส<วนสมรรถนะโซ<อุปทาน
ผู-ประกอบการจะให-ความสําคัญกับความเชื่อถือได-(Reliability) ต-นทุนโซ<อุปทาน (Supply Chain
Costs)การตอบสนอง(Responsiveness) ความยืดหยุ<น(Flexibility) และการจัดการสินทรัพยโซ<อุปทาน
(Supply Chain Asset Management) ตามลําดับ หากพิจารณามาตรชี้วัดพบว<าผู-ประกอบการจะใหความสําคัญกับ ความสามารถของการส<งมอบด-วยเอกสารที่สมบูรณและถูกต-อง และไม<มีความเสียหาย
จากการส<งมอบต-นทุนในการส<งมอบ และระยะเวลาในการส<งมอบ ตามลําดับ
การอํานวยความสะดวกทางการคา
การอํานวยความสะดวกทางการค-า (trade facilitation) เป9นกระบวนการที่ช<วยลด
ความยุ<งยากซับซ-อนในกระบวนการการค-าระหว<างประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดต-นทุนการทํา
ธุรกรรมทางการค-าและการขนย-ายสินค-าระหว<างประเทศซึ่งองคการการค-าโลก (WTO) มีความเชื่อว<า
การอํานวยความสะดวกทางการค-าเป9นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดต-นทุนทางการค-า
ระหว<างประเทศ (ชมเพลิน สุวรรณภาณุ,2548) ซึ่งการลดลงของต-นทุนทางการค-าจะส<งเสริมให-เกิด
การค-ามากขึ้น โดยประเด็นหลักๆที่ใช-ชี้วัดการอํานวยความสะดวกทางการค-าคือประสิทธิภาพของท<า
ขนส<งสินค-า (port efficiency) สภาพแวดล-อมทางศุลกากร (customs environment) สภาพแวดล-อม
ด-านกฎระเบียบ (regulatory environment) และการดําเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส (e-business)
โดยการอํานวยความสะดวกทางการค-าเป9นผลกระทบจากภายนอกองคกร (externality)
ที่มีส<วนสนับสนุนให-การจัดการโซ<อุปทานการค-ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากหากมีการอํานวย
ความสะดวกที่ดีจะทําให-ลดเวลาและต-นทุนของกระบวนการจัดส<ง (Delivery) ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จะศึกษาในส<วนของการอํ านวยความสะดวกทางการค-าที่จะสนับสนุน การจัดการโซ<อุปทาน
การค-าให-ดีขึ้น โดยจะศึกษาใน 4 องคประกอบของการอํานวยความสะดวกทางการค-าตามการศึกษา
ของ ชโยดม สรรพศรี และคณะ (2554) ซึ่งศึกษาสิ่งการอํานวยความสะดวกทางการค-าทั้งการค-า
สินค-าและการค-าบริการ (การท<องเที่ยว) บนเส-นทางระเบียงเศรษฐกิจ R12 โดยองคประกอบการ
อํานวยความสะดวกทางการค-าได-แก<1.พิธีการศุลกากร 2.โครงสร-างพื้นฐาน 3.กฎระเบียบ และ 4.การ
ใช-เทคโนโลยี (e-business)
2. Logistics Scorecard
โดยเกณฑและดัชนีในการศักยภาพทางด-านโลจิสติกส จัดทําขึ้นเพื่อให-องคกรต<างๆ
สามารถประเมินศักยภาพทางด-านโลจิสติกสขององคกรตนเองได- เมื่อเปรียบเที่ยบกับมาตรฐานสากล
และเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพขององคกรในลักษระเดียวกันลักษณะเดียวกันในประเทศไทย ทั้งนิ้
เพื่อให-องคกรที่ได-ประเมินตนเองมองเห็นจุดอ<อนจุดแข็งขององคกร และสามารถนําข-อมูลที่ได-ไปใชสําหรับการพัฒนาองคกร ให-มีศักยภาพสูงขึนและมีความสามารถด-านการแข<งขัน
การประเมินและการใหระดับคะแนน
Logistics Scorecard แบ<งออกเป9น 3 ประเภทตามลักษณะธุรกิจ คือ
1. กลุ<มอุตสาหกรรมการผลิต
2. กลุ<มอุตสาหกรรมการบริการ
3. กลุ<มอุตสาหกรรมการบริการด-านโลจิสติสก โดยต-องเลือกกลุ<มเพียงกลุ<มเดียวเท<านั้น
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ผู-ประเมินควรเป9นผู-ดูแลกิจกรรมโลจิสติกส หรือผู-บริหารระดับสูง ที่ทราบรายละเอียด
กิจกรรมโลจิสติกสขององคกรทั้งหมด ทั้งนี้เพราะรายละเอียดของตัวชี้วัดบางตัว ต-องการความแม<นยํา
เที่ยงตรงในการประเมินสูง เช<น อัตราการส<งมอบทันเวลา ความถูกต-องในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของ
ลูกค-า โดยการกรอกข-อมูลในรายละเอียดเบื้องต-นให-ถูกต-องครบถ-วน เพื่อเป9นประโยชนในการวิเคราะห
และแปลผล
ดัชนีที่ใช-วัดศักยภาพทางโลจิสติกสแบ<งออกเป9น 5 ด-านใหญ<ๆ คือ
1. ด-านการกําหนดกลยุทธ
2. ด-านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. ด-านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด-านโลจิสติกส
4. ด-านระบบบริหารข-อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ด-านความร<วมมือกันระหว<างองคกร
ในการวัดศักยภาพแต<ละด-าน จะมีตัวชี้วัดแยกเป9นข-อย<อยลงไปเป9นรายละเอียด และ
ในแต<ละตัวชี้วั จะแบ<งระดับการให-คะแนนออกเป9น 5 ระดับ คือระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 เรียงจาก
ลําดับศักยภาพต่ําสุด ไประดับศักยภาพสูงสุด ตามลําดับ (สภาอตสาหกรรมแห<งประเทศไทย, 2550: 5)
3. ดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส% Logistics Performance Index (LPI)
เป9นการสร-างดัชนีชี้วัด เพื่อวัดว<าเราปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic ว<ามีประสิทธิภาพ
ในระดับไหน มีจัดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หน<วยงานกําหนดในระดับโลก คือ World Bank
ซึ่งจะจั ด ลํา ดั บ โลก ดู ร ะบบ Logistic ในระดั บ โลก ประเทศไหนมี ศั ก ยภาพมากน-อยแค<ไหน
ประกอบด-วย 6 ป]จจัย ได-แก<
1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด-านกรมศุลกากร (Customs)
2. คุณภาพของโครงสร-างพื้นฐานด-านการค-าและการขนส<ง (Infrastructure)
3. การจัดการขนส<งสินค-าด-วยราคาที่แข<งขันได- (International Shipments)
4. ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ (Logistics Competence)
5. การติดตามสถานะการจัดส<ง (Tracking & Tracing)
6. ความตรงต<อเวลาในการจัดส<ง (Timeliness
ทั้งนี้จากเครื่องมือประเมินศักยภาพโลจิสติกส ผู-วิจัยได-เลือกเครื่องมือในการดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพโลจิสติกสโดยใช- Logistics Performance Index (LPI เนื่องจากมีความเหมาะกับกับ
ประเด็นงานวิจัยของผู-วิจัยมากที่สุด
การสรางดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส%
World Bank ได-สร-าง Logistics Performance Index (LPI) เพื่อประเมินศักยภาพ
ทางด-านโลจิสติกสของประเทศต<างๆในโลก 155 ประเทศโดยเป9นการประเมินจากผู-ประกอบการที่
มีความเห็น กับ ประเด็น ทางด-านโลจิส ติกสด-ว ยแบบสอบถามและประมวลผลมาเป9น คะแนนเพื่อ
เปรีย บวัดประสิท ธิภ าพด-านโลจิส ติก สของแต<ล ะประเทศ โดยดัช นี LPI ของธนาคารโลกมี 6
องคประกอบได-แก<
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1. ประสิทธิภ าพของกระบวนการศุลกากร (The efficiency of customs and
border management clearance) โดยมีเ กณฑการให-คะแนนตั้ง แต< 1-5 โดยหากผู-ตอบ
แบบสอบถามตอบว<า ต่ํามาก (very low) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า สูงมาก
(very high) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5
2. คุณภาพโครงสร-างสิ่งอํานวยความสะดวกการขนส<งและการค-า (The quality of
trade and transport infrastructure) โดยมีเกณฑการให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบ
แบบสอบถามตอบว<า ต่ํามาก (very low) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า สูงมาก
(very high) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5
3. ความสามารถในการเสนอราคาค< า ขนส< ง ที่ ส ามารถแข< ง ขั น ได- (The ease of
arranging competitively priced shipments) โดยมีเกณฑการให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหาก
ผู-ตอบแบบสอบถามตอบว<า ยากมาก (very difficult) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า
ง<ายมาก (very easy) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5
4. ความสามารถและคุณภาพของการบริการโลจิสติกส (The competence and
quality of logistics services)โดยมีเกณฑการให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบแบบสอบถาม
ตอบว<า ต่ํามาก (very low) จะให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า สูงมาก (very high) จะใหระดับคะแนนเป9น 5
5. ความสามารถในการติดตามสินค-าระหว<างการขนส<งระหว<างประเทศ (The ability
to track and trace consignments)โดยมีเกณฑการให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบ
แบบสอบถามตอบว<า ต่ํามาก (very low) จะให-ร ะดับ คะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า สูงมาก
(very high) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5
6. ความถี่ในการส<งมอบสินค-าตรงตามเวลาที่กําหนด (The frequency with which
shipments reach consignees within scheduled or expected delivery times) โดยมี
เกณฑการให-คะแนนตั้งแต< 1-5 โดยหากผู-ตอบแบบสอบถามตอบว<า นานๆครั้ง (hardly ever) จะ
ให-ระดับคะแนนเป9น 1 และหากตอบว<า ประจํา (nearly always) จะให-ระดับคะแนนเป9น 5
จากนั้น นําคะแนนที่ ไ ด- ดั ง กล< า วมาจั ด ทํา เป9 น ดั ช นี LPI ด- ว ยเทคนิ ค principal
component analysis (PCA) โดยหากดัชนี LPI เข-าใกล- 1 แสดงว<าระบบโลจิสติกสของประเทศ
นั้นๆ ไม<มีประสิทธิภาพ และหากหากดัชนี LPI เข-าใกล- 5 แสดงว<าระบบโลจิสติกสประสิทธิภาพสูง
นอกจากการสร-างดัชนี LPI ของ World Bank แล-ว กรณีประเทศไทยยังมีการสร-าง
ดัชนีชี้วัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค-า ซึ่งเป9นดัชนีที่สะท-อนประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส
ได- โดยศูน ยศึกษาการค-าระหว<างประเทศมหาวิทยาลัย หอการค-าไทย (2549) ได-จัดทําดัช นีการ
อํานวยความสะดวกทางการค-าของไทย (Trade Facilitation Index: TFI) โดยส<วนประกอบของ
ดัชนีประกอบด-วย 4 องคประกอบได-แก<
1. ประสิทธิภาพของท<าขนส<งสินค-า (port efficiency) ซึ่งพิจารณาการอํานวยความ
สะดวกทางการค-าของท<าเรือและการขนส<งทางน้ํา และการขนส<งทางอากาศ
2. สภาพแวดล-อมหน<วยงานภาครัฐ (customs environment) พิจารณาการชําระเงิน
ที่ไม<ถูกต-อง อุปสรรคซ<อนเร-น และดัชนีคอรรัปชัน
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3. สภาพแวดล-อมด-านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข-อง (regulatory environment)
พิจารณาความโปร<งใส การเป9นมาตรฐานสากล ทั้งข-อกฎระเบียบและการบังคับใช4. การดําเนินธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส (e-business) พิจารณาร-อยละของบริษัทที่ใชอินเตอรเน็ต
ในส<วนการสร-างดัชนีนั้นศูนยศึกษาการค-าระหว<างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค-าไทย
ได-ใช-แบบสอบถามกับผู-ประกอบการนาเข-าส<งออกผู-ประกอบการชิปป[”ง จํานวน 500 ตัวอย<างและ
นําข-อมูลที่ได-มาดังกล<าวมาคํานวณดัชนีการกระจาย (diffusion index) ในส<วนการแปลงข-อมูล
เชิงคุณภาพจากแบบสอบถามให-เป9นข-อมูลเชิงปริมาณโดย
หากตอบว<า สูงหรือมาก ให-คะแนนเท<ากับ 1
หากตอบว<า ปานกลาง ให-คะแนนเท<ากับ 0.5
หากตอบว<า ต่ํา ให-คะแนนเท<ากับ 0
จากนั้นนําข-อมูลร-อยละของผู-ตอบว<าสูงบวกกับร-อยละของผู-ตอบว<าปานกลางที่คูณด-วย
0.5 จะได-ดัชนีของแต<ละคาบเวลา ซึ่งดัชนีที่ได-จะมีค<าสูงสุดเท<ากับ 100 และต่ําสุดเท<ากับ 0 โดยสูตร
ในการคํานวณคือ
ดัชนี=%สูง + 0.5 (%ปานกลาง)
สําหรับการตีความตัวเลขดัชนีนั้น หากดัชนีอยู<ใกล- 100 แสดงว<าผู-ตอบแบบสอบถามคาด
ว<ามีประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค-าในระดับสูง หากดัชนีอยู<ใกล- 50 แสดงว<าผู-ตอบ
แบบสอบถามคาดว<ามีประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค-าในระดับปานกลาง และหาก
ดัชนีอยู<ใกล- 0 แสดงว<าผู-ตอบแบบสอบถามคาดว<ามีประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกทางการค-า
ในระดับต่ํา
วิรชา สุขสิริวรบุตร (2554) ได-ประยุกตวิธีการวิเคราะหลําดับชั้น (analysis hierarchy
process: AHP)มาสร-างดัชนีชี้วัดการอํานวยความสะดวกในการค-าสําหรับท<าเรือขนส<งสินค-าระหว<าง
ประเทศของไทย โดยองคประกอบของดัชนีประกอบด-วย
1. โครงสร-างพื้นฐานของท<าเรือ ได-แก< พื้นที่จัดเก็บสินค-า ความยาวหน-าท<า สภาพถนน
ทางเข-าท<าเรือ การเชื่อมต<อระบบขนส<งอื่น
2. การบริหารจัด การท<า เรือ ได-แ ก< ทัก ษะพนักงานท<า เรือ ความปลอดภัยของท<าเรือ
ความเร็วในการดําเนินงานของท<าเรือ สภาพจราจรในท<าเรือ
3. ระบบพิธีการศุลกากร ได-แก< ทักษะเจ-าหน-าที่ศุลกากร ระบบเอกสารที่ง<ายชัดเจน
ความเร็วในการดําเนินงานของศุลกากร การประสานงานกับท<าเรือ
4. การบังคับใช-กฎระเบียบภาครัฐ
โดยจากองคประกอบดัชนีการอํานวยความสะดวกทางการค-าทั้ง 4 องคประกอบดังกล<าว
วิรชา สุขสิริวรบุตร (2554) ได-นํามาสร-างแบบสอบถามกับผู-รับจัดการการขนส<งสินค-าระหว<างประเทศ
ทางเรือ จากนั้นนําข-อมูลที่ได-มาจัดทําดัชนีการกระจาย (diffusion index) ตามแนวทางของศูนย
ศึกษาการค-าระหว<างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค-าไทย โดยกําหนดเกณฑการให-คะแนนเป9น
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หากตอบว<า เห็นด-วยอย<างยิ่ง ให-คะแนนเท<ากับ 5
หากตอบว<า เห็นด-วย ให-คะแนนเท<ากับ 4
หากตอบว<า เฉยๆ ให-คะแนนเท<ากับ 3
หากตอบว<า ไม<เห็นด-วย ให-คะแนนเท<ากับ 2
หากตอบว<า ไม<เห็นด-วยอย<างยิ่ง ให-คะแนนเท<ากับ 1
ระดับคะแนนที่ได-จะถูกนํามาคิดตามน้ําหนักความสําคัญของป]จจัยหลักและป]จจัยรอง
ด-วยวิธีวิธีการวิเคราะหลําดับชั้น (analysis hierarchy process: AHP) ต<อไป (Jean-François
Arvis, Monica Alina Mustra,LauriOjala, Ben Shepherd, and Daniel Saslavsky.
Connecting to Compete 2012 Trade Logistics in the Global Economy: The Logistics
Performance Index and Its Indicators.)
ผู-วิจัยได-นําด-ชนีชี้วัดประสิทธิภาพด-านโลจิสติกส (Logistics Performance Index :
LPI) ของธนาคารโลกเพื่อวัดการปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic ว<ามีประสิทธิภาพในระดับไหน มี
จัดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หน<วยงานกําหนดในระดับโลก คือ World Bank ซึ่งจะจัดลําดับ
โลก ดูระบบ Logistic ในระดับโลก ประเทศไหนมีศักยภาพมากน-อยเพียงใด โดยมีป]จจัยพิจารณา 6
ป]จจัย ได-แก< 1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด-านกรมศุลกากร (Customs) 2. คุณภาพของ
โครงสร-างพื้นฐานด-านการค-าและการขนส<ง (Infrastructure) 3. การจัดการขนส<งสินค-าด-วยราคาที่
แข<งขันได- (International Shipments) 4. ความสามารถและคุ ณภาพของบริ การโลจิสติกสใน
ประเทศ (Logistics Competence) 5. การติดตามสถานะการจัดส<ง (Tracking & Tracing)6. ความ
ตรงต<อเวลาในการจัดส<ง (Timeliness) ในการประเมินประสิทธภาพด-านโลจิสติกสในการวิจัยครั้งนิ้
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส%เชิงกลยุทธ%
ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ%
การจัดการเชิงกลยุทธ ( Strategic Management ) หมายถึง ศาสตรและศิลป™ของการ
สร-างกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธการตัดสินใจแบบข-ามหน-าที่ (CrossFunctional) ซึ่งทําให-องคกรสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค การบริหารเชิงกลยุทธจะเน-นการบริหาร
เชิงบูรณาการซึ่งประสานการตลาด การเงิ น การบั ญ ชี การผลิ ต และการปฏิบัติการ การวิจัยและ
พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร เพื่อ ให-อ งคกรบรรลุค วามสํา เร็จ การวางแผนเชิง กลยุทธ
(สาโรจน โอพิทักษชีวิน, 2550: 4) ทั้งนี้การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic management) เป9น
ขั้นตอนการบริหารและตัดสินใจเพื่อพัฒนาให-บรรลุภารกิจ (Mission) ขององคกร โดยสร-างความสามารถ
ขององคกรให-เหมาะสมกับสิ่งแวดล-อมทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ได-มีนักวิชาการได-ให-ความหมายไวหลากหลาย ดังนี้
1. ความหมายของกลยุทธ
Pitts and Lei (2000: 6) กล<าวว<า กลยุทธหมายถึง ความคิด (ideas) แผนงาน
(plans) และการกระทํา (actions) ต<าง ๆ ที่บ ริษัทนํามาใช-เพื่อให-เกิดความสําเร็จ เหนือคู<แข<งขัน
กลยุทธจะถูกออกแบบขึ้นเพื่อช<วยบริษัทบรรลุผลสําเร็จ มีความเป9น ต<อหรือความได-เปรีย บในการ
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แข<งขัน (competitive advantage) ซึ่งความได-เปรียบทางการแข<งขันมาจากความสามารถของ
บริษัทที่จะดําเนินกิจกรรมต<าง ๆ ได-เด<นชัดมากกว<า หรือมีประสิทธิภาพหรือคู<แข<งขัน
schermerhorn (2002: 203) กล<าวว<า กลยุทธหมายถึง แผนแม<บทหรือแผนปฏิบัติ
การหลักสําคัญขององคกร (comprehensive action plan) ซึ่งองคการใช-เป9นตัวกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานระยะยาว รวมทั้งใช-เพื่อเป9นแนวทางในการใช-ทรัพยากรเพื่อให-บรรลุเปvาหมาย โดยทําใหได-เปรียบทางการแข<งขันที่ยั่งยืน (sustainable competitive advantage)
Samuel Paul (1983: 57) กล<าวว<า กลยุทธหมายถึงชุดของทางเลือกระยะยาวที่
เกี่ยวกับเปvาประสงคเชิงปฏิบัติการและนโยบาย รวมทั้งแผนปฎิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่ง
หน<วยงานภาครัฐบาลกําหนด โดยคํานึงถึงป]จจัยที่สําคัญสองประการ ได-แก< วัตถุประสงคของแผนงาน
ที่รัฐบาลกําหนดไว-และสิ่งแวดล-อมที่มีอิทธิพลต<อการดําเนินงานของแผนงาน
มัลลิกา ต-นสอน (2545: 23) กล<าวว<า การจัดการกลยุทธ หมายถึง การศึกษาและ
วิเคราะหสภาพแวดล-อมทั้งภายในและภายนอกและการดําเนินงานขององคกรทั้งหมด ตั้งแต< การ
ตั้งเปvาหมาย การกําหนด การดําเนินการ ตลอดจนการควบคุมกลยุทธ เพื่อให-องคกรสามารถบรรลุ
เปvาหมายที่ตั้งไว-อย<างมีประสิทธิภาพ
เรวัตร ชาตรีวิศิษฏและคณะ (2553: 28) กล<าวว<า การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง
การจัดการธุรกิจอย<า งเป9น ระบบ โดยกําหนดทิศ ทางขององคการในอนาคตไว- ซึ่งต-อ งอาศัย การ
วางแผนอย<างเป9นขั้นตอน และการวิเคราะหสภาพแวดล-อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคที่จะ
มีผลกระทบต<อธุรกิจและวิเคราะหสภาพแวดล-อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ<อนในองคกรสําหรับ
กําหนดตําแหน<งทางการแข<งขันธุรกิจ แล-วกําหนดกลยุทธเพื่อให-สามารถนําไปดําเนินการเพื่อให-บรรลุ
ทิศทางตามที่ได-กําหนดไวเสนาะ ติเยาว (2546) กล<าวว<า การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและ
ดําเนินการเพื่อให-ได-ผลตามที่องคการกําหนดไว- ซึ่งเน-นกระบวนการตั้งแต<การกําหนดกลยุทธ การนําเอา
กลยุทธไปใช- และประเมินผลกลยุทธ
พักตรผจง วั ฒนสิ นธุ และพสุ เดชะริน ทร (2541) กล< าวว<า การจั ดการเชิ งกลยุ ทธ
หมายถึง การจัดการที่เน-นถึงความสําคัญของสภาพแวดล-อมที่มีผลต<อการจัดการภายใน ซึ่งต-องเตรียม
แผนการดําเนินการให-เหมาะสมกับสภาพแวดล-อมที่เปลี่ยนไป หรือตอบโต-ภาวการณแข<งขันได-อย<าง
รวดเร็ว และมีการจัดสรรทรัพยากรให-เหมาะสม
ผู-วิจัยได-สรุปความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ ได-ว<า การจัดการเชิงกลยุท คือ
การจัดการธุรกิจอย<างเป9นระบบ โดยกําหนดทิศทางขององคกรในอนาคตไว- ซึ่งต-องอาศัยการวางแผน
อย< า งเป9 น ขั้ น ตอนและการวิ เ คราะหสภาพแวดล- อ มภายนอกเพื่ อหาโอกาสและอุ ป สรรรคที่ จ ะมี
ผลกระทบต<อธุรกิจ และวิเคราะหสภาพแวดล-อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ<อนในองคกรสําหรับ
กําหนดตําแหน<งทางการแข<งขันของธุรกิจ แล-วกําหนดกลยุทธเพื่อให-สามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหบรรลุทิศทางตามที่ได-กําหนดไว-
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2. เปWาหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ% ดังภาพที่ 6
ความสามารถในการแข<งขัน
การจัดการเชิงกลยุทธ%
คุณค<า
ภาพที่ 6 เปvาหมายการจัดการเชิงกลยุทธ
ที่มา: ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, การจัดการเชิงกลยุทธ% (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 18.
จากภาพที่ 6 สามารถอธิบายเปvาหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ ได-ดังนี้
2.1 ความสามารถในการแข&งขัน ในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล-อมภายนอกจะ
ทําให-ธุรกิจต-องปรับตัวอยู<ตลอดเวลา การกําหนดกลยุทธและการนํากลยุทธมาใช-ในการดําเนินงานจะ
ช< ว ยให- ธุ ร กิ จ มี ค วามพร- อ มในการรั บ มื อ ต< อ การเปลี่ ย นแปลง และสามารถพั ฒ นาองคการให- มี
ความสามารถในการแข<งขันอย<างอย<างมีประสิทธิภาพ
2.2 สรางคุณค&า ในการจัดการเชิงกลยุทธ คือ การสร-างความพึงพอให-กับพันธมิตร
หรือ ผู-ที่มีส<วนได-ส<วนเสียของธุรกิจ เช<น พนักงาน ผู-ขาย วัตถุดิบ
3. ขั้นตอนการบริหารกลยุทธ%
การนํากลยุทธมาใช-ในการดําเนินการทางธุรกิจนั้น ต-องคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สภาพแวดล-อมขององคกรด-วย ซึ่งมีองคประกอบหลักอยู< 6 ประการ ดังนี้
1. การกําหนดภาระหน-าที่ วิสัยทัศนและเปvาหมาย
2. การวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก
3. การวิเคราะหถึงจุดแข็งจุดอ<อนภายใน
4. การวิเคราะห SWOT และการสร-างกลยุทธ
5. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
6. การควบคุมกลยุทธ
โดยแต<ละขั้นตอนสามารถ อธิบายได-ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดภาระหน-าที่ วิสัยทัศนและเปvาหมายการกําหนดภาระหน-าที่
(Mission) คือ จุดมุ<งหมายและคุณค<าพื้นฐานขององคการ หรือ อาจเป9นขอบเขตของการดําเนินการที่เป9น
เหตุผลขององคการที่สร-างขึ้นมา ซึ่งขอบเขตอาจกว-างหรือแคบนั้น ขึ้น อยู<กับ จุดมุ<งหมายขององคกร
เป9นสํา คั ญ วิ สั ย ทั ศ น (Vision) คื อ การมองภาพภายในอนาคตที่ ทํา ให- เ ป9 น จริ ง หรื อ อาจเป9 น
ความสามารถที่คิดได-ว<าเสมือนความใฝ†ฝ]นถึงอนาคตความทะเยอทะยานในแนวคิดเกี่ยว กับอนาคตที่
ทุกคนในองคการสามารถเชื่อถือได-ทั้งยังสามารถทําให-บ รรลุถึง ผลสําเร็จ ได-จ ริงและเสนอนาคตที่
จําเป9นกว<าที่เป9นอยู<ในทุกวันนี้ เปvาหมาย (Goal) เป9นผลที่ได-มาจากภาระหน-าที่ และวิสัยทัศนของ
องคการ โดย ผู-บริหารระดับสูงขององคการจะเป9นผู-กําหนดเปvาหมายของกลยุทธนั้น เป9นความมุ<งหวัง
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ในอนาคตขององคการที่จะทําให-บรรลุวัตถุป ระสงคขององคการได- ซึ่งใช-เป9น ตัว กําหนดทิศทางการ
เนินงานในองคการให-เป9นไปในแนวทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก คือ การวิเคราะหสิ่งแวดล-อม
ภายนอก การบริหารกลยุทธที่จะประสบความสําเร็จได-นั้นขึ้นอยู<กับความเที่ยงตรง (Validity) ของ
การประเมินสภาพแวดล-อมทั้งหมดและการ วิเคราะหถึงสภาพแวดล-อมหรือการคาดการณถึงแนวโน-ม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และควรมี ค วามรู-ใ นเรื่ อ งของเทคนิ ค การคาดการณ การตั ด สิ น ใจโดยใชคณิตศาสตรที่มีความซับซ-อนในการช<วยตรวจสอบความสัมพันธของระบบ ความสัมพันธของตัวแปร
ต<างๆและผู-จัดการก็ควรมีข-อมูลมากพอที่จะใช-ในการตัดสินใจได-อย<างถูกต-อง และต-องตัดสินใจอย<าง
เป9นกลางและไม<มีอคติเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง เพื่อให-สามารถคาดการณถึงแนวโน-มในอนาคต
ได-อย<างถูกต-องและแม<นยํามากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหถึงจุดแข็งจุดอ<อนภายใน
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ลักษณะภายในองคการที่ทําให-มีความได-เปรียบเชิง
การแข<งขันและความสามารถอื่นๆ ที่มีผลในเชิงบวกให-แก<องคการ โดยองคการสามารถที่จะนําจุดแข็ง
มาใช-ในการปฏิบัติการให-องคการสามารถประสบความสําเร็จตามเปvาหมายที่ ได-กําหนดไวจุดอ<อน (Weakness) หมายถึงลักษณะภายในองคการที่เป9นอุปสรรคขัดขวางในการ
ปฏิบัติงานขององคการและมีผลเชิงลบแก<องคการ ในการดําเนินงานขององคการก็ค วรที่จ ะป[ด บัง
จุดอ<อนและปกปvองตนเองไม<ให-องคการอื่นได-ล<วงรู- เพราะจะทําให-องคการเสียเปรียบคู<แข<งขันได- การ
วิเคราะหจุดอ<อนและจุดแข็งภายในองคการนั้นเป9นการตรวจสอบโครงสร-างองคการโดยรวมทั้งหมดว<า
มีประสิทธิภาพต<อการดํา เนิ น การอย< า งไร มี ค วามสามารถของการบริ ห ารจั ด การในองคการที่จะ
พยายามสร-างเปvาหมายเพื่อบ<งชี้จุดแข็งที่สามารถแข<งขันได-และมองหาจุดอ<อนเพื่อดําเนินการจัดการ
กับจุดอ<อน โดยพยายามหาวิธีเพื่อดําเนินการจัดการอย<างเหมาะสม เช<น จัดให-มีการฝŽกอบรมด-านการ
จัดการ ปรับโครงสร-างใหม<ปรับ ปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย เป9นต-น
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห SWOT และการกําหนดกลยุทธ
หลังจากที่ได-มีการวิเคราะหถึงป]จจัยภายนอกและภายในแล-ว ผู-บริหารต-องตัดสินใจ
กําหนดกลยุทธขององคการและกลยุทธการทํางานขององคการ โดยการเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ<อน
โอกาส และข-อจํากัด ก็คือการวิเคราะห SWOT นั้นเอง เพื่อหาจุดแข็งขององคการแล-วหาโอกาส
พร-อมกับกําจัดอุปสรรค และบรรเทาจุดอ<อนภายในองคการ
ขั้นตอนที่ 5 การดําเนินการกลยุทธ
การกําหนดกลยุทธต-องมีความเหมาะสมและผู-จัดการด-านกลยุทธต-องมีความแน<ใจว<า
กลยุทธใหม<นี้จะสามารถนํามาปฏิบัติการได-อย<างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการกําหนดกลยุทธ
ต-องได-รับการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากโครงสร-างขององคการที่เหมาะสม เทคโนโลยี
ฝ†ายทรัพยากรมนุษย ระบบข-อมูล วัฒนธรรมองคการ และรูปแบบการเป9นผู-นําถือเป9นกลยุทธของ
องคการที่ต-องมีความสัมพันธกับสิ่งแวดล-อมภายนอกขององคการนั้นด-วย เพื่อให-ทุกฝ†ายมีส<วนร<วมใน
การดําเนินกลยุทธ
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ขั้นตอนที่ 6 การควบคุมกลยุทธ
องคประกอบสุดท-ายของกระบวนการบริหารกลยุทธ คือการควบคุมกลยุทธ ซึ่งได-รับ
การออกแบบให-สนับสนุนผู-จัดการในการประเมินผลถึงความก-าวหน-าขององคการพร-อมกันกับกลยุทธ
และเมื่อมีข-อขัดแย-งเกิดขึ้นก็จะต-องมีมาตรการแก-ไข ระบบต-องทําให-การดําเนินการมีประสิทธิภาพ
และมี ค วามยื ด หยุ< น ในการปรั บให- เข- ากั บ เงื่ อนไขที่ เปลี่ ย นไปถ- าระบบสามารถควบคุ มได- ทั้ง หมด
องคการก็จะต-องพัฒนาระบบชี้วัดระบบข-อมูล และกลไกเฉพาะด-านที่สามารถควบคุมถึงความก-าวหน-า
นั้นได- (วิเชียร วิทยอุดม, 2553: 31)
4. แนวคิดกลยุทธ%การบริหารองค%กร: 7’s Model (Mc.Kensey:56)
เป9นการเน-นการบริหารป]จจัยต<างๆ ทั้ง 7 ด-านพร-อมกันซึ่ง Mc.Kensey ได-ดัดแปลง
กรอบแนวทางการบริหารของแอนโทนี่แห<งฮารวารดเป9นรูปแบบการบริหาร ดังนี้
4.1 กลยุทธ% (Strategy) เป9นแนวทางในการดํา เนิ น การขององคกรที่สอดคล-องกับ
จุดมุ<งหมายเพื่อตอบสนอต<อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล-อมภายในและภายนอก
4.2 โครงสราง (Structure) คุณลักษณะขององคกรที่มองเห็น ได-จากแผนภูมิของ
องคกร ซึ่งแสดงให-เห็นขนาดของการควบคุม การรวมอํานาจ การกระจาย และอํานาจหน-าที่รวมถึง
ความสัมพันธในแต<ละหน<วยงานขององคกร
4.3 ระบบ (System) เป9นระเบียบวิธีปฏิบัติงานทุกอย<างทั้งที่เป9นทางการและไม<เป9น
ทางการที่จะต-องใช-เพื่อการดําเนินงานขององคกรอย<างเป9นขั้นตอน เช<น ระบบของข-อมูล ระบบการ
ควบคุมคุณภาพ ระบบการวัดมาตรฐานการทํางาน ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการฝŽกอบรม
ระบบการจ<ายค<าตอบแทน เป9นต-น
4.4 รูปแบบ (Style) เป9นแบบการบริหารหรือแบบความเป9นผู-นําของผู-บริหาร ซึ่งจะ
สะท-อนให-เห็นได-จากวัฒนธรรมขององคกร
4.5 พนักงาน (Staff) หมายถึง ทรัพยากรมนุษยขององคกรที่จะต-องมีการประสาน
ระหว<างหน<วยงานเพื่อให-การปฏิบัติการดําเนินไปอย<างมีประสิทธิภาพ
4.6 ค&านิยมร&วม (Shared Values) หมายถึง เปvาหมายที่ดีที่สุด (Super ordinate
Goals) มักจะไม<กําหนดไว-เป9นลายลักษณอักษร ค<านิยมร<วมจะเป9นแนวความคิดรากฐานของการสร-าง
ธุรกิจขึ้นมา และเป9นทิศทางในอนาคตที่มีผู-บริหารระดับสูงต-องการให-ซึมทราบไปทั่วทั้งองคกร
4.7 ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการบริห ารและการปฏิบัติการของ
บุคลากรในหน<วยธุรกิจอย<างมีประสิทธิภาพ
จากข-อมูลดังกล<าว ผู-วิจัสรุปได-ว<า องคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ 1) การวางแผน
2) การนําแผนไปปฏิบัติ 3) การติด ตามและประเมิน ผล โดย ขั้น ตอนการวางแผน คือการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจเปvาหมาย วัตถุป ระสงค และป]จ จัย แห<งความสําเร็จ ตรวจสอบและวิเคราะห
สภาพแวดล-อมภายนอกภายใน ( SWOT Analysis) และ สภาพแวดล-อม ทางการแข<งขันทางธุรกิจ
( five forces model) การจัดทํากลยุทธ โดยคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อนําไปปฏิบัติต<อไป ใน
ส< ว นของการ การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ (Strategic Implementation) คื อ การมอบหมายงานหรื อ
โครงการให-แต<ละฝ†ายนําไปปฏิบัติ เกี่ย วกับ กิจ กรรมด-านการบริห ารงานบุคคล และกระบวนการ
ทางด-านธุรกิจเป9นสําคัญ การนํากลยุทธไปปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ ขึ้นอยู<กับป]จจัย 2 อย<าง คือ
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องคกรที่มีการจัดการระบบที่ดี และ บุคลากรที่มีความสามารถ การนํากลยุทธไปปฏิบัติให-บรรลุผล
ตามเปv า หมายได- ขึ้ น อยู< กั บ เงื่ อ นไขของสภาพแวดล- อ ม ดั ง นั้ น ต- อ งปรั บ กลยุ ท ธให- ส อดคล- อ งกั ย
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต-องใช-ศิลปะมากกว<าการใช-ศาสตร และการเสริมสร-างองคกร
ให-มีความสามารถ ต-องทําเป9นอันดับแรก เพื่อให-การนํากลยุทธไปปฏิบัติให- ประสบผลสําเร็จ ทําได3 วิธี 1) เลือกคนที่มีความสามารถเข-าทํางานในตําแหน<งที่สําคัญ 2)สร-างความสามารถหลักและ
สมรรถภาพทางการแข<งขัน 3) จัดโครงสร-างองคกรให-สอดคล-องกับกลยุทธ และขั้นตอนการติดตาม
และการประเมิน ผล (Evaluation Control) คือ การควบคุมและการประเมินผล เป9นงานของ
ผู-บริหารระดับสูงเพื่อการขอสอบว<า ผลการดําเนินงานบรรลุผลตามแผนที่กําหนดไว-มากน-อยเพียงใด
ถ-าไม<เป9นไปตามแผนก็จะได-ปรับปรุงแก-ไขต<อไป และมีขั้นตอนในการควบคุมกลยุทธ มี 5 ขั้นตอน
คือ 1) กําหนดสิ่งที่จะวัดผล 2) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) วัดการปฏิบัติงานจริง 4) เปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐาน 5) ปฏิบัติการแก-ไขให-ถูกต-อง ขั้นตอนการควบคุมก<อนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ มี 3 รูปแบบคือ 1) การควบคุมสมมุติฐาน 2) การตรวจกลยุทธ 3) การควบคุมการปฏิบัติ
และเครื่องมือที่นํามาใช-ในการวัดผล ประกอบด-วย 1) การใช-เกณฑด-านการเงิน 2) การใช-หลักบริหาร
ตามวัตถุป ระสงค MBO 3) การใช-ต<อแบบ Balanced Scorecard 4) การใช-การเปรียบเทียบ
Benchmarking (สาโรจน โอพิทักษชีวิน,2550) ทั้งนี้โอกาสและอุปสรรคภายนอก จะเกี่ยวข-องกับ
แนวโน- มเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม ประชากรศาสตร สิ่งแวดล- อม การเมื อง กฏหมาย รัฐ บาล
เทคโนโลยี และการแข<งขัน รวมถึงเหตุการณที่สามารถก<อให-เกิดประโยชนหรืออันตราในอนาคตอย<าง
มีนัยสําคัญ โอกาสและอุปสรรคจะอยู<เหนือการควบคุมขององคการอย<างมากมาย ดังนั้นจึงเป9นคําว<า
ภายนอก โอกาสและอุปสรรครวมถึงการออกกฏหมาย การแนะนําผลิตภัณฑใหม<โดยคู<แข<ง ความ
หายนะของประเทศ หรือการลดค<าเงินดอลลาร ความแข็งแกร<งของคู<แข<งสามารถเป9นอุปสรรคได- โดย
สามารถพิจารณา การวิเคราะหสภาพแวดล-อมภายนอก โดยวิเคราะห PESTDI ได-แก< 1) สภาพแวดล-อม
ทางการเมืองและกฎหมาย (Political -Legal) 2)สภาพแวดล-อมทางเศรษฐกิจ (Economic) 3) ทาง
สังคม (social) 4) ทางเทคโนโลยี (Technological) 5) ทางประชากรศาสตร (Demographic) และ
6) ทางต<างประเทศ (International) เพื่อทราบโอกาส หรือ Opportunities การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล-อมที่มีผลด-านบวกต<อองคกร และอุปสรรคหรือ Threats (การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล-อม
ที่มีผลด-านลบต<อองคกร (สาโรจน โอพิทักษชีวิน, 2550: 13)
ในส<วนของจุดแข็งและจุดอ<อนภายในเป9นกิจกรรมที่องคกรสามารถควบคุมได- เช<นการ
บริห าร การตลาด การเงิน การบัญ ชี การผลิต การปฏิบัติก าร การวิจัย และพัฒ นา และระบบ
สารสนเทศเป9นต-น การระบุและการประเมินจุดแข็งจุดอ<อนขององคกรในงานตามหน-าที่ของธุรกิจ
จุดแข็งและจุดอ<อนได-กําหนดขึ้นเพื่อเทียบกับคู<แข<งโดย จุดแข็งเป9นสิ่งที่องคกรมีอยู<และทําให-องคกร
ได-เ ปรีย บคู<แ ข<ง ขัน และจุด อ<อ นคือ สิ่ง ที่อ งคกรมีอ ยู<แ ละทํา ให-อ งคกรด-อยกว<าคู<แข<งขัน (สาโรจน
โอพิทักษชีวิน, 2550)
เครื่องมือที่ใช-ในการประเมินสภาวะแวดล-อมภายในองคกร ประกอบด-วย 1.แนวคิดแห<ง
ห<วงโซ<คุณค<า (Value Chain) 2. การประเมินผลวิเคราะหตาม 7S mckinsey model 3. การ
ประเมินผลวิเคราะหตาม business function 4. การเปรียบเทียบกับคู<แข<ง benchmarking เพื่อ
ทราบจุดแข็ง จุดอ<อน การหาช<องว<างที่ยังแตกต<างแล-วสร-างความได-เปรียบ ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้
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ผู-วิจัยเลือกวิธีการวิเคราะหภายในโดยใช-เครื่องมือ แนวคิดแห<งห<วงโซ<คุณค<า (Value Chain) โดยมี
รายละเอียดตามภาพที่ 7 ดังนี้
กิ
จ
ก
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ม
ห
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กิ
จ
กร
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ส
นั
บ

โครงสร-างพื้นฐาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดหา
โลจิสติกส
ขาเข-า

การดําเนินงาน

โลจิสติกส
ขาออก

กําไร
การตลาด
และการ
ขาย

การบริการ

ภาพที่ 7 ภาพห<วงโซ<คุณค<า
จากภาพที่ 7 สามารถอธิบายแนวคิดแห<งห<วงโซ<คุณค<าแนวคิดแห<งห<วงโซ<แห<งคุณค<าไดโดยการแสดงให-เห็นถึง คุณค<า ทั้งหมดที่องคกรมอบให-แก<ลูกค-า จากการดําเนินกิจกรรมต<างๆ ภายใน
องคกร แบ<งออกได- 2 ประเภท
1. กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activity) ประกอบด-วย
1.1 การนําวัสดุอุปกรณ สินค-ามาใช-ในธุรกิจ (Inbound logistics) กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การขนส<ง การจัดเก็บ และ การแจกจ<ายวัตถุดิบ
1.2 การดําเนินงานของฝ†ายต<างๆ ที่ต-องประสานงานกัน (Operations) การแปร
วัตถุดิบให-เป9นสินค-า การบรรจุหีบห<อ /รักษาเครื่องจักร
1.3 การจัดส<งสินค-าออก (Outbound logistics) กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม
การจัดจําหน<ายสินค-าและบริการที่เสร็จแล-วไปยังผู-บริโภค และ การบริหารสินค-าคงคลัง
1.4 การตลาด และ การขาย (Marketing and sales) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจูงใจใหลูกค-าซื้อสินค-าและบริการ เช<น การโฆษณา การส<งเสริมการขาย การเลือกช<องทางการจัดจําหน<าย
1.5 ผลิตภัณฑ และ การให-บริการ (Product and Services) กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การ
ให-บริการ บํารุงรักษาสินค-า การบริการหลังการขาย เช<น การติดตั้ง การซ<อมบํารุง การอบรมการใชสินค-า
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2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ประกอบด-วย
2.1 โครงสร-างธุรกิจ (Firm infrastructure) ได-แก< การบริหารงานทั่วไป การ วางแผน
บัญชี การเงิน และ MIS
2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management) ได-แก< การ
สรรหา และ คัดเลือก การฝŽกอบรม เงินเดือน / ค<าตอบแทน
2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology management) ได-แก< การพัฒนา การ
ออกแบบสินค-า การออกแบบกระบวนการผลิต
2.4 การจัดซื้อสิน ค-า และ ป]จ จัย การผลิ ต (Procurement) ได- แก< การจั ดหา หรื อ
การจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือต<างๆ
ดังนั้นการวิเคราะหห<วงโซ<คุณค<า จึงเป9นกระบวนการที่องคกร บริษัทระบุกิจกรรมหลัก
และการสนับสนุนที่เพิ่มมูลค<าให-กับผลิตภัณฑในขั้นตอนสุดท-าย ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหกิจกรรมต<างๆ
ของกระบวนการผลติและกระบวนการจัดส<ง เพื่อลดต-นทุน หรือสร-างความแตกต<าง ห<วงโซ<คุณค<า
แสดงให-เห็นถึงกิจกรรมภายในองคกร หรือ บริษัทที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป]จจัยการผลิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนถึงกระบวนการผลิต การวิเคราะหห<วงโซ<คุณค<า จึงเป9นเครื่องมือกลยุทธทีใชในการวิเคราะหกิจ กรรมภายในองคกร โดยมีเ ปvา หมายที่ชัด เจนเพื่อการพัฒ นาคุณ ค<า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให-สูงสุด และสามารถลดต-นทุนการผลิต หรือ ค<าใช-จ<ายขององคกรได-แบบมีนัยสําคัญ
หรือมีความได-เปรียบในด-านการแข<งขันเมือเทียบกับคู<แข<ง ทั้งนี้การที่องคกรจะได-เปรียบคู<แข<งขันและ
มีประสิทธิภายสูงสุดได- จําเป9นต-องมองเข-าไปภายในกิจกรรมหลักขององคกร ทุกกระบวนการเพื่อหา
จุดเสียเปรียบและจุดที่เป9นอุปสรรคในการทํางานทั้งหมด แก-ไขป]ญหาที่เกิดขึ้น และเปรียบเทีย บ
ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพกั บ คู< แ ข< ง เป9 น ระยะ เพื่ อ หาจุ ด บกพรอ< ง และแก-ไ ข จนองคกรมั่ น ใจ
ว<าสามารถได-เปรียบเหนือคู<แข<งขันในประเด็นที่ตั้งเปvาหมายไว- ผู-วิจัยจึงนําแนวคิดของห<วงโซ<คุณค<ามา
วิเคราะหป]จจัยภายในในการวิจัยครั้งนี้
การจัดการโลจิสติกส%เชิงกลยุทธ%
หลายทศวรรษที่ผ< านมาธุร กิจพยายามนํ าระบบโลจิส ติกสเข- ามาบริห ารจั ดการเพื่ อลด
ต-นทุนธุรกิจ เช<น การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส<ง การกระจายสินค-า การลดจํานวนสินค-าคงคลังลง
หรือการบริหารคําสั่งซื้อ เป9นต-น ป]จจุบันหลายธุรกิจได-ยกระดับให-การจัดการโลจิสติกสเป9นกลยุทธ
ธุรกิจ เรียกว<าเป9นการจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธหรือการจัดการโซ<อุปทานเชิงกลยุทธ (Strategic
Management in Logistics and Supply chain) ซึ่งต-องมีการหลอมรวมหรือบูรณาการให-เข-ากับ
กลยุทธธุรกิจเหตุหลักที่ทําให-นักธุรกิจนําโลจิสติกสมาเป9นกลยุทธธุรกิจก็เพื่อเพิ่มผลกําไรให-กับกิจการ
ในภาพรวม เพราะนอกจากจะลดต-นทุนให-กับกิจการได-แล-ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค-า
และสร-างความภักดีแก<องคกรในระยะยาวด-วย ดังภาพที่ 8
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กลยุทธโลจิสติกสและห<วงโซ<อุปทาน
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Supply Chain Integration Strategy

ภาพที่ 8 วิทยา สุหฤทดํารง (2546) ลอจิสติกสและการจัดการโซ<อุปทาน
จากภาพที่ 8 สรุปได-ว<าในกลยุทธการจัดการโลจิสติกสและห<วงโซ<อุปทาน เป9นการกําหนดน
โนบายและกําหนดทิศทาง เกี่ยวกับระบบโลจิสติกสขององคกร โดยผู-บริหารระดับสูงเป9นผู-นําในการ
กําหนดนโยบายและประกาศใช- ทั้งนี้การกําหนดกลยุทธ เป9นการค-นหาความต-องการของลูกค-า การ
วิ เ คราะหแสวงหาวั ต ถุ ป ระสงคของลู ก ค- า วิ เ คราะหป] จ จั ย ภายนอกที่ มีผ ลกระทบ อาทิ สภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฏหมาย เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต<อระบบโลจิสติกส โดย
กําหนดกลยุทธเริ่มจากจัดซื้อจัดหา การพยากรณความต-องการ และการบริการลูกค-า
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผู-วิจัยได-ศึกษาค-น คว-า งานวิจัย ที่เกี่ย วข-องกับ การวิจัย ครั้ง นี้ โดยใช-วัต ถุป ระสงคทาง
การศึกษามาเทียบเคียงกับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู-วิจัยสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข-องตามประเด็นของการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส ดังตารางต<อไปนี้
ตารางที่ 9 งานวิจัยภายในประเทศ
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
พิชิต พระพินิจ และ สํานักงานกองทุชน
คณะ (2558)
สนับสนุนการวิจัย
การศึกษาโซ<อุปทาน (สกว.)
การค-าในเส-นทาง
ภาคเหนือตอนล<าง
ประเทศไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว –
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันวิจัยเพื่อการ สํานักงานกองทุน
พัฒนาประเทศไทย สนับสนุนการวิจัย
(2558) การศึกษา
(สกว.)
ทบทวนผลงานด-าน
โครงสร-างพื้นฐาน
และการบริหารการ
จัดการระบบขนส<ง
และโลจิสติกสของ
ประเทศไทย

ขอคนพบจากงานวิจัย
เครื่องมือสําคัญในการประเมินศักยภาพโลจิสติสก
และโซ<อุปทานมีหลายองคประกอบ ทั้งในด-านโลจิสติกส
และโซ<อุปทาน เช<น LPI เป9นการประเมินศักยภาพ
ด-านระบบโลจิสติกสภาพรวม เพื่อนําไปสู<การกําหนด
ยุทธศาสตร SCOR เป9นเครื่องมือประเมินศักยภาพ
ของโซ<อุปทานทั้งในระดับองคกร ระดับธุรกิจ ตั้งแต<
ต-นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา

ยุทธศาสตรการวิจัยสําหรับโครงสร-างการพัฒนา
พื้นฐานและการบริหารการจัดการระบบการขนส<งใน
อนาคตโลจิสติกส คือ
1 พัฒนาโครงสร-างพื้นฐานควบคู<การบริหารห<วงโซ<
อุปทาน
2 ออกแบบโครงข<ายและการบริหารการจัดการด-าน
การจราจรอย<างมีประสิทธิภาพ
3 นโยบายที่สร-างความสมดุลระหว<างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม
4 บริหารมาตรฐานสากล ในเชิง เศรษฐกิจ วิศวกรรม
และ ความปลอดภัย
กาญจนวจี
ดุษฏีนิพนธรัฐ
จากการวิจัย พบว<า ในด-านต-นทุนการจัดเก็บ ต-นทุน
ธนโชติรุ<งสาทิส
ประศาสนศาสตร การยกขน ต-นทุนการขนส<งและต-นทุนการบริหาร
(2557) ประสิทธิภาพ ดุษฎีบัณฑิต
จัดการและความสําคัญเรื่องเวลาในการขนส<งในด-าน
และประสิทธิผล
มหาวิทยาลัย
เวลาในการจัดเก็บ การยกขน การเดินทางและการ
ของโลจิสติกสขนส<ง เทคโนโลยีราช
ตอบสนองการสั่งซื้อ และความน<าเชื่อถือในการขนส<ง
ข-าวไทยในเส-นทาง มงคลรัตนโกสินทร ในด-านการส<งมอบสินค-า การตอบสนองความ
ขนส<งจากจังหวัด
ต-องการของลูกค-าความเสียหายของสินค-า และการตี
นครสวรรค-ส<งออก
กลับของสินค-า
ต<างประเทศ
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ตารางที่ 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ)
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
อดิศักดิ์ กรรณณรงค วิทยานิพนธ สาขา
(2557) การวิเคราะห บริหารธุรกิจ
องคประกอบของ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ป]จจัยการดําเนินงาน ภาคใตที่มีอิทธิพล ต<อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกส
ของร-านจัดจําหน<าย
วัสดุก<อสร-างใน
ภาคใตฉกาจ วิสัย (2556) สํานักงานกองทุน
แนวทางการบริหาร สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
จัดการระบบ
คลังสินค-าสนามบิน
สุวรรณภูมิเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ขอคนพบจากงานวิจัย
พบว<า ป] จจัยหรื อองคประกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต< อ การ
จัดการโลจิสติกส ของร-านจําหน<ายวัสดุก<อสร-าง ซึ่ง
ป]จจัยที่ส<งผลมากที่สุดคือ การบริการ รองลงมาคื อ
กระบวนการสั่ง ซื้อ การติด ต<อ สื่อ สาร การจัด การ
คลังสินค-า การจัดการ โลจิสติกสย-อนกลับ การขนส<ง
และการจัดการสินค-าคงคลัง ตามลําดับ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานการจัดการโลจิสติกสเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผู-บริหารต-องให-ความสําคัญและมีนโยบายใน
การบริหารจัดการอย<างจริงจัง
ผลการศึกษาพบว<า การขนส<งสินค-า ทางอากาศและ
การบริหารจัดการคลังสินค-าท<าอากาศยาน สุวรรณภูมิยัง
ไม<ได-ประสิทธิภาพเทียบเท<ามาตรฐานสากล ซึ่งป]ญหา
ที่ผู-ประกอบการส<วนมากพบเจอคือ
1) ป]ญหาโครงสร-างพื้นฐาน สิ่งอา นวยความสะดวก
และการบริหารจัดการพื้นที่
2) ความไม<พร-อมของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช-ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค-าภายใน
พื้นที่เขตปลอดอากร
3) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถทั้งของ
หน<วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4) ความซับซ-อนของกฎระเบียบที่ เกี่ยวข-องกับพิธี
การศุลกากรและความไม<ชัดเจนของข-อกฎหมายใน
การดําเนินการนําเข-า-ส<งออกสินค-า ภายในพื้นที่เขต
ปลอดอากรทั้ ง นี้ เ ป9 น เพราะการขาดการวางแผน
พัฒนาอย<างเป9นระบบทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว
รวมถึงการขาดการประสานงานกันระหว<างหน<วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลระบบคลั ง สิ น ค- า ท< า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ
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ตารางที่ 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ)
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
สํานักงานกองทุน
วเรศรา วีระวัฒน
สนับสนุนการวิจัย
(2556) แผนงาน
(สกว.)
การศึกษาแนว
ทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
ขนส<งทางราง

วรินทร วงษมณี
สํานักงานกองทุน
(2556) โครงการ
สนับสนุนการวิจัย
ศึกษาผลกระทบของ (สกว.)
การเข-าสู<ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและ
การเป[ดเสรีทางการค-า
กับจีนเพื่อ จัดทํา
มาตรการดําเนินธุรกิจ
และมาตรฐานสินค-า
นําเข-า

ขอคนพบจากงานวิจัย
พบว<า งานวิจัยนี้ส ะท- อ นให- เ ห็ น ถึ ง ความสํา คั ญ ของ
ป]จจัยหลักด-าน ที่ต-องมีการปรับปรุงการให-บริการของ
รถไฟเพื่ อ ให- ภ าคอุ ต สาหกรรมสามารถเปลี่ ย นมาใชรูปแบบการขนส<ง สินค-า ทางรางได-มากขึ้น โดยป]จจัย
หลักที่สําคัญ 5 อันดับแรก ประกอบด-วย ความตรงต<อ
เวลา ความน<าเชื่อถือในการให-บริการ ค<าใช-จ<ายในการ
ขนส<ง ระยะเวลาที่ใช-ในการขนส<ง และความสะดวกใน
การเชื่อมต<อระบบอื่น โครงการวิจัยนี้ได-พัฒนาแบบจําลอง
Binary legit โดยใช-ฟ]งกชันอรรถประโยชน (Utility
function) ในการแสดงป] จ จั ย ที่ ส< ง ผลต< อ การเลือก
เปลี่ยนโหมดจากการขนส<งโดยรถบรรทุกเป9นการขนส<ง
สิ น ค- า ทางรางด- ว ยคอนเทนเนอรแบบเหมาคั น ของ
ผู-ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากผลการศึ ก ษาพบว< า อุ ต สาหกรรมไฟฟv า และ
อิเล็กทรอนิกสของไทยเป9นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
การส<งออกเป9น ส<วนใหญ< เมื่อเข-าสู<ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเป[ดเสรีทางการค-ากับจีนแล-ว อุตสาหกรรม
เครื่องใช-ไฟฟvาและอิเล็กทรอนิกสของไทยจะมีผลกระทบ
ที่สําคัญดงันี้ 1) ผลกระทบเชิงบวก ได-แก< ช<วยขยาย
โอกาสทางการค-าและการลงทุน เพิ่ม การจ-างงานของ
ประชากรในประเทศจากการขยายตัว รวมถึงกําแพง
ภาษี ที่เป9 นอุปสรรคต< อการนํา เข-า จะถูกยกเลิ ก ทํ าใหสินค-า มีต-นทุนที่ต่ําลง 2) ผลกระทบและข-อควรระวัง
ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ได- แ ก< สิ น ค- า ของ
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ และจีน เข-าสู<ตลาดไทยได-โดยไม<
มีภาระภาษี ทําให-ผู-ประกอบการไทยต-องแข<งขันมากขึ้น
ไม<มีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายให-มีความทันสมัย
เป9นอุปสรรคต<อนักลงทุน 3) อาจทําให-มีการย-ายฐาน
การผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆใน ASEAN
ที่มีต-นทุนและสภาพแวดล-อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อและ
เหมาะสมกว<า เช<นเวียดนาม และ 4) ตลาดสินค-าใน
ประเทศ (Domestic Market) ของไทยยังไม<มีกลไกใน
การปv อ งกั น ไม< ใ ห- สิ น ค- า คุ ณ ภาพต่ํ า กว< า ที่ ผ ลิ ต ได- ใ น
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเข-ามาขายใน ประเทศมากขึ้น
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ตารางที่ 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ)
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
นายวัชรโรจน
วิทยานิพนธ
งามแสงเนตร (2555) วิศวกรรม
การศึกษาเปรียบเทียบ อุตสาหการ
การจัดการระบบ
มหาวิทยาลัย
โลจิสติกสใน
เทคโนโลยีราช
อุตสาหกรรมยานยนต มงคล
ของผู-ประกอบการ
ผลิตชิ้นส<วนยานยนต
และผู-ให-บริการการ
ขนส<ง
นางสาวอุษณี
วิทยานิพนธ
กองรักษเวช (2555) สาขาวิชาการ
การเปรียบเทียบ
จัดการโลจิสติกส
คุณภาพบริการของ มหาวิทยาลัย
ผู-ให-บริการโลจิสติกส เทคโนโลยีพระจอม
ระหว<างประเทศ
เกล-าธนบุรี
มาเลเซียและไทย

ขอคนพบจากงานวิจัย
จากการวิจัย พบว<า การใช-บริการขนส<ง คือการลด
ต-นทุนด-านโลจิสติกสให-มากที่สุด การคัดเลือกหรือถูก
คัดเลือกบริษัทภายนอก (outsource) นั้น ป]จจัย
หลักที่ผู-ประกอบการและผู-ให-บริการขนส<งจะต-องใหความสําคัญมากที่สุด คือ เรื่องการส<งมอบสินค-าและ
บริการที่ตรงเวลา ผลการเปรียบเทียบจากมุมมองของ
ทั้งสององคกรมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน

จากการวิจัย พบว<า ผู-ให-บริการทางด-านโลจิสติกส
ของไทยมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส
และโซ<อุปทานที่ต่ํากว<าผู-ให-บริการโลจิสติกสของ
มาเลเซียอย<างชัดเจน วิเคราะหเพื่อหากลยุทธให-ผูให-บริการโลจิสติกสสามารถนํามาใช-เป9นแนวทางเพื่อ
เตรียมความพร-อมก<อนเข-าสู< AEC ซึ่งประกอบด-วย
กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงปvองกัน กลยุทธเชิงแก-ไข
และ กลยุทธเชิงรับ โดยให-ทุกฝ†ายให-ความร<วมมือกัน
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ตารางที่ 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ)
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
บุญทรัพย พานิชการ สํานักงานกองทุน
(2555) การศึกษา
สนับสนุนการวิจัย
ผลกระทบด-านการค-า (สกว.)
และโลจิสติกสจาก
การดําเนินการของ
ท<าเรือทวายประเทศ
สหภาพพม<า

สมพ งษ ศิ ริ โ สภ ณ
ศิ ล ป™ ( 2554) ก า ร
สั ง เคราะหงานวิ จั ย
ด- านโลจิ ส ติ ก สสิ น ค- า
เกษตรและอาหาร

ขอคนพบจากงานวิจัย
การจะพัฒนาประเทศไทยให-เป9นศูนยกลางด-าน
การค-า การลงทุนและโลจิสติกสในภูมิภาคอุษาคเนย
นี้ จําเป9นอย<างยิ่งที่จะต-องมีการพัฒนาโครงข<ายต<างๆ
ดังที่มีการเสนอแนะในรายงานฉบับสมบูรณนี้ และ
เพื่อให-เป9นไปตามแผนการดําเนินการในแต<ละช<วง
ระยะเวลาต<างๆจะต-องคํานึงถึง ระบบ Supply
Chain Network 2 ท<าเรือและเขตอุตสาหกรรม
โดยรอบตลอดแนวการเชื่อมโยงระหว<างกันด-วย โดย
การสร-างสมดุลทั้ง อุปสงค กับอุปทาน ในเชิงการค-า
การลงทุน การผลิต การขนส<งสินค-าเข-าออก ระหว<าง
2 ท<าเรือ รวมถึงผลประโยชนที่ภาคอุตสาหกรรม
โดยรอบตลอดแนวเส-นทางการเชื่อมโยงที่จะได-ใชประโยชนทั้ง การนําวัตถุดิบเข-าและการส<งออกด-วย
ต-นทุนรวมกิจกรรมโลจิสติกสที่เหมาะสม ตั้งแต<
กระบวนการรับเข-าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
แปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การกระจายสินค-า
จนกระทั่งการลําเรียงผ<านพิธีการเพื่อการส<งออก
เสมือนการพัฒนาท<าเรือแหลมฉบังที่ผ<านมาในอดีต
ควบคู<กับการพัฒนาผลลัพธเชิงนวัตกรรมด-านการ
ออกแบบ การผลิตขั้นสูง การบริการเหนือความ
คาดหวัง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของอัตราค<าจ-าง
แรงงานขั้นต<าที่มีราคาถูกในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย ก็จะทําให-เกิดผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจตลอด
แนวเส-นทาง และการใช-อัตถประโยชนจากการลงทุน
ของภาครัฐอย<างแท-จริง
สํ า นั ก งานกองทุ น ยุทธศาสตรการวิจัยครั้งนี้พบว<า ขีดความสามารถใน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย การแข< ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมและอาหารของไทย
(สกว.)
แก-ไขที่จุดอ<อนพื้นฐานที่ส<งผลต<อประสิทธิภาพด-านโล
จิติกสในห<วงโซ<สินค-าเกษตรและอาหารของไทย และ
เสริมสร- างความเข- มแข็งให-กับ การจั ดการโลจิติกส
และโซ<อุปทานสินค-าเกษตรและอาหารของไทย อีก
ทั้ ง ต- อ งมุ< ง สร- า งโอกาสและความยั่ ง ยื น ให- กั บ
อุตสาหกรรมสินค-าเกษตรและอาหารของไทย
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ตารางที่ 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ)
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
ณัฐพงศ ชูโชติถาวร วิทยานิพนธ
(2554) ผลกระทบ
สาขาวิชาการ
จากโครงการท<าเรือ จัดการโลจิสติกส
น้ําลึกทวายต<อ
มหาวิทยาลัย
ระบบโลจิสติกสของ เทคโนโลยีพระจอม
ผู-ประกอบการใน
เกล-าธนบุรี
อุตสาหกรรมหลัก
ภายในประเทศไทย

ขอคนพบจากงานวิจัย
ในป] จ จุ บั น ประเทศพม< า ได- มี ก ารดํ า เนิ น โครงการ
ก< อสร- างท< าเรื อน้ํ าลึ ก ภายในประเทศหรื อโครงการ
ท< าเรื อน้ํ าลึ กทวายสํ าหรั บ การขนส< งสิ น ค- าผ< านทาง
มหาสมุ ท รอิ น เดี ย และเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมหลั ง
ท<าเรือที่มีศักยภาพในการรองรับการลงทุนทางด-าน
อุตสาหกรรมประเภทต<างๆ โดยโครงการดังกล<าวอาจ
ส< ง ผลกระทบให- เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการ
เลือกใช-บริการท<าเรือแหลมฉบังจากผู-ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต<างๆภายในประเทศไทย
นางสาวจิรภา
วิทยานิพนธ
จากการวิจัย พบว<า ป]ญหาที่เกิดมาจากความผิดพลาด
ป]ญญาศิริ (2553)
สาขาวิชาการ
และความล< า ช- า ของกระบวนการส< ง ออกจะต- อ ง
การปรับปรุง
จัดการโลจิสติกส กํ า หนดแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การทํ า งานให- มี
ประสิทธิภาพการ
มหาวิทยาลัย
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น ตามหลั ก ECRSจั ด ทํ า
ทํางานของฝ†าย
เทคโนโลยีพระจอม ฐานข- อ มู ล ที่ เ ป9 น มาตรฐานในการทํ า งานและ
เอกสารส<งออก
เกล-าธนบุรี
ดํ า เนิ น การออกแบบโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป (Export
กรณีศึกษา บริษัท
Project)เพื่ อใช-ในการจั ด เก็ บ ข- อ มู ล เกี่ ย วกั บ จัดทํา
ซี.พี. อินเตอรเทรด
เอกสารของพนักงานในแผนก ซึ่ งภายหลังจากจาก
จํากัด
การปรับปรุงและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปใช- ผลที่
ได-คือทําให-ระยะเวลาในการจัดทําเอกสารแต<ละชิ้น
ลดลง ลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดทําเอกสาร
นอกจากนี้ยังทําให-การทํางานของฝ†ายเอกสารส<งออก
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
รศ.ดร.รุธิร พนมยงค สํ า นั ก งานกองทุ น จากการวิ จ ั ย พบว< า ป] จ จั ย สู< ค วามสํา เร็ จ สํา หรั บ
และคณะ(2552)
สนั บ สนุ น การวิ จั ย การค-าระหว<างประเทศในภูมิภาคนี้ เพื่อเจ-าของธุรกิจ
การศึกษาระบบ
(สกว.)
ไทยสามารถจะจัดส<งสินค-าไปให-ลูกค-า ณ สถานที่และ
โลจิสติกสของการค-า
ในเวลาที่ต-องการ โดยจะต-องทราบขั้นตอนการจัดส<ง
ไทย-จีน เพื่อรองรับ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพื้ น ฐานทั้ ง หมดที่ มี อ ยู< ใ น
ข-อตกลงการค-าเสรี
การค- า ชายแดนและการค- า ผ< า นแดนในภู มิ ภ าคนี้
อาเซียน-จีน
ตลอดจนกฎระเบียบต<างๆและนโยบายที่เกี่ยวข-องกับ
การค-าระหว<างไทยกับจีนและประเทศในกลุ<มอาเซียน
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ตารางที่ 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ)
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
นางสาวชาคริยา ธา วิทยานิพนธ
ระรูป(2552).การ
สาขาวิชาการ
วิเคราะหต-นทุนและ จัดการโลจิสติกส
การลดต-นทุนโลจิ
มหาวิทยาลัย
สติกส กรณีศึกษา
เทคโนโลยีพระจอม
บริษัท กาว
เกล-าธนบุรี
อุตสาหกรรม

ขอคนพบจากงานวิจัย
จากการวิจัย พบว<า ค<าใช-จ<ายที่สูงมาจากค<าแรงและ
ค<าน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนส<ง ซึ่งถ-าต-องการที่จะลด
ต-นทุนให-ได-ดีที่สุดต-องมีการมุ<งเน-นการลดต-นทุนไปใน
กิ จ กรรมที่ ส ามารถทํ า ได- ทั น ที โ ดยไม< เ พิ่ มค< า ใช- จ< า ย
ดังนั้นพบว<าการรวบคําสั่งซื้อและการจัดเส-นทางการ
หยิบสินค-าจะทําให-ระยะทางในการหยิบลดลงเฉลี่ย
วันละ 30% ซึ่งระยะทางที่ลดลงย<อมส<งผลให-ต-นทุน
ค<าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลงและช<วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานในกิจกรรมโลจิสติกสให-องคกรต<อไป
สุเมธ อนันตวิลาสการ วิทยานิพนธ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว<า ต-นทุนส<วนใหญ<เกิดขึ้นใน
(2552) วิเคราะห
สาขาวิชาการ
กิ จ กรรมการขนส< ง สิ น ค- า และการสื ่ อ สารด- า น
ต-นทุนฐานกิจกรรม จัดการโลจิสติกส โลจิ สติกส ซึ่งมี สัดส<วนสูงถึงร- อยละ 52 และ 35
กรณีศึกษา บริษัท
มหาวิทยาลัย
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับต-นทุนกิจกรรมด-านอื่นๆ
เทคโนโลยีพระจอม ผู-วิจัยจึงเห็นว<าองคกรแห<งนี้ควรเร<งแก-ไขโดยเริ่มจาก
ขนส<งด<วนระหว<าง
ประเทศทางอากาศ เกล-าธนบุรี
จุดนี้ เป9 นจุ ดแรก หากต-องการปรับ ลดต-น ทุนในการ
ดําเนินงานโดยรวมขององคกร และเมื่อดูลึกลงไปใน
รายละเอี ย ดก็ จ ะทราบว< า สิ่ งที่ ทําให-ต-น ทุ น สู งนั้ น ที่
แท-จริงเกิดจากค<าแรง และค<าเช<าพื้นที่ ซึ่งถ-าต-องการ
ที่จะลดต-นทุนให-ได-ดี ก็ควรมีการพิจารณาในรายละเอียด
ของค<าใช-จ<ายข-างต-นใหม<
ภัชรี นิ่มศรีกุล,
วิทยานิพนธ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด- นํ า เสนอการคั ด เลื อ กพื้ น ที่ จั ด ตั้ ง
อภิชาต โสภาแดง
มหาวิทยาลัยเชียง ศูนยกลางโลจิสติกสด-านการขนส<งสินค-าในประเทศไทย
(2551) การประยุกต ใหม<
โดยได-คัดกรองกลุ< มจังหวัดจากจังหวัดที่ อยู<บ นแนว
การตัดสินใจแบบ
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ – ใต- ตามแนวทางของ
หลายหลักเกณฑใน
ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย ทั้งนี้เพื่อให-ได-มาซึ่งพื้นที่ที่
การคัดเลือก
เหมาะสมมากที่ สุ ด ในมุ ม มองเชิงวิศวกรรม จึงไดศูนยกลางโลจิสติกส
ประยุ ก ตใช- ก ารตั ด สิ น ใจแบบหลายหลั ก เกณฑ
ด-านการขนส<งสินค-า
(Multiple Criteria Decision Making , MCDM)
ในประเทศไทย
ด-วยวิธีการ TOPSIS (Technique for Order
Preference by Similarity to Ideal Solution)
และวิธีการ AHP (Analytic Hierarchy Process)
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ตารางที่ 9 งานวิจัยภายในประเทศ (ต<อ)
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
นายนพรัตน กลัด
สํ า นั ก งานกองทุ น
เจริญ (2548)
สนั บ สนุ น การวิ จั ย
การศึกษา
(สกว.)
กระบวนการโลจิ
สติกสในการส<งออก
เม็ดพลาสติกไปจีน

ตารางที่ 10 งานวิจัยต<างประเทศในประเทศ
ผูวิจัย – หัวขอวิจัย
ที่มา
Mustakim Melan
Universiti Utara
(2016) Developing a
Malaysia
Mitigation
Framework on
Traffic congestion
Involving
Commercial
vehicles at TransBorder Checkpoints
of Bukit Kayu Hitam
Malaysia and sadao
Thailand

ขอคนพบจากงานวิจัย
จากการวิ จั ย พบว< า รัฐ บาลควรสร- า งและพัฒนา
เส-นทางรถไฟจากแหล<งอุตสาหกรรมไปยังท<าเรือแหลมฉบัง
และส< ง เสริ ม ให- มี ก ารใช- ง านอย< า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากมีสินค-าหลายชนิด เช<น เม็ดพลาสติก ยาง
สังเคราะห และผลิตภัณฑป[โตรเคมีอื่นๆ เหมาะสมที่
จะขนส<งทางรถไฟ และควรมีการพัฒนาให-มาบตาพุด
เป9นแหล<งรวบรวมสินค-าอุตสาหกรรมดังกล<าว ทั้งจาก
สินค-าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่
อุตสาหกรรมใกล-เคียงในจังหวัดระยอง เพื่อขนส<งโดย
ทางรถไฟต<อไปยังท<าเรือแหลมฉบัง รวมถึงควรพัฒนา
กิจการพาณิชยนาวีและมีการจัดตั้งสายการเดินเรือ
ของประเทศไทยเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
จัดการโลจิ สติ กส และลดต- นทุ นด- านโลจิส ติกสของ
ภาคอุ ตสาหกรรมเพื่ อเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข<งขัน
ขอคนพบจากงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบระบบจราจรในขนส<งให-เกิดประ
สิ ทฺ ธิ ภ าพที่ ด< า นศุ ล กากรสะเดาในประเทศไทยที่
เชื่อมต<อกับ เคดะห ประเทศมาเลเซีย ควรจะมีการ
วางนโยบายร<วมกันทั้ง 2 ประเทศ โดยส<วนที่เข-ามามี
บทบาทมากที่สุดคือ ภาครัฐ และเอกชน ที่มีหน-าที่
โดยตรง โดยเฉพาะในด- า นโครงสร- า งพื้ น ฐาน สิ่ ง
อํ า นวยความสะดวกทางการค- า ระบบศุ ล กากร
ตล อ ด จ น เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร ข น ส< ง ที่ ทั น ส มั ย
นอกจากนั้ น ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง สมาคมหรื อ องคกร
เฉพาะด-านโลจิสติกสทั้ง 2 ประเทศ
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ที่มา
ขอคนพบจากงานวิจัย
Lee (2014
A cross-country การระบุน้ําหนักและป]จจัยที่มีอิทธิพลต<อการจัดส< ง
study of
สิ น ค- า เพื่ อ สามารถแข< ง ขั น กั บ ประเทศอื่ น และ
competitivenes นโยบายการจัดส<งสินค-า ผลจากแบบสอบถามและวิธี
s of the
ของ Delphi โดย มีป]จจัยทั้งหมด 24 ป]จจัยที่ได-รับ
shipping
การคั ด เลื อ กจากมุ ม มองในทางปฏิ บั ติ ใ นขณะที่
industry
น้ําหนักของป]จจัยที่จะถูกกําหนดโดยการประยุกตใชกระบวนการของการวิเคราะห (AHP) ผลที่ได-จาก
การวิเคราะหนั่นคือ ขึ้นอยู<กับศักยภาพในการแข<งขัน
ของประเทศแต< ล ะประเทศ ซึ่ งมี ข- อเสนอแนะเพื่ อ
พัฒนาบางนโยบายสําหรับแต<ละกลุ<มของประเทศที่มี
ลั ก ษณะคล- า ยกั น ทั้ ง นี้ อ ยู< กั บ การพั ฒ นาของแต< ล ะ
ประเทศด-วย
Nkendah (2013)
Estimating the พบว< า ทางเลื อ กในการศึ ก ษาการบู ร ณาการระดั บ
informal cross- ภูมิภาคภายในของเศรษฐกิจและการเงินชุมชนภาค
border trade of กลางของแอฟริกาโดยยึดการเปลี่ยนแปลงของผู-ค-า
agricultural
ข-ามพรมแดนเพื่อประเมินปริมาณหรือมูลค<าของหลุด
and
รอดการค-าข-ามพรมแดนระหว<างประเทศแคเมอรูน
horticultural
และชุ ม ชนภาคกลางของแอฟริ ก า ผลการศึ ก ษา
commodities พบว<าในป> 2008 ปริมาณสินค-าการเกษตรและพืช
between
สวนที่ ส< ง จากแคเมอรอนให- ชุ ม ชนภาคกลางใน
cameroon and แอฟริกาสูงแค< 155 000 ตัน มีมูลค<าประมาณเกือบ
its CEMAC
38 ล-านฟรังก CFA และแสดง 0.4% GDPของ
neighbours
ประเทศแคเมอรูนในเง<ของความสัมพันœธแสดงให-เห็น
ว<าการค-าที่ไม<ได-จดทะเบียนเท<ากับ 96% ของการค-œา
ที่จ ดทะเบีย นและส<ว นใหญ<มีสิน ค-าการเกษตรและ
พืชสวน
Islam (2013)
Logistics and
เสนอหลักการและวิธีการเบื้องต-นที่ใช-ในการจัดการ
supply chain
ห< ว งโซ< อุป ทานและโลจิ ส ติ ก สซึ่ ง ประกอบด- ว ยการ
management กล<าวถึงป]จจัยพื้นฐานและอธิบายคําที่เกี่ยวข-อง และ
นโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข-องกับโลจิสติกส การ
ให-บริการขนส<งสินค-าของสหภาพยุโรป
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Jose de et al.
International
พบว<าพัฒนาวิธีการเพื่อใช-ในการวัดและตรวจสอบใน
(2012)
journal:
การเข-าถึงกลุ<มการค-าตลาดใหญ<ของภาคอุตสาหกรรม
Market access in
SciVerse
และกลุ< ม ประเทศโดยใช- ค วามแตกต< า งของกลุ< ม
global and regional ScienceDirect. ผู-บริโภคเป9นรูปแบบในการประเมินผลกระทบของ
trade
เขตการค- า พรมแดนของประเทศในระดั บ ภู มิ ภ าค
และระดับ สากล ซึ่ง ผลการศึกษาพบว<า ป]ญ หาการ
ด-านการแข<งขันเข-าถึงตลาดของผู-ส<งออกในประเทศ
กําลังพัฒนาสูงกว<า 50% เมื่อเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแล-วอีกทั้งอัตราภาษีศุลกากรยังคงมีอิทธิพล
ต<อรูปแบบการค-า
Fernandez (2011)
Trade transport งานวิจัยนี้เพื่ อตรวจสอบผลกระทบของการค-าและ
and
นโยบายด-านสิ่งแวดล-อมต<อคุณภาพอากาศที่ท<าเรือ
environment ตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโก โดยมีการควบคุม
linkages at the ป] จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต< อ คุ ณ ภาพอากาศเช< น คุ ณ ภาพ
U.S.–Mexico
อากาศของเมืองใกล-ชายแดน ปริมาณของกระแส
border: Which การจราจรและความแออัด ส<งผลให-หลังจากป> 2004
policies
คุ ณ ภาพอากาศดี ขึ้ น ในขณะที่ มี น โยบายด- า น
matter?
เครื่ อ งยนตดี เ ซลจะเห็ น ได- ว< า การใช- ส องนโยบาย
การค- า ที่ มี เวลาการดํ า เนิ น งานที่ แตกต< า งกั นไปทั้ ว
เมืองท<าตามแนวชายแดนระหว<างประเทศ
Imran et al.(2011) The impact of พบว< า ค<าใช-จ< ายในการค-ามีบ ทบาทที่สําคัญในการ
trade costs on กําหนดระดับ ของการค-าที่ เกิ ดขึ้ นระหว<างประเทศ
exports: An
ค< า ใช- จ< า ยในการแยกส< ว นในการค- า เป9 น ค< า ใช- จ< า ย
empirical
ธรรมชาติเบื้องหลังชายแดน' ค<าใช-จ<ายหลังการค-า
modeling
ชายแดนเป9 น ค< า ใช- จ< า ยชั ด เจนหลั ก เขตแดน และ
ค< า ใช- จ< า ยโดยนั ย เขตแดนการวั ด ผลกระทบของ
องคประกอบของการเปลี่ ย นแปลงในการส< ง ออก
ระหว<างประเทศในกรณีที่ไม<มีข-อมูลที่สมบูรณในทุก
องคประกอบของค<าใช-จ<ายในการค-าในประเทศและ
ประเทศคู< ค- า กรณี ศึ ก ษาประเทศปากี ส ถานผล
การศึ ก ษาพบว< า การเติ บ โตของการส< ง ออกของ
ปากีสถานระหว<างป> 1999 และ 2004 ส<วนใหญ<มา
จากการลดลงของค<าใช- จ<ายชั ดเจนและโดยนัย เขต
แดนในการค-าระหว<างประเทศคู<ค-า
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Yeong Cheah (2010) Community
บทบาทของกลุ<มคณะกรรมการที่ปรึกษาจริ ยธรรม
engagement
ชุมชนเขตชายแดนจังหวัดตาก T-CAB มีบทบบาท
on the Thaiและเปvาหมายที่คาดว<าจะมีการพัฒนาการทํางานใหBurmese
มากขึ้น โดยการปรึกษาหารือกับ T-CAB นั้นสามารถ
border:
ปรั บ ปรุ ง ในด- านการดํ า เนิ น งานและจริ ย ธรรมของ
rationale,
การศึกษา
experience and
lessons learnt
Nguyen (2010)
Causal nexus งานวิจัยนี้เพื่อหาความกระจ<างในบริบทของประเทศ
between the ออสเตรเลีย โดยมีกรอบ VAR ใช-ในการสํารวจ
transport and ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหว<างการค-าออสเตรเลีย
logistics sector กั บ จี น และการพั ฒ นาระบบการขนส< ง และภาค
and trade: The โลจิสติกสของออสเตรเลีย
case of
Australia
Sanogo et al. (2008) Rice market
การปรับเกณฑ ราคาค<าการเบี่ยงเบนทางในลบจาก
integration and ความสมดุลในระยะยาวจะเร็วกว<าการปรับเปลี่ยนใน
food security เชิงบวก นั่นคือกระแสการค-าส<วนใหญ<มาจากอินเดีย
in Nepal: The สู<เนปาล โดยผู-ค-าจะปรับราคาสูงขึ้นเพื่อให-สอดคล-อง
role of cross- กั บ มู ล ค< า ระยะยาวค< อ นข- า งสมดุ ล มากขึ้ น อย< า ง
border trade
รวดเร็วในกรณีของการเบี่ยงเบนราคาติดลบ ทั้งนี้
with India
ขึ้นอยู<กับนโยบายการรักษาเสถียรภาพของราคาใน
เนปาล ในป]จจุบันเพิ่มบริบทของระดับโครงสร-างของ
การสํารองอาหารแห<งชาติและนโยบายระยะสั้น อีก
ทั้งกําหนดเปvาหมายผู-ประกอบการที่มีความเสี่ยงมาก
ที่สุดในการเพิ่มขึ้นของราคาในระยะยาวการปรับปรุง
โครงสร-างพื้นฐานการขนส<งระหว<างศูนยกลางตลาด
ในส<วนของการค-าข-ามพรมแดนอย<างเป9นทางการกับ
อินเดียจะปรับลดค<าใช-จ<ายในการทําธุรกรรม
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Leung (2006)
Cross-border
ข- อ ค- น พบคื อ เสนอป] ญ หาการจั ด การยานพาหนะ
logistics with
ของโลจิ ส ติ ก สการค- า ชายแดน ตามนโยบายเป[ด
fleet
ประตูในประเทศจีนส<งผลให-ผู-ผลิตในฮ<องกงย-ายฐาน
management: การผลิ ต ไปยั ง ประเทศจี น การค- า ชายแดนมี ข- อ
A goal
ได-เปรียบในส<วนของต-นทุนการผลิตที่ต่ํากว<า ค<าจ-าง
programming ที่ลดลงและลดค<าใช-จ<ายในการเช<าโดยฮ<องกงจะเป9น
approach
ศูนยกลางทางโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพเพียบพร-อม
ด- ว ยสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกการขนส< ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไดสํ า หรั บ การส< ง ออกซึ่ ง งานวิ จั ยนี้ ไ ด- นํ า เสน อ
แบบจํ า ลองการวิ เคราะหสํ าหรั บ ป] ญหาโลจิ ส ติ ก ส
การค- า ชายแดนนอกจากนี้ ยั งอธิ บ ายถึ งกรอบการ
ทํางานสําหรับการใช-มาตรการความคิดเห็นของผู-มี
อํานาจตั ดสิ นใจเพื่ อกํ าหนดลํ าดั บ ความสํ าคั ญของ
เปvาหมายและค<าเปvาหมายผลจากการวิเคราะหแสดง
ให- เ ห็ น ถึ ง ผู- มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจสามารถค- น หาความ
ยืดหยุ<นและความทนทานของรูปแบบที่นําเสนอโดย
การปรับลําดับความสําคัญของเปvาหมายที่เกี่ยวกับ
ความสําคัญของแต<ละวัตถุประสงค
Fadahunsi (2002)
Entrepreneursh ผลการวิ จั ย พบว< า การปฏิ บั ติ ที่ ผิ ด กฎหมายเป9 น ที่
ip and
แพร<หลายโดยแสดงให-เห็นจากความเข-าใจว<ามีป]จจัย
Illegality:
ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต< อ ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว< า ง
Insights from
ผู-ประกอบการและการค-าที่ผิดกฎหมายทั้งในบริบท
the Nigerian
ตะวันตกและไนจีเรีย แต<ในสองบริบทมีความสัมพันธ
cross-border
ของระหว< า งป] จ จั ย แตกต< า งกั น มากในแง< ข อง
Trade
ผลกระทบนโยบาย การทําผิดกฏหมายของการค-ามี
ประโยชนบางอย<างทีœจะได่ สร-างหลายร-อยงานและ
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข- อ งซึ่ ง ช< ว ยให- ผู- ค- า จะทํ า งานได- อ ย< า ง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของการทุจริต การล<วง
ละเมิด และความไม<แน<นอนผู-ค-าส<วนใหญ<ได-เรียนรู-ที่
จะอยู<กับผลกําไรจากการทําผิดกฏหมาย แต<อย<างไร
ก็ ตามยั งคงต- องการที่ จ ะค- าในระบบที่ ถูกกฎหมาย
และไม< เ กิ ด ความเครี ย ดมากผิ ด กฏหมายเกี่ ย วกั บ
ความสมดุ ลเป9นผลร- ายมากกว< าที่เป9นประโยชนต< อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
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Kee hung Lai (2002) Measures for เพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร- า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด
evaluating
ประสิทธิภาพห<วงโซ<อุปทานในการขนส<งโลจิสติกส
supply chain
โดยใช- รู ป แบบการดํ า เนิ น งานโซ< อุ ป ทานและ
performance in มาตรการต<าง ๆ ผลการวิจัยแสดงให-เห็นว<าเครื่องมือ
transport
ที่ใช-ในการวัดมี ความน< าเชื่ อถื อและถูกต- องสํ าหรั บ
logistics
การประเมิน ห<วงโซ<อุปทานในการขนส<งโลจิสติกส
Watcharejyothin
Effects of
พบว< า ผลกระทบของการพั ฒ นาไฟฟv า พลั ง น้ํ า ใน
(2000)
cross-border
ประเทศลาวและการค-าอํานาจระหว<างลาวและไทย
power trade
โดยรูปแบบ Markal< ที่ใช-สําหรับระบบพลังงานแบบ
between Laos บู ร ณาการของลาวและไทยได- รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ
and Thailand: ประเมินผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรพลังงาน
Energy security และการค- า เพื่ อ ตอบสนองความต- อ งการพลั ง งาน
and
แห<งชาติของทั้งสองประเทศจากรูปแบบแสดงให-เห็น
environmental ว<า 80% คือการแสวงหาผลประโยชนจากแหล<งน้ํา
implications
ในประเทศลาวจะส<งผลให-เกิดการค-าอํานาจระหว<าง
สองประเทศอีกทั้งค<าใช-จ<ายของระบบพลังงานแบบ
บูรณาการพบว<าลดลงเล็กน-อยแต<มันจะลดการปล<อย
กŠาซ CO2 ลง 2% ประเทศไทยเป9นประเทศที่คาดว<า
จะได- รั บ ประโยชนจากระดั บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของการใชพลังงานที่นําเข-าจากประเทศลาวในแง<ของค<าใช-จ<าย
ที่ต่ํากว<าระบบพลังงานที่มีคุณภาพสิ่งแวดล-อมที่ดีขึ้น
และหลากหลายมากขึ้นของแหล<งพลังงาน เมื่อเทียบ
กับลาวจะกลายเป9นผู-ส<งออกพลังงานสุทธิรายได-การ
ส< ง ออกที่ สํ า คั ญ และการปรั บ ปรุ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
รายได- จ ากการส< งออกพลั งงานต< อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ค<าใช-จ<ายของระบบพลังงานทั้งหมดจากการแสวงหา
ผลประโยชนสูงสุดของทรัพยากรไฟฟvาพลังน้ํา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น” เป+ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) มี
วัตถุประสงคเพื่อ1) เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
การเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2) เพื่อศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพื่อสรAางกลยุทธการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
การวิจัยครั้งนี้แบCงการวิจัยออกเป+น 3 ขั้นตอน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคและคําถามการวิจัย ดังนั้น
เพื่อใหAงานวิจัยมีความสมบูรณ ผูAวิจัยไดAกําหนดรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการวิจัยดังนี้
วิธีที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป+นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาบริบทการ
พัฒนาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ การเขAาสูCป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
รวมถึงศักยภาพของระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยนําความรูAที่ไดAมาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อหากลยุทธการพัฒ นาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยผูAวิจัยกําหนดขอบเขต
การวิจัย
การเลือกพื้นที่
ผูAวิจัยไดAเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ไดAแกC ดCานศุลากากรสะเดา และดCานศุลกากรปา
ดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป+นพื้นที่ ที่มีมูลคCาการคAาจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซียมากที่สุดในประเทศไทย และมีเขตพื้นที่ติดตCอกับประเทศมาเลเซีย ในการเลือกพื้นที่
วิจัย ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 แผนที่แสดงเขตพี่ดCานศุลกากรปาดังเบซารที่มีเขตพื้นที่ติดตCอประเทศมาเลเซีย
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ภาพที่ 10 แผนที่แสดงเขตพี่ดCานศุลกากรปาดังเบซารและดCานศุลกากรสะเดาที่มีเขตพื้นที่เชื่อมตCอ
ประเทศมาเลเซีย
จากการเลือกพื้นที่ โดยผูAวิจัยไดAดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตCอไปนี้
1. ศึกษาขAอมูลเบื้องตAนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย
และสืบคAนจากอินเทอรเน็ต
2. ตรวจสอบรายชื่อดCานศุลกากรที่มีอาณาเขตติดตCอกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียเป+นประเทศคูCคAาอันดับ 1 ของประเทศไทยในกลุCมอาเซียน ผูAวิจัยจึงไดAเลือกศึกษา
เขตพื้ น ที่ อํา เภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลา ซึ่ ง เป+ น อาณาเขตที่ มี พื้นที่ติดตCอประเทศมาเลเซีย เพื่อ
ดําเนินการในการวิจัยครั้งนี้ ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงดCานที่มีพื่นที่ติดตCอระหวCางประเทศไทย-มาเลเซีย
จังหวัด
พื้นที่ของไทย
พื้นที่ของมาเลเซีย
สงขลา
ดCานสะเดา อ.สะเดา
ดCานบูกิตกายูฮีตัมรัฐเคดาห
สงขลา
ดCานปาดังเบซาร อ.สะเดา
ดCานปาดังเบซารรัฐเปอรลิส
สงขลา
ดCานบAานประกอบ อ.นาทวี
ดCานบAานดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห
นราธิวาส
ดCานสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก ดCานรันตูปTนยังรัฐกลันตัน
นราธิวาส
ดCานตากใบ (ทCาเรือ) อ.ตากใบ ดCานเป+งกาลันกูโบรัฐกลันตัน
นราธิวาส
ดCานบูเกUะตา อ.แวAง
ดCานบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน
ยะลา
ดCานเบตง อ.เบตง
ดCานบูกิตบือราปVตรัฐเคดาห
สตูล
ดCานวังประจัน อ.ควนโดน
ดCานวังเกวียนรัฐเปอรลิส
สตูล
ดCานสตูล (ทCาเรือ) อ.เมืองสตูล ทCาเรือกัวลาเปอรลิสรัฐเปอรลิส
ทCาเรือเจตตีกัว ลังกาวีรัฐเคดาห
ทCาเรือเทลก อีกวา ลังกาวีรัฐเคดาห
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ฐานขอมูลจุดผ&านแดนประเทศไทย มาเลเซีย (กรุงเทพฯ:
กองการตCางประเทศ, 2556).
ผูAวิจัยไดAคัดเลือกพื้นที่อําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก ดCาน
ศุลกากรสะเดา และดCานศุลกากรปาดังเบซารเป+นดCานศุลกากรที่มีมูลคCาการคAาสูงที่สุดในประเทศไทย
ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ดCานที่มูลคCาการคAาสูงสุด 10 อันดับ
ชื่อด&าน
ดาน
1. ดCานศุลกากรสะเดา
2.ดCานศุลกากรปาดังเบซาร
3.ดCานศุลกากรสังขละบุรี
4.ดCานศุลกากรหนองคาย
5.ดCานศุลกากรอรัญประเทศ
6.ดCานศุลกากรคลองใหญC
7.ดCานศุลกากรมุกดาหาร
8.ดCานศุลกากรระนอง
9.ดCานศุลกากรแมCสอด
10.ดCานศุลกากรพิบูลมังสาหาร

มาเลเซีย
มาเลเซีย
พมCา
ลาว
กัมพูชา
กัมพูชา
ลาว
พมCา
พมCา
ลาว

จังหวัด
สงขลา
สงขลา
กาญจนบุรี
หนองคาย
สระแกAว
ตราด
มุกดาหาร
ระนอง
ตาก
อุบลราชธานี

มูลค&าการคา
(ลานบาท)
307,221
241,810
97,583
46,707
36,786
28,453
27,593
25,334
22,107
9,658

ที่มา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ, การพัฒนาระบบโลจิสติกส2ของไทย
ฉบับที่ 2 (2556-2560) การอํานวยความสะดวกทางการคาและการจัดการโซ&อุปทานเพื่อ
ความสามารถในการแข&งขัน (กรุงเทพฯ: สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ,
2556)
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วิธีและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูAวิจัยแบCงการวิจัยออกเป+น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย – มาเลเซียก&อนเขาสู&ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1. ศึกษาและวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวขAองกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซีย
2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย –
มาเลเซียก&อนเขาสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ และประเมิ น ศั ก ยภาพระบบโลจิ ส ติ ก สโดยใชA เครื่ อ งมื อดั ช นี ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส (Logistic Performance Index : LPI)
2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
ขั้นตอนที่ 3 การสรางกลยุทธ2ร ะบบโลจิสติกส2ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. การวิเคราะหสภาพแวดลAอมภายในดAวยเครื่องมือ Value Chain
2. การวิเคราะหสภาพแวดลAอมภายนอกดAวยเครื่องมือ PESTEL
3. การวิเคราะหสภาพแวดลAอมภายในและภายนอกดAวย SWOT
4. การทํา TOWS MATRIX
5. การสนทนากลุCม (Focus Group)
จากขั้นตอนดังกลCาวผูAวิจัยสรุปเป+นขั้นตอนการวิจัยตามภาพที่ 11 ไวAดังนี้
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ขั้นตอนการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจยั

ผลลัพธ

ขั้นตอนที่ 1
1. การวิเคราะหกรอบ
แนวคิดการวิจัย
2. การวิเคราะหบริบทการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซีย
กCอน AEC

1. ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวขAองทั้งในประเทศ
และตC า งประเทศ โดยการวิ เ คราะหเอกสาร
(Content Analysis)
2. สัมภาษณผูAเชี่ยวชาญและผูAทรงคุณวุฒิ ที่มีสCวน
เกี่ ยวขAอ งกั บ บริ บทการพัฒนาระบบโลจิ สติ กส2
ประเทศไทย – มาเลเซีย จํานวน 30 คน

ขั้นตอนที่ 2
1.การศึกษาศักยภาพภายใน
และภายนอกของระบบโลจิ
ส ติ ก ส ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย –
ม า เ ล เ ซี ย กC อ น เ ขA า สูC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ และประเมิ น ศั ก ยภาพ
ระบบโลจิ ส ติ ก สโดยใชA เ ครื่ อ งมื อ ดั ช นี ชี้ วั ด
ศั ก ย ภ า พ ท า ง โ ล จิ ส ติ ก ส ( Logistic
Performance Index : LPI)
2. สัมภาษณผูAเชี่ยวชาญและผูAทรงคุณวุฒิ ที่มี
สCวนเกี่ยวขAองกับศักยภาพของระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซีย เป+นกลุCมผูAใหAขAอมูล
เดียวกับ ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3
การสรA า งกลยุ ท ธระบบโลจิ
สติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน

รายงานผลการวิจยั

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการวิจัย

1 สรAางกลยุทธโดยการวิเคราห
สภาพแวดลAอม โดยการใชA
เทคนิค SWOT Analysis และ
TOWS MATRIX และ Value
Chain ในการกําหนดกลยุทธ
2. จัดประชุมสนทนากลุCม
ผูAเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน

1.กรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฏี
2.ไดAขAอมูลบริบทโลจิ
สติกสระหวCางประเทศ
ไทยและมาเลเซียกCอน
AECปy2559

1ศักยภาพของระบบโลจิ
สติ ก สประเทศไทย –
มาเลเซีย

กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิ
สติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

รายงานผลการวิจัย
กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
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จากภาพที่ 11 ผูAวิจัยสามารถนําเสนอรายละเอียดขั้นตอนการทําวิจัยแตCละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย – มาเลเซียก&อนเขาสู&ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 ศึกษาขAอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบโลจิสติกสของประเทศไทย-มาเลเซีย
กCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาเชิงเอกสาร โดยศึกษาจาก แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ขั้นตอนที่ 1.2 สัมภาษณเชิงลึก (In –Depth Interview) กับผูAที่มีสCวนเกี่ยวขAองกับ
พัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย ผูAใหAขAอมูลหลักไดAแกC นายดCานศุลกากร และ หัวหนAา
ดCานศุลกากรอําเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา หอการคAาจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย
ผูAประกอบการดAานโลจิสติกส และนักวิชาการดAานโลจิสติกส จํานวน 30 คน ซึ่งเป+นกลุCมผูAใหAขAอมูลที่
ผูAวิจัยเลือกเฉพาะเจาะจงในการใหAขAอมูลที่เพียงพอกับการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1.3 วิเคราะหเปรียบเทียบขAอมูล โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบขAอมูลที่ไดAจาก
เอกสาร โดยการพรรณาวิเคราะห และ วิเคราะหเปรียบเทียบขAอมูลที่ไดAจากการสัมภาษณเชิงลึกของ
ผูAที่มีหนAาที่รับผิดชอบและเกี่ยวขAองโดยตรงกับการสรAางกลยุทธการพัฒนาระบโลจิสติกสของประเทศ
ไทย-มาเลเซีย
ขั้นตอนที่ 1.4 ผูAใหAขAอมูลหลักในการวิจัย (Key Information) ผูAวิจัยกําหนดกลุCมผูAใหA
ขAอมูลหลัก โดยใชAวิธีการเลือกใหAขAอมูล แบบเจาะจง (Purposive Selection) จากผูAที่มีหนAาที่
รับ ผิ ดชอบและเกี่ย วขA องโดยตรงกั บ การสรA างกลยุ ทธการพั ฒ นาระบโลจิ ส ติ กสของประเทศไทยมาเลเซีย จํานวน 30 คน ไดAแกC
กลุCมภาครัฐ
1. ดCานศุลกากรสะเดา 3 คน
2. ดCานศุลกากรปาดังเบซาร 1 คน
3. นักวิชาการดAานโลจิสติกสและการคAาระหวCางประเทศ 6 คน จากประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย
กลุCมภาคเอกชน
1. หอการคAาจังหวัดสงขลา 4 คน
2. สภาอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย สCวนงานโลจิสติสและการคAา 4 คน
3. สํานักงานสCงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยCอม 2 คน
4. ผูAประกอบการขนสCง 10 คน
ขั้นตอนที่ 1.5 เครื่องมือที่ใชAในการวิจัย
ผูAวิจัยใชAการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณเชิงลึก (In –
depth Interview) เพื่อสอบถามบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย-มาเลเซีย และ
สอบถามศักยภาพสภาพแวดลAอมที่สCงผลตCอการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย-มาเลเซีย
1. การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) เพื่อ เก็บ รวบรวมขAอมูลประเภท
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขAอง และศึกษาขAอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
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แผนพัฒนาจัง หวัด สงขลา นโยบายการพัฒ นา และ ยุท ธศาสตรการพัฒ นาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทย ซึ่งเป+นการศึกษาเพื่อใหAไดAขAอมูล พื้นฐานเกี่ย วกับ แผนการพัฒ นาระบบโลจิส ติกสของ
ประเทศไทยเพื่อนําไปสูCการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูAวิจัยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวขAอง
2. แบบสัมภาษณ (Interview Form) สําหรับการสัมภาษณที่ใชAในการวิจัยครั้งนี้ เนAน
การสัมภาษณเชิงลึก (In –Depth Interview) เพื่อใหAไดAขAอมูลถูกตAองและครอบคลุมประเด็นทีวิจัย
มากที่สุด แนวคําถามใชAแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรAาง (Semi –Structured Interview) สําหรับ
เก็บรวบรวมขAอมูลบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย กCอนเขAาสูCป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การวิ เ คราะหขA อ มู ล จากการเก็ บ ขA อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใชA วิ ธี ก ารวิ เ คราะห
เชิ งพรรณาเนื้อหา(Descriptive Analysis)
ขั้นตอนที่ 1.6 การสรAางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูAวิจัยไดAศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจัยตCางๆที่เกี่ยวขAองกับการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของประเทศไทย– มาเลเซีย เพื่อนํามาใชAเป+นแนวทางในการสรAางเครื่องมือในการวิจัย
เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ
2. นําขAอมูลที่ไดAจากาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขAองกับ
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย– มาเลเซีย มาประมวลเพื่อกําหนดเป+นโครงสรAางและ
ขอบเขตของเครื่องมือโดยใหAค รอบคลุม ประเด็น ตCา งๆที่ศึก ษาจากการตรวจสอบและคํา แนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3. สรAางหรือกําหนดประเด็น ของเครื่องมือ การวิจัย เชิงคุณภาพ แตCล ะประเภทไมCวCา
จะเป+นการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ จากนั้นนําประเด็นที่ไดAกําหนด เสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อใหAขAอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกAไข
4. นําประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผCานการปรับปรุงแกAไข นําไปดําเนินการ
เก็บรวบรวมขAอมูลตามลักษณะของเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1.7 การเก็บรวบรวมขAอมูล
การเก็บรวบรวมขAอมูลเป+น แบบลงภาคสนาม ยืดหยุCน และสามารถเปลี่ย นแปลงไดAใน
ระหวCางการสัมภาษณและมีก ารบัน ทึก เสีย งในการตอบคํา ถามสัม ภาษณ ดัง นั้น เพื่อ ใหAไ ดAขAอ มูล
ครบถAวนมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามวัตถุประสงคและคําถามในการวิจัย ผูAวิจัยใชAการเก็บรวบรวมขAอมูล
ประกอบดAวย การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณเชิงลึก (In –Depth
Interview) โดยการสัมภาษณเชิงลึก จะเป+นแนวคําถามซึ่งสอดคลAองตามวัตถุประสงคการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1.8 การวิเคราะหขAอมูล
การวิ เ คราะหขA อ มู ล ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผูA วิ จั ย วิ เ คราะหขA อ มู ล โดยใชA วิ ธี ก ารพรรณา
วิเคราะหตามแนวทางการวิเคราะหขAอมูลเชิงคุณภาพ
จากขั้นตอนการศึกษาขAอมูลบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
กCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 13 สรุปขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAา
สูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงค2
วิธีการ
เอกสาร /ผูให
เครื่องมือ/การ
ผลที่ไดรับ
ขอมูลหลัก
วิเคราะห2ขอมูล
1.เพื่อศึกษา
1. การศึกษาเชิง 1.เอกสาร
1.แบบบันทึก
ทราบถึงขAอมูล
บริบทระบบ
เอกสาร
แผนพัฒนาระบบ ขAอมูล/การพรรณา บริบทโลจิสติกส
โลจิสติกส
2.การสัมภาษณ โลจิสติกสของ
วิเคราะห
ระหวCาง
ประเทศไทย –
เชิงลึก (In-Depth ประเทศไทย
(Analysis
ประเทศไทย
มาเลเซียเพื่อ
Interview ที่มี แผนพัฒนาจังหวัด Descriptive)
และมาเลเซีย
รองรับการเขAาสูC สCวนเกี่ยวขAองกับ สงขลา นโยบายการ 2.แบบสัมภาษณกึ่ง กCอนการเขAาสูC
ประชาคม
พัฒนาระบบโลจิ พัฒนา และ
โครงสรAาง (Semi- ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สติกสประเทศ ยุทธศาสตรการ
Structure
เศรษฐกิจ
ไทย – มาเลเซีย พัฒนาระบบ
Interview From) อาเซียน
โลจิสติกสของ
การพรรณนา
ประเทศไทย
วิเคราะห
2. ผูAใหAขAอมูลหลัก
ไดAแกC นายดCาน
ศุลกากร และ
หัวหนAาดCาน
ศุลกากรอําเภอ
สะเดา จังหวัด
สงขลา หอการคAา
จังหวัดสงขลา สภา
อุตสาหกรรมแหCง
ประเทศไทย
ผูAประกอบการ
ดAานโลจิสติกส
นักวิชาการดAานโลจิ
สติกส จํานวน 30 คน
ผลจากการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขAอมูลบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดําเนินการจากการศึกษาเอกสาร
(Document Analysis) โดยการใชAวิธีพรรณาวิเคราะห (Analysis Descriptive) และการสัมภาษณเชิง
ลึก (In –Depth Interview) การวิจัยครั้งนี้ใหAไดAมาซึ่งวัตถุประสงคขAอที่ 1
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส2ประเทศไทย –
มาเลเซียก&อนเขาสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดําเนินการดังนี้
ผูAวิจัยไดAกําหนดวิธีดําเนินการโดยการตามขั้นตอนวิจัยดังตCอไปนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 ศึกษาเครื่องมือดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส (Logistic Performance
Index :LPI) เป+นการสรAางดัชนีชี้วัด เพื่อวัดการปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic วCามีประสิทธิภาพ
ในระดับใด
ในขั้นตอนนี้ผูA วิจัยศึ กษาศึ กษาเครื่องมือและประเมินศั กยภาพระบบโลจิ สติกสโดยใชA
เครื่องมือดัชนีชี้วัดศักยภาพทางโลจิสติกส (Logistic Performance Index : LPI) ในการประเมิน
ศักยภาพ และสัมภาษณผูAเชี่ยวชาญและผูAทรงคุณวุฒิ ที่มีสCวนเกี่ยวขAองกับศักยภาพของระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซีย เป+นกลุCมผูAใหAขAอมูลเดียวกับ ขั้นตอนที่ 1 โดยในขั้นตอนนี้ผูAวิจัยประยุกต
เกณฑในการตัดสินใจดAวยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น Analytic Hierarchical Process (AHP) มา
สรAางดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย-มาเลเซี ย โดยองคประกอบ 6 ดA า น ไดA แ กC ดA า น
ประสิทธิภาพของการดํา เนิ น การทางดA า นกรมศุ ล กากร (Customs) ดA า นคุ ณ ภาพของโครงสรAาง
พื้นฐานดAานการคAาและการขนสCง (Infrastructure) ดAานการจัดการขนสCงสินคAาดAวย ราคาที่แขCงขันไดA
(International Shipments) ดAน ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิส ติกสในประเทศ
(Logistics Competence) ดAานการติดตามสถานะการจัดสCง (Tracking & Tracing) และดAานความ
ตรงตCอเวลาในการจัดสCง(Timeliness)
โดยจากองคประกอบดัชนีการอํานวยความสะดวกทางการคAาทั้ง 6 องคประกอบดังกลCาว
ไดAนํามาสรAางแบบสอบถามกับผูAใหAขAอมูลหลัก 30 คน จากนั้นนําขAอมูลที่ไดAมาจัดทําดัชนีการกระจาย
(diffusion index) ตามแนวทางของศูนยศึกษาการคAาระหวCางประเทศมหาวิทยาลัยหอการคAาไทย
โดยกําหนดเกณฑการใหAคะแนนเป+น
หากตอบวCา เห็นดAวยอยCางยิ่ง ใหAคะแนนเทCากับ 5
หากตอบวCา เห็นดAวย ใหAคะแนนเทCากับ 4
หากตอบวCา เฉยๆ ใหAคะแนนเทCากับ 3
หากตอบวCา ไมCเห็นดAวย ใหAคะแนนเทCากับ 2
หากตอบวCา ไมCเห็นดAวยอยCางยิ่ง ใหAคะแนนเทCากับ 1
ผูAวิจัยแปลงขAอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามใหAเป+นขAอมูลเชิงปริมาณโดย
หากตอบวCา สูงหรือมาก ใหAคะแนนเทCากับ 1
หากตอบวCา ปานกลาง ใหAคะแนนเทCากับ 0.5
หากตอบวCา ต่ํา ใหAคะแนนเทCากับ 0
จากนั้นนําขAอมูลรAอยละของผูAตอบวCาสูงบวกกับรAอยละของผูAตอบวCาปานกลางที่คูณดAวย
0.5 จะไดAดัชนีของแตCละคาบเวลา ซึ่งดัชนีที่ไดAจะมีคCาสูงสุดเทCากับ 100 และต่ําสุดเทCากับ 0 โดยสูตร
ในการคํานวณคือ
ดัชนี=%สูง + 0.5 (%ปานกลาง)
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สําหรับการตีความตัวเลขดัชนีนั้น หากดัชนีอยูCใกลA 100 แสดงวCาผูAตอบแบบสอบถามคาด
วCามีศักยภาพระบบโลจิสติกสในระดับสูง หากดัชนีอยูCใกลA 50 แสดงวCาผูAตอบแบบสอบถามคาดวCามี
ศักยภาพระบบโลจิสติกสในระดับปานกลาง และหากดัชนีอยูCใกลA 0 แสดงวCาผูAตอบแบบสอบถามคาด
วCามีศักยภาพระบบโลจิสติกในระดับต่ํา ดังตารางที่ 16 แสดงผลการจัดอันดับความความสําคัญจาก
ผูAใหAขAอมูลหลัก
ขั้นตอนที่ 2.2 สัมภาษณเชิงลึก (In –Depth Interview) กับผูAที่มีสCวนเกี่ยวขAองกับ
พัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย ผูAใหAขAอมูลเป+นผูAใหAขAอมูลกลุCมเดียวตามขั้นตอนที่ 1
โดยการนําตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกสจากขั้นตอนที่ 1.1 มาดําเนินการ สอบถามแกCผูAใหAขAอมูลหลัก
จากขั้นตอนการศึกษาขAอมูลศักยภาพของระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียกCอน
เขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 14 สรุปขั้นตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงค2
วิธีการ
เอกสาร /ผูใหขอมูล
เครื่องมือ/การ
ผลที่ไดรับ
หลัก
วิเคราะห2ขอมูล
1. เอกสาร แบบฟอรม 1.แบบบันทึก
2.เพื่อศึกษา
1. ศึกษา
1.ทราบถึง
ศักยภาพของ
เครื่องมือดัชนี ในการใหAขAอมูลดัชนีชี้วัด ขAอมูล/การ
ลําดับความ
ประสิทธิภาพทางโลจิ
ระบบโลจิสติกส ชี้วัด
พรรณาวิเคราะห ตAองการใหA
ประเทศไทย – ประสิทธิภาพ สติกส (Logistic
Analysis
ความสําคัญของ
มาเลเซียเพื่อ
ทางโลจิสติกส Performance Index Descriptive)
ตัวชี้วัด
:LPI)
รองรับการเขAาสูC (Logistic
2.แบบสัมภาษณ ประสิทธิภาพ
ประชาคม
Performanc 2. ผูAใหAขAอมูลหลักไดAแกC กึ่งโครงสรAาง
โลจิสติกส
เศรษฐกิจอาเซียน e Index :LPI) นายดCานศุลกากร และ (Semi2.ทราบถึง
2.การ
หัวหนAาดCานศุลกากร
Structure
ศักยภาพของ
สัมภาษณ
อําเภอ สะเดา จังหวัด Interview
ระบบโลจิสติกส
เชิงลึก (Inสงขลา หอการคAาจังหวัด From)c]การ
ประเทศไทย –
Depth
สงขลา สภาอุตสาหกรรม พรรณนา
มาเลเซียเพื่อ
Interview ที่ แหCงประเทศไทย
วิเคราะห
รองรับการเขAาสูC
มีสCวนเกี่ยวขAอง ผูAประกอบการดAาน
ประชาคม
กับปTจจัยใน โลจิสติกส นักวิชาการ
เศรษฐกิจ
การพิจารณา ดAานโลจิสติกส จํานวน
อาเซียน
ดัชนีชี้วัด
30 คน ซึ่งเป+นกลุCมผุAใหA
ประสิทธิภาพโ ขAอมูลเดียวกับ
ลจิสติกส
วัตถุประสงคขAอที่ 1
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ผลจากการดํา เนิ น การวิ จั ย ในขั้ น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาศั ก ยภาพของระบบโลจิ ส ติ ก ส
ประเทศไทย – มาเลเซี ย กC อ นเขA า สูC ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ดํา เนิ น การจากจั ด ทํา ดั ช นี ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส (Logistic Performance Index :LPI) และการสัมภาษณเชิงลึก (In –
Depth Interview) การวิจัยครั้งนี้ใหAไดAมาซึ่งวัตถุประสงคขAอที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 สรAางกลยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในขั้นตอนนี้ผูAวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ โดยดําเนินการดังนี้
1. ผูAวิจัยสรAางกลยุทธโดยการวิเคราะห SWOT เพื่อกําหนดศักยภาพความสามารถ
ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
2. ผูAวิจัยวิเคราะหปTจ จัย ภายในโดยนําเครื่องมือ Value Chain ในการวิเคราะหเพื่อ
ประเมินศักยภาพความสามารถระบบโลจิสติกสประเทศไทย
3. ผูAวิจัยวิเคราะหปTจจัยภายนอกโดยนําเครื่องมือ PESTEL ในการวิเคราะหเพื่อประเมิน
ศักยภาพความสามารถระบบโลจิสติกสประเทศไทย
4. ผูAวิจัยนําผลการวิเคราะหปTจจัยภายในและภายนอกมาวิเคราะห SWOT และ TOWS
Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธ
5. นําแนวคําถามกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น แจกใหAแ กCผูAเ ขAา รCว มสนทนากลุCม เพื่อ ประเมิน ความเหมาะสมและ
พิจารณาคัดเลือกกลยุทธ ดําเนินการโดยนักวิจัยเป+นผูAดําเนินการสัมภาษณ เมื่อผูAเขAารCวมสนทนาไดA
พิจารณาแนวคําถามในเวลาพอสมควร ผูAดําเนิน การสัมภาษณจึงขอใหAผูAเขAารCว มสนทนากลุCมเสนอ
ความคิดเห็นและเหตุผลสนับสนุนในการคัดเลือก
6. ผลจากการสนทนากลุCม ผูAวิจัยนําเสนอเป+นผลการวิจัย ในลักษณะกลยุทธการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากขั้นตอนพัฒนากลยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 15 สรุปขั้นตอนที่ 3 การสรุปและพัฒนากลยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงค2
วิธีการ
เอกสาร /ผูให
เครื่องมือ/การ
ผลที่ไดรับ
ขอมูลหลัก
วิเคราะห2ขอมูล
3.เพื่อพัฒนา
3. นําผลการ
ผูAมีสCวนไดAสCวน เอกสารการประชุม ทราบถึง
สภาพแวดลAอม
กลยุทธการพัฒนา วิเคราะห SWOT เสีย จํานวน 10 ประกอบดAวย
ที่มีอิทธิพลตCอ
คน กลุCมภาครัฐ 1.รCางกลยุทธ
ระบบโลจิสติกส มาจัดทํา
กลุCมภาคเอกชน 2.สื่อการนําเสนอ การพัฒนา
ประเทศไทย –
ขAอเสนอแนะ
ระบบระบบโล
มาเลเซียเพื่อ
เชิงกลยุทธ โดย และนักวิชาการ 3.แบบบันทึก
ความคิดเห็นและ จิสติกส
รองรับการเขAาสูC การใชAตาราง
ขAอเสนอแนะจาก ประเทศไทย –
ประชาคม
TOWS Matrix
มาเลเซียกCอน
การประชุม
เศรษฐกิจอาเซียน และการจับคูC เพื่อ
วิเคราะหขAอมูลโดย เขAาสูCประชาคม
กําหนดกลยุทธ
เศรษฐกิจ
การพรรณา
และวิเคราะห
วิเคราะห
อาเซียน
Value Chain
ไดAขAอสรุปและ
(Analysis
2.วิธีการสนทนา
ขAอเสนอการ
Descriptive)
กลุCม (Focus
พัฒนาระบบโล
Group)
จิสติกส
ประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อ
รองรับการเขAา
สูCประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
ผลจากการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ขA อ มู ล ที่ไ ดA จ ากการสั ม ภาษณเชิ ง ลึ ก ในบริบทการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส นํามาดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลAอมภายในและสภาพแวดลAอมภายนอก
โดยการใชAการวิเคราะห จุดแข็ง จุดอCอน โอกาส อุปสรรค หรือการวิเคราะห SWOT เพื่อกําหนด
ศักยภาพความสามารถระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย จากนั้นนําผลการวิเคราะห SWOT
มาจัดทําขAอเสนอแนะเชิงกลยุทธ โดยการใชAตาราง TOWS Matrix และการจับคูC เพื่อกําหนดกลยุทธ
4 ประเภท ไดAแกC กลยุทธ SO WO ST และ WT เพื่อ นําเสนอในลักษณะกลยุทธการพัฒนา
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ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตCอไปและเมื่อไดAกลยุทธ
จึงดําเนินการจากสนทนากลุCม (Focus Group)เพื่อไดAขAอสรุปและขAอเสนอการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ การเขAาสูCป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น การวิจัย ครั้งนี้ใหAไดAมา
ซึ่งวัตถุประสงคขAอที่ 3
สรุป
การวิจัยเรื่องกลยุทธการพัฒ นาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อ) เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2) เพื่อศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3) เพื่อพัฒนากลยุทธการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การดําเนินการวิจัยแบCงออกเป+น 3 ตอน ไดAแกC ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาและวิเคราะห
จากเอกสารที่เกี่ยวขAองกับการพัฒนาระบบโลจิสิตกสประเทศไทย – มาเลเซียและการสัมภาษณเชิงลึก
(In-Depth Interview) จํานวนผูAใหAขAอมูลหลัก 30 คน เพื่อใหAทราบถึง ขAอมูลบริบทโลจิสติกสระหวCาง
ประเทศไทยและมาเลเซียกCอนการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพของ
ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียกCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาและ
วิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวขAองกับการพัฒนาระบบโลจิสิตกสประเทศไทย – มาเลเซีย และการ
สัมภาษณเชิง ลึก (In-Depth Interview) จากผูAใหAขAอ มูล ตามขั้น ตอนที่ 1 และจัดทําดัช นีชี้วัด
ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส (Logistic Performance Index :LPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส
ขั้นตอนที่ 3 นําผลการวิเคราะหขAอมูลที่ไดAนํามา วิเคราะหสภาพแวดลAอมภายในและภายนอก (SWOT)
เพื่อใหAทราบถึงสภาพแวดลAอมที่มีอิทธิพลตCอการพัฒนาระบบระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
กCอนเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะหหCวงโซCคุณคCา (Value Chain) เพื่อเป+นการพัฒนากล
ยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการใชAวิธีการ
สนทนากลุCม (Focus Group) เพื่อใหAไดAมาซึ่งขAอสรุปและขAอเสนอการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับการเขAาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เครื่องมือที่ใชAในการวิจัย ไดAแกC แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรAาง แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบบันทึกความคิดเห็นและขAอเสนอแนะจากการจัดประชุม การเก็บรวบรวมจากการดําเนินการวิจัย
ครั้งนี้ผูAวิจัยเป+นผูAเก็บรวบรวมขAอมูลดAวยตนเอง และวิเคราะหขAอมูลโดยการพรรณาวิเคราะห (Analysis
Descriptive)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผู,วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหข,อมูล ตามวัตถุป ระสงคการวิจัยดังนี้
1) เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเข,าสู6ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการ
เข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3)เพื่อสร,างกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่ อ รองรั บ การเข, า สู6 ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น จากวั ต ถุ ป ระสงคการวิ จั ย ผู, วิ จั ย แบ6 ง
ผลการวิจัยเป;น 3 ขั้นตอน ได,แก6 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
ก6อนเข,าสู6ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง บริ บ ทระบบโลจิ ส ติ ก สว6 า มี ลั ก ษณะอย6 า งไร
ขั้นตอนนี้ ผู,วิจัย ศึกษาและวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวข,องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย
– มาเลเซีย และการสัมภาษณเชิงลึกผู,ให,ข,อมูล หลักที่มีส6ว นเกี่ย วข,องกับ การพัฒนาระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซีย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
ก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู,วิจัยศึกษาและวิเคราะหจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก
โดยขั้นตอนผู,วิจัยศึกษาจากการนําดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส (Logistic Performance Index :
LPI ) ในการวิเคราะหข,อมูล ขั้นตอนที่ 3 การสร,างกลยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู,วิจัยนําผลจากวิเคราะหเอกสารและสัมภาษณนํามาวิเคราะห
สภาพแวดล,อมภายในและภายนอก SWOT Analysis และกําหนดกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการสนทนากลุ6มจากผู,เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้การนําเสนอเนื้อหาที่เป;นผลจากการวิเคราะหข,อมูล แบ6งออกเป;น 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาบริ บ ทระบบโลจิ ส ติ กสประเทศไทย – มาเลเซี ย ก6 อนเข, าสู6
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขั้นตอนที่ 3 ผลการสร,างกลยุทธระบบโลจิส ติ กสประเทศไทย – มาเลเซี ยเพื่ อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาบริบทระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียก*อนเขาสู*ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ในขั้นตอนนี้ผู,วิจัยวิเคราะหแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข,องทั้ง
ในประเทศและต6างประเทศ โดยการวิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) และจากการสัมภาษณ
ผู,เชี่ยวชาญและผู,ทรงคุ ณวุฒิ ที่มีส6ว นเกี่ยวข, องกั บบริ บทการพั ฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซีย จํานวน 30 คน ทั้งนี้การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ ผู,วิจัยได,นําเครื่องมือและ
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ประเมินศั ก ยภาพระบบโลจิ ส ติ ก สโดยใช, เ ครื่ อ งมื อ ดั ช นี ชี้ วั ด ศั ก ยภาพทาง โลจิ ส ติ ก ส (Logistic
Performance Index : LPI เป;นเกณฑในการตั้งคําถามสัมภาษณและศึกษาเชิงเอกสาร โดยมีหัวข,อ
ในการสัมภาษณและศึกษาเชิงเอกสาร ได,แก6
1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร (Customs)
2. คุณภาพของโครงสร,างพื้นฐานด,านการค,าและการขนส6ง (Infrastructure)
3. การจัดการขนส6งสินค,าด,วยราคาที่แข6งขันได, (International Shipments)
4. ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ (Logistics Competence)
5. การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing)
6. ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง (Timeliness)
ผลจาการศึกษาเชิงเอกสารและการสัมภาษณ ผู,วัจัยได,นําผลการศึกษา มาทําวิเคราะหและ
สังเคราะหโดยแบ6งเป;นการศึกษาเชิงเอกสาร และ จากการสัมภาษณโดยการถอดเทป ดังตารางต6อไปนี้
ตารางที่ 16 ผลวิเคราะหการศึกษาบริบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร(Customs) ด6านสะเดา
และด6านปาดังเบซาร จากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis )
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
บริบทการ
จากข,อตกลงของกลุ6มประเทศสมาชิกอาเซียนว6าด,วยการเปjด แผนการพัฒนา
ดําเนินการ
เสรีการค,าบริการด,านขนส6งและโลจิสติกส โดยกําหนดให,ตั้งแต6 โครงสร,างพื้นฐาน
ทางด,านกรม
ปk 2556 เป;นต,นไปประเทศสมาชิก อาเซี ยนจะต,องเปjดเสรี และโลจิสติกส
ศุลกากร
บริการด,านโลจิสติกสระหว6างกัน ก6อนที่ในปk 2558 จะมีการ สภาปฏิรูป 2558
(Customs) ด6าน เปjดเสรีอย6างเต็มรูปแบบในทุกสาขาบริการซึ่งจากกรอบ
สะเดาและด6าน ข,อตกลงดังกล6าวส6งผลให,ประเทศสมาชิกเร6งปรับตัวเพื่อรับ
ปาดังเบซาร
กับสถานการณการค,าใหม6ที่กําลังเกิดขึ้น ข,อมูลจากธนาคารโลก
ซึ่งได,รศึกษาและจัดทําดัชนีโลจิสติกสและตัวชี้วัด(Logistics
Performance Index) หรือเรียกย6อๆว6า LPI จะเป;นมาตราฐาน
สําคัญที่จะช6วยให,การประเมินการชี้วัดประสิทธิภาพในแต6ละ
ด,านของการพัฒนาให,เป;นไปในทางที่มีมาตรฐานและสามารถ
นําไปพัฒนาข,อด,อยและปmญหาทีข่ องระบบโลจิสติกสในแต6ละ
ด,านได, ตรงจุ ด เพื่ อ ประโยชนที่ ได, รั บของการพั ฒ นาอย6าง
มีประสิทธิภาพ ธนาคารโลกมองว6าด,า นศุลกากรของไทย ควร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให,มากขึ้น เพราะน6าจะ
เป;นจุดที่ประเทศไทยสามารถปรับปรุงได,เร็วและจะทําให,ค ะแนน
LPI ของประเทศไทยมีโอกาสแซงหน,ามาเลเซี ยขึ้นมาอยู6ที่
สองของภูมภิ าคอาเซียน แต6ประเด็นที่อาจจะทําให,ประเทศไทย
เสียเปรียบได, ก็คือ ในเรื่องกฎหมายและระเบียบวิธีการในการ
ส6งออก ที่อาจจะต,องมีการปรับเปลี่ยนในบางจุดให,สอดคล,องกับ
การที่เราเป;นศูนยกลางการขนส6ง เพราะไม6เช6นนั้นการสร,า งถนน
สร,างราง สร,างสะพาน เชื่อมต6อกันอาจทําให,การขนส6งล6าช,า
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ตารางที่ 16 ผลวิเคราะหการศึกษาบริบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร(Customs) ด6านสะเดา
และด6านปาดังเบซาร จากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) (ต6อ)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
การดําเนินงานของศุลกากรด6านสะเดา พบว6า ด6านศุลกากรมี รายงานประจําปk
บริบทการ
หน,าที่ในการจัดเก็บรายได,ศุลกากร และจัดเก็บรายได,แทน งบประมาณ
ดําเนินการ
ทางด,านกรม
หน6วยงานอื่น เช6น สรรพากร สรรพสามิต และมหาดไทย 2556 ด6าน
ศุลกากร
เป;นต,น สินค,านําเข,าและส6งออกไปต6างประเทศ โดยด6าน ศุลกากรสะเดา
(Customs)
ศุลกากรสะเดาเป;นด6านที่มูลค,าการค,าชายแดนมากที่สุดใน
ด6านสะเดาและ ประเทศไทย ในด,านประสิทธิภาพของการดําเนินการด,าน
ด6านปาดังเบซาร ศุลกากรนั้น ปmญหาที่พบคือ ด6านศุลกากรสะเดามีความแออัด
เนื่องจากพื้นที่มีคับแคบ ทําให,การขนส6งสินค,ามีความล6าช,า
โดยด6 า นศุ ล กากรสะเดาเปj ด ทํ า การทุ ก วั น เวลา 05.0023.00 น ทั้งนี้ด6านศุลกากรสะเดามีแผนโครงการปรับปรุง
ด6านพรมแดน เนื้ อ ที่ 19 ไร6 งบประมาณโดยได,รั บ
งบประมาณปk พ.ศ.2554 วงเงิ น 17 ล, า นบาทในการ
ปรั บ ปรุ ง ด6 า นพรมแดนสะเดา และได, รั บ งบประมาณ
123,837,500 บาท สําหรับโครงการก6อสร,างด6านศุลกากร
สะเดาแห6งใหม6โดยจ6ายค6าผลอาสินในที่ดินและสิ่งปลูกสร,าง
ในวงเงินจํานวน 92,236,100 ค6าสํารวจออกแบบโครงการ
ในจํานวนวงเงิน 23,511,900 บาท ค6าปรับพื้นที่และทํา
ถนนรอบบริเวณเพื่อแสดงแนวเขต ความยาว 6,800 เมตร
พร, อ มทํ า รั้ ว ลวดหนามรอบเขตเพื่ อ ปr องกั น การบุ กรุ กใน
วงเงิ น จํา นวน 8,089,500 บาท โดยการจั ด ทํา โครงการ
ก6 อ สร, า งด6 า นศุ ล กากรสะเดาแห6 ง ใหม6 เ พื่ อ ช6 ว ยลดปm ญ หา
ความคับแคบในการขนส6งสินค,าทางถนน และ ปmญหาการ
ลักลอบและหลีกเลี่ยงสินค,า ประเภทรถยนตนั่งส6วนบุคคล
ใบกระท6อมสด บุหรี่และน้ํามันเชื้อเพลิง
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ตารางที่ 16 ผลวิเคราะหการศึกษาบริบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร(Customs) ด6านสะเดา
และด6านปาดังเบซาร จากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) (ต6อ)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
บริบทของศุลกากรด6านปาดังเบซาร พบว6า ด6านศุลกากร รายงานประจําปk
บริบทการ
ปาดังเบซาร เป;นด6านศุลกากรในสังกัดสํานักงานศุลกากร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ดําเนินการ
ด6 า น
ทางด,านกรม
ภาคที่ 4 โดยมีหน,าที่และความรับผิดชอบ คือ1.ปฏิบัติพิธี 2558
การเกี่ยวกับสินค,าที่นําเข,าและส6งออกทางด6านปาดังเบซาร ศุลกากรปาดังเบ
ศุลกากร
(Customs)
2.หน,าที่จัดเก็บภาษีอากรตามที่กําหนดไว,ใน พ.ร.บ. พิกัด ซาร
ด6านสะเดาและ อัตราศุลกากร พ.ศ.2530 3.จัดเก็บภาษีแทนหน6วยงานอื่น
ด6านปาดังเบซาร ที่เกี่ยวข,องกับการนําเข,า – ส6งออก 4.ตรวจปล6อยสินค,าที่
นําเข,า –ส6งออก 5.นําส6งเงินรายได,ทุกประเภทที่จัดเก็บฝาก
ธนาคาร เพื่อโอนเข,าบัญชีคลังจังหวัดตามระเบียบข,อบังคับ
6.ทําหน,าที่เบิกจ6ายเงินตามระเบียบว6าด,วยการเบิกจ6ายเงิน
ในระบบ GFMIS จากคลังจังหวัด 7. พิจารณาคืนเงินภาษี
อากรภายในวงเงิ น ตามที่ ไ ด, รั บ มอบหมายในคําสั่งกรม
8.ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ คดี และการจ6 ายเงิ น สิ น บน-รางวัล
9.เก็บรักษาและจําหน6ายของกลางและของตกค,าง 10.กํากับ
ดูแลและควบคุมกิจการของด6านตรวจและด6านพรมแดน
ซึ่งอยู6ในความควบคุมของด6านปาดังเบซาร 11.ปrองกันและ
ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรภายในเขตอํานาจด6าน
หรือตามได,รับคําสั่งจากผู,บังคับบัญชา12.ร6วมมือประสานงาน
กับส6วนราชการต6างๆ 13.ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได,รับมอบหมาย
โดยด6านศุลากรปาดั ง เบซาร เป; น ด6 านศุ ล กากรที่ เน, น การ
ขนส6งสินค,าทางรถไฟ โดยสินค, าที่ มีการนําเข,าผ6านด6าน
ศุล ากรกรปาดั ง เบซารมากที่ สุ ด ได, แ ก6 จานบั น ทึ ก
เทป เครื่องรับโทรทัศนส6ว นประกอบและอุป กรณ เครื่ อง
ประมวลผลข, อ มู ล อั ต โนมั ติ อุ ป กรณไฟฟr า จากระบบ
เหนี่ ย วนํา แม6 เหล็ ก และสิ น ค, าที่ มี การส6 ง ออกผ6 านด6าน
ศุลกากรปาดังเบซารมากที่สุด ได,แก6
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ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
ยางและผลิต ภัณ ฑยาง ไม,ย างพาราแปรรูป ยางผสม รายงานประจําปk
บริบทการ
(คอมพาวนด) ส6วนประกอบและอุปกรณประกอบยานยนต ง บ ป ร ะ ม า ณ
ดําเนินการ
เครื่ อ งประมวลผลข, อ มู ล อั ต โนมั ติ ทั้ ง นี้ ด6 า นศุ ล กากร 2558
ด6 า น
ทางด,านกรม
ปาดั ง เบซารมี โ ครงการปรั บ ปรุ ง อาคารที่ ทํ า การด6 า น ศุลกากรปาดังเบ
ศุลกากร
(Customs)
ศุลกากรปาดังเบซาร จํานวนเงิน 25,999,000 โดยสร,าง ซาร
ด6านสะเดาและ อาคารผู,โดยสารขาเข,า-ขาออก อาคารที่ทําการหน6วยงาน
ด6านปาดังเบซาร ประจําด6านพรมแดน Customs Immigration Quarantine :
CIQ เพื่ออํานวยความสะดวกทางการขนถ6านสิน ค,าและ
บริการด6านศุ ล กากรปาดั ง เบซาร และโครงการปรับปรุง
อาคารที่ทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร โดยได,รับจัดสรร
งบประมาณ 20 ล,านในการก6อสร,างอาคารดังกล6าว โดย
ปรับปรุงและตกแต6งอาคารที่ทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร
ซ6อมพื้นผิวถนนตรงด6านตรวจคนเข,าเมือง งานปรับ ปรุง
ภู มิ ทั ศ น งานปรั บ ปรุ ง ห, อ งละหมาด เป; น ต, น ทั้ ง นี้ การ
ดําเนินงานด,านศุลกากรด6านปาดังเบซารนั้น ได,มีการจัดทํา
ศู น ยบริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ (0ne Stop Service) ด6 า น
ปาดั งเบซาร ให, บ ริ การนํ าเข, า – ส6 งออก แบบครบวงจร
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ด6านศุลกากรปาดังเบซาร โดยมีส6วน
ราชการอื่นเข,ามาร6วมปฏิบัติงานในศูนย ได,แก6 ด6านตรวจ
คนเข,าเมือง ด6านตรวจพืช ด6านอาหารและยา ด6านตรวจ
สัต วน้ํา ด6า นตรวจสัต วปzา สํา นัก งานสงเคราะหการทํา
สวนยาง
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ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
บริบทโครงสร,าง พบว6า ในช6วงที่ผ6านมาประเทศไทยมีการขนส6งสินค,าและ สํานักงาน
พื้นฐานด,านการ บริการเฉลี่ยปkล ะประมาณ 805 ล,านตั น โดยสัดส6ว น นโยบายและ
ขนส6งของ
รูปแบบการขนส6งไม6สอดคล,องกับต,นทุน กล6าวคือ การขนส6ง แผนการขนส6ง
ประเทศไทย
ทางถนนที่มีต,นทุนการขนส6งสูง 2.12 บาท/ตัน-กิโลเมตร และจราจร
กลับมีการขนส6งสูงร,อยละ 87.50 ในขณะที่การขนส6งทาง (สนข.) ปk 2556
รถไฟที่ มี ต, น ทุ น การขนส6 ง ร, อ ยละ 0.95 บาท/ตันกิโลเมตร และการขนส6งทางน้ําที่มีต,นทุนการขนส6งต่ําที่สุด
คือ 0.65 บาท/ตัน-กิโลเมตร กลับมีสัดส6วนการขนส6งเพียง
ร,อยละ 1.40 และ 11.08 ตามลําดับ จึ งทําให, ต, น ทุ น
โลจิ ส ติ กสต6 อผลิ ตภั ณ ฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product : GDP) ยังคงอยู6ในระดับ สูงถึงร,อยละ
14.3 (ในจํานวนนี้เป;นต,นทุนด,านการขนส6งประมาณร,อยละ
7.1 ของ GDP ตามรายงานคุณภาพของโครงสร,างพื้นฐาน
จาก World Economic Forum ประจําปk พ.ศ. 25562557 พบว6า คุณภาพของโครงสร,างพื้นฐานในภาพรวมของ
ประเทศไทย ถู กจั ดอยู6ในลํา ดับที่ 61 ต่ํากว6 าประเทศ
สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู6ในอันดับที่ 5และ 25
ตามลําดับ โดยปmจจุบันประเทศไทยมี ถนนในความดูแล
ของกรมทางหลวง ระยะทาง 66,940 กิโลเมตร (รวมทาง
หลวงพิเศษระหว6างเมือง) กรมทางหลวงชนบท ระยะทาง
47,916 กิ โ ลเมตร ทางพิ เ ศษของการทางพิ เ ศษแห6ง
ประเทศไทย ระยะทาง 207.90 กิโลเมตร และเป;นถนน
ขององคกรปกครองส6 ว นท, อ งถิ่ น ระยะทางประมาณ
352,157 กิโลเมตร โดยในปk 2553 มีปริมาณการเดินทาง
ประมาณ 2.4 ล,านคน-เที่ยวต6อวัน และคาดว6าในปk 2563
แนวโน,มปริมาณการเดินทางและการขนส6งสินค,าทางถนน
จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง ร, อ ยละ 21.84 หรื อ คิ ด เป; น 3.07 ล,าน
คน-เที่ยว
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แหล6งข,อมูล
บริบทโครงสร,าง ต6อวัน ส6งผลต6อปริมาณการจราจรในอนาคต โดยเฉพาะใน สํานักงาน
พื้นฐานด,านการ พื้ น ที่ ร อบกรุ ง เทพมหานคร และบนถนนสายหลั ก ซึ่ ง นโยบายและ
เชื่อมโยงระหว6างภูมิภาคของประเทศ และการขนส6งทาง แผนการขนส6ง
ขนส6งของ
ประเทศไทย
ถนน เพื่อขนส6 ง สิ น ค, า จากประเทศไทยไปยั ง ประเทศ และจราจร
มาเลเซี ย นั้ น ต, อ งผ6 านเส, น ทาง ด6 า นศุ ล กากรสะเดาซึ่ง (สนข.) ปk 2556
ปmจจุบันพบว6ายังมีปmญหาในหลายด,านที่ทําให,การขนส6ง
สินค,าเกิดความล6าช,า ในส6วนของการขนส6งทางรถไฟนั้น
โครงข6 า ยทางรถไฟมี ร ะยะทางรวม 4,043 กิ โ ลเมตร
ประกอบด,วย เส,นทางสายหลักหรือสายประธาน 5 เส,นทาง
กระจายไปตามภูมิภาคต6างๆ ของประเทศครอบคลุมพื้นที่
บริการ 47 จังหวัด โดยส6วนใหญ6เป;นทางรถไฟทางเดี่ยว
ระยะทาง 3,763 กิโ ลเมตร หรื อร, อ ยละ 93 ทางคู6
ระยะทาง 173 กิโลเมตร หรือร,อยละ 4 และทางสาม
ระยะทาง 107 กิโลเมตร หรือร,อยละ 3 เนื่องจากทาง
รถไฟทางคู6 และทางสามมีร ะยะทางค6อนข,างน,อย ทําให,
เสียเวลาในการรอสับหลีก อีกทั้งโครงข6ายทางรถไฟยังมี
สภาพทรุดโทรม (มากกว6าร,อยละ 60 ของรางมีอายุเฉลี่ย
เกิน 30 ปkขึ้นไป) ขาดการซ6อมบํารุง นอกจากนี้ ยังมีทาง
ลักผ6านของชุมชนและมีจํานวนจุดตัดระหว6างถนนกับทาง
รถไฟทั่วประเทศ จํานวน 2,460 จุด โดยเป;นทางผ6าน
ระดับถนนที่รถไฟจะต,องหยุดหรือชะลอความเร็ว ซึ่งเป;น
จุดที่เกิดอุบัติเหตุได,บ6อยครั้ง จํานวนถึง 2,200 จุด รวมทั้ง
ยังมีทางลักผ6 า นของชุ ม ชน ซึ่ ง เป; น ปm ญ หาเรื่ อ งความ
ปลอดภัย จึงเป;นปmญหาที่ต,องเร6งพัฒนาโครงข6ายทางรถไฟ
และมาตรการเรื่องความปลอดภัย ทั้งนี้ ในการขนส6งสินค,า
จากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ทางรถไฟนั้น ต,อง
ขนส6งยังด6 านปาดั งเบซาร ที่ ผู, วิ จั ยได, ศึ ก ษาถึ ง กลยุ ทธใน
การพัฒนาระบบโลจิสิตกสต6อไป
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แหล6งข,อมูล
บริบทโครงสร,าง การศึกษาพบว6า ประเทศมาเลเซียมีระบบขนส6งทางถนนที่ สํานักโลจิสติกส
พื้นฐานด,านการ พั ฒ นาเป; น อย6 า งมากเป; น หนึ่ ง ในประเทศที่ มี ร ะบบ กรมอุตสาหกรรม
ขนส6งของ
โครงข6ายถนนก,าวหน,าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, มี พื้นฐานและการ
ประเทศมาเลเซีย ระยะทางทั้งสิ้น 66,000 กม. ถนนสายหลักได,แก6 North- เหมืองแร6 (2556).
South Expressway, East-West Highway, Lebuhraya
Damansara-Puchong (LDP), New Klang Valley
Expressway (NKVE) และ Federal Highway Route
ถนนในมาเลเซี ย สามารถใช, เป; น เครื อข6 ายเชื่ อมโยงภาค
เศรษฐกิจ ชนบทกับ เมือ งได,เ ป;น อย6า งดี ในช6ว งระหว6าง
ปk 2528-38 มาเลเซียมีการก6อสร,างถนนเพิ่มขึ้นจาก 0.12
ก.ม./พื้นที่ 1 ตร.กม. เป;น 0.2 ก.ม./พื้นที่ 1 ตร.กม. หรือ
เพิ่มขึ้นกว6าร,อยละ 67 ครอบคลุมทั่วประเทศ และเมื่อถึง
ปk 2543 มาเลเซียมีการก6อสร,างถนนยาว 0.25 ก.ม./พื้นที่
1 ตร.กม. ถนนของมาเลเซีย นั้น จะมีความแตกต6างจาก
ถนนในเขตของเมืองไทยมาก ข,อสังเกตเกี่ย วกับ สภาพ
ถนนตลอดเส,นทางจนถึงกัวลาลัมเปอร มาเลเซียนั้นถนน
จัดว6าเป;นถนนที่ดีเทียบเท6ายุโรป นอกเหนือจากถนนไป-มา
2 เลนแล,ว จะมีการปลูกต,นสักตลอดทาง โดยซื้อกล,าไม,
จากประเทศไทย ประมาณว6าอีก 10 ปkข,างหน,ามาเลเซีย
น6าจะมีต,นสักมากกว6าไทยด,วยซ้ํา สภาพการจราจรตลอด
เส,นทางไม6มีรถมอเตอรไซคหรือรถประเภทอื่นมากีดขวาง
ถนน ลั ก ษณะ โลจิ ส ติ ก ส ของมาเลเซี ย สภาพของรถ
จะอยู6ในมาตรฐานไม6ว6 าจะเป;น รถบรรทุ กขนาดเล็กหรื อ
ขนาดใหญ6 ถ, า เป; น รถบรรทุ ก จะต, อ งลั ก ษณะคลุ ม ผ, า ใบ
ประเทศมาเลเซี ย ไม6 มี ร ถสิ บ ล, อ โดยรถขนส6 ง ต,องมีตรา
สัญลักษณอักษรเป;นปrายโลหะวงกลมไว,ท,ายรถ เพื่อบอก
ประเภทของรถบรรทุก เช6น อักษร T
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บริบทโครงสร,าง หมายถึงรถพ6วงอักษร C เป;นรถขนส6งส6วนบุคคล อักษร A สํานักโลจิสติกส
พื้นฐานด,านการ เป;นขนส6งประเภทสาธารณะ และ 90 แสดงว6าให,วิ่งบน กรมอุตสาหกรรม
ถนนโทลเวยได, หากเป;นเลข 80 ให,วิ่งได,เฉพาะถนน ทาง พื้นฐานและการ
ขนส6งของ
ประเทศมาเลเซีย หลวงชนบท เป;นเหตุผ ลที่มาเลเซีย กับไทยแตกต6างกัน เหมืองแร6 (2556).
ด,านโลจิสติกส แม,แต6ตัวพาหนะขนส6งเอง จะเห็นสภาพรถ
ตู,เป;นจํา นวนมากต6 า งกั บ ไทย ซึ่ ง จะเป; น รถปj ก อั พ ซึ่ ง
มาเลเซี ยนั้นจะไม6ค6อยพบเห็นรถปjกอัพ ถ,าการขนส6งจะ
เป;นรถแวนหรือรถตู,ทึบ หากเป;นรถขนส6งคนงานจะต,องมี
เขียว โรงงานในมาเลเซีย จะต,องมีรถรับ-ส6งคนงาน) และ
รถนักเรียนจะต,องเป;นสีเหลือง การเดินทางได,มาสิ้นสุดที่
เมืองกัวลาลัมเปอร ซึ่งเป;นเมืองหลวงของมาเลเซีย ด,าน
การขนส6งทางรถไฟ พบว6า ในประเทศมาเลเซีย ประกอบด,วย
รถไฟรางหนัก (รวมทั้งรถไฟความเร็วสูง) รถไฟฟrารางเบา
และรถไฟฟr า โมโนเรล รถไฟรางหนั ก มั ก ใช, สํา หรั บ การ
ขนส6งผู,โดยสารและสินค,าระหว6างเมือง ขณะที่รถไฟฟrาราง
เบามักใช,ขนส6งผู,โ ดยสารในเมืองเท6านั้น มีเส,น ทางรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมกับท6าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร
ส6วนรถไฟฟrาโมโนเรล มีในกัวลาลัมเปอร การขนส6งระบบ
รางครอบคลุ ม รัฐ ส6 ว นใหญ6ใ นมาเลเซี ย ตะวั น ตก ส6 ว น
ในมาเลเซี ย ตะวั น ออก มี เฉพาะรัฐ ซาบาห ทางรถไฟใน
มาเลเซี ย ตะวั น ตกเชื่ อ มต6 อ กั บ ประเทศสิ ง คโปรและ
ประเทศไทย
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ตารางที่ 17 ผลวิ เคราะหการศึ ก ษาบริ บ ทโครงสร, างพื้ น ฐานด, านการขนส6 ง ของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) (ต6อ)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
บริบทโครงสร,าง การขนส6งทางรถไฟ โดย Keretapi Tanah Melayu Bhd. สํานักงาน
พื้นฐานด,านการ (KTMB) เป;นบริษัทเอกชนที่ดําเนินการขนส6งระบบรางใน คณะกรรมการ
ขนส6งของ
มาเลเซีย โดยรัฐบาลเป;นผู,ลงทุนในด,านโครงสร,างพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศมาเลเซีย กับตัวรถทั้งหมด และ KTMB ทําหน,าที่บริหารการเดินรถ และสังคม
รางรถไฟทั่ ว ประเทศรวมระยะทาง 1,658 กิ โ ลเมตร แห6งชาติ (2557).
นอกจากนี้ยังมีรถไฟชานเมืองจากเมือง Rasa -Seremban รายงานโลจิสติกส
และเมื อ ง Klang - Sentul และกํา ลั ง ขยายเส,นทาง ของประเทศไทย
เพิ่มเติมจากเมือง Rasa - Ipoh อีก 150 กิโลเมตร สําหรับ
รถไฟฟrาในเมือง มีทั้งระบบรางคู6และรางเดี่ยว (monorail)
ส6วนใหญ6ร างรถไฟเป;น แบบ Meter Gauge ยกเว,น
เส,นทางเชื่อมสนามบินจากกรุงกัวลาลัมเปอรถึงท6าอากาศ
ยานกัวลาลัมเปอร (Airport Rail Link) เส,นทางเชื่อม
สนามบิ น ดั ง กล6 า ว ให, บ ริ ก าร 2 รู ป แบบ คื อ รถไฟด6 ว น
พิเศษ ระยะทางจากต,นทาง-ปลายทาง ความเร็วสูงสุด
175 กิโลเมตรต6อชั่วโมง ใช,เวลาเดินทาง 28 นาที และวิ่ง
ทุ ก 10 นาที ให, บ ริ การตั้ งแต6 05.00-24.00 น. รองรั บ
ผู,โดยสารราว 2.1 หมื่นคนต6อวัน ส6วน รถไฟธรรมดา จอด
ทุ ก สถานี ใช, เ วลาเดิ น ทาง 37 นาที วิ่ ง ทุ ก 30 นาที
ให,บริการตั้งแต6เวลา 05.00-01.00 น. ของวันต6อไป รองรับ
ผู,โดยสารราว7 พันคนต6อวัน และวางแผนจะขยายเพิ่มขึ้น
ในอนาคต
ตารางที่ 18 ผลวิเคราะหการศึกษาบริบทการจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาที่แข6งขันได, (International
Shipments) จากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
การจัดการขนส6ง การจั ด การขนส6 ง ด, ว ยราคาท6 แ ข6 ง ขั น ได, (International สํานักงาน
สินค,าด,วย ราคา Shipments) ของประเทศไทยนั้น พบว6า การบริการโลจิ คณะกรรมการ
ที่แข6งขันได,
สติสกภายในประเทศนั้น ถือได,ว6า ยังสามารถแข6งขันใน พัฒนาเศรษฐกิจ
(International ราคาที่แข6งขันได, เนื่องจากผู,ประกอบการด,านขนส6งของ และสังคม
Shipments)
ประเทศไทยนั้น ไม6ได,เน,นเรื่องคุณภาพและบริการเสริมอื่นๆ แห6งชาติ (2557).
เท6าที่ควร เนื่องจาก ยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รายงานโลจิ
มาช6วยส6งเสริมด,านการขนส6งเมือเทียบกับประเทศมาเลเซีย สติกสของ
จึงทําให,ราคาบริการยังคงราคาถูกกว6าประเทศมาเลเซีย
ประเทศไทย
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ตารางที่ 19 ผลวิเคราะหการศึกษาบริบทความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ
(Logistics Competence) ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะห
เอกสาร (Document Analysis)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
จากดัชนีตัว ชี้วัด ประสิท ธิภ าพ ด,า นโลจิส ติก ส (Logistics
Performance Index: LPI) ของธนาคารโลกในปk 2555
พบว6าประเทศไทยถูกจัดให,อยู6ที่อันดับ 38 (คะแนน 3.07 จาก
คะแนนเต็ ม 5.00) ขณะที่ ป ระเทศสิ ง คโปรอยู6อันดับที่ 1
(คะแนน 4.13) มาเลเซียอยู6อันดับที่ 29 (คะแนน 3.49) และ
เวีย ดนามอยู6อันดับ ที่ 53 (คะแนน 3.0) ทั้ง นี้ มิติที่ มีอั นดั บ
ดัชนีความสามารถด,าน โลจิสติกสน,อยกว6าประเทศมาเลเซี ย
และสิ ง คโปร ส6 ว นใหญ6 เ ป; น มิ ต ิ ที่ เ กี่ ย วข, อ งกั บ ‘บริ ก าร’
ของทั้งภาครัฐและเอกชน (Service Level) ในการอํานวย
ความสะดวกทางการค,า ได,แก6 (1) พิธีการศุลกากร (2) สมรรถนะ
ของผู,ให,บริการโลจิสติกส ภายใน ประเทศ (3) โครงสร, า ง
พื้ น ฐานด, า นการขนส6 ง และเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
(4) ระบบการติ ด ตามและตรวจสอบสินค,า
ความสามารถและ พบว6า มาเลเซียเป;นประเทศที่มีการพัฒนาโดยใช,ประสิทธิภาพ
ของปmจจัยการผลิตเป;นหลักและมีนวัตกรรมเป;นปmจจัยเสริมใน
คุณภาพของ
บริการโลจิสติกส การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารโลก ได,
ทําการศึกษาถึงสภาวะการแข6งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส
ในประเทศ
ของมาเลเซียในรายงานในปk 2550, 2553 และปk 2555, ซึ่งมี
(Logistics
Competence) การศึกษาใน 6 มิติสําคัญต6อการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส
ของประเทศไทย ของประเทศ อันได,แก6 โครงสร,างพื้นฐาน พิธีการศุลกากร การ
และประเทศ
ขนส6ง ระหว6า งประเทศ ความสามารถในการทําธุรกิจของ
มาเลเซีย
ผู,ประกอบการ การติด ตามสินค,า และความรวดเร็วในการ
ขนส6 ง พบว6 า มาเลเซี ย เป; น ประเทศที่ มี ร ะดั บ การพัฒนา
อุตสาหกรรมโลจิสติกสที่น6าพอใจ ในส6วนของการพัฒนาในแต6
ละมิติก็ไม6มีการเปลี่ยนแปลงลําดับมากนักมิติของการพัฒนาที่
ได, รั บ คะแนนสู ง สุ ด คื อ ความรวดเร็ ว ในการขนส6 ง สิ น ค, า
ตามมาด,วยการติดตามสิน ค,า มาเลเซีย จัด เป;น ประเทศที่มี
อุป สรรคในการทํา การค,า ด,า นโลจิสติกสไม6มากนัก มีต,นทุน
ค6าใช,จ6าย ด,านโลจิสติกสน,อย อาทิ มีต,น ทุน ค6า ภาระการใช,
ท6าเรือและท6าอากาศยานที่ตํ่า มีการเก็บอัตราค6าธรรมเนียม
การขนถ6 า ยสิ น ค, า และการรั บ ฝากสิ น ค, า ที่ ตํ่ า ประกอบกั บ มี
คุณภาพโครงสร,า งพื้น ฐานที่ดี ทั้ง นี้ หากเปรีย บเทีย บแล,ว
ระดั บ การแข6 ง ขั น ของผู, ป ระกอบการขนส6 ง และโลจิสติกส
บางประเภทยังอยู6ในระดับสูง
ความสามารถและ
คุณภาพของ
บริการโลจิสติกส
ในประเทศ
(Logistics
Competence)
ของประเทศไทย
และประเทศ
มาเลเซีย

แผนพัฒนา
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบโลจิ
สติกสของไทย
ฉบับที่ 2
(2556-2560)

สุมาลี สุขตานนท
(2546). การค,า
ชายแดนระหว6าง
ประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ,าน
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ตารางที่ 20 ผลวิ เ คราะหการศึ ก ษาบริ บ ทการติ ด ตามสถานะการจัดส6ง(Tracking & Tracing) ของ
ประเทศไทย จากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
การติดตาสถานะการจัดส6งของประเทศไทย พบว6า ประเทศไทย เกษรา หลิม
การติดตาม
สถานะการจัดส6ง ไทยอยู6อันดับสี่ของภูมิภาค นอกจากประเทศไทยจะเป;น พานิช(2539).
รองสิงคโปรและมาเลเซียแล,ว ยังเป;นรองฟjลิปปjนสอีกด,วย การค,าของไทย
(Tracking &
Tracing) ของ
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดความก,าวหน,าทางเทคโนโลยี กับประเทศเพื่อน
ประเทศไทย
ที่เกี่ยวข,องกับการติดตามการจัดส6ง ปmจจุบันประเทศไทย บ,าน.กรุงเทพฯ
ใช,ระบบการติดตามด,วยระบบ GPS เพื่อการระบุตําแหน6ง
และการสื่อสารในระบบ ทําหน,าที่ส6งตําแหน6งและสถานะ
ของรถยนตไปยังผู,ดูแลระบบแบบ real-time นอกจากนี้
ยังรวมถึงอุปกรณเสริมต6างๆ ที่ติดตั้งในตัวรถที่ใช,ในการวัด
หรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสถานะอื่นๆ ในตัวรถ เช6น
การเปj ดปj ด ประตู อุ ณ หภู มิใ นตั ว รถหรื อ ภายในตู, ข นส6 ง
สิน ค,า ระบบสารสนเทศที่ใ ห,บ ริก ารแอพพลิเ คชั่น และ
ระบบข,อมูลผ6านทางระบบการให,บริการที่ครอบคลุมด,วย
ระบบคลาวด เพื่อให,ผู,บริหารหรือเจ,าหน,าที่ที่รับผิดชอบ
ระบบขนส6งสามารถติด ตามความคืบ หน,า หรือรับแจ, ง
ความผิดปกติของรถยนตที่กําลังปฏิบัติหน,าที่ได,แบบเวลาจริง
(Real Time) พั ฒ นาระบบสั่ ง -รั บ งาน (Dispatcher
application) และระบบนําทางรถยนต (Navigator) ให,
รองรับงานขนส6งที่ต,องการให,มีการส6ง-รับงานในระหว6าง
ทางได, เ พื่ อ ปr อ งกั น ปm ญ หาการวิ่ ง รถเที่ ย วเปล6 า เป; น
เทคโนโลยีการสื่อสารระหว6างผู,ควบคุมและผู,ขับรถขนส6ง
ในแบบสองทาง (2-way communication) ทํา ให,
สามารถแจ,งงานระหว6างทาง ตอบรับหรือปฏิเสธการรับงาน
ยกเลิกการส6งสินค,า รวมถึงบันทึก/เช็คอินการส6งสินค,า ณ
จุดหมาย และยืนยันการรับสินค,าด,วยระบบลายเซ็นและ
รูปภาพ ผ6านมือถือ (mobile application) ทั้งยังสามารถ
เชื่ อ มต6 อ ระบบนํา ทางรถยนต เพื่ อ ให, ผู, ขั บ รถสามารถ
เดิ น ทางไปยั ง ที่ ห มายที่ ไ ม6 รู, จั ก ถู ก ต, อ ง รวดเร็ ว และ
ทันเวลานัดหมาย
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ตารางที่ 21 ผลวิเคราะหการศึกษาบริบทความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness) ของประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย จากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
แหล6งข,อมูล
ความตรงต6อ
จากการจั ด อั น ดั น ประสิ ทธิ ภ าพทางด, า นโลจิ ส ติ กสของ โสภารัตน จารุ
เวลาในการจัดส6ง ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นนั้ น มาจากตั ว วั ด ดั ช นี ชี้ วั ด สมบัติและคณะ
(Timeliness)
ประสิทธิภาพทางด,านโลจิสติกส (Logistic Performance (2550).
ของประเทศไทย Index:LPI) แสดงลําดับ LPI ในปk 2555 ของประเทศ โครงการ
และประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป;นรองแค6 2 ประเทศ คือ การศึกษา
มาเลเซีย
สิงคโปร และ มาเลเซี ย โดยปmจ จั ย การส6 งสิ น ค,าตรงต6 อ สถานภาพ
เวลา (Timeliness) ของประเทศไทยนั้น มีค6าเท6ากับ 3.63 ความรู,เกี่ยวกับ
ของประเทศมาเลเซี ย อยู6 ที่ 3.86 ซึ่ ง สู ง กว6 า ประเทศไทย อาณาบริเวณ
การส6งสินค,าให,มีคุณภาพทั้งด,านความปลอดภัยของสินค,า ชายแดน
และการส6ง สิน ค,า ตรงต6อ เวลานั้น ขึ้น อยู6กับ โครงสร,า ง ประเทศไทยกับ
พื้นฐานด,านโลจิสติกสและการขนส6งที่ดีของแต6ละประเทศ ประเทศเพื่อน
โครงสร, างพื้ น ฐานทางด, า นโลจิ ส ติ ก สและการขนส6 ง ที่ ดี บ,าน:ระยะที่ 2
ขึ้นอยู6กับ 5 ปmจจัย
1.โครงสร,างพื้นฐานโดยรวม
2.คุณภาพของถนน
3.คุณภาพโครงสร,างพื้นฐานทางรถไฟ
4.คุณภาพโครงสร,างพื้นฐานทางท6าเรือ
5.คุณภาพโครงสร,างพื้นฐานการขนส6งทางอากาศ
โดยคะแนนรวมของโครงสร,างพื้นฐานทางด,านโลจิสติกส
และการขนส6 ง ของไทยนั้ น อยู6 ที่ 4.5 คะแนน ต่ํา กว6 า
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู6ที่ 5.0 คะแนน
สรุปจากตารางที่ 16-21 ผู,วิจัยได,สรุปผลการวิเคราะหบริบทระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) ได,
เป;นประเด็นดังต6อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานทางดานกรมศุลกากร (Custome)
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางด,านกรมศุลกากรด6านสะเดา พบว6า มีการจัดการแบบ
CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ไว,ที่ด6านพรมแดน การใช,ระบบสารสนเทศสมัยใหม6ใน
การอํานวยความสะดวกทางการค,า เจ,า หน,าที่มีป ระสบการณด,านกฎระเบีย บและพิธีการบริเวณ
ด6านพรมแดน แต6ยังขาดการบูรณาการความร6วมมือระหว6างหน6วยงานที่เกี่ยวข,องในพื้นที่ด6านพรมแดน
สะเดา อีกทั้งจํานวนของเจ,าหน,าที่ไม6สัมพันธกับความสําคัญของด6าน และ บริเวณที่ตั้งของด6านขาด
การจัดการที่ดี ทั้งนี้ ด6านพรมแดนและด6านศุลกากรสะเดาถือเป;นด6านพรมแดนทางบกที่มีปริมาณการ
ขนส6งของรถบรรทุ กสิ น ค, ามากที่ สุ ด ขนส6 งสิ น ค, าด, ว ยรถบรรทุ ก ผ6 า นด6 า นสะเดานั้ น มี ม ากเกิ น กว6า
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ความสามารถของการให,บริการที่ด6านจะรองรับได, ส6งผลทําให,เกิดปmญหาจราจรติดขัดบนถนนบริเวณด6าน
มาก นอกจากนั้นหากด6านพรมแดนของมาเลเซียให,บริการล6าช,า เช6น มีการหยุดการให,บริการในบาง
ช6วงเวลาเพื่อทําพิธีละหมาด จะก6อให,เกิดการจราจรติดขัดจนแถวคอยล,นมาฝm‰งไทย ทําให,รถบรรทุก
สินค,าที่ผ6านพิธีการต6างๆ เสร็จสิ้นแล,วยังไม6สามารถเดินทางได,
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางด,านกรมศุลกากรด6านปาดังเบซาร พบว6า ด6านศุลกากร
ปาดังเบซาร เป;นด6านศุลกากรในสังกัดสํานักงานศุลกากรภาคที่ 4 โดยมีหน,าที่และความรับผิดชอบ
คือ1.ปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับสินค,าที่นําเข,าและส6งออกทางด6านปาดังเบซาร 2.หน,าที่จัดเก็บภาษีอากร
ตามที่กําหนดไว,ใน พ.ร.บ. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 3.จัดเก็บภาษีแทนหน6วยงานอื่นที่เกี่ยวข,อง
กับการนําเข,า – ส6งออก 4.ตรวจปล6อยสินค,าที่นําเข,า –ส6งออก 5.นําส6งเงินรายได,ทุกประเภทที่จัดเก็บ
ฝากธนาคาร เพื่อโอนเข,าบัญชีคลังจังหวัดตามระเบียบข,อบังคับ 6.ทําหน,าที่เบิกจ6ายเงินตามระเบียบ
ว6าด,วยการเบิกจ6ายเงินในระบบ GFMIS จากคลังจังหวัด 7. พิจารณาคืนเงินภาษีอากรภายในวงเงิน
ตามที่ได,รับมอบหมายในคําสั่งกรม 8.ดําเนินการเกี่ยวกับคดีและการจ6ายเงินสินบน-รางวัล 9.เก็บรักษา
และจําหน6ายของกลางและของตกค,าง 10.กํากับดูแลและควบคุมกิจการของด6านตรวจและด6านพรมแดน
ซึ่งอยู6ในความควบคุมของด6านปาดังเบซาร 11.ปrองกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรภายใน
เขตอํานาจด6าน หรือตามได,รับคําสั่งจากผู,บังคับบัญชา 12.ร6วมมือประสานงานกับส6วนราชการต6างๆ
13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได,รับมอบหมาย โดยด6านศุลากรปาดังเบซาร เป;นด6านศุลกากรที่เน,นการขนส6ง
สินค,าทางรถไฟ โดยสินค,าที่มีการนําเข,าผ6านด6านศุลากรกรปาดังเบซารมากที่สุด ได,แก6 จานบันทึก
เทป เครื่องรับโทรทัศน ส6วนประกอบและอุปกรณเครื่องประมวลผลข,อมูลอัตโนมัติ อุปกรณไฟฟrาจาก
ระบบเหนี่ยวนําแม6เหล็ก และสินค,าที่มีการส6งออกผ6านด6านศุลกากรปาดังเบซารมากที่สุด ได,แก6 ยาง
และผลิตภัณฑยาง ไม,ยางพาราแปรรูป ยางผสม (คอมพาวนด) ส6วนประกอบและอุปกรณประกอบ
ยานยนต เครื่องประมวลผลข,อมูลอัตโนมัติ ทั้งนี้ด6านศุลกากรปาดังเบซารมีโครงการปรับปรุงอาคารที่
ทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร จํานวนเงิน 25,999,000 โดยสร,างอาคารผู,โดยสารขาเข,า-ขาออก
อาคารทีทําการหน6วยงานประจําด6านพรมแดน Customs Immigration Quarantine : CIQ เพื่อ
อํานวยความสะดวกทางการขนถ6านสินค,าและบริการด6านศุลกากรปาดังเบซาร และโครงการปรับปรุง
อาคารที่ทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร โดยได,รับจัดสรรงบประมาณ 20 ล,านในการก6อสร,างอาคาร
ดังกล6าว โดยปรับปรุงและตกแต6งอาคารที่ทําการด6านศุลกากรปาดังเบซาร ซ6อมพื้นผิวถนนตรงด6าน
ตรวจคนเข,าเมือง งานปรับปรุงภูมิทัศน งานปรับปรุงห,องละหมาด เป;นต,น ทั้งนี้ การดําเนินงานด,าน
ศุลกากรด6านปาดังเบซารนั้น ได,มีการจัดทําศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (0ne Stop Service) ด6านปา
ดังเบซาร ให,บริการนําเข,า – ส6งออก แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ด6านศุลกากรปาดังเบซาร
โดยมีส6วนราชการอื่นเข,ามาร6วมปฏิบัติงานในศูนย ได,แก6 ด6านตรวจคนเข,าเมือง ด6านตรวจพืช ด6าน
อาหารและยา ด6านตรวจสัตวน้ํา ด6านตรวจสัตวปzา สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง
ประเด็นที่ 2. คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานดานการคาและการขนส*ง (Infrastructure)
คุณภาพของโครงสร,างพืนฐานด,านการค,าและการขนส6งของด6านสะเดา พบว6า ขนส6ง
สินค,าด,วยรถบรรทุกผ6านด6านสะเดานั้นมีมากเกินกว6าความสามารถของการให,บริการที่ด6านจะรองรับได,
ส6 งผลทํ าให, เกิ ดปm ญหาจราจรติ ดขั ดบนถนนบริ เวณด6 านสาเหตุ ของความคั บ คั่ งนั้ น เกิ ดจากการใช,
เวลานานมากเกินไปในการผ6านพิธีการตรวจคนเข,าเมืองและมีจุดให,บริการเพียงจุดเดียวทําให,สามารถ
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ให,บริการได,ทีละคันเท6านั้น ทั้งยังต,องถ6ายรูปพนักงานขับ รถทุกคนเพื่อบัน ทึกไว,เป;น หลักฐานตาม
ระเบียบของด6านตรวจคนเข,าเมืองสภาพพื้นที่ลานจอดรถภายในด6านเริ่มมีการชํารุดเสียหายและขาด
การบํารุงรักษา
คุณภาพของโครงสร, า งพื น ฐานด, า นการค, า และการขนส6 ง ของด6 า นปาดังเบซาร พบว6า
ศุลกากรปาดังเบซารยังสามารถให,บริการได,โดยไม6ก6อให,เกิดความล6าช,า ปmญหาที่พบคือ การขาดพื้นที่
พักรถสําหรับรถบรรทุกสินค,า ทําให,รถบรรทุกสิน ค,าต,องจอดริมทาง ซึ่งก6อให,เกิดการกีดขวางทาง
จราจรและเกิดอุบัติเหตุบ6อยครั้ง เจ,าหน,าที่ด6านพรมแดนประเทศมาเลเซีย ต,องปjดพักการให,บริการ
เพื่อทําละหมาด ทําให,เกิดการสะสมของปริมาณรถบรรทุกสินค,าทางฝm‰งไทย โดยอนาคตมีแผนพัฒนา
ในอนาคตของด6านปาดังเบซาร คือ จะก6อสร,างลานตรวจตู,คอนเทนเนอร เพื่อใช,เป;นสถานที่ตรวจ
ปล6อยสินค,า โดยมีแผนติ ดตั้ งเครื่ องเอ็ กซเรยเพื่ ออํา นวยความสะดวกในการตรวจปล6อยสินค,าเมื่อ
ปริมาณการใช,บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งลานตรวจตู,คอนเทนเนอรตั้งอยู6บ นเส,น ทางที่เชื่อมระหว6างด6าน
พรมแดนปาดังเบซารและสถานีรถไฟปาดังเบซาร และควรมีการพัฒนารถไฟรางคู6เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการขนส6งสินค,าและบริการ
ประเด็นที่ 3 การจัดการขนส*งสินคาดวยราคาที่แข*งขันได (International Shipments)
การจัดการขนส6งด,วยราคาท6แข6งขันได,(International Shipments) ของประเทศไทยนั้น
พบว6า การบริก ารโลจิส ติส กภายในประเทศนั้น ถือ ได,ว6า ยัง สามารถแข6งขันในราคาที่แข6งขันได,
เนื่องจากผู,ประกอบการด,านขนส6งของประเทศไทยนั้น ไม6ได,เน,น เรื่องคุณภาพและบริการเสริมอื่นๆ
เท6าที่ควร เนื่องจาก ยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช6วยส6งเสริมด,านการขนส6งเมือเทียบกับ
ประเทศมาเลเซีย จึงทําให,ราคาบริการยังคงราคาถูกกว6าประเทศมาเลเซีย
ประเด็นที่ 4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ (Logistics
Competence)
.ประเทศไทยถู กจั ดให,อยู6 ที่อัน ดั บ 38 (คะแนน 3.07 จากคะแนนเต็ ม 5.00) ขณะที่
ประเทศสิงคโปรอยู6อันดับที่ 1 (คะแนน 4.13) มาเลเซียอยู6อันดับที่ 29 (คะแนน 3.49) และเวียดนาม
อยู6อันดับที่ 53 (คะแนน 3.0) ทั้งนี้ มิติที่มีอันดับดัชนีความสามารถด,าน โลจิสติกสน,อยกว6าประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร ส6วนใหญ6เป;นมิติที่เกี่ยวข,องกับ ‘บริการ’ ของทั้งภาครัฐและเอกชน (Service
Level) ในการอํ านวยความสะดวกทางการค,า ได,แก6 (1) พิธี การศุล กากร (2) สมรรถนะของผู,
ให,บริการโลจิสติกส ภายในประเทศ (3) โครงสร,างพื้นฐานด,านการขนส6งและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ (4) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค,า ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย มาเลเซียเป;นประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก สที่ น6 า พอใจ ในส6 ว นของการพั ฒ นาในแต6 ล ะมิ ติ ก็ ไม6มีการ
เปลี่ยนแปลงลําดับมากนักมิติของการพัฒนาที่ ได,รับคะแนนสูงสุดคือความรวดเร็วในการขนส6งสินค,า
ตามมาด,วยการติดตามสินค,า มาเลเซียจัดเป;นประเทศที่มีอุปสรรคในการทําการค,าด,านโลจิสติกส
ไม6มากนัก มีต,นทุนค6าใช,จ6าย ด,านโลจิสติกสน,อย อาทิ มีต,นทุนค6าภาระการใช,ท6าเรือและท6าอากาศยาน
ที่ตํ่า มีการเก็บอัตราค6าธรรมเนียมการขนถ6ายสินค,าและการรับฝากสินค,าที่ตํ่าประกอบกับมีคุณภาพ
โครงสร,างพื้นฐานที่ดี ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบแล,ว ระดับการแข6งขันของผู,ประกอบการขนส6งและโลจิสติกส
บางประเภทยังอยู6ในระดับสูง
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ประเด็นที่ 5 การติดตามสถานะการจัดส*ง (Tracking & Tracing)
ปmจจุบันประเทศไทยใช,ระบบการติดตามด,วยระบบ GPS เพื่อการระบุตําแหน6งและการ
สื่ อสารในระบบ ทํา หน, าที่ ส6 งตํา แหน6 งและสถานะของรถยนตไปยั ง ผู, ดู แ ลระบบแบบ real-time
นอกจากนี้ ยังรวมถึงอุปกรณเสริมต6างๆ ที่ติดตั้งในตัวรถที่ใช,ในการวัดหรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
สถานะอื่น ๆ ในตัว รถ เช6น การเปjด ปjด ประตู อุณ หภูมิใ นตัว รถหรือ ภายในตู,ขนส6งสินค,าระบบ
สารสนเทศที่ให,บริการ Application และระบบข,อมูลผ6านทาง Cloud Service เพื่อให,ผู,บริหารหรือ
เจ,าหน,าที่ที่รับผิดชอบระบบขนส6งสามารถติดตามความคืบหน,า หรือรับแจ,งความผิดปกติของรถยนต
ที่กําลังปฏิบัติหน,าที่ได,แบบ real-time พัฒนาระบบสั่ง-รับงาน (Dispatcher application) และ
ระบบนําทางรถยนต (Navigator) ให,รองรับงานขนส6งที่ต,องการให,มีการส6ง-รับงานในระหว6างทางได,
เพื่อปrองกันปmญหาการวิ่งรถเที่ยวเปล6า เป;นเทคโนโลยีการสื่อสารระหว6างผู,ควบคุมและผู,ขับรถขนส6งใน
แบบ 2-way communication ทําให,สามารถแจ,งงานระหว6างทาง ตอบรับหรือปฏิเสธการรับงาน
ยกเลิกการส6งสินค,า รวมถึงบันทึก/เช็คอินการส6งสินค,า ณ จุดหมาย และยืนยันการรับสินค,าด,วยระบบ
ลายเซ็นและรูปภาพ ผ6าน mobile application ทั้งยังสามารถเชื่อมต6อระบบนําทางรถยนต เพื่อให,
ผู,ขับรถสามารถเดินทางไปยังที่หมายที่ไม6รู,จักถูกต,อง รวดเร็ว และทันเวลานัดหมาย
ประเด็นที่ 6 ความตรงต*อเวลาในการจัดส*ง (Timeliness)
จากการจัดอันดันประสิทธิภาพทางด,านโลจิส ติกสของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มา
จากตัววัดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทางด,านโลจิสติกส (Logistic Performance Index:LPI) แสดง
ลํา ดับ LPI ในปk 2555 ของประเทศสมาชิก อาเซีย น ซึ่งประเทศไทยเป;นรองแค6 2 ประเทศ คือ
สิงคโปร และ มาเลเซีย โดยปmจจัย การส6งสินค,าตรงต6อเวลา (Timeliness) ของประเทศไทยนั้น มีค6า
เท6ากับ 3.63 ของประเทศมาเลเซียอยู6ที่ 3.86 ซึ่งสูงกว6าประเทศไทย การส6งสินค,าให,มีคุณภาพทั้งด,าน
ความปลอดภัยของสินค,าและการส6งสินค,าตรงต6อเวลานั้น ขึ้นอยู6กับ โครงสร,างพื้นฐานด,านโลจิสติกส
และการขนส6งที่ดีของแต6ละประเทศ โครงสร,างพื้นฐานทางด,านโลจิส ติกสและการขนส6งที่ดีขึ้นอยู6
กับ 5 ปmจจัย 1.โครงสร,างพื้นฐานโดยรวม 2.คุณภาพของถนน 3.คุณภาพโครงสร,างพื้นฐานทางรถไฟ
4.คุณภาพโครงสร,างพื้นฐานทางท6าเรือ 5.คุณภาพโครงสร,างพื้นฐานการขนส6งทางอากาศ โดยคะแนน
รวมของโครงสร,างพื้นฐานทางด,านโลจิส ติกสและการขนส6งของไทยนั้น อยู6ที่ 4.5 คะแนน ต่ํากว6า
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู6ที่ 5.0 คะแนน
จากการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) ผู,วิจัยได,ดําเนินการสู6ขั้นตอนการ
สั ม ภาษณโดยใช, ก รอบคํา ถามการสั ม ภาษณจาก ดั ช นี ชี้ วั ด ศั ก ยภาพทางโลจิ ส ติ ก ส (Logistic
Performance Index : LPI เป;นเกณฑในการตั้งคําถามสัมภาษณ ดังตารางต6อไปนี้

93
ตารางที่ 22 ผลวิเคราะหการศึกษาบริบทระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ (In-Depth Interview)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
ผู,ให,ข,อมูลหลัก
ด6านศุลกากรสะเดาเป;นด6านที่มีมูลค6าการขนส6งสินค,ามากที่สุด (กรีชา
บริบทการ
ในประเทศไทย ปmญหาที่พบของด6านศุลากากรสะเดาคือ ปmญหา เกิดศรีพันธ,
ดําเนินการ
ทางด,านกรม ความแออัด เนื่องจากบริเวณด6านมีพื่นที่คับแคบ แต6ทางด6าน 2558)
ศุลกากร
ศุลกากรสะเดาได,มีแผนโครงการ 3 โครงการได,แก6 โครงการ
(Customs)
ปรับภู มิ ทั ศ นด6 า นใน โครงการปรั บ ปรุ ง ด6 า นศุ ล กากรสะเดา
ของด6านสะเดา (ด6านพรมแดนสะเดา) โดยได,จัดทําเป;น 2 เฟส คือ เฟสที่ 1
ประเทศไทย ด,านขาออก และ เฟสที่ 2 ด,านขาเข,า และโครงการก6อสร,าง
ด6านศุลกากรสะเดาแห6งใหม6 เพื่อลดปmญหาความคับแคบในการ
ขนส6งสินค,าไปยังประเทศมาเลเซีย ทั่งนี้โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน (ด6านใน)ได,รับงบประมาณ 6,980,000 บาท ในการจัดทํา
ปrายบอกทางเข,า ด6า น งานช6อ งจราจรด,ว ยแผงกั้น งานปrอม
เจ,าหน,าที่ รปภ งานซ6อมแซมอาคาร หลังคา งานซ6อมแซมพื้น
ถนน และงานไฟฟrาส6องสว6าง และโครงการปรับปรุงด6านศุลก
รกรสะเดา (ด6านพรมแดนสะเดา) ได,รับงบประมาณ 117 ล,านบาท
และโครงการก6อ สร,า งศุล กากรสะเดาแห6ง ใหม6 งบประมาณ
2,338 ล,า นบาท ทํา ให,ด6า นศุล กากรสะเดามีค วามทัน สมัย
มากยิ่งขึ้น
บริทบทการ
บริทบทการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากรด6านปาดังเบซาร (กฤษดา
ดําเนินการ
พบว6าด6านปาดังเบซารจะเน, น การขนส6 ง สิ น ค, า ทางรถไฟ โดย ทองธรรมชาติ,
ทางด,านกรม ปmจ จัย ที่มีผ ลกระทบมากที่สุด ของด6า นปาดัง เบซาร คือ กฏ 2558)
ศุลกากร
ระเบียบข,อปฏิบัติ การควบคุม การนําเข,าสิน ค,า โดยปmจจุบัน
(Customs)
ประเทศไทย มีกรมประมาณ 30 กว6าหน6วยงานในการควบคุม
ด6านปาดังเบซาร การนําเข,า ไม6มีกฏหมายเป;นฉบับเดียว ต6างกรมต6างควบคุม ทํา
ของประเทศไทย ให,บางหน6วยงานส6วนกลางจัดเก็บเอกสาร บางหน6วยงานมอบ
อํ า นาจในพื ้ น ที ่ ทํ า ให, ก ารค, า ผู , ป ระกอบการ กว6 า จะได,
ใบอนุญาตล6 าช, าและติ ดปm ญหา ทําให, เ กิ ด ความล6 า ช, า ในเรื่ อ ง
เอกสาร จึ ง ควรจั ด ทํา การเชื่ อ มโยงข, อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส
(National Single Window) กับหน6วยงานอื่นที่เกี่ยวข,อง
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เศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ (In-Depth Interview) (ต6อ)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
ผู,ให,ข,อมูลหลัก
คุณภาพของโครงสร,าง
พื้นฐานด,านการค,า
และการขนส6ง
(Infrastructure)

โครงสร,างพื้นฐาน ของปาดังเบซาร การขนส6งทาง (กฤษดา ทองธรรมชาติ,
รถยนตจะวิ่ ง เข, า เส, น หลั ก ซึ่ ง เป; น เส, น ทางอ, อ ม 2558)
การเดิ นทางรถไฟจึ งมี ความรวดเร็ วมากกว6 าเพราะ
การจราจรไม6ติ ด ขั ด ปm ญ หาที่ พ บ คื อ ระบบราง
คื อ ตู,คอนเทอเนอรของรถไฟ เดือนละหมื่นตู, วันละ
สามร, อ ยตู, แต6 ปm จ จุ บั น ผู, ส6 ง ออกส6 ว นใหญ6 เ ป; น
ยางพารากับผลิตภัณฑยาง ต,องบรรจุตู,คอนเทนเนอร
แล,วขับเข,าไปมาเลเซีย เพื่อยกตู, ลงรางรถไฟ หรือ
ถ,ารางเต็มต,องกองไว, ไม6มีคลังสินค,าในการจั ด เก็ บ
ซึ่ ง ค6 า ใช, จ6 า ยต6 า งๆประเทศไทยเป; น ผู,รับผิดชอบ
ค6 า ใช, จ6 า ยให, ม าเลเซี ย ทั้ ง นี้ ป ระเทศมาเลเซี ย ได,
มีการพัฒนารถไฟรางคู6เสร็จสิ้นเมื่อเดือน กรกฏาคม
2558 ปกติ ปm จ จุ บั น มี 5 ขบวนเดิ น ทางไปยั ง
บั ต เตอรเวิ ร ด ขบวนละ 60 ตู, ต6 อ วั น ทํ า ให, มี
ผู,ใช,บริการมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประเทศไทย ยังเป;นทาง
เดี่ยว ทั้งนี้ ทางศุลกากรปาดังเบซาร ได,สํารวจแล,วว6า
การขนส6งสินค,าทางรางจะประหยัดสินค,าได,ถึง 30%
สามารถประหยัดงบประมาณแผ6นดินและประหยัด
ต,นทุนโลจิสติกส ได,สูงขึ้นถ,าทําทางรถไฟรางคู6
ทํา ให, ไ ม6ต ,อ งเวรคืน ที ่ด ิน ในส6ว นแรงงานไม6ไ ด,ใ ช,
จากมาเลเซี ย และเมื่ อ เข, า สู6 ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน จะมีการเคลื่อนย,าย คนสูงขึ้น เนื่องจากกฏ
ระเบียบต6างๆต,องผ6อนคลาย ประกอบกับมาเลเซียใช,
รางตู6 แ ล, ว นั ก ท6 อ งเที่ ย ว ลุ ะ สิ น ค, า จะเพิ่ ม มากขึ้ น
และมี ก ารดึ ง ดู ด การลงทุ น นอกจากมาเลเซี ย แล, ว
สามารถดึ ง นั ก ลุ ง ทุ น จากสิ ง คโปรได, ท 6 า เ รื อ
มาเลเซี ย อั น ดั บ 13 ของโลก ท6 า เรื อ สิ ง คโปร 2
ของโลก โดยเรือใหญ6 สามารถบรรจุได,ถึง 2 หมื่นตู,
ในขณะที่ประเทศไทยยังไม6สามารถทําได,ในอันดับโลก
ดั ง นั้ น การก6 อ สร, า งท6 า เรื อ ต, อ งใช, เ วลาหลายปk
ทํา ไ ม เ ร า ไ ม6 ใ ช, ท6 า เ รื อ ป ร ะ เ ท ศ เพื่อนบ,าน ซึ่ง
ปm จ จุ บั น เราก็ ใ ช, อ ยู6 แ ล, ว ที่ ปk นั ง แต6 ปm ญ หาก็ คื อ ตู,
คอนเทนเนอรตู, เ ปล6 า มาน, อ ย ถ, า เราทํา ระบบทาง
คู6เชื่อมมันจะทําให,เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ปmญหา
ต6างๆก็จะหมดไป
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เศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ (In-Depth Interview) (ต6อ)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
ผู,ให,ข,อมูลหลัก
ประเทศไทยไม6สามารถแข6งขันสู,ประเทศมาเล (มานี(นาม
คุณภาพของ
ซียได, เพราะ ปmญหาการคอรัปชั่น และกฏหมาย สมมติ),2558)
โครงสร,างพื้นฐาน
ด,านการค,าและการ ไทยที่เอื่อให,แก6ประเทศมาเลเซียมากกว6า เพียง
ขนส6ง (Infrastructure) เพราะต,องการส6งเสริมการท6องเที่ยว
(ต6อ)
โครงสร, า งพื้ น ฐานของไทย ตรงด6 า นศุ ล กากร (ชุมพร (นามสมมติ),
สะเดา ยังพบความแออัดมานานหลายสิบปk ทํา 2558
ให, ก ารขนส6 ง สิ น ค, า ข, า มแดนไปยั ง ประเทศ
มาเลเซียหรือผ6านไปยังประเทศสิงคโปรมีความ
ล6 าช, า ถึ งแม, ว6 า จะมีโ ครงการขยายด6 าน ทํ าให,
ประเทศไทยสู, ป ระเทศมาเลเซี ย ไม6 ไ ด, เพราะ
ปmญหาภายในประเทศของไทยยังมีปmญหาอยู6มาก
ภู มิ ป ระเทศของไทย เป; น ประเทศที่ มี จุ ด (มานะ (นามสมมติ),
ภู มิศาสตรที่ ดีในการค, ากั บ ประเทศที่ ส องและ 2558)
ประเทศที่สาม แต6โครงสร,างพื้นฐานที่สนับสนุน
การค,ายังไม6ดี ท6าเรือไม6สะดวกเท6ามาเลเซีย จุด
เทกองตู, ค อนเนอรก็ ยั ง ไม6 มี หากรั ฐ เขามามี
งบประมาณสนั บ สนุ น ตรงนี้ เ ต็ ม ที่ อาจทํ า ให,
ประเทศไทยแข6งกับมาเลเซียได,
การจัดการขนส6ง
การขนส6 ง สิ น ค, า จากไทยไปมาเลเซี ย ราคาค6 า (กฤษ (นามสมมติ),
สินค,าด,วยราคาที่
ขนส6 ง ของประเทศไทยถู ก มาก เนื่ อ งจากผุ, 2558
แข6งขันได,
ประกอบการไม6ได,มี เทคโนโลยีราคาสูงมากใช,
(International
มากนัก ส6วนใหญ6ก็ระบบการติดตามสถานะการ
Shipments)
จัดส6งปกติ ทําให,สามารถแข6งขันด,านราคาได,
รั ฐ เข, า มาดู แ ลเรื่ อ งการขนส6 ง สิ น ค, า และ (ชาย (นามสมมติ),
แก,ปmญหาคอรัปชั่นได, โลจิสติกสถึงจะแข6งขันสุ, 2558)
มาเลเซียได,
ภาครัฐสามารถควบคุมราคาพลังงานได,ให,ราคา (ชาติ(นามสมมติ), 2558)
เท6ากับมาเลเซี ย จะไม6มีปm ญหาการลั กลอบขน
น้ํ ามั น และไทยเราก็ ส ามารถควบคุ มราคาค6 า
ขนส6งได,”
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เศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ (In-Depth Interview) (ต6อ)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
ผู,ให,ข,อมูลหลัก
หากกฏหมายทางประเทศไทย มีความเข,มงวด (มานี (นามสมมติ),
การจัดการขนส6ง
เหมื อ นประเทศมาเลเซี ย ระบบโลจิ ส ติ ก ส 2558)
สินค,าด,วยราคาที่
ประเทศไทยจะพัฒนาได,มากขึ้น
แข6งขันได,
(International
ปmญหาการเมื องภายในประเทศ ส6งผลต6 อการ (สาธิต (นามสมมติ),
Shipments)
แข6งขัน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส
2558
ความสามารถและ ผู, ใ ห, บ ริ ก ารขาดการฝ‹ ก อบรมพนั ก งานให, มี (เจต (นามสมมติ),2558
ความสามารถในการสื่ อสารการให, คําปรึ กษา
คุณภาพของ
บริการโลจิสติกสใน การแก, ปm ญ หารวมถึ ง ทั ก ษะในการสื่ อ สารได,
ประเทศ(Logistics ชัดเจนเพราะพนักงานต,องพบกับลูกค,าที่มีความ
Competence
ต,องการที่หลากหลายและต,องการผู,ที่สามารถ
ให,คําปรึกษาแก6ผู,ประกอบการที่มีพนักงานที่มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะดี จะทําให,ได,เปรียบ
ในการแข6งขัน
การดูแลเอาใจใส6ลูกค,าควรปรับปรุงให,มีความ (อุดม (นามสมมติ),
ยืดหยุ6นมากขึ้น ผู,ให,บริการโลจิสติกสควรเน,นที่ 2558
การทําความเข,าใจความ ต,องการของลูกค,าให,
มากขึ้น เพื่อออกแบบการบริการให, เหมาะสม
กับระดับความต,องการ
คนไทยเป;นคนรักงานบริการ แต6ด,านโลจิสติกส (มานี(นามสมมติ),2558
เรายั ง ขนส6 ง ล6 า ช, า ด, ว ยปm จ จั ย สภาพถนน
การจราจรติดขัด และบุคคลากรด,านนี้ยังมีไม6มาก
มาเลเซียเป;นประเทศที่มีกฏหมายควบคุมด,าน กาย (นามสมมติ),2558
การขนส6ง และการจราจร ความเร็วต6างๆอย6าง
เคร6งครัด ทําให,ประเทศเขามีคุณภาพในด,านนี้
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เศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ (In-Depth Interview) (ต6อ)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
ผู,ให,ข,อมูลหลัก
การติดตามสถานะการ การพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย ยังอยู6ใน (กฤษ (นามสมมติ), 2558)
ขั้ น เริ่ ม ต, น คื อ เน, น การจั ด ส6 ง สิ น ค, า จาก
จัดส6ง
(Tracking & Tracing) ผู,ผลิตไปสู6ผู,บริโภคเป;นหลัก ในขณะที่ประเทศ
พัฒ นาแล, วอย6าง ออสเตรเลีย สหภาพยุโ รป
และสหรั ฐ อเมริ ก า อยู6 ใ นขั้ น ก, า วหน, า คื อ
การบู ร ณาการระบบ โลจิ ส ติ ก สตั้ ง แต6 ก าร
จัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่ง ผลิตสินค,าแล,วเสร็จ
และส6งมอบไปสู6ผู,บริโภค ด,วยเหตุนี้ จึงพบว6า
ต,นทุน โลจิสติกสของไทยยังสูงอยู6 เมื่อเทียบ
กับประเทศคู6ค,าอื่ น ๆ โดยเฉพาะ เมื่ อเทีย บ
กั บ สิ ง คโปร และมาเลเซี ย ซึ่ ง เป; น สมาชิ ก
อาเซียนเหมือนกันก็ยังมีการพัฒนาโลจิสติกส
ก,าวหน,ากว6า
การการขนส6งหลักของไทยคือการขนส6งทาง (สาธิต (นามสมมติ),
ถนน และมีความต,องการขนส6งที่มากขึ้นทําให, 2558
เกิ ดการจราจรติ ดขั ดโดยเฉพาะในโครงข6 าย
ถนนรอบท6าเรือประตูการค,าสําคัญและเส,นที่
รถไฟที่เชื่อมโยงพื้นที่แหล6งผลิตในภาคเหนือ
และภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ทํ า ให, เ กิ ด
ความล6 า ช, า ในการขนส6 ง สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกในการรวบรวมและการกระจายสินค,า
ไม6เพียงพอและไม6มีประสิทธิภาพ
ความตรงต6อเวลาใน มาเลเซีย มีข,อได,เปรียบคือมีระบอบการเมือง ปาย (นามสมมติ), 2558
การจัดส6ง
เข, ม แข็ ง สามารถขนส6 ง ได, ร วดเร็ ว เพราะ มี
(Timeliness)
ระบบสาธาณู ป โภคที่ ดี คุ ณ ภาพถนนที่ ดี มี
ท6าเรือที่มีประสิทธิภาพ หากประเทศไทยนั้น
จะมี ค วามสามารถทางการส6 ง สิ น ค, า ตรงต6 อ
เวลาเที ย บเท6 า กั บ มาเลเซี ย นั้ น จะต, อ งเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงสร, า งพื้ น ฐานของ
ประเทศให,เทียบเท6ากับประเทศมาเลเซียทั้ ง
คุณภาพถนน ทางรางและทางน้ํา
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เศรษฐกิจอาเซียน จากการสัมภาษณ (In-Depth Interview) (ต6อ)
ประเด็นศึกษา
ผลลัพธ
ผู,ให,ข,อมูลหลัก
ความตรงต6อเวลาใน โครงสร,างพื้นฐานที่ดี ถนนดี รางรถไฟดี มีราง กาย (นามสมมติ),2558
การจัดส6ง
คู6 และมีท6าเรือทีดี ก็จะส6งผลให,การส6งสินค,า
(Timeliness) (ต6อ)
ตรงต6อเวลา เพราะระบบสาธารณูปโภคของ
ไทย นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในภูมิภาคอาเซียน
เพียงแต6ขาดการสนับสนุนเข,มแข็ง ทําให,การ
พัฒนายังไม6เกิดผลเป;นรูปธรรม
ประเทศไทยมี ค วามชํ า นาญด, า นการขนส6 ง กาน (นามสมมติ),2558
การแข6 ง ขั น สู ง จึ งไม6 พ บปm ญหาในด, านความ
ตรงต6อเวลา
จากตารางที่ 22 ผู, วิ จั ยได, ส รุ ป ผลการวิ เคราะหบริ บ ทระบบโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย –
มาเลเซียก6อนเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการสัมภาษร ได,ว6า ด6านศุลกากรสะเดาเป;นด6านที่มี
มูลค6าการขนส6งสินค,ามากที่สุดในประเทศไทย แต6ปmญหาที่พบของด6านศุลากากรสะเดาคือ ปmญหา
ความแออัด เนื่องจากบริเวณด6านมีพื่นที่คับแคบ แต6ทางด6านศุลกากรสะเดาได,มีแผนโครงการ 3 โครงการ
ได,แก6 โครงการปรับภูมิทัศนด6านใน โครงการปรับปรุงด6านศุลกากรสะเดา (ด6านพรมแดนสะเดา) โดย
ได,จัดทําเป;น 2 เฟส คือ เฟสที่ 1 ด,านขาออก และ เฟสที่ 2 ด,านขาเข,า และโครงการก6อสร,างด6าน
ศุลกากรสะเดาแห6งใหม6 เพื่อลดปmญหาความคับแคบในการขนส6งสินค,าไปยังประเทศมาเลเซีย และ
ดําเนินการทางด,านกรมศุลกากรด6านปาดังเบซาร ด6านปาดังเบซารจะเน,นการขนส6งสินค,าทางรถไฟ
โดยปm จจัยที่ มีผลกระทบมากที่ สุดของด6านปาดังเบซาร คื อ กฏระเบี ยบข,อปฏิบัติ การควบคุ มการ
นําเข,าสินค,า โดยปmจจุบันประเทศไทย มี 30 กว6าหน6วยงานในการควบคุมการนําเข,า ไม6มีกฏหมายเป;น
ฉบับเดียว ต6างกรมต6างควบคุม ทําให,บางหน6วยงานส6 วนกลางจัดเก็บเอกสาร บางหน6 วยงานมอบ
อํานาจในพื้นที่ ทําให,การค,า ผู,ประกอบการ กว6าจะได,ใบอนุญาตล6าช,าและติดปmญหา ทําให,เกิดความ
ล6าช,าในเรื่องเอกสาร จึงควรจัดทํา National Single Window (NSW) กับหน6วยงานอื่นที่เกี่ยวข,อง
ด,วยเช6นกัน ทางศุลกากรปาดัง ได,สํารวจแล,วว6า การขนส6งสินค,าทางรางจะประหยัดสินค,าได,ถึง 30%
สามารถประหยัดงบประมาณแผ6น ดิน และประหยัดต,น ทุนโลจิส ติกส ได,สูงขึ้น หากมีร ถไฟฟrารางคู6
นอกจากนี้ยังมีแผนเสริมเรื่องการสร,างคอนเทนเนอรยารท (CY) ที่จะเสริมในเรื่องการกระจายและจุด
ขนถ6ายสินค,า นอกจากนี้ยังมีรถไฟขบวนพิเศษในการบรรทุกสินค,าพิเศษ จะขนส6งสินค,ามีการรับรอง
เวลาและควรมีการพัฒนาคุณภาพของผู,ให,บริการโลจิสติกส รวมทั้งการติดตามสืบค,นสินค,าระหว6าง
การผลิตและขนส6ง ซึ่งไทยต,องมีการพัฒนาการขนส6งทางรางและทางน้ําให,มากขึ้นเพื่อให,ผู,ประกอบ
การมีทางเลือกในการขนส6งสินค,านอกจากทางถนนที่ใช,กันอย6างแพร6หลาย ควรมีความชํานาญในการ
ใช,เทคโนโลยี เข, ามาเสริ มเพื่ อให, การดํา เนิ น งานนั้นเป;นไปอย6างมีระบบมากขึ้น ผู,ประกอบธุรกิจต,อง
เลือกวิธีการขนส6งทีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพื่อการดําเนินธุรกิจมีความคล6องตัวมากยิ่งขึ้น
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และระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย ซึ่งในการขนส6งต,องมีระบบการปrองกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งที่ขนส6ง
ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียก*อนเขาสู*ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ในขั้นตอนนี้ผู, วิจัยศึ กษาศึ กษาเครื่องมือและประเมินศั กยภาพระบบโลจิ สติกสโดยใช,
เครื่องมือดัชนีชี้วัดศักยภาพทางโลจิสติกส (Logistic Performance Index : LPI) ในการประเมิน
ศักยภาพ และสัมภาษณผู,เชี่ยวชาญและผู,ทรงคุณวุฒิ ที่มีส6วนเกี่ยวข,องกับศักยภาพของระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซีย เป;นกลุ6มผู,ให,ข,อมูลเดียวกับ ขั้นตอนที่ 1 โดยในขั้นตอนนี้ผู,วิจัยประยุกต
เกณฑในการตัดสินใจด,วยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น Analytic Hierarchical Process (AHP) มา
สร, า งดั ช นี ชี้ วั ด ศั ก ยภาพโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย-มาเลเซี ย โดยองคประกอบ 6 ด, า น ได, แ ก6 ด, า น
ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร ด,านคุณภาพของโครงสร,างพื้นฐานด,านการค,า
และการขนส6ง ด,านการจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาที่แข6งขันได, ด,นความสามารถและคุณภาพของ
บริการโลจิสติกสในประเทศ ด,านการติดตามสถานะการจัดส6ง และด,านความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง
โดยจากองคประกอบดัชนีการอํานวยความสะดวกทางการค,าทั้ง 6 องคประกอบดังกล6าว
ได,นํามาสร,างแบบสอบถามกับผู,ให,ข,อมูลหลัก 30 คน จากนั้นนําข,อมูลที่ได,มาจัดทําดัชนีการกระจาย
(diffusion index) ตามแนวทางของศูนยศึกษาการค,าระหว6างประเทศมหาวิทยาลัย หอการค,าไทย
โดยกําหนดเกณฑการให,คะแนนเป;น
หากตอบว6า เห็นด,วยอย6างยิ่ง ให,คะแนนเท6ากับ 5
หากตอบว6า เห็นด,วย ให,คะแนนเท6ากับ 4
หากตอบว6า เฉยๆ ให,คะแนนเท6ากับ 3
หากตอบว6า ไม6เห็นด,วย ให,คะแนนเท6ากับ 2
หากตอบว6า ไม6เห็นด,วยอย6างยิ่ง ให,คะแนนเท6ากับ 1
ผู,วิจัยแปลงข,อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามให,เป;นข,อมูลเชิงปริมาณโดย
หากตอบว6า สูงหรือมาก ให,คะแนนเท6ากับ 1
หากตอบว6า ปานกลาง ให,คะแนนเท6ากับ 0.5
หากตอบว6า ต่ํา ให,คะแนนเท6ากับ 0
จากนั้นนําข,อมูลร,อยละของผู,ตอบว6าสูงบวกกับร,อยละของผู,ตอบว6าปานกลางที่คูณด,วย
0.5 จะได,ดัชนีของแต6ละคาบเวลา ซึ่งดัชนีที่ได,จะมีค6าสูงสุดเท6ากับ 100 และต่ําสุดเท6ากับ 0 โดยสูตร
ในการคํานวณคือ
ดัชนี=%สูง + 0.5 (%ปานกลาง)
สําหรับการตีความตัวเลขดัชนีนั้น หากดัชนีอยู6ใกล, 100 แสดงว6าผู,ตอบแบบสอบถามคาด
ว6ามีศักยภาพระบบโลจิสติกสในระดับสูง หากดัชนีอยู6ใกล, 50 แสดงว6าผู,ตอบแบบสอบถามคาดว6ามี
ศักยภาพระบบโลจิสติกสในระดับปานกลาง และหากดัชนีอยู6ใกล, 0 แสดงว6าผู,ตอบแบบสอบถามคาดว6า
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มีศักยภาพระบบโลจิสติกในระดับต่ํา ดังตารางที่ 23 แสดงผลการจัดอันดับความความสําคัญจากผู,ให,
ข,อมูลหลัก
ตารางที่ 23 ผลการจัดอันดับความสําคัญในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกสจากผู,ให,ข,อมูลหลัก
จํานวน 30 ราย
ข,อ
หัวข,อความสําคัญ
ภาพรวม
1 ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรม
5
ศุลกากร (Customs)
2 คุณภาพของโครงสร,างพื้นฐานด,านการค,าและการขนส6ง
6
(Infrastructure)
3 การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาที่แข6งขันได,
1
(International Shipments)
4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ
2
(Logistics Competence)
5 การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing)
3
6 ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness)
4
จากตารางที่ 23 ผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 รายได,จัดอันดับภาพรวมของความสําคัญใน
ในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส โดยผู,ให,ข,อมูลหลักให,ความเห็นว6า ประเทศไทยมีศักยภาพด,าน
การจั ด การขนส6 ง สิ น ค, า ด, ว ย ราคาที่ แ ข6 ง ขั น ได, (International Shipments) เป; น อั บ ดั บ หนึ่ง
ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ(Logistics Competence) มีศักยภาพเป;น
อันดับที่ 2 การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing) มีศักยภาพเป;นลําดับที่ 3 มีความตรง
ต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness) เป;นลําดับที่ 4 ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรม
ศุลกากร (Customs) มีศักยภาพเป;นลําดับที่ 5 และคุณภาพของโครงสร,างพื้นฐานด,านการค,าและการ
ขนส6ง (Infrastructure)เป; น ลํา ดั บ สุ ด ท, า ย ซึ่ ง แสดงให, เ ห็ น ว6 า ประเทศไทยควรให, ค วามสํา คั ญ
กับโครงสร,างพื้นฐานด,านการค,าและการขนส6งมากที่สุด
นอกจากนี้ผู,วิจัยได,จัดทําศัก ยภาพการพัฒ นาระบบโลจิสติก สโดยศึก ษา 2 ด6านที่มี
ความสําคัญได,แก6 ด6านศุลกากรสะเดา และ ด6านศุลกากรปาดังเบซาร ดังตารางที่ 24 และตารางที่ 25
ดังต6อไปนี้
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ตารางที่ 24 ผลการจัดอันดับความสําคัญในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส ด6านศุลกากรสะเดา
จากผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 ราย
ข,อ
หัวข,อความสําคัญ
ภาพรวม
1 ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรม
4
ศุลกากร (Customs)
2 คุณภาพของโครงสร,างพื้นฐานด,านการค,าและการขนส6ง
6
(Infrastructure)
3 การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาที่แข6งขันได,
5
(International Shipments)
4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ
3
(Logistics Competence)
5 การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing)
1
6 ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness)
2
จากตารางที่ 24 ผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 รายได,จัดอันดับภาพรวมของความสําคัญใน
ในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกสด6านศุลกากรสะเดา โดยผู,ให,ข,อมูลหลักให,ความเห็นว6า ด6านศุลกากร
กรสะเดามีศักยภาพในการติดตามสถานะการจัดส6ง เป;นอันดับที่หนึ่ง ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง
เป;นลําดับที่สอง ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิส ติกสในประเทศเป;น ลําดับที่สาม และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร ผู,ให,ข,อมูลหลักได,จัดอันดับศักยภาพไว,ในลําดับ
ที่สี่ การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาที่แข6งขันได, เป;นลําดับที่ 5 และคุณภาพของโครงสร,างพื้นฐาน
ด,านการค,าและการขนส6ง เป;นลําดับสุดท,าย ซึ่งยังคงแสดงให,เห็นว6า คุณภาพของโครงสร,างพื้นฐาน
ด,านการค,าและการขนส6ง คงเป;น ประเด็น ที่ค วรมีก ารพัฒ นาเพื่อ สามารถแข6งขัน ด,านโลจิสติกส
กับประเทศเพื่อนบ,านได,
นอกจากนี้ผู,วิจัยได,จัดทําศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส ด6านศุลกากรปาดังเบซาร
ดังตารางที่ 25 ดังต6อไปนี้
ตารางที่ 25 ผลการจัดอันดับความสําคัญในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส ด6านศุลกากรปาดังเบซาร
จากผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 คน
ข,อ
หัวข,อความสําคัญ
ภาพรวม
1 ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด,านกรม
5
ศุลกากร (Customs)
2 คุณภาพของโครงสร,างพื้นฐานด,านการค,าและการขนส6ง
6
(Infrastructure)
3 การจัดการขนส6งสินค,าด,วย ราคาที่แข6งขันได,
1
(International Shipments)
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ตารางที่ 25 ผลการจัดอันดับความสําคัญในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส ด6านศุลกากรปาดังเบซาร
จากผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 คน (ต6อ)
ข,อ
หัวข,อความสําคัญ
ภาพรวม
4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ
2
(Logistics Competence)
5 การติดตามสถานะการจัดส6ง (Tracking & Tracing)
3
6 ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง(Timeliness)
4
จากตารางที่ 25 ผู,ให,ข,อมูลหลักจํานวน 30 รายได,จัดอันดับภาพรวมของความสําคัญใน
ในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกสด6านศุลกากรปาดังเบซาร โดยผู,ให,ข,อมูลหลักให,ความเห็นว6า
ด6านปาดังเบซารมี ศักยภาพด, านการจั ดการขนส6 งสิ น ค, าด, ว ย ราคาที่ แ ข6 ง ขั น ได, เป; น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง
รองลงมาคื อ ความสามารถและคุ ณ ภาพของบริ ก ารโลจิ ส ติ ก สในประเทศ ตามด, ว ยการติ ด ตาม
สถานะการจัดส6ง ความตรงต6อเวลาในการจัดส6ง ที่มีศักยภาพเป;นลําดับที่สี่ ประสิทธิภ าพของการ
ดําเนินการทางด,านกรมศุลกากร มีศักยภาพลําดับที่ห,า และคุณภาพของโครงสร,างพื้นฐานด,านการค,า
และการ เป;นลําดับสุดท,าย
นอกจากนี้ ผู, วิ จั ยได, ศึกษาถึ ง ประเด็ น ปm ญหาของระบบโลจิ ส ติ กสภายในประเทศโดย
ขั้นตอนนี้ผู,วิจัยได,ศึกษา จาก 5 ประเด็นปmญหาที่พบ โดยสามารถแบ6งเป;นข,อค,นพบแต6ละด,าน ดังนี้
1. ปmญหาด,านกฎหมายและระเบียบข,อบังคับ
ปmจจุบันการทําธุรกรรมของหน6วยธุรกิจต6างๆ ต,องเกี่ยวข,องกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ของภาครัฐเป;นอันมาก โดยเฉพาะอย6างยิ่งในด,านกานค,าระหว6างประเทศ ซึ่งรวมถึงส6วนที่เกี่ยวข,องกับ
ระบบโลจิสติกสด,วย ดังนั้นการที่กฎหมายไม6เกื้อหนุนต6อการพัฒนาระบบการค,าโลจิสติกสของประเทศ
ย6 อ มส6 ง ผลกระทบต6 อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข6 ง ขั น ของประเทศเป; น อย6 างมาก
ภาครัฐและหน6วยงานที่เกี่ยวข,องควรมีความชัดเจนในการเร6งรัดปรับปรุงระบบกฎหมาย กฎระเบียบ
ต6างๆที่เกี่ยวข,องกับ เรื่อ งดังกล6าว ให,เ อื้อ ต6อสภาวะการแข6ง ขันในปmจ จุบัน ไม6ว6า จะเป;น กฎหมาย
เกี่ยวกับน้ําหนักรถบรรทุกและความสูงของรถบรรทุกไม6เอื้ออํานวยต6อการขนส6งอย6างมีประสิทธิภาพ
ของผู,ประกอบการ กฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรยังไม6เอื้อต6อการประกอบธุรกิจของ
ผู,ประกอบการ อาทิ วิธีการเก็บภาษี การส6งสินค,ากลับคืนไปยังต6างประเทศ เสียเวลาและยุ6งยากมาก
เกินไป ผู,ให,บริการด,านการนําเข,าส6งออก ยังไม6มีฐานะทางกฎหมายที่จะทํานิติกรรม กฎหมายศุลกากร
ไม6เอื้อต6อระบบขนย, า ยคอนเทนเนอร กฎหมายศุ ล กากรควรมี ก ารปฏิ บั ติ อ ย6 า งเท6 า เทียมระหว6าง
ผู,ให,บริการขนส6งทางอากาศ กับ ตัวแทนการขนส6งทางอากาศ อีกทั้งยังขาดองคกรการรับผิดชอบ
ด,านโลจิสติกส และผู,ประกอบการขนส6งต6อเนื่องหลายรูป แบบที่ไม6มีเรือเดิน ทะเลใช,ในกิจ การของ
ตนเอง ไม6ได,รับประโยชนจากอัตราภาษีมูลค6าเพิ่ม ร,อยละ 0 ขาดกฎหมายกํากับและส6องเสริมธุรกิจ ผู,
ให,บริการด,านโลจิสติกส กฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับที่เกี่ยวกับการทําเข,าและส6งออกของหน6วยงาน
ต6างๆ ยังไม6สนับสนุนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กฎหมายเฉพาะด,านการขนส6งล,าสมัย คือ พ.ร.บ.
การจัดวางรางรถไฟและขาดกฎหมายเกี่ยวกับการขนส6งด,านอากาศ ยุทธศาสตรการแก,ปmญหา ควร
ปรับหรือออกกฎหมายโดยอิงมาตรฐานสากล เช6น อนุสัญญาการขนส6งทางรถไฟระหว6างประเทศ
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(COTIF) และ พ.ร.บ. การขนส6งรถบรรทุกระหว6างประเทศ (CMR) ขาดระเบียบมาตรฐานด,านการ
จั ด การโลจิ ส ติ ก สที่ ต, อ งเป; น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล, อ ม กรี น โลจิ ส ติ ก ส (Green Logistics (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ, 2548: 29) จากประเด็นทั้งหมดจะเห็นได,ว6า
แผนยุทธศาสตรของประเทศไทยนั้นไม6ได,มีการบูรณาการ ทั้งแผนงาน ยุทธศาสตรและงบประมาณ
ขาดหน6วยงานหลักในการผลักดันและประเมินยุทธศาสตร ทําให,มีการใช,งบประมาณที่ซ้ําซ,อน และไร,
ทิศทาง ขาดตัว ชี้ วัดที่ เป; น รูป ธรรม อี กทั้งโครงสร, างด, านกฎหมายและกฎระเบีย บ ข, อบังคั บ ของ
หน6วยงานราชการมีการทับซ,อนหรือขัดแย,งกันเอง
ทั้งนี้ประเทศมาเลเซียนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข,องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข,องกับบริการ
ขนส6งและโลจิสติกสนั้น ประกอบไปด,วยกฎหมายการขนส6งสินค,าทางทะเล กฎหมายแปรรูปการท6าเรือ
กฎหมายการรถไฟ กฎหมายขนส6งทางถนน และ กฎหมายการขนส6งโดยเครื่องบิน โดย กฎหมายการ
ขนส6งสินค,าทางทะเล พ.ศ. 2493 กําหนดข,อบังคับที่เกี่ยวข,องกับการขนส6งสินค,าทางทะเล โดยเรือ
ขนส6 ง สิ น ค, า จากท6 า เรื อ ในประเทศมาเลเซี ย ไปสู6 ท6 า เรื อ ในหรือนอกประเทศมาเลเซีย โดยกล6าวถือ
กฎเกณฑที่เกี่ยวข,องกับการใบตราส6งสินค,าทางทะเล เช6น ในเรื่องหน,าที่และความรับผิดชอบ สิทธิ
และความคุ,มกันกฎหมายแปรรู ป การท6 า เรื อ พ.ศ. 2533 กฎหมายฉบั บ นี้ มี ขึ้ น เพื่ อ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจการท6าเรือ กําหนดให,ผู,ที่ต,องการประกอบธุรกิจท6าเรือต,องขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว6าการ
กระทรวงคมนาคม รวมทั้งต,องเสนอแผนงานและรายละเอียดของการดําเนินกิจการด,วยเพื่อให,เกิด
การพัฒนาท6าเรือ นอกจากนี้ กฎหมายมีข,อกําหนดเกี่ย วกับ หน,า ที่ของผู,ที่ได,รับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจท6าเรือด,วย ในส6วนของกฎหมายการรถไฟ พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงคเพื่อการกําหนด
หลักเกณฑการขออนุมัติการออกใบอนุญาตในการให,บริการการรถไฟ การรักษาความปลอดภัยในการ
ดําเนินการด, า นรถไฟ ส6 ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบรถไฟของประเทศมาเลเซี ย โดยมี เ นื้ อ หาสาระที่
ครอบคลุมทั้งโครงสร,างองคกร การก6อสร,างและการทํางาน การออกใบอนุญาตของบริษัทรถไฟและ
การเปjดดําเนินการรถไฟ หน,าที่และอํานาจของบริษัท และอื่นๆ กฎหมายกาขนส6งทางถนน พ.ศ.
2530 มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความเป;นระเบียบและความสงบในการจราจรบนท,องถนน หลักการ
จราจร สัญญาณจราจร กฎจราจร เช6 น การกํ ากั บ ดูแลการจราจรมี ข, อกํ าหนดเกี่ ย วกับ อายุ และ
มาตรฐานยานพาหนะชนิดต6างๆ ข,อกําหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ การจดทะเบียนยานพาหนะ เป;น
ต,น ทั้งหมด กฎหมายฉบับนี้ไม6มีมาตรการเลือกปฏิบัติต6อต6างชาติและกฎหมายการขนส6งโดยเครื่องบิน
พ.ศ. 2517 กล6าวถึงสิทธิความรับผิดชอบในการขนส6งตัว แทนขนส6ง ผู,โ ดยสาร ผู,ฝ ากและผู,รับฝาก
เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป;นประเทศที่มีศักยภาพทางด,านโลจิสติกสสูง ในเรื่องของกฎหมายจึงไม6มี
ปmญหาอะไร แต6กับผู,ประกอบการทางด,านโลจิสติกสอาจมีขึ้นตอนในการดําเนินการที่เคร6งครัดหลาย
ขั้นและมีข,อจํากัดในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น โดยจากการสัมภาษณผู,ให,ข,อมูล หลักได,ให,ข,อคิดเห็น
ดังนี้
“ประเทศไทยไม6สามารถแข6งด,านโลจิสติกสสู,มาเลเซียได, หากไม6ปรับข,อกฏหมายให,
เข,มงวดเหมือนมาเลเซีย เพราะปmจจุบันประเทศไทยเอื้อให,กับมาแลเซียมากกว6า เช6น ตรงด6านศุลกากร
สะเดา จะเห็นว6ามีรถจากฝm‰งมาเลเซียสามารถเข,ามาฝm‰งไทยได,ง6าย เพราะจดทะเบียน 2 ปrายได, แต6ฝm‰ง
ไทยไม6สามารถเข,าประเทศเขาได, เพราะกฏหมายเข,าเข,มงวดมากกว6า” (บัญชา (นามสมมติ), 2558)
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“ผมคิดว6า ภาครัฐควรเร6งผลักดันให,มีการบังคับ กฏหมายส6งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ให,บริการโลจิสติกส เพื่อให,มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจบริการโลจิสติกส
เช6น ควรให,การช6วยเหลือด,านเงินทุนโดยให,สินเชื่อระยะยาว การจัดตั้งศูนยให,ความรู,และคําปรึกษา
แก6ผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส” (พนม (นามสมมติ), 2558)
2. ปmญหาโครงสร,างพื้นฐาน
ในส6วนของปmญหาโครงสร,างพื้นฐาน ผู,วิจัยได,ดําเนิน การศึกษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณผลการวิเคราะหพบว6า ปmญหาโครงสร,างพื้นฐานของประเทศไทยในส6ว นของการวิเคราะห
เอกสาร ได,แก6 ท6าเรือหลักของไทยไม6ได,อยู6บนเส,นทางเดินเรือหลักของโลก เป;นเพียงท6าเรือปลายทาง
ที่เรือและสายเรือที่เป;นเรือตู,สินค,าเล็ก วิ่งเข,ามาเพื่อรับสินค,าแล,วไปเปลี่ยนถ6ายที่ท6าเรือสิงคโปรซึ่งอยู6
บนเส,นทางการค,าหลัก ท6าอากาศยานถือว6ามีศักยภาพที่สูงกว6าการขนส6งในโหมดอื่น ๆ สุว รรณภูมิ
เป;นศูนยกลางขนส6งสินค,าทาง อากาศที่ชัดเจนแต6ยังมีอุปสรรคสําคัญในเรื่องของขีดความสามารถด,าน
เทคโนโลยี การสร,างเครือข6ายทางการค,า การพัฒนากฏหมาย ตลอดจนโซ6อุป ทานของโลจิสติกส
ประกอบกับสายการบินแห6งชาติของไทยมีเพียงรายเดียว คือ การบินไทย ถนนและระบบราง การ
ขนส6งสินค,ายังไร,ประสิทธิภาพและไม6สามารถตอบสนองความต,องการของผู,ใช,บริการได, เนื่องจาก
โครงสร,างพื้นฐานของระบบรางและสถานีเพื่อรองรับสินค,าไม6เพียงพอ แม,ประเทศไทยจะมีการลงทุน
พัฒนาด,านโครงสร,างพื้นฐานมาอย6างต6อเนื่อง ไม6ว6าจะเป;นท6าเรือ ท6าอากาศยาน ถนนและระบบราง
แต6กลับไม6มีการเชื่อมโยงระบบในแต6ละโหมดการขนส6งสินค,า ขาดระบบเครือข6ายและระบบจัดการโลจิสติกส
แบบบูรณาการ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว6า การที่ประเทศไทยจะก,าวไปสู6การเป;นศูนยกลางการ
ขนส6งสินค,าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียได,นั้นยังคงต,องเผชิญกับปmญหาและอุปสรรคสําคัญในด,าน
ต6างๆ ตามที่ปรากฏข,างต,น แต6บางส6วนของการพัฒนาก็ได,มีความคืบหน,าไปมากปmจจัยสําคัญที่จะทํา
ให,ก ารพั ฒ นาครั้ ง นี้ ป ระสบความสํา เร็ จ ต, อ งประกอบด, ว ยบุ ค ลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานบนพื้นฐานของความร6วมมือ และการกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติเป;นหลัก หากเป;นเช6นนี้แล,วคาดได,ว6าการพัฒนาของไทยจะก,าวไกลไปสู6
ระดับสากลได,ในไม6ช,าอย6างแน6นอน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ,
2548: 30)
ในขณะที่ประเทศมาแลเซียนั้นด,านโครงสร,างพื้นฐานที่พบปmญหาได,แก6 โครงสร,าง
พื้นฐานในสหพันธรัฐมาเลเซียมีศูนยโลจิสติกสขนาดใหญ6ทั้งของรัฐและเอกชนบริเวณชายแดน มีระบบ
ศุลกากรออนไลนถนนมีสภาพดีและเป;นถนนไฮเวยรถบรรทุกสามารถขนส6งได,อย6างสะดวก มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและโครงสร,างพื้นฐานทางด,านโลจิสติกสที่พร,อมต6อการทําธุรกิจมีท6าเรือที่ทันสมัยและ
ทําเลที่ตั้งอยู6ในจุดยุทธศาสตรที่ดี โครงสร,างพื้นฐานด,านโลจิสติกส มาเลเซียเป;นประเทศหนึ่งที่มีระบบ
สาธารณูปโภคดีที่สุดของเอเซีย และมีผลอย6างสําคัญต6อความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในช6วงที่
ผ6านมา มาเลเซียมีระบบขนส6งทางถนนที่พัฒนาเป;นอย6างมาก เป;นหนึ่งในประเทศที่มีระบบโครงข6าย
ถนนก,าวหน,าที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต, มีระยะทางทั้งสิ้น 66,000 กิโลเมตร โดยบทสรุปวันนี้
ธุรกิจโลจิส ติ กสมาเลเซี ย ทะลวงด6 า นไทยจนถึ ง เมื อ งจี น ด, ว ยกลยุ ท ธการรุ ก ที่ มี เ ปr า หมายการคุม
เส,นทางการค,าในภูมิภาค แม,กระทั่งการเข,าไปให,บริการโลจิสติกสกับธุรกิจข,ามชาติในจีน การเข,าไป
เป;นผู,ลงทุนบุกเบิกในกัมพูชา และนําพาสินค,าบริการจากท6าเรือในมาเลเซียผ6านด6านสะเดา ทะลุเชียง
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ของ รอรับของกลับจากคุณหมิง การพลิกแพลงรูปแบบการลงทุนส6งผลโดยตรงกับผู,ประกอบการใน
ภาคใต,ของไทยอย6างยากจะหลีกเลี่ยง โดยประเด็นปmญหาโครงสร,างพื้นฐาน ผู,ให,ข,อมูลหลักได,ให,
ข,อคิดเห็น ดังนี้
“การขนส6งทางถนนตรงด6านสะเดามีความแออัดมาก มานานหลายสิบปk ก6อนหน,านี้
พยายามขยายพื้ น ที่ ต รงด6 า นศุ ล กากรสะเดา และตอนนี้ รั ฐ บาลให, ไ ด, ง บประมาณในการพั ฒ นา
โครงสร,างพื้นฐานขยายด6านศุลกากรสะเดา จาก 10 ไร6เป;น 30 ไร6 เพื่อลดปmญหาการจราจรตรงด6าน
ศุลกากรที่มีความแออัด” (กรีชา เกิดศรีพันธ, 2558)
“การขาดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค,า เช6น ถนนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย
ที่ด6านวังประจันของจังหวัดสตู และท6าเรือตํามะลัง จังหวัดสะตูล ซึ่งเป;นท6าเรือขนาดเล็ก ไม6สามารถ
รองรับตู,คอนเทนเนอรได, ทําให,มีปริมาณการค,าผ6านแดนน,อย” (วัลลภ วิชาวงศ, 2558)
“ผมมองว6าการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย มาเลเซีย นั้น ควรเน,นการขนส6งทางราง
เป;นหลัก เนื่องจกาอยู6ใกล,ท6าเรือปkนังและท6าเรือกลางของมาเลเซีย ที่สําคัญรถไฟเชื่อมโยงกับมาเลเซีย
สามารถต6อยอดโครงการพัฒนาระบบรถไฟรางคู6ในอนาคตได, ซึ่งในแต6ละปkมีตู,คอนเทนเนอรถูกส6งออก
ไปลงเรือ 120,000 ตู,ต6อปk เฉลี่ยเดือนละ 10,000 ตู, และต,องมีการปรับปรุงอาคารที่ทําการด6าน
ศุลกากรปาดังเบซาร ทั้งในส6วนของอาคารผู,โดยสารขาเข,า และ ขาออก อาคารที่ทํางานหน6วยงานที่
เกี่ยวข,อง การเปjดระบบรางคู6จะทําให,ศักยภาพในการขนส6งเร็วขึ้นและยังต,องหามาตรการเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการขนส6งระบบรางเพื่อเชื่อมโยงการค,าไทย – มาเลเซีย”
(ปjติ (นามสมมติ), 2558)
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทยนั้น จําแนกได,เป;น 2 ภาคใหญ6ๆ ตาม
ขนาดของการเชื่อมโยง และจํานวนของหน6วยงานหรือองคกรที่เกี่ยวข,อง คือ 1. ระบบ e-Logistics
ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจต6างชาติและธุรกิจไทยขนาดใหญ6ได,มีการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกสภายในองคกรและการเชื่อมโยงกับสํานักงานใหญ6ในต6างประเทศหรือสํานักงานสาขา
บางกิจการได,พัฒนาไปสู6การเป;นเลิศทางธุรกิจ ซึ่งอาจจะเป;นการเชื่อมโยงเฉพาะองคกร, เชื่อมกับ
ลูกค,า หรือคู6ค,า ซึ่งจะมีจํานวนของหน6วยงานหรือองคกรที่เกี่ยวข,องในระดับธุรกิจ มากน,อยขึ้นอยู6กับ
ขนาดขององคกร และเครือข6ายของธุรกิจ โดยในส6วนนี้ เป;นการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง
ทางด,าน ฮารดแวร ซอฟแวร และ ผู,ใช,งานคอมพิวเตอร เข,ามาใช,ในการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข,อง
ทางด,านโลจิสติกส มีทั้งที่สั่งซื้อ/นําเข,า-ส6งออกสินค,าโดยเชื่อมโยงเป;นระบบบูรณาการทั้งด,านการเงินบัญชี, การตลาด, การบริหารงานโลจิสติกสและระบบการสร,างมูลค6าเพิ่มต6างๆ เช6นระบบ Enterprise
Resource Planning เป;น ต,น เพื่อ ให,ส ามารถบริห ารจัด การด,านโลจิสติกส และสนองตอบกับ
กระบวนการทํางานของแต6ละองคกรได,อย6างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีในปmจจุบันได,พัฒนาทําให,
ต,นทุนทั้ง ด,า น ฮารดแวร ซอฟแวร ให,มีร าคาพอเหมาะกับ กิจ การของคนไทยสามารถนํามาใช,ได,
2. ระบบ e-Logistics ในภาครัฐ หรือระดับประเทศ ในส6วนนี้ ถือเป;นระบบที่มองในภาพรวมของ
กระบวนการโลจิสติกสในการเชื่อมโยงกับหน6วยงานต6างๆของภาครัฐ เช6น กับกรมศุลกากร การท6าเรือฯ
หรือการท6าอากาศยาน หรือหน6วยงานของรัฐที่เกี่ยวข,องกับการกํากับควบคุมและพิธีการต6างๆ เช6น
กรมศุลกากร กรมปศุสัตว กระทรวงการต6างประเทศ เพื่อใช,เชื่อมโยงข,อมูลกับบริษัทขนส6ง เช6น
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บริษัทเดินเรือ สายการบิน ธนาคาร และ สถาบันการเงิน, บริษัทประกันภัย, ผู,ให,บริการเสริมอื่นๆ ผู,
ให,บริการด,านไอซีที เช6น ISP, Gateway โดยทิศทางการพัฒนาระบบ e-Logistics System ของ
ภาครัฐควรมุ6งเน,น เพื่อการนําระบบอิเล็กทรอนิกสเข,ามาเป;นกลไกขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส เพื่อให,มี
การสนองตอบและสร,างความเชื่อมั่นให,กับแต6ละหน6วยงานทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจในการเชื่อมโยง
ข,อมูลข6าวสารอย6างเป;นบูรณาการ เพื่อให,สามารถสนองตอบต6อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กิจกรรมในการเคลื่อนย,ายสินค,า-บริการ การจัดเก็บและการกระจายสินค,าจาก แหล6งวัตถุดิบ ไปสู6
ผู,บริโภค โดยนัยสําคัญของระบบการพัฒนาสารสนเทศ ควรสนองตอบต6อประการแรก คือการเชื่อมโยง
ระบบเครือข6ายข,อมูลภาครัฐ และ ภาคการขนส6ง ในกระบวนการนําเข,าส6งออกและโลจิสติกส ให,เป;น
“การบริการเบ็ดเสร็จจากหน,าต6างเดียว” โดยบทบาทความรับผิดชอบหลักของหน6วยงานต6างๆ คงเดิม
(เช6น การกํากับควบคุม การทดสอบ และ การอนุมติ เป;นต,น) และประการที่สอง มุ6งสู6การพัฒนา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ลดและทดแทนเอกสารกระดาษ และมุ6งไปสู6ระบบการค,าไร,กระดาษ ทั้ง
ธุรกรรมภาครัฐและภาคธุร กิจ ประการที่ส าม พัฒ นาระบบการเชื่อ มโยง และแลกเปลี่ย นข,อ มูล
อิเล็กทรอนิกสระหว6างหน6วยงานเพื่อการทํา Data Crossing และ ลดการตรวจสอบเอกสารกระดาษ
นอกจากนี้จะช6วยให,ประหยัดเวลาในการสื่อสารภายในองคการให,เป;นแบบ อีเมลกลุ6ม รวมถึง การ
ประชุมออนไลน ในการประชุม หรือวางแผนร6วมกัน โดยลงระบบ การประชุมผ6านทางไกล นอกจากนี้
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช,ร6วมกับดาวเทียม (Satellite) สามารถทําให,เชื่อมการสื่อสารของโลก
เข,าไว,ด,วยกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ, 2548: 34) ในขณะที่
ปะรเทศมาเลเซียนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศ แบ6งได,เป;น 2 ส6วน ดังนี้ 1.สนับสนุน National
Single Window (NSW) และการบูร ณาการกับ ASEAN Single Window (ASW) อาเซียนอยู6
ระหว6างการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window: ASW) โดยมี
วัตถุป ระสงคเพื่อสนับ สนุน การอํานวยความสะดวกทางการค,าและการเคลื่อนย,ายสินค,า โดยการ
เชื่อมโยงระบบข,อมูลแบบบูรณาการระหว6างหน6วยงานภาครัฐและผู,ใช, เช6น ผู,ประกอบธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจ และผู,ให,บริการด,านขนส6งและโลจิสติกสประเทศสมาชิกอาเซียนได,ใช,ความพยายามอย6างมาก
ในการพัฒนา ASW โดยการวางรากฐานเพื่อทําให,เกิดการเชื่อมโยงระหว6างระบบการปฏิบัติงาน และ
ระหว6างระบบข,อมูล สารสนเทศ โครงการพัฒ นาระบบเชื่อมโยงข,อมูล ระบบ National Single
Window โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับ สนุน การอํานวยความสะดวกทางการค,าและการเคลื่อนย,าย
สินค,า โดยการเชื่อมโยงระบบข,อมูลแบบบูรณาการระหว6างหน6วยงานภาครัฐและผู,ใช, กรมปศุสัตว
กรมศุลกากร และผู,ประกอบการทางธุรกรรมเศรษฐกิจ และผู,ให,บริการได,สะดวกรวดเร็ว และด,าน
ขนส6งและโลจิสติกสประเทศสมาชิก อาเซีย น และมีวัต ถุป ระสงคเพื่อ เร6ง รัด กระบวนการตรวจ
ปล6อยสินค,า ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซียในการตรวจปล6อยสินค,าออกจากด6าน
ศุล กากรเพิ่มขึ้น 2. วางแผนสําหรับ ศูน ยกลางเสมือนจริง ( Virtual Hub), e-Logistics และ
B2B (Business-to-business) B2B หรือ Business-to-Business นั้นเป;นตลาดสําหรับการค,าขาย
ระหว6างธุรกิจหนึ่งไปยังอีกธุรกิจหนึ่งโดยที่ธุรกิจที่ซื้อสินค,าไปนั้นต,องไม6ใช6ลูกค,าปลายทาง แต6เป;นพวก
โรงงานด,วยกันหรือเป;นธุรกิจค,าส6งที่รับสินค,าเหล6านั้นไปทํากําไรต6อให,กับธุรกิจตัวเอง อย6างเช6นธุรกิจ
ขายเฟอรนิเจอรบางแห6งที่ไม6ได,มีโรงงานไม,เป;นของตัวเอง ก็อาจรับซื้อไม,มาจากธุรกิจค,าไม, เพื่อนําไม,
เหล6านั้นมาแปรรูปให,เป;นเฟอรนิเจอรแบบต6างๆ ก6อนที่จะนําไปขายต6อไปในอนาคต ซึ่งช6องทางการ
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ขายที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว6า Business-to-Business นั่นเอง E-Logistics คือกลุ6มของระบบสารสนเทศ
ที่ทําหน,าที่จัดสรรให,ปmจจัยต6างๆ เข,ามาสู6การผลิตและนําสินค,าไปส6งถึงยังลูกค,า โดยมีการติดต6อและ
จั ด ส6 ง สิ น ค, า ที่ ส ะดวกรวดเร็ ว เพื่ อ ให, ส ามารถจั ด ส6 งสิ น ค, า ถึ ง มื อ ลู ก ค, า ได, เ ร็ ว ที่ สุ ด และสะดวกที่ สุ ด
ประหยัดค6าขนส6งที่สุดและเกิดความผิดพลาดน,อยที่สุด ผู,ให,ข,อมูลหลักได,ให,ข,อคิดเห็นว6า
“ด6านศุลกากรสะเดา กําลังดําเนิน การขยายด6านศุล กากร และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมีความทันสมัยเรียกว6า CIQ เข,ามาใช, เพื่อให,การทํางานของด6านศุลกากรสะเดาเป;น
บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว และนําเทคโนโลยี National Single Windows มาใช, เพราะก6อนหน,านี้
ระบบสารสนเทศของเรายังไม6มีความทันสมัย เนื่องจากปmจจัยงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู,ด,านนี้
มีน,อย” (กรีชา เกิดศรีพันธ, 2558)
“ ผู,ประกอบการโลจิสติกส ของไทยเรายังขาดความรู,ในเรื่องชนิด ประเภทซอฟแวรที่
สามารถนํามาใช,และช6 ว ยในการดํา เนิ น งานโลจิ ส ติ กส ส6 ว นผู, ทีมี ความรู, ก็ ไม6 ส ามารถส6 งผ6 านช,อมูล
รูปแบบความต,องการ หรือชี้ให,เห็นถึงประโยชนที่ได,จะได,รับได,” (ประพล(นามสมมติ), 2558)
4. ปmญหาด,านบุคลากรและองคความรู,ด,านโลจิสติกส
ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่ความรู,และความชํานาญทางด,านโลจิสติกส บุคลากรไทยที่
ทําหน,าที่เกี่ยวกับโลจิสติกสในระยะเริ่มแรกจึงเป;นบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนตําแหน6งมาจากสายงานต6างๆ
ภายในองคกร ซึ่งทําให,เกิดปmญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งทางด,านปริมาณและคุณภาพ และความ
ตื่นตัวในเรื่องของความรู,ความสามารถด,านโลจิสติกส ประเทศไทยมีการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรด,านโลจิสติกสในสถานประกอบการทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการให,เป;นมืออาชีพ
โดยได,มีการจัดกิจกรรมและหลักสูตรการอบรมด,านโลจิสติกสที่ส6งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด,านโลจิสติกสอย6างต6อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู6 โดยการอบรมให,ความรู, และเพิ่มทักษะให,กับ
บุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต6ระดับบริหารสูง ผู,บริหารระดับกลาง/ ผู,เชี่ยวชาญ พนักงานฝzายปฏิบัติการ
การสร,างบุคลากรใหม6 ซึ่งต,องการผู, ที่จบการศึกษาหลักสูตรด,านโลจิสติกสโดยตรง ปริมาณความ
ต,องการบุคลากรโลจิสติกสระดับปฏิบัติการยังคงมีอยู6ทั้งบุคลากรใหม6และความต,องการในการยกระดับ
สิ่งที่สําคัญคือการสร,างและพัฒนาองคความรู,ที่เหมาะสมและทันสมัยเพียงพอต6อแนวโน,มของตลาด
และอุตสาหกรรมที่เ ปลี่ ย นแปลงไป ในขณะที่ ป ระเทศมาเลเซี ย นั้ น เนื่ อ งด, ว ยประเทศมาเลเซีย
เป;นประเทศที่มีภูมิประเทศที่เอื้อต6อการทําอุตสาหกรรมโลจิสติกส ดังนั้นอุตสาหกรรมโลจิสติกสของ
มาเลเชียอาจจะหยุดชะงักได,โดยการขาดบุคลากรที่มีทักษะความรู,เรื่องโลจิสติกส แต6ข,อได,เปรียบของ
ประเทศมาเลเซียคือแรงงานของชาวมาเลเซียเป;นบุคลากรที่มีทักษะ ทําให,ประเทศมาเลเซียได,เปรียบ
ในเรื่องของโลจิสติกสมากกว6าประเทศไทย ด,วยเหตุที่ประเทศมาเลเซี ย เป; น ประเทศที่ มี แ รงงานที่
ทักษะรวมกับภูมิประเทศที่ในแหลมมลายูฝm‰งทะเลด,านตะวันออกติดต6อกับทะเลจีนใต,ทําให,ประเทศ
มาเลเซียมีระบบโลจิสติกสที่เข,มแข็ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ,
2548: 36)
5. การพัฒนาของผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส
ในด,านการพัฒนาของผู,ให,บริการด,านโลจิสติกสของประเทศไทย ได,มีการพิจารณา
จากปmญหาและเงื่อนไขของการพัฒนาผู,ให,บริการทางด,านโลจิสติกส ได,แก6 วัตถุประสงค องคประกอบ
ของการพัฒนา และปmญหาของการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกําหนดวัตถุประสงคและองคประกอบ
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ของการพั ฒ นาจํ า เป; น ต, อ งมี ก ารกํ า หนดเปr า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงคให, ชั ด เจนในการพั ฒ นา
ผู,ประกอบการที่ให,บริการด,านโลจิสติกส ซึ่งวัตถุประสงคที่กําหนดร6วมกัน คือ การพัฒนา ส6งเสริม
สนับสนุน ให,ผู,ให,บริการด,านโลจิสติกสของไทยที่เป;น Domestic Service Provider ก,าวไปสู6
มาตรฐานระดับสากลโลก ( International Logistics Service Provider) ปmจจัยที่เป;นองคประกอบ
สําคัญในการดําเนินกิ จ การด, า นโลจิ ส ติ ก ส ได, อ ย6 า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ดั ง นี้ VMI : Vendor
Management Inventory การเลือกรูปแบบการขนส6งที่เหมาะสม การจัดการ คลังสินค,า การบริหาร
ศูนยกระจายสินค,า การจัดการ Cross Border Logistics การรับ Outsource Logistics การใช,
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร,างความชํานาญในการจัดการระบบโลจิสติกส 2. ปmญหาด,านการพัฒนา
ของผู,ให,บริการทางด,านโลจิสติกสของไทย คือ การขาดกฎหมายที่เอื้อต6อการประกอบธุรกิจโลจิสติกส
ทําให,เกิดความไม6ชัดเจนในการดําเนินกิจการเป;นอุปสรรคต6อการพัฒนาผู,ประกอบการเป;นอย6างมาก
ขาดการส6งเสริมทางด,านสิทธิพิเศษเพื่อช6วยเหลือและจูงใจ ในการส6งเสริมให,เกิดผู,ให,บริการมากขึ้น
ขาดความรู, ความชํานาญ รวมถึงทักษะที่จําเป;นในการดําเนินงาน ผู,ประกอบการไม6สามารถเข,าถึง
แหล6งเงินทุนจากธนาคาร เนื่องจากขาดหลักทรัพยที่ใช,ในการค้ําประกัน ซอฟทแวรเฉพาะด,านที่ใช,ใน
การดําเนินธุรกิจมีราคาสูงมาก Facilitiesต6างๆ ของภาครัฐ ไม6สนับสนุนการทําธุรกิจ ขาด Best
Practice และ KPI ในการประเมิน ประสิทธิภ าพการดําเนิน งานของผู,ให,บ ริการ ผู,ป ระกอบการ
โลจิสติกสของไทย ขาดเครือข6ายในการเชื่อมต6อกับต6างประเทศ ส6งผลให,มีเครือข6ายการจัดการด,าน
โลจิสติกสที่แคบกว6าผู,ประกอบการจากต6างประเทศ ลูกค,าขาดความรู,ความเข,าใจ และไม6เห็นประโยชน
ในการใช,บริการด,านโลจิสติกส จากผู,ให,บริการเฉพาะด,านโลจิสติกส ซึ่งจะส6งผลต6อความสามารถใน
การแข6งขันระยะยาว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งขาติ, 2548: 37)
“ผู,ให,บริการด,านโลจิสติกสของไทยยังขาดศักยภาพในการแข6งขันกับผู,ให,บริการในมา
แลเซีย ไม6ว6าจะเป;นเครือข6ายความร6วมมือ ทักษะ องคความรู,และการเข,าถึงแหล6งเงินทุน” (พิทา
(นามสมมติ, 2558)
โดยที่ประเทศมาเลเซียนั้น รัฐบาลมาเลเซียได,เล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมโล
จิสติกสตั้งแต6ปk ค.ศ. 2006 แสดงถึงวิสัยทัศนของแผนพัฒนาโลจิสติกสของมาเลเซีย คือ การพัฒนา
โลจิสติกสการขนส6งสินค,าสู6ระดับโลก โดยให,มีความปลอดภัย เชื่อถือได, และเป;นมิตรกับสิ่งแวดล,อม
เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ โดยประเทศมาเลเซียได,กําหนด
เปrาหมายซึ่ง แบ6งออกเป;น 3 ระดับคือ ระดับเศรษฐกิจ ระดับอุตสาหกรรม และระดับบริษัท โดยใน
ระดับเศรษฐกิจ ประเทศมาเลเซียต,องการพัฒนามาตรฐานและการจัดการด,านโลจิสติกสในปmจจุบันสู6
มาตรฐานระดับโลก ใน ระดับอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซียต,องการยกระดับความสามารถในการ
แข6งขันของอุตสาหกรรมและ ความเชื่อมโยงระหว6างอุตสาหกรรมให,ได, และในระดับบริษัท ประเทศ
มาเลเซียต,องการพัฒนาที่มุ6งเน,นความ ต,องการของลูกค,าเป;นสําคัญ ภารกิจที่จะต,องปฏิบัติเพื่อให,
เป;นไปตามวิสัยทัศนและเปrาหมาย คือ พัฒนา ระดับคุณภาพการให,บริการด,านโลจิสติกสให,กับห6วงโซ6
อุปทานของโลกโดยเพิ่มมูลค6าผ6านการสนับสนุนการ ให,บริการลูกค,าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ทําให,ต,นทุน
การให,บริการลดลง โดยมีการกําหนด 6 กิจกรรมเชิงกลยุทธ (Strategic Initiative) ดังนี้
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Strategic Initiative 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการในการขนส*ง คือ
ทําให, มั่นใจว6 าปริ ม าณของรู ป แบบการขนส6 ง ทุ ก รู ป แบบเพี ย งพอกับการไหลของสินค,า พัฒนาการ
เชื่อมต6อขั้นสุดท,ายจากผู,ให,บริการโลจิสติกสไปยังลูกค,า สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส6งหลายรูปแบบ
(Multimodal Transportation)
Strategic Initiative 2: เลือกใชกรณีศึกษาและเกณฑมาตรฐานของอุตสาหกรรม
โลจิสติกส โดยเลือกใช,ก รณี ศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ ประเทศมาเลเซี ย และจั ด เก็ บ และศึ ก ษาข, อ มู ล
กรณีศึกษาและเกณฑมาตรฐานของอุตสาหกรรมโลจิสติกส
Strategic Initiative 3: สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเพิ่มจํานวน
บุค ลากรที่มี ความชํา นาญดานโลจิส ติกส คือ การส6ง เสริม ให,เ กิด การจ,างงานในอุต สาหกรรม
โลจิ ส ติ ก ส การสร, า งโอกาสและความก, า วหน, า ทางสายอาชี พ จั ด ให, มี ก ารฝ‹ ก อบรมบุ ค ลากร
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส พัฒนาโครงสร,างระบบการศึก ษาด,า นโลจิส ติก สระดับ ชาติที่ไ ด,รับ การ
ยอมรับ สนับสนุนและเลือกอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของประเทศ (Industry Champion) เพื่อ
รองรับการผลิตบุคลากร
Strategic Initiative 4: พัฒนากลไกการขับเคลื่อนสู*การปฏิบัติและกฎระเบียบ
ดานโลจิสติกส โดยการทําให,มั่นใจว6า การดําเนินงานของสภาโลจิสติกสแห6งชาติซึ่งเป;นกลไกขับเคลื่อนที่
สํ า คั ญ ของมาเลเซี ย ในการพั ฒ นาด, า นโลจิ ส ติ ก สไปสู6 การปฏิ บั ติ ใ ห, เป; น ไปอย6 า งราบรื่ น ในขณะที่
กฎระเบีย บมีค วามยุติธ รรม และพัฒ นาสภาโลจิส ติกสแห6งชาติมาเลเซีย (Malaysia Logistics
Council) ให,แข็งแกร6งมากขึ้น ขยายคําจํากัดความของเรือสัญชาติมาเลเซีย เพิ่มน้ําหนักบรรทุก
(Axle Load) เก็บข,อมูลการหมุนเวียนของสินค,าภายในทั้งหมด ควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่ล,าสมัย
Strategic Initiative 5: กระจายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทําฐานขอมูล
โดยการสนับสนุน National Single Window (NSW) และการบูรณาการกับ ASEAN Single
Window (ASW) วางแผนสําหรับศูนยกลางเสมือนจริง ( Virtual Hub), e-Logistics และ B2B
Strategic Initiative 6: ประกันความยั่งยืน ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดลอม
พัฒนาเส,นทางและสินค,าใหม6 เสนอ Tax Credit ให,กับผู,เดินเรือทั้งผู,ส6งออกและผู,นําเข,า ในรัฐซาบาร
และซาราวัค
ทั้งนี้ผู,วิจัยสรุปปmจจัยความสําเร็จของการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศมาเลเซีย จาก
การศึ ก ษา พบว6 า แผนพั ฒ นาโลจิ ส ติ ก สของประเทศมาเลเซี ย นั้ น ไม6ไ ด, มี ค วามแตกต6 า งจาก
แผนพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทยมากนัก แต6ปmจจัยความสําเร็จที่โดดเด6นที่ประเทศไทยควรเรียนรู,
จาก มาเลเซียคือ เรื่องกลไกที่จ ะขับ เคลื่อนแผนไปสู6การปฏิบัติ โดยประเทศมาเลเซีย มีการจัดตั้ง
หน6วยงานโดย เฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงอย6างชัดเจนในการวางแผนพัฒ นาโลจิสติกสของประเทศ
และการขับเคลื่อนแผน ไปสู6การปฏิบัติ นั่นก็คือ สภาโลจิสติกสแห6งชาติมาเลเซีย นอกจากนั้นสมาชิก
ของสภาโลจิสติกสฯ ยัง ประกอบด,วยการมีส6วนร6วมท,•งจากหน6วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข,อง
โดยเฉพาะการมีส6วนร6วมจาก ภาคเอกชนเป;นส6วนข,างมากนั้นที่มีถึง 9 : 6 ส6งผลดีในเชิงปฏิบัติ ทําให,
การขับเคลื่อนแผนไปสู6การปฏิบัติ สัมฤทธิ์ผลเนื่องจากภาคเอกชนมีความรู,ความเข,าใจที่ถ6องแท,และ
ประสบปmญหาจากการดําเนินงานจริง จึงเป;นส6วนสําคัญในการทําให,แผนที่ได,วางไว,สามารถขับเคลื่อน
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ไปสู6การปฏิบัติอย6างเป;นรูปธรรม นอกจากนั้น หนึ่งในสมาชิกของสภาโลจิสติกสฯคือหน6วยวางแผน
เศรษฐกิจ(Economic Planning Unit: EPU) ซึ่งคล,ายกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ (สศช.) ของประเทศไทย แต6มี ความแตกต6างที่น6าสนใจคือ EPU มิใช6เป;น
เพี ย งหน6 ว ยงานวางแผนในระดั บ นโยบายดั ง เช6 น สศช. เท6 า นั้ น แต6 ยั ง มี บ ทบาทดั ง เช6 น สํ า นั ก
งบประมาณของไทย ที่มีอํานาจในการอนุมัติให,งบประมาณอีกด,วย และเป;น ผู,ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการต6างๆ จึงทําให,การวางแผน การแปลงแผน และการ ขับเคลื่อนแผนไปสู6การ
ปฏิบัติอยู6ในอํานาจเบ็ดเสร็จที่EPU และทําให,การดําเนินงานพัฒนาโลจิสติกสของ มาเลเซียเป;นไป
อย6างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนที่ 3 ผลการพัฒนากลยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ในขั้ น ตอนที่ 3 ผู, วิ จั ย นํา ผลจากการเก็ บ รวบรวมในขั้ น ตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
วิเคราะหสภาพแวดล,อมภายในและสภาพแวดล,อมภายนอก ของการพัฒนากลยุทธระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนําผลการวิเคราะหจัดทําร6างกล
ยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยผู,วิจัยได,วิเคราะหสภาพแวดล,อมภายในโดยผลการวิเคราะหสภาพแวดล,อมภายใน
จากการใช,เทคนิค Value Chain เพื่อหาปmจจัยที่เป;นจุดแข็งและจุดอ6อนที่มีอิทธิพลต6อกลยุทธระบบ
โลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีองคประกอบในการ
วิเคราะห ดังต6อไปนี้
1. โครงสร,างพื้นฐาน
1.1 ประเทศไทยมีถนนเชื่อมโยงระดับภูมิภาคได,ทั่วถึง
1.2 ผู,ให,บริการโลจิสติกสในประเทศไทยเข,าใจความคาดหวังของผู,ให,บริการ มากกว6า
ผู,ให,บริการโลจิสติกสของประเทศมาเลเซีย
1.3 ด6 า นศุ ล กากรของประเทศมาเลเซี ย อํ านวยความสะดวกทางการค, ามากกว6 า
ประเทศไทย
1.4 การขนส6งทางรถไฟของประเทศไทย โครงข6ายรถไฟมีสภาพทรุดโทรม และยังไม6มี
มาตรฐานความปลอดภัย
1.5 ประเทศมาเลเซียมีโครงสร,างพื้นฐานที่ดีกว6าประเทศไทย
1.6 ขาดศูนยรวบรวมและกระจายสินค,า เพื่อรองรับปริมาณการขนส6งสินค,า ผ6านไป
ยังประเทศเพื่อนบ,าน
1.7 สะดวกในการเดินทางและขนส6งสินค,าทั้งในและระหว6างประเทศ และทั้งประเทศ
ไทยและมาเลเซีย มีแผนและแนวทางการพัฒนาการคมนาคมเพื่อรองรับ AEC อย6างชัดเจน
1.8 ระบบไฟฟrาของไทยมีความมั่นคง และครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ส6วนมาเลเซียจะ
มีบางรัฐที่ไฟฟrายังไม6เพียงพอต6อความต,องการของครัวเรือน
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2. การจัดการทรัพยากรมนุษย
2.1 บุคคลากรที่มีความรู,ด,านโลจิสติกสของประเทศไทยยังมีน,อยกว6าประเทศมาเลเซีย
2.2 แรงงานไทยมีต,นทุนแรงงานที่ต่ํา
2.3 ขาดแรงงานที่มีทักษะด,านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 ระดับผู,บริหาร ยังขาดความรู,ความเข,าใจในการบริหารโลจิสติกสแบบองครวม
(Synchronization and Integration)
2.5 ระดับปฏิบัติการ ขาดหลักสูตรอบรมวิชาชีพที่เป;นมาตรฐานกลางและมาตรฐานเดียว
3. การพัฒนาเทคโนโลยี
3.1 ผู,ประกอบการด,านโลจิสติกสของไทยนําเทคโนโลยีมาใช,ในการบริหารจัดการไม6มาก
3.2 ศุลากรไทยยังไม6มีระบบ national single windows มาใช,ในการบริหารจัดการ
3.3 ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข,อมูล
4. การจัดหา (กระบวนการนําเข,าส6งออก)
4.1 มาเลเซียเป;นประเทศที่อุดมไปด,วยธรรมชาติและวัตถุดิบ แต6จําเป;นต,องนําเข,า
สินค,าบางรายการที่มีการผลิตไม6เพียงพอต6อปริมาณความต,องการภายในประทศ
5. โลจิสติกสขาเข,า (กระบวนการนําสินค,าเข,าจากมาเลเซีย)
5.1 สิ น ค, า นํ า เข, า ที่ ผ6 า นด6 า นปาดั ง เบซารมากที่ สุ ด คื อ จานบั น ทึ ก เทป เครื่ อ งรั บ
โทรทัศน ส6วนประกอบและอุปกรณเครื่องประมวลผลข,อมูลอัตโนมัติ
5.2 สิ น ค, า ที่ นํ า เข, าผ6 านด6 านสะเดามากที่ สุ ด ได, แ ก6 เครื่ องจั กรเครื่ องใช, ไฟฟr าและ
อุปกรณ เครื่องจักรเครื่องใช,กลพลาสติกและผลิตภัณฑ ของทําด,วยเหล็ก อุปกรณทางทัศนศาสตร
6. การดําเนินงาน (พิธีการศุลกากร)
6.1 ปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเข,าส6งออกทางด6าน
6.2 จัดเก็บภาษีอากร
6.3 ตรวจปล6อยสินค,านําเข,า ส6งออก
6.4 ปrองกันการลักลอบหนีศุลกากร
7. โลจิสติกสขาออก( สินค,าที่ผลิตจากไทยไปยังมาเลเซีย)
7.1 สินค,าส6งออกที่ผ6านด6านปาดังเบซารไปยังมาเลเซียมากที่สุดได,แก6 ยางและผลิตภัณฑ
ยาง ไม,ยางพาราแปรรูป ยางผสม ส6วนประกอบและอุปกรณประกอบยานยนต เครื่องประมวลผล
ข,อมูล
7.2 สินค,าส6งออกที่ผ6านด6านสะเดามากที่สุด ได,แก6 ยาและของทําด,วยยาง เครื่องจักร
เครื่องใช,กล เครื่องจักรเครื่องใช,ไฟฟrาและอุปกรณ ไม,และของทําด,วยไม, ถ6านไม,
8. การตลาดและการขาย (กลไกการส6งเสริมการตลาด)
8.1 การกระจายสินค,าไปยังผู,บริโภค
8.2 ผู,ประกอบการด,านโลจิสติกสหลายราย
9. การบริการ
9.1 คนไทยมีใจรักในการให,บริการ ทําให,สามารถบริการได,ดี
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9.2 ภาครัฐขาดการกําหนดมาตฐาน ในการพัฒนาส6งเสริมระดับการให,บริการด,านโล
จิสติกส
9.3 ลูกค,าขาดความรู,ความเข,าใจ และไม6เห็นประโยชนในการใช,บริการด,านโลจิสติกส
จากผู,ให,บริการเฉพาะด,านโลจิสติกส ซึ่งจะส6งผลต6อความสามารถในการแข6งขันระยะยาว
ผู,วิจัยได,วิเคราะหสภาพแวดล,อมภายนอก โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดล,อมภายนอก นั้น
มาจากการใช,เ ทคนิ ค PESTEL เพื่ อ หาปm จ จั ย ที่ เ ป; น โอกาสและอุ ป สรรคทีมีอิทธิพลต6อกลยุทธ
ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีองคประกอบใน
การวิเคราะห ดังต6อไปนี้
1. ปmจจัยทางนโยบายการเมือง (Political)
1.1 ความสัมพันธระหว6างประเทศไทยกับมาเลเซียมีความใกล,ชิดกันมาก
1.2 ประเทศไทยและประเทศมาเลเซี ย มี ร ะบอบการปกครองที่ เ หมื อ นกั น และมี
ความสัมพันธระหว6างสถาบันพระมหากษัตริยด,วยกันเป;นอย6างดี
1.3 นโยบายของไทยต6อมาเลเซียมุ6งส6งเสริมความไว,เนื้อเชื้อใจระหว6างกัน
1.4 ดํ า เนิ น นโยบายอย6 า งเป; น อิ ส ระไม6 ฝm ก ใฝz ฝz า ยหนึ่ ง ฝz า ยใด โดยเฉพาะประเทศ
ตะวันตก
1.5 ประเทศไทยมี ปm ญ หาการเมื อ ง และมี ก ารเปลี่ ย นรั ฐ บาลบ6 อยครั้ ง ทํ า ให, เ ป; น
อุปสรรคด,านนโยบายพัฒนาโครงสร,างพื้นฐาน
1.6 ประเทศมาเลเซียดําเนินยุทธศาสตรทางการเมืองโดยยึดอาเซียนเป;นหลักในการ
ดําเนินความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ
1.7 รัฐบาลประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาโลจิสติกสมากกว6าประเทศไทย
1.8 ประเทศมาเลเซียแสวงหามิตรประเทศที่มีศักยภาพทางทหารอย6างเพียงพอ
1.9 มาเลเซียมีการพัฒนากองทัพภาคพื้นดินให,เข,มแข็ง
1.10 มีการเรียกเก็บอัตราค6าธรรมเนียมค6าผ6านแดนฝm‰งไทย
1.11 มีการควบคุมการนําเข,าและการส6งออกสินค,า
1.12 รัฐบาลไทยมีนโยบายส6งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส
2. ปmจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic)
2.1 มาเลเซียเป;นคู6ค,าอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และเป;นคู6ค,าอันดับ 4 ของไทยในโลก
2.2 มาเลเซียเป;นประเทศที่ใช,นโยบายการเมืองนําเศรษฐกิจเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน
และโอกาสทางการค,าแก6ประเทศ
2.3 มูลค6าผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยและมาเลเซียใกล,เคียงกัน
2.4 รายได,ต6อประชากร (GDP Per Capital) มาเลเซียสูงกว6าไทยประมาณ 2 เท6า
2.5 ไทยเกิดปmญหาภัยธรรมชาติและการเมือภายใน จึงทําให,อัตราการขยายตัวน,อยกว6า
มาเลเซีย
2.6 ประเทศมาเลเซียตั้งเปrาหมายเป;นประเทศพัฒนาแล,วในปk 2563
2.7 มาเลเซียมีแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณแนวพื้นที่ภาคเหนือ (NCER)
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2.8 ขยายการติ ดต6อด, านเศรษฐกิ จ และการค, ากั บ ประเทศกําลั งพั ฒนาเพื่ อลดการ
พึ่งพาตลาดสหรัฐ
2.9 นโยบายการส6งเสริมลงทุนจาก BOI
2.10 แนวโน,มผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทย (GDP) ลดลง
2.11 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําให,ประชาชนมีรายได,ลดลง
2.12 การจัดอันดับความน6าเชื่อถือในการลงทุนของประเทศไทยลดลง
3. ปmจจัยทางสังคม (Social)
3.1 ไทยและมาเลเซี ย ต6 า งเปj ด รั บ วั ฒ นธรรมและประเพณี จ ากตะวั น ตกรวมถึ ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม6ๆมากขึ้น
3.2 พฤติกรรมผู,บริโภคมาเลเซียชอบทดลองสินค,าใหม6ๆ
3.3 ขาดแรงงานที่มีทักษะด,านอาชีวะและภาษา
3.4 ประชาชนชาวไทยยังด,อยความสามารถด,านภาษาอังกฤษ
3.5 ประชากรชาวมาเลเซียเป;นแรงงานมีทักษะ
3.6 เจ,าหน,าที่ด6านศุลกากรมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามจะต,องละหมาดเป;นช6วงๆ
3.7 ประชากรภายในประเทศมาเลเซียค6อนข,างน,อย ทําให,ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
ระดับล6าง
3.8 ไทยกับมาเลเซียมีความร6วมมือในระดับท,องถิ่นอย6างใกล,ชิด
4. ปmจจัยทางเทคโนโลยี (Technology)
4.1 ประเทศมาเลเซียเป;นประเทศที่มีความถนัดด,านเทคโนโลยี
4.2 มาเลเซียมีนโยบายพัฒนาการผลิตด,วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย6างจริงจัง
4.3 ประเทศไทยเป;นประเทศที่มีเทคโนโลยีทีทันสมัย
4.4 สามารถนําเทคโนโลยีมาใช,เป;นเครื่องมือในการบริหารจัดการได,เป;นอย6างดี
5. ปmจจัยทางสภาพแวดล,อม (Environment)
5.1 ความแออัดของด6านศุลกากรสะเดา
5.2 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ
5.3 มาเลเซียมีฐานการผลิตและส6งออกสินค,าสําคัญที่คล,ายคลึงกับไทย
5.4 มาเลเซียมีปริมาณสํา รองน้ํา มั น มากเป; น อั น ดั บ 3 และก” า ซธรรมชาติ มากเป;น
อันดับ2ของเอเชียแปซิฟjก
5.5 มาเลเซียเป;นประเทศที่อุดมไปด,วยทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ
6. ปmจจัยด,านกฏหมาย (legal)
6.1 กฏหมายมาเลเซียเอื้อประโยชนให,แรงงานสูง
6.2 ประเทศไทยมีกฏหมายระบุนักลงทุนต6างชาติไม6สามารถซื้อที่ดินได,
6.3 กฎหมายการลงทุนประเทศมาเลเซียให,ต6างชาติถือหุ,นได, 100%
6.4 มาเลเซียเรียกเก็บภาษีสินค,ประเภทผักผลไม,สดในอัตราที่สูง
6.5 กฏหมายระเบียบการส6งออกของประเทศไทยมีขั้นตอนมาก
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จากการวิ เ คราะหสภาพแวดล, อ มภายในและภายนอกนั้ น ได, ส รุ ป เป; น ตารางผลการ
วิเคราะหสภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของ ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นให, ป ระสบผลสํา เร็ จ ได, ดั ง ตารางที่ 26 เพื่ อ แสดงผลการศึ ก ษา
สภาพแวดล, อ มภายในและภายนอกของ ระบบโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหสภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ
ข,อ
จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค
แหล6งข,อมูล
การวิจัย
การ
การสังเกต
เอกสาร สัมภาษณ
จุดแข็ง (ด,านโครงสร,างพื้นฐาน)
1 ประเทศไทยอยู6ใ นตํ า แหน6 งที่ เ ป; น ศู น ยกลาง การ
ขนส6งของภูมิภาค
2 โครงสร,างพื้นฐาน ทางบกและทางอากาศ
ครอบคลุมทั่วถึง
3 ผู,ประกอบการไทยมีความชํานาญด,านการบริการ
ภายในประเทศ
4 ผู,ประกอบการไทยมีการรวมตัวกันเป;นสมาพันธโลจิ
สติกส
5 ด6านที่มีมูลค6าการค,าชายแดนสูงสุดคือด6านศุลกากร
สะเดา ถั ด มาคื อด6 า นศุ ล ากรปาดั ง เบซาร อํ า เภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา
6 ประเทศไทยมีความใกล,ชิดกับประเทศเพื่อนบ,าน
เช6น มาเลเซีย พม6า ลาว
7 ระบบไฟฟrาของไทยมีความมั่นคง และครอบคลุม
เกือบทุกพื้นที่ ส6วนมาเลเซียจะมีบางรัฐที่ไฟฟrายัง
ไม6เพียงพอต6อความต,องการของครัวเรือน
8 ประเทศไทยมี ศั กยภาพที่ จ ะถู กเลื อ กให, เป; น ศู น ย
กระจายสินค,าในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีความ
ได, เ ปรี ย บด, า นทํ า เลที่ ตั้ ง และค6 า ใช, จ6 า ยในการ
ดําเนินการต่ํากว6ามาเลเซีย
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มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ)
ข,อ
จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค
แหล6งข,อมูล
การวิจัย
การ
การสังเกต
เอกสาร สัมภาษณ
จุดอ6อน (ด,านโครงสร,างพื้นฐาน)
1 นโยบายการพัฒนาด,านโครงสร,างพื้นฐานจาก
ภาครัฐขาดความชัดเจน
2 ด6านศุลกากรของประเทศประเทศไทยอํานวยความ
สะดวกทางการค,าน,อยกว6าประเทศมาเลเซีย
3 ประเทศมาเลเซี ย มี โ ครงสร, า งพื้ น ฐานที่ ดี ก ว6 า
ประเทศไทย เช6น รถไฟฟrาความเร็วสูง
4 ขาดศูนยรวบรวมและกระจายสินค,า เพื่อรองรับ
ปริมาณการขนส6งสินค,า ผ6านไปยังประเทศเพื่อนบ,าน
จุดแข็ง (ด,านการจัดการทรัพยากรมนุษย)
1 ประเทศไทยได,เปรียบด,านแรงงาน เนื่องจากประเทศ
มาเลเซียเป;นมุสลิม มีข,อจํากัดในการทํางานไม6ได,
เต็ มที่ เช6น ต, องพั กละหมาด หรื อเมื่ อถึ งเวลาเลิ ก
งานต,องกลับบ,านทันที
2 กฏหมายของมาเลเซียเอื้อประโยชนให,แรงงาน
ค6อนข,างมาก
3 ผู,ประกอบการไทยมีความชํานาญในพื้นที่และการ
ขนส6งทางถนน ทําให,ผู,ประกอบการรายใหญ6ต6างชาติ
ยังว6าจ,างผู,ประกอบการไทยเพื่อดําเนินกรรมด,าน
ขนส6งทางถนนอยู6
4 การเข,าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะสามารถ
เคลื่อนย,ายแรงงานในภูมิภาคได,อย6างเสรี
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มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ)
ข,อ
จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค
แหล6งข,อมูล
การวิจัย
การ
การสังเกต
เอกสาร สัมภาษณ
จุดอ6อน (ด,านการจัดการทรัพยากรมนุษย)
1 บุคคลากรที่มีความรู,ด,านโลจิสติกสของประเทศไทย
ยังมีน,อยกว6าประเทศมาเลเซีย
2 แรงงานไทยมีต,นทุนแรงงานที่ต่ํา
3 ประเทศไทยยังขาดแรงงานที่มีทักษะด,านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ระดับผู,บริหาร ยังขาดความรู,ความเข,าใจในการ
บริหารโลจิสติกสแบบองครวม (Synchronization
and Integration)
5 ระดับปฏิบัติการ ขาดหลักสูตรอบรมวิชาชีพที่เป;น
มาตรฐานกลางและมาตรฐานเดียว
6 ผู,ประกอบการไทยยังไม6คุ,นเคยกับสังคม และ
วัฒนธรรมมาเลเซีย
7 ขาดการพัฒนาด,านทรัพยากรมนุษยด,านโลจิสติกส
จุดแข็ง (ด,านการพัฒนาเทคโนโลยี)
1 ด6านศุลากรมีการนํา E-Customs มาอํานวยความ
สะดวกในด,านบริการ
2 ประเทศไทยเป;นประเทศที่มีเทคโนโลยีทีทันสมัย
3 ประเทศไทยสามารถนํ า เทคโนโลยี ม าใช, เ ป; น
เครื่องมือในการบริหารจัดการได,เป;นอย6างดี
4 ประเทศมาเลเซี ย เป; น ประเทศที่ มีค วามถนั ดด, า น
เทคโนโลยี
จุดอ6อน (ด,านการพัฒนาเทคโนโลยี)
1 เทคโนโลการผลิตของประเทศไทยส6วนใหญ6เป;นขั้น
กลาง ในขณะที่ประเทศมาเลเซียใช,เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการผลิต
2 ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ด, า น โ ล จิ ส ติ ก ส ม า ใ ช, ใ น
ผู,ประกอบการของประเทศไทยยังน,อยมาก
3 เทคโนโลยีในการติดตามการขนส6งสินค,า ของไทย
ยังด,อยกว6าประเทศมาเลเซีย
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มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ)
ข,อ
จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค
แหล6งข,อมูล
การวิจัย
การ
การสังเกต
เอกสาร สัมภาษณ
จุดแข็ง (ด,านการบริการ)
1 คนไทยมีใจรักบริการ ทําให,สามารถทํางานบริการ
ได,ดี
2 มีการให, บ ริ การด, านโลจิ ส ติกสหลายรู ป แบบ เช6 น
การขนทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ
อย6างคลอบคลุม
3 มีการนําเทคโนโลยีมาใช,ในการให,บริการทีอํานวย
ความสะดวกมายิ่งขึ้น
4 ผู, ใ ห, บ ริ ก ารปรั บ ตั ว ตามความก, า ว หน, า ของ
เทคโนโลยี
จุดอ6อน (ด,านการบริการ)
1 ภาครัฐขาดการกําหนดมาตรฐาน ในการพัฒนา
ส6งเสริมระดับการให,บริการด,านโลจิสติกส
2 ลูกค,าขาดความรู,ความเข,าใจ และไม6เห็นประโยชน
ในการใช, บ ริ ก ารด, า นโลจิ ส ติ ก ส ซึ่ ง จะส6 ง ผลต6 อ
ความสามารถในการแข6งขันระยะยาว
3 การมีผู,ประกอบการขนส6งหลากหลายทําให,เกิดการ
แข6งขันภายในประเทศสูง
โอกาส (ด,านปmจจัยทางนโยบายการเมือง)
1 ความสัมพันธระหว6างประเทศไทยกับมาเลเซียมี
ความใกล,ชิดกันมาก
2 นโยบายของไทยต6อมาเลเซียมุ6งส6งเสริมความไว,เนื้อ
เชื้อใจระหว6างกัน
3 ประเทศมาเลเซียดําเนินยุทธศาสตรทางการเมือง
โดยยึดอาเซียนเป;นหลักในการดําเนินความสัมพันธ
กับประเทศมหาอํานาจ
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มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ)
ข,อ
จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค
แหล6งข,อมูล
การวิจัย
การ
การสังเกต
เอกสาร สัมภาษณ
อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางนโยบายการเมือง)
1 รัฐบาลมาเลเซียสร,างนโบยายกีดกันภาษีการค,าที่
ค6อนข,างสูง สินค,าบางรายการไม6สามาถส6งออกไป
ยังมาเลเซียได,อย6างเต็มที่
2 ปmญหาการเมืองภายในประเทศยังไม6มีเสถียรภาพ
รวมถึงปmญหาความไม6สงบ 3 ชายแดนภาคใต,ทําให,
ส6งผลกระทบต6อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
โอกาส (ด,านปmจจัยทางเศรษฐกิจ)
1 มาเลเซียเป;นคู6ค,าอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และ
เป;นคู6ค,าอันดับ 4 ของไทยในโลก
2 ประเทศมาเลเซียตั้งเปrาหมายเป;นประเทศพัฒนา
แล,วในปk 2563 ทําให,เกิดโอกาสในการที่เป;นคู6ค,า
กับประเทศไทย
3 มาเลเซี ย มี แผนพั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ บริ เวณแนว
พื้นที่ภาคเหนือ (NCER)
4 ประเทศมาเลเซียขยายการติดต6อด,านเศรษฐกิจและ
การค, า กั บ ประเทศกํ าลั ง พั ฒ นาเพื่ อลดการพึ่ ง พึ ง
ตลาดสหรัฐ
5 ประเทศไทยใช,นโยบายการเมืองนําเศรษฐกิจเพื่อ
นํ า มาซึ่ ง ผลประโยชนและโอกาสทางการค, า แก6
ประเทศ
อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางเศรษฐกิจ)
1
แนวโน,มผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทย
(GDP) ลดลง
2
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําให,ประชาชนมีรายได,ลดลง
3
การจั ด อั น ดั บ ความน6 า เชื่ อ ถื อ ในการลงทุ น ของ
ประเทศไทยลดลง
4
นักท6องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศลดลง
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มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ)
ข,อ
จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค
แหล6งข,อมูล
การวิจัย
การ
การสังเกต
เอกสาร สัมภาษณ
โอกาส (ด,านปmจจัยทางสังคม)
1 พฤติกรรมผู,บริโภคมาเลเซียชอบทดลองสินค,าใหม6ๆ
2 ไทยกั บ มาเลเซี ย มี ค วามร6 ว มมื อ ในระดั บ ท, อ งถิ่ น
อย6างใกล,ชิด
3 ประชากรชาวมาเลเซียเป;นผู,มีมีทักษะ
อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางสังคม)
1 ประชาชนชาวไทยยังด,อยความสามารถด,าน
ภาษาอังกฤษ
2 เจ, า หน, า ที่ ด6 า นศุ ล กากรมาเลเซี ย นั บ ถื อ ศาสนา
อิสลามจะต,องละหมาดเป;นช6วงๆ
3 ประชากรภายในประเทศมาเลเซียค6อนข,างน,อย ทํา
ให,ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล6าง
โอกาส (ด,านปmจจัยทางเทคโนโลยี)
1 การนํา National Single Window (NSW) มาใช,
ในศุลกากร
2 การนํา CIQ มาใช,ที่ด6านสะเดา
3 การพัฒนาระบบติดตามการขนส6งสินค,า
4 ส6งเสริ มให,มีการนํ าระบบอิ เล็ กทรอนิกสที เป; น elogistics
อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางเทคโนโลยี)
1 ประเทศมาเลเซียมีเทคโนโลยีด,านโลจิสติกสที่
ทันสมัยกว6าประเทศไทย
2 ระบบติดตามการขนส6งสินค,าของไทยยังมีน,อยกว6า
ประเทศมาเลเซีย
3 ผู,ประกอบการด,านโลจิสติกสยังไม6ให,ความสําคั ญ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกสเท6าที่ควร
4
เทคโนโลยี การผลิ ต ของรประเทศมาเลเซี ย ดี กว6 า
ประเทศไทย

120
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหสภาพแวดล,อมภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ)
ข,อ
จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค
แหล6งข,อมูล
การวิจัย
การ
การสังเกต
เอกสาร สัมภาษณ
โอกาส (ด,านปmจจัยทางสภาพแวดล,อม)
1 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ
2 มาเลเซี ยมี ฐานการผลิ ต และส6 ง ออกสิ นค, า สํ า คั ญ ที่
คล,ายคลึงกับไทย
3 มาเลเซียมีปริมาณสํารองน้ํามันมากเป;นอันดับ 3 และ
ก”าซธรรมชาติมากเป;นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟjก
4 มาเลเซียเป;นประเทศที่อุดมไปด,วยทรัพยากรธรรมชาติ
และวัตถุดิบ
5 ประเทศไทยมุ6งพัฒนา Green Logistics
อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางสภาพแวดล,อม)
1 ประเทศไทยมีความแออัดของด6านศุลกากรสะเดา ทํา
ให,การจราจรติดขัด
2 สภาพถนนบริเวณสะเดามีความชํารุด
โอกาส (ด,านปmจจัยทางกฏหมาย)
1 กฏหมายมาเลเซียเอื้อประโยชนให,แรงงานสูง
2 กฎหมายการลงทุนประเทศมาเลเซียให,ต6างชาติถือ
หุ,นได, 100%
อุปสรรค (ด,านปmจจัยทางกฏหมาย)
1 ประเทศไทยมีความเข,มงวดด,านกฎหมายน,อยกว6า
ประเทศมาเลเซีย
2 มาเลเซียเรียกเก็บภาษีสินค, ประเภทผัก ผลไม, สดใน
อัตราที่สูง
3 กฏหมายระเบียบของไทยด,านการส6งออกมีขั้นตอน
มาก ทําให,ไม6สะดวกทางการค,า
4 กฎหมายข,อตกลงเรื่องเขตการค,าเสรีระหว6างประเทศ
กับประเทศเพื่อนบ,าน
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มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให,ประสบผลสําเร็จ (ต6อ)
ข,อ
จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส อุปสรรค
แหล6งข,อมูล
การวิจัย
การ
การสังเกต
เอกสาร สัมภาษณ
5 การเพิ่มกฏระเบียบทางการค,าโลก ทําให,ต,องมีระบบ
การตรวจสอบย,อนหลัง
6 ปmญหาละเมิดลิขสิทธิ์ ยังไม6ได,รับการแก,ไขอย6างจริงจัง
7 กฏหมายไทยมีความล,าสมัย ไม6ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
จากตารางที่ 26 ผู,วิจัยได, นําผลจุดแข็งจุดอ6อน โอกาสและอุปสรรค มาดํ าเนินการ
วิเคราะห SWOT ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงผลการสังเคราะห SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
S1 ประเทศไทยอยู6ในตําแหน6งที่เป;น ศูนยกลาง
การขนส6งของภูมิภาค
S2 โครงสร,างพื้นฐาน ทางบกและทางอากาศ
ครอบคลุมทั่วถึง
S3 ผู,ป ระกอบการไทยมีค วามชํา นาญด,านการ
บริการภายในประเทศ
S4 ผู, ป ระกอบการไทยมี ก ารรวมตั ว กันเป;น
สมาพันธโลจิสติกส
S5 ด6านที่มีมูล ค6าการค,าชายแดนสูงสุดคือด6าน
ศุลกากรสะเดา ถัดมาคือด6านศุลากรปาดังเบซาร
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
S6 ประเทศไทยมีความใกล,ชิดกับประเทศเพื่อน
บ,าน
S7 ต,นทุนแรงงานภายในประเทศค6อนข,างต่ํา

จุดอ6อน (Weaknesses)
W1 มีต,นทุนโลจิสติกสสูงกว6าประเทศเพื่อนบ,าน
ที่เป;นคู6แข6งอย6างมาเลเซีย
W2 ผู,ประกอบการไทยยังขาดความตระหนัก
ด,านต,นทุนโลจิสติกส
W3 ขาดการพัฒ นาด,านทรัพยากรมนุษยด,าน
โลจิสติกส
W4 ระบบการจั ด การยั ง ไม6 ไ ด, ม าตรฐานและ
ครบวงจร
W5 ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข,อมูล
W6 นโยบายการพัฒนาด,านโครงสร,างพื้นฐาน
ขาดความชัดเจน
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ตารางที่ 27 แสดงผลการสังเคราะห SWOT (ต6อ)
โอกาส (Opportunities)
O1 มีเส,นทาง (ถนน และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ N-S และ E-W Economic
corridor สร,างโอกาสที่ ดีใ นการเป; น ศู น ยกลาง
เชื่ อมต6อการขนส6 งและเศรษฐกิ จในภู มิภาคและ
ประเทศเพื่อนบ,านตามด6านชายแดนฯ
O2 การเปjด AEC ในปk 2559 จะทําให,เกิดการ
ไหลเวียนของสินค,า เงินทุน แรงงานได,อิสระขึ้น
O3 มีการพั ฒ นาเครื อ ข6 า ยการคมนาคมขนส6 ง
ระหว6างกันเพื่อประโยชนด,านการค,าและการลงทุน
O4 การค,าภายในประเทศและต6างประเทศขยายตัว
ทําให,อุปสงคบริการโลจิสติกสเพิ่มขึ้น
O5 รัฐบาลมีน โยบายส6 ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส
O6 เป;น Gateway สําหรับการขนส6งทางถนน
สําหรับประเทศจีนตอนใต,
O7 ความร6วมมือระดับอนุภูมิภาคเช6น GMS เป;น
ปmจจัยสํา คั ญ ในการพั ฒ นา โครงข6 า ยคมนาคม
เชื่อมโยงระหว6างประเทศ
O8 กระตุ,นการแข6 ง ขั น ด, า นการให, บ ริ ก ารให,มี
ประสิทธิภาพากขึ้น ส6งผลดีต6อผู,ที่จะขยายตลาด
บริการโลจิสติกสไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน

อุปสรรค (Threats)
T1 ผู,ประกอบการไทยต, องแข6งขัน กั บต6างชาติ
มากขึ้น
T2 รัฐสร,างนโยบากีดกันภาษีการขายที่ค6อนข,าง
สูง สินค,าบางรายการไม6สามารถส6งออกไปยัง
มาเลเซียได,อย6างเต็มที่
T3 ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ โลก โดยเฉพาะ
ยูโรโซนที่ยังมีปmญหาเรื่องหนี้สินระดับประเทศ
ทําให,มีการออกมาลงทุนในต6างประเทศน,อยลง
T4 ตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการ
ลัก ลอบค,า ข,า มแดนจํา นวนมาก โดยมีสินค,า
ไทยที่ลักลอบเข,ามาเลเซียได,แก6 ข,าวสาร ผลไม,
ส6 ว นสิ น ค, า ที่ ม าเลเซี ย ลั ก ลอบเข,าไทย ได,แก6
น้ํามันปาลม สุรา บุหรี่ ผลไม,เมืองหนาว และ
เนื้อวัวแช6แข็ง
T5 ปmญหาความไม6สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต, ทํ า ให, ร ถบรรทุ ก สิ น ค, า ไม6 ก ล, า ขนส6 ง
สินค,าเข,าไปในพื้น ที่ 3 จังหวัด แตะต,องจอด
ขนถ6ายสินค,าที่ อ.หาดใหญ6 จ.สงขลา
T6 มาเลเซียไม6อ นุ ญ าตให, ร ถบรรทุ ก ของไทย
(รถ 10ล,อ) เข,าไปส6งสินค,าในมาเลเซีย โดยให,
เหตุผลว6ารถไทยไม6เป;นไปตามมาตรฐานสากล
ทําให,ผู,ส6งออกของไทยต,องขนถ6ายสินค,าขึ้นรถ
มาลเซียที่บริเวณชายแดนทําให,เกิดความล6าช,า
และมีผลเสียต6อสินค,าเกษตรประเภทผักและ
ผลไม,
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ตารางที่ 27 แสดงผลการสังเคราะห SWOT (ต6อ)
โอกาส (Opportunities)
O9ความรุนแรงของสถานการณขาดแคลนแรงงาน
ภายในประเทศและแนวโน,มค6าจ,างแรงงานที่สูงขึ้น
ในสาขาของกิจกรรมโลจิสติกส เป;นแรงผลักดันให,
เกิ ด การโยกย, า ยหน6 ว ยธุรกิ จ การผลิ ต และบริ ก าร
ไปสู6 พื้นที่ต6 า งจั ง หวั ด พื้ น ที่ ช ายแดนหรื อ ประเทศ
เพื่อนบ,านที่เข,าถึงแรงงานได,สะดวกมากขึ้น
O10 ศูนยกลางกิจกรรมการค,าของโลกได,ย,ายไปจาก
ตลาดเดิม (ยุโรป อเมริกา และญี่ปุzน) ไปสู6ตลาดใหม6
(GMS จีน และเอเชีย)
O11แนวโน,มเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ,านของไทย
เติ บ โตในอั ต ราสู แ ละเป; น ตลาดที่ สิ น ค, า ไทยได, รั บ
ความนินมอย6างดี

อุปสรรค (Threats)
T7มาเลเซียกําหนดเงื่อนไขให,รถยนตที่ผ6านเข,า ออกมาเลเซียจะต,องจดทะเบียนและประกัน ภัย
ในมาเลเซีย โดยเฉพาะ รถขนส6ง สินค,าจะต,องใช,
คนขับของมาเลเซียจึ งจะได,รับการอํานวยความ
สะดวก
T8 การค,าชายแดนบางส6วนดําเนินธุรกิจโดยไม6ผ6าน
ระบบธนาคารเพราะมูลค6าไม6สูงมากนัก และอาศัย
ความคุ,นเคยกัน บางครั้ง จึง มีข,อพิพ าทเกี่ย วกับ
คุ ณ ภาพสิ น ค, า การส6 ง มอบและการชําระเงิน ซึ่ง
ทางราชการเข,าไปให,ความช6วยเหลือได,ยาก

จากตารางที่ 27 การสังเคราะหสภาพแวดล,อมทีมีอิทธิพลต6อการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น นําไปสู6การดําเนิน การวิเคราะห
ทางเลือกเพื่อสร,างกลยุทธ โดยใช,เทคนิค TOWS Matrix ดังนี้
ตารางที่ 28 แสดงผลการสังเคราะห TOWS Matrix
ป]จจัยภายใน
ป]จจัยที่เป^นจุดแข็ง
ปmจจัยภายใน S1 ประเทศไทยอยู6ในตําแหน6งที่
เป; น ศูน ยกลาง การขนส6ง ของ
ภูมิภาค
S2 โครงสร,างพื้นฐาน ทางบก
และทางอากาศครอบคลุมทั่วถึง
S3 ผู, ป ระกอบการไทยมี ค วาม
ชํ า นาญด, า นการบริ ก ารภายใน
ประเทศ
S4 ผู,ประกอบการไทยมีการรวมตัว
กันเป;นสมาพันธโลจิสติกส
S5ด6านที่มีมูลค6าการค,าชายแดน
สูงสุดคือด6านศุลกากรสะเดา ถัด
มาคื อ ด6 า นศุ ล ากรปาดั ง เบซาร
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปmจจัยภายนอก
S6 ประเทศไทยมี ค วามใกล, ชิ ด
กับประเทศเพื่อนบ,าน
S7 ต,นทุนแรงงานค6อนข,างต่ํา

ป]จจัยที่เป^นจุดอ*อน
W1 มีต, น ทุ น โลจิ ส ติ ก สสู ง กว6 า
ประเทศเพื่อนบ,านที่เป;นคู6แข6ง
W2 ผู,ประกอบการไทยยัง ขาด
ค ว า ม ต ร ะ ห นัก ด,า น ต,น ท ุน
โลจิสติกส
W3 ขาดการพั ฒ นาด, า น
ทรัพยากรมนุษยด,านโลจิสติกส
W4 ระบบการจั ด การยั ง ไม6 ไ ด,
มาตรฐานและครบวงจร
W5 ขาดเทคโนโลยี สารสนเทศ
และฐานข,อมูล
W6 นโยบายการพั ฒ นาด,าน
โครงสร,างพื้นฐานขาดความ
ชัดเจน
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ตารางที่ 28 แสดงผลการสังเคราะห TOWS Matrix (ต6อ)
ป]จจัยที่เป^นโอกาส
กลยุทธ SO
แนวทางเชิงรุก
O1 มีเส,นทาง (ถนน และรถไฟ) 1.การพัฒนาระบบราง เป;นสิ่ง
ที่ เ ชื ่ อ มโยงตามแนวระเบี ย ง สําคัญ เพื่อให,เกิดประสิทธิภาพ
เศรษฐกิ จ N-S และ E-W และลดต,นทุนโลจิสติกส
Economic corridor สร,าง 2. เน,นพัฒนาด,านโลจิสติกส
โอกาสที่ดีในการเป;นศูนยกลาง โดยการพั ฒ นาการขนส6 ง
เชื่อมต6อการขนส6งและเศรษฐกิจ ต6อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งทาง
ในภู มิ ภ าคและประเทศเพื่ อ น น้ํา ทางราง ทางถนน ทาง
บ,านตามด6านชายแดนฯ
อากาศ และส6งเสริมการจัดตั้ง
O2 การเปjด AEC ในปk 2559 ศูนยกระจายสินค,า
จะทํ าให, เกิ ดการไหลเวี ย นของ 3.ปรับปรุง พัฒนาและผลักดัน
สินค,า เงินทุน แรงงานได,อิสระ กฏหมายเพื่อคุ,มครองผู,ใช,และ
ขึ้น
ผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส
O3 มีการพั ฒ นาเครื อข6 ายการ 4.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คมนาคมขนส6งระหว6างกันเพื่อ ที่ทันสมัย ในการพัฒนาโลจิสติกส
ประโยชนด,านการค,าและการ และและโซ6 อุ ป ทาน เพื่ อ เกิด
ลงทุน
การไหลของข, อมู ล สิ น ค, าและ
O4 การค,าภายในประเทศและ บริการและคุ,มครองให,กับผู,ใช,
ต6 า งประเทศขยายตั ว ทํ า ให, อุ ป และผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส
สงคบริการโลจิสติกสเพิ่มขึ้น
5.พัฒนาตลาดการค,าชายแดน
O5 รัฐบาลมีนโยบายส6งเสริม ให,น6าสนใจในการค,าการลงทุน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส
จากผู, ประกอบการ และสร,าง
O6 เป;น Gateway สําหรับการ รายได,ให,ชุมชนเขตพื้นทื่
ขนส6งทางถนนสําหรับ ประเทศ
จีนตอนใต,

กลยุทธ WO
แนวทางเชิงแกไข
1. รัฐต,องออกกฎหมายและ
เอื้ออํานวยการดําเนินธุรกิจโล
จิสติกส รวมทั้งคอยกํากับดูแล
และให,บริการสนับสนุนการ
พั ฒ นาโลจิ ส ติ กส เพื่ อ พั ฒ นา
ไปสู6การเป;น Global Logistics
2.พัฒนาโลจิสติ กส สนับสนุ น
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการค,าชายแดนให,มี
ประสิทธิภาพ
3.พัฒนาบุคลากรด,านโลจิสติกส
ให,มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ตามเปrาหมายยุทธศาสตรของ
ประเทศ
4. ควรรื้ อ ระบบ การบริ ห าร
อันเกี่ยวเนื่องกับงานโลจิสติกส
เช6น เรื่องการจัดสรรงบประมาณ
ระบบภาษี กระบวนการศุลกากร
การบริ ห ารระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งกฎหมาย
5.ควรมี ก ฏหมายที่ ส6 ง เสริ ม
พัฒนาธุรกิจโลจิสติกสในระดับ
SMEs
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ตารางที่ 28 แสดงผลการสังเคราะห TOWS Matrix (ต6อ)
ป]จจัยที่เป^นโอกาส
กลยุทธ SO
แนวทางเชิงรุก
O7 ความร6วมมือระดับอนุภูมิภาคเช6น
GMS เป;นปmจจัยสําคัญในการพัฒนา
โครงข6 า ยคมนาคมเชื่ อ มโยงระหว6 า ง
ประเทศ
O8ก ร ะ ตุ, น ก า ร แ ข6 ง ขั น ด, า น ก า ร
ให, บ ริ ก ารให, มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพากขึ้ น
ส6งผลดีต6อผู,ที่จะขยายตลาดบริการโล
จิสติกสไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน
O9 ความรุนแรงของสถานการณขาด
แคลนแรงงานภายในประเทศและ
แนวโน, ม ค6 า จ, า งแรงงานที่ สู ง ขึ้ น ใน
สาขาของกิ จ กรรมโลจิสติกส เป;น
แรงผลักดันให,เกิดการโยกย,ายหน6วย
ธุ ร กิ จ การผลิ ต และบริ ก ารไปสู6 พื้ น ที่
ต6างจังหวัดพื้นที่ชายแดนหรือประเทศ
เพื่ อนบ, านที่เข, าถึ งแรงงานได, สะดวก
มากขึ้น
O10 ศูนยกลางกิจกรรมการค,าของโลก
ได,ย,ายไปจากตลาดเดิม (ยุโรป อเมริกา
และญี่ปุzน) ไปสู6ตลาดใหม6 (GMS จีน
และเอเชีย)
O11 แนวโน,มเศรษฐกิจประเทศเพื่อน
บ, า นของไทยเติ บ โตในอั ต ราสู ง และ
เป;นตลาดที่สินค,าไทยได,รับความนิยม
อย6างดี

กลยุทธ WO
แนวทางเชิงแกไข
6.ภาครั ฐ ศึ ก ษาการเปj ด เสรี
ทางการค, า อย6 า งจริ ง จั ง ครบ
360 องศา จะทํ าให,ได, เปรี ย บ
ทางการค, า ระหว6 า งประเทศ
อี ก ทั้ ง ยั ง ส า ม า ร ถ กํ า ห น ด
นโยบายพั ฒ นาได, ส อดคล, อ ง
กับยุทธศาสตรประเทศ
7. ถ,าขยายตลาดไปยังประเทศ
เ พื่ อ น บ, า น ค ว ร เ พิ่ ม เ ติ ม ที่
นครพนม เพราะสามารถเจาะ
ตลาด BRICS สอดคล, อ งกับ
การเปลี่ ย นกลุ6 ม การค, า ใหม6
จากกลุ6ม EU เป;น BRICS
8.กํ า หนดนโยบายการเพิ่ ม
กําลังพลคนโลจิสติกส มากขึ้น
จะทํ าให,สามารถรองรับธุ รกิ จ
บนเส, น ทางความเป; น HUB
ของประเทศไทยได,
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ตารางที่ 28 แสดงผลการสังเคราะห TOWS Matrix (ต6อ)
ป]จจัยที่เป^นอุปสรรค
กลยุทธ ST
แนวทางปaองกัน
T1ผู, ป ระกอบการไทยต, อ ง
แข6งขันกับต6างชาติมากขึ้น
T2 รัฐสร,างนโยบากีดกันภาษี
การขายที่ ค6อนข, างสู ง สิ น ค, า
บางรายการไม6สามารถส6งออก
ไปยังมาเลเซียได,อย6างเต็มที่
T3ความเสี่ ย งจากเศรษฐกิ จ
โลก โดยเฉพาะยูโรโซนที่ยังมี
ปm ญ ห า เ รื่ อ ง ห นี้ สิ น ร ะ ดั บ
ประเทศ ทํ า ให, มีก ารออกมา
ลงทุนในต6างประเทศน,อยลง
T4ตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซีย มีการลักลอบค,าข,าม
แดนจํานวนมาก โดยมีสินค,า
ไทยที่ ลั ก ลอบเข, า มาเลเซี ย
ได, แ ก6 ข, า วสาร ผลไม, ส6 ว น
สินค,าที่มาเลเซียลักลอบเข,าไทย
ได,แก6 น้ํามันปาลม สุรา บุหรี่
ผลไม,เมืองหนาว และเนื้อวั ว
แช6แข็ง
T5ปm ญ หาความไม6 ส งบใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต,ทําให,
รถบรรทุกสินค,าไม6กล,าขนส6ง
สินค,าเข,าไปในพื้นที่ 3 จังหวัด
แตะต, องจอดขนถ6 ายสิ น ค, า ที่
อ.หาดใหญ6 จ.สงขลา

1.รั ฐ ควรจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
จัดทํ าแผนงานพัฒ นาโครงสร,าง
พื้นฐานและการจัดการโลจิสติกส
ให,สอดคล,องกับยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาเ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม และ
สิ่งแวดล,อมของประเทศ
2.การออกกฎหมายเพื่ อ รองรั บ
การขนส6งข,ามแดน โดยปmจจุบัน
มาเลเซียไม6อนุญาตให,รถบรรทุก
ของไทย (รถ 10ล, อ ) เข, า ไปส6 ง
สินค,าในมาเลเซีย โดยให,เหตุผล
ว6 า ร ถ ไ ท ย ไ ม6 เ ป; น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล ทํ า ให, ผู, ส6 งออก
ของไทยต, องขนถ6ายสินค,าขึ้นรถ
มาลเซีย ที่บ ริเวณชายแดนทํ าให,
เกิ ด ความล6 าช, าและมี ผ ลเสี ย ต6 อ
สิ น ค, า เกษตรประเภทผั ก และ
ผลไม, อี ก ทั้ ง มาเลเซี ย กํ า หนด
เงื่อนไขให,รถยนตที่ผ6านเข,า-ออก
มาเลเซียจะต,องจดทะเบียนและ
ป ร ะ กั น ภั ย ใ น ม า เ ล เ ซี ย
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ร ถ ข น ส6 ง สิ น ค, า
Transportเ พื่ อ ล ด ค ว า ม
เสียเปรียบในการขนส6งสินค,าผ6าน
แดน หากทําสําเร็จจะช6วยให,ไทย
สามารถขยายปริมาณการขนส6ง
สิ น ค, า ผ6 า นแดนมาเลเซี ย ไปยั ง
สิงคโปรได,

กลยุทธ WT
แนวทางเชิงรับ
1.ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช,
ประโยชนจากท6าเรือปkนังซึ่งมี
ความเหมาะสมกั บ การส6 ง
สินค,าในพื้นที่ไปยังอินเดียและ
ตะวันออกกลาง
2. ควรมีการขยายธุรกิ จ (การ
ผลิ ต การค, า และผู, ป ระกอบ
การโลจิ สติกส) ไปยังตลาดใน
ประเทศเพื่อนบ,าน
3. ควรมีการพัฒนาระบบการ
บริหารโลจิสติกสระดับชาติให,
มี ม าตรฐานสูง ขึ ้น เพื ่อ ที ่ส 6ง
สิ น ค, า คุ ณ ภ า พ สู ง แ ล ะ
สนั บ สนุ น การขยายตั ว ของ
เครือข6ายการบริการโลจิสติกส
4.ธุรกิจการขนส6งและโลจิสติกส
ควรจะมี การขยายในภู มิภ าค
เพื่ อ ที่ จ ะส6 ง เสริ ม ให, ไ ทยเป; น
ศูนยกลางทางด,านโลจิสติกส
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ตารางที่ 28 แสดงผลการสังเคราะห TOWS Matrix (ต6อ)
ป]จจัยที่เป^นอุปสรรค
กลยุทธ ST
แนวทางเชิงปaองกัน
T6มาเลเซี ย ไม6 อ นุ ญ าตให, 3.ภาษี มู ล ค6 า เพิ่ ม ควรเป; น 0%
รถบรรทุกของไทย (รถ 10ล,อ) ให, กั บ นั ก ท6 อ งเที่ ย วตามด6 า น
เข, า ไปส6 ง สิ น ค, า ในมาเลเซี ย ชายแดนที่ ม าซื้ อ สิ น ค, า Duty
โดยให, เ หตุ ผ ลว6 า รถไทยไม6 Free ชายแดน เพื่อเพิ่มจํานวน
เป; น ไปตามมาตรฐานสากล นักท6องเที่ยว
ทําให,ผู,ส6งออกของไทยต,องขน 4.รัฐควรออกกฎระเบียบควบคุม
ถ6ายสินค,าขึ้นรถมาลเซียที่บ ริ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให, ผ6 า นระบบ
เวณชายแดนทํ าให, เกิ ดความ ธนาคารเพื่อลดขอพิพาทเกี่ยวกับ
ล6 า ช, า และมี ผ ลเสี ย ต6 อ สิ น ค, า คุ ณภาพสิ น ค, า การส6 งมอบและ
เกษตรประเภทผักและผลไม, การชําระเงิน
T7มาเลเซียกําหนดเงื่อนไขให,
ร ถ ย น ต ที่ ผ6 า น เ ข, า -อ อ ก
มาเลเซี ย จะต, อ งจดทะเบี ย น
และประกั น ภั ย ในมาเลเซี ย
โดยเฉพาะ รถขนส6 ง สิ น ค, า
จะต,องใช,คนขับของมาเลเซีย
จึ ง จะได, รั บ การอํ า นวยความ
สะดวก
T8การค, า ชายแดนบางส6 ว น
ดําเนินธุรกิจโดยไม6ผ6านระบบ
ธนาคารเพราะมูลค6าไม6สูงมาก
นัก และอาศัยความคุ,นเคยกัน
บางครั้งจึงมีข,อพิพาทเกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพสิ น ค, า การส6 ง มอบ
และการชํ า ระเงิ น ซึ ่ ง ทาง
ร า ช ก า ร เ ข, า ไ ป ใ ห, ค ว า ม
ช6วยเหลือได,ยาก

กลยุทธ WT
แนวทางเชิงรับ
5.ค ว า ม ต, อ ง ก า ร บุ ค ล า ก ร
ด, านโลจิ ส ติ กสจะเพิ่ มมากขึ้ น
เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
การค, า กั บ ประเทศเพื่ อนบ, า น
ซึ่ ง เป; น ผลมาจากการเกิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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จากตารางที่ 28 การสังเคราะห TOWS Matrix นําไปสู6การสร,างกลยุทธ 4 แนวทางคือ
1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)
1.1 การพัฒนาระบบราง เป;นสิง่ สําคัญ เพื่อให,เกิดประสิทธิภาพและลดต,นทุนโลจิสติกส
1.2 เน,นพัฒนาด,านโลจิสติกส โดยการพัฒนาการขนส6งต6อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งทาง
น้ํา ทางราง ทางถนน ทางอากาศ และส6งเสริมการจัดตั้งศูนยกระจายสินค,า
1.3 ปรับปรุง พัฒนาและผลักดันกฏหมายเพื่อคุ,มครองผู,ใช,และผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส
1.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการพัฒนาโลจิสติกสและและโซ6อุปทาน
เพื่อเกิดการไหลของข,อมูลสินค,าและบริการและคุ,มครองให,กับผู,ใช,และผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส
1.5 รัฐต,องให,ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด,านโลจิสติกส ให,มีคุณภาพรองรับ
การพัฒนาตามเปrาหมายยุทธศาสตรของประเทศไทย
1.6 พัฒนาตลาดการค,าชายแดนให,น6าสนใจในการค,าการลงทุนจากผู,ประกอบการ
และสร,างรายได,ให,ชุมชนเขตพื้นทื่
2. กลยุทธเชิงปrองกัน (ST Strategy)
2.1 รัฐ ควรจั ดตั้ ง คณะกรรมการจั ดทํ า แผนงานพั ฒ นาโครงสร, า งพื้ น ฐานและการ
จัดการโลจิสติกสให,สอดคล,องกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล,อมของประเทศ
2.2 การออกกฎหมายเพื่อรองรับการขนส6งข,ามแดน โดยปmจจุบันมาเลเซียไม6อนุญาต
ให,รถบรรทุกของไทย (รถ 10ล,อ) เข,าไปส6งสินค,าในมาเลเซีย โดยให,เหตุผลว6ารถไทยไม6เป;นไปตาม
มาตรฐานสากล ทําให,ผู,ส6งออกของไทยต, อ งขนถ6 า ยสิ น ค, า ขึ้น รถมาลเซียที่บริเวณชายแดนทําให,เกิด
ความล6าช,าและมีผลเสียต6อสินค,าเกษตรประเภทผักและผลไม,อีกทั้งมาเลเซียกําหนดเงื่อนไขให,รถยนต
ที่ผ6านเข,า-ออกมาเลเซียจะต,องจดทะเบียนและประกัน ภัยในมาเลเซีย โดยเฉพาะ รถขนส6ง สินค,า
Transport เพื่อลดความเสียเปรียบในการขนส6งสินค,าผ6านแดน หากทําสําเร็จจะช6วยให,ไทยสามารถ
ขยายปริมาณการขนส6งสินค,าผ6านแดนมาเลเซียไปยังสิงคโปรได,
2.3 ภาษีมูลค6าเพิ่มควรเป;น 0% ให,กับนักท6องเที่ยวตามด6านชายแดนที่มาซื้อสินค,า
ปลอดภาษี ชายแดน เพื่อเพิ่มจํานวนนักท6องเที่ยว
2.4 รัฐควรออกกฎระเบียบควบคุม การดําเนินธุรกิจให,ผ6านระบบธนาคาร เพื่อลดขอ
พิพาทเกี่ยวกับคุณภาพสินค,า การส6งมอบและการชําระเงิน
3. กลยุทธเชิงแก,ไข (WO Strategy)
3.1 รัฐต,องออกกฎหมายและเอื้ออํานวยการดําเนินธุรกิจโลจิสติกส รวมทั้งคอยกํากับ
ดูแลและให,บริการสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส เพื่อพัฒนาไปสู6การเป;น Global Logistics
3.2 พั ฒ นาโลจิ ส ติ ก ส สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและการค, า
ชายแดนให,มีประสิทธิภาพ
3.3 พั ฒ นาบุ ค ลากรด, า นโลจิ ส ติ ก สให, มี คุ ณ ภาพรองรั บ การพั ฒ นาตามเปr า หมาย
ยุทธศาสตรของประเทศ
3.4 ควรรื้อระบบ การบริหารอันเกี่ยวเนื่องกับงานโลจิสติกส เช6น เรื่องการจัดสรร
งบประมาณ ระบบภาษี กระบวนการศุลากากร การบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
กฎหมาย
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3.5 ควรมีกฏหมายที่ส6งเสริมพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสในระดับ SMEs
3.6 ภาครัฐศึกษาการเปjดเสรีท างการค,า อย6า งจริง จัง ครบ 360 องศา จะทําให,
ได,เปรียบทางการค,า ระหว6า งประเทศ อีก ทั้ง ยัง สามารถกํา หนดนโยบายพัฒนาได,สอดคล,องกับ
ยุทธศาสตรประเทศ
3.7 ถ,าขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ,าน ควรเพิ่มเติมที่ นครพนม เพราะสามารถ
เจาะตลาด BRICS สอดคล,องกับการเปลี่ยนกลุ6มการค,าใหม6 จากกลุ6ม EU เป;น BRICS
3.8 กําหนดนโยบายการเพิ่มกําลังพลคนโลจิสติกส มากขึ้น จะทําให,สามารถรองรับ
ธุรกิจบนเส,นทางความเป;น HUB ของประเทศไทยได,
4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)
4.1 ศึกษาแนวทางการใช, ประโยชนจากท6 าเรื อปk นังซึ่ งมี ความเหมาะสมกับ การส6 ง
สินค,าในพื้นที่ไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง
4.2 ควรมี การขยายธุร กิ จ (การผลิ ต การค, า และผู, ประกอบการโลจิ สติ กส) ไปยั ง
ตลาดในประเทศเพื่อนบ,าน
4.3 ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารโลจิสติกสระดับชาติให,มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อที่
ส6งสินค,าคุณภาพสูงและสนับสนุนการขยายตัวของเครือข6ายการบริการโลจิสติกส
4.4 ธุรกิจการขนส6งและโลจิสติกสควรจะมีการขยายในภูมิภ าค เพื่อที่จ ะส6งเสริมให,
ไทยเป;นศูนยกลางทางด,านโลจิสติกส
4.5 ความต,องการบุคลากรด,านโลจิสติกสจะเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค,ากับประเทศเพื่อนบ,าน ซึ่งเป;นผลมาจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการวิเคราะห SWOT และ การสังเคราะห TOWS Matrix นําไปสู6การสร,างกลยุทธ
การพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยขั้น
ตอนนี้ ได,สนทนากลุ6ม ( Focus Group) เพื่อสรุปกลยุทธที่เหมาะสม โดยการสนทนากลุ6ม จํานวน
10 คน จําแนกเป;น 2 กลุ6ม ได,แก6
1. กลุ6มผู,ประกอบการโลจิสติกส
2. กลุ6มนักวิชาการด,านโลจิสติกสประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดทําหนั ง สื อ เชิ ญ ผู, มี ส6 ว นได, ส6 ว นเสี ย ทั้ ง 2 กลุ6 ม เพื่ อ ร6 ว มพิ จ ารณาวิ เ คราะหและ
สังเคราะหกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
2. ประสานงานสถานที่จัดประชุม เตรียมเอกสาร อุปกรณ อาหารและเครื่องดื่ม ของสภา
อุตสาหกรรมแห6งประเทศไทย
3. กําหนดประเด็นและชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุ6ม( Focus Group)
4. นําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม และสนทนากลุ6มจากผู,มีส6วนได,ส6วนเสียทั้ง 2 กลุ6มเพื่อ
ค,นหากลยุทธการพัฒนาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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5. สรุปผลกลยุ ท ธการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ได,จากการสนทนากลุ6ม (Focus Group)
จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ นํามาซึ่งกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณและการ
สนทนากลุ6ม (Focus Group) สามารถได,มาซึ่งข,อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต6อไปนี้
ตารางที่ 29 สรุปกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด,านการปรับปรุงโครงสร,างพื้นฐานโลจิสติกสไทย-มาเลเซีย ด,านการ
ขนส6งทางบก
นโยบาย
กลยุทธ
การปรั บ ปรุ ง โครงสร, า ง 1. จัดทําโครงการ Thailand Connectivity มีเปrาหมายในการ
พื้ น ฐานโลจิ ส ติ ก สไทย- จัดระบบขนส6งเพื่อการเชื่อมต6อระบบทางถนนกับประเทศเพื่อนบ,าน
มาเลเซีย ด,านการขนส6ทางบก รวมถึ ง แผนงานด, า นส6 ง เสริ ม การท6 อ งเที่ ย ว และการอํ า นวยความ
สะดวกในการเข,าถึงปmจจัยและแหล6งผลิตสินค,าเพื่อเพิ่มมูลค6าการซื้อ
ขายและเพิ่มความรวดเร็วในการขนส6ง
2. การพัฒนา Land bridge เชื่อมโยงระหว6างไทย มาเลเซีย เพื่อเป;น
ศูนยกลางการขนส6งและโลจิสติกส โดยการเพิ่มการขนส6งทางน้ําเป;น
หลัก รองลงมาคือการขนส6งทางราง
3. การลดการขนส6งเที่ยวเปล6าของผู,ให,บริการด,านโลจิสติกส
ตารางที่ 30 สรุปกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย เพื่อรองรับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,าน การปรับปรุงโครงสร,างพื้นฐานด,านโลจิสติกสไทย-มาเลเซีย ด,าน
การขนส6งทางราง
นโยบาย
กลยุทธ
การปรั บ ปรุ ง โครงสร, า ง
พื้นฐานด,านโลจิสติกสไทยมาเลเซี ย ด, า นการขนส6 ง
ทางราง

1. สนับสนุนให,มีสถานบรรจุและแยกสินค,ากล6อง (IDC) ตรงด6านปา
ดังเบซาร เพื่อเป;นจุดขนถ6ายสินค,าที่เป;นตู,คอนเทนเนอร
2. ผลักดันการพัฒนารถไฟรางคู6 เพื่อให,ปริมาณการขนส6งสินค,าทาง
รางจากไทยไปมาเลเซีย ขนส6งได,มากขึ้นและมีความรวดเร็วขึ้น
3.สนับสนุนให,ภาคเอกชนใช,ระบบการขนส6งทางราง โดยการปรับเปลี่ยน
โหมดการขนส6งไปสู6ทางรางและทางน้ํา
4.การปฏิรูประบบรถไฟไทย โดยการขนส6งทางรางควรแยกออกมา
เป;นรูปบริ ษั ท ภายใต, ก ารถื อ หุ, น ของ รฟท เพื่ อ ทํา หน, า ที่ ใ นการ
ให,บริการด,านขนส6งทางราง
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ตารางที่ 31 สรุปกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิ ส ติ กสประเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด,านโลจิสติกส
นโยบาย
กลยุทธ
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด,านโลจิสติกส

1. พัฒนาระบบ National Single Window และมอบหมายศุลกากร
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแผน National Single Window
(NSW) เป;นรายปk
2. ให,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดนโยบาย
ให,สิทธิพิเศษและใบอนุญาตทํางานแก6ผู,มีประสบการณความรู,ด,าน
สารสนเทศและโลจิสติกสต6างประเทศ
3. ส6งเสริมให,คนไทยเปjดบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกสและระบบ
สารสนเทศ
4. สามารถเชื่อมโยงการขนส6งด,วยระบบฐานข,อมูล เพื่อให,เกิดการค,าแบบ
E-Commerce เต็มรูปแบบ ทั้งผู,ประกอบการรายใหญ6แลมุ6งพัฒนา SMEs
5. ส6งเสริมให,มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกสทีเป;น e-logistics ให,เข,า
มาสนั บ สนุ น การทํา งานของหน6 ว ยงานต6 า งๆเพื่ อ ความสะดวก
รวดเร็วและความโปร6งใส

ตารางที่ 32 สรุปกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติ กสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,านการพัฒนาและจัดการกําลังคนด,านโลจิสติกส
นโยบาย
กลยุทธ
การพัฒนาและจัดการ
กําลังคนด,านโลจิสติกส

1. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด,านโลจิสติกสให,แก6ผู,ประกอบการไทยที่
มีการค,ากับประเทศมาเลเซีย
2. ส6 งเสริ มให, มีห ลั กสู ตรสหกิ จ ศึ ก ษาด, า นโลจิ ส ติ กสรวมกับสถาน
ประกอบการภาคเอกชน จะช6วยให,การสร,างและการผผลิต
3. ส6งเสริมพัฒนาผู,ประกอบการโลจิสติกสระดับ SMEs ให,มีความรู,
ความสามารถ เพิ่มมากขึ้น โดยให,ความช6วยเหลือ สนับสนุนมาตรการ
ทางภาษี เงินทุน และเทคโนโลยี
4.ส6งเสริมให, ผู, ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก สพั ฒ นาองคกรและได, รั บ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและนําไปปฏิบัติงานจริงเป;นที่ยอมรับ
สามารถนําประกาศนียบัตรลดหย6อนภาษีได,เหมือนการอบรมและพัฒนา
5.การยกระดับคนขับรถบรรทุก โดยเน,นการพัฒนาความรู,ความสามารถใน
การใช,ภาษาของประเทศเพื่อนบ,าน
6.การเป; น ศู น ยกลางการฝ‹ ก อบรมในภู มิ ภ าคแข6 ง ขั น กั บ ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศในกลุ6มอาเซียน
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ตารางที่ 33 สรุปกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,านการส6งเสริมการค,าและการบริการด,านโลจิสติกส
นโยบาย
กลยุทธ
การส6งเสริมการค,าและการ 1.การพัฒนา SMEs ด,านโลจิสติกส โดยการจับคู6ธุรกิจ (Business
บริการด,านโลจิสติกส
Matching) กับผู,ประกอบการในประเทศมาเลเซีย
2.การส6 ง เสริ มผู, ให, บ ริ ก ารด, านโลจิ ส ติ กสในการลงทุ น ต6 างประเทศ
สํ า หรั บ ผู, ป ระกอบการไทยที่ มี ขี ด ความสามารถในการลงทุ น ด, า น
โลจิสติกสในต6างประเทศ
3.ส6งเสริมพัฒนาโลจิสติกสเพื่อการค,า (Trade Logistics) ทั้งการค,า
ชายแดน การค,าผ6านแดน
4.ออกกฏระเบี ย บข, อ บั ง คั บ ต6 า งๆที่ เ กี่ ย วข, อ งเพื่ อ ส6 ง เสริ ม ขี ด
ความสามารถการแข6 ง ขั น และคุ, ม ครองให, กั บ ผู, ใ ช, แ ละผู, ใ ห, บ ริ ก าร
ด,านโลจิสติกสให,เท6าเทียมกับประเทศมาเลเซีย
5.รัฐ บาลควรปรั บ ราคาพลั งงานให, เที ย บเท6 ากั บ ราคาพลั งงานของ
ประเทศมาเลเซีย เพื่อไม6ก6อให,เกิดปmญหาการลักลอบขนน้ํามัน ตรง
บริเวณพื้นที่เชื่อมต6อไทย มาเลเซีย และสามารถช6วยลดต,นทุนการ
ขนส6งสินค,าและบริการได,
6.ออกกฏหมายส6 ง เสริ ม สนั บ สนุ น และควบคุ ม มาตรฐาน
ผู,ประกอบการโลจิสติกสให,เป;นสากลและให,มีสภาวิชาชีพโลจิสติกส
ทําหน,าที่กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ
7.สนับสนุนการให,สิ น เชื่ อ กั บ ผู, ใ ห, บ ริ ก ารด, า นโลจิ ส ติ ก ส เพื่อให,
สามารถแข6งขันด,านการให,บริการโลจิสติกสกับประเทศมาเลเซียได,
ตารางที่ 34 สรุปกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,านการพัฒนากระบวนการศุลกากร
นโยบาย
กลยุทธ
การพั ฒ นากระบวนการ 1. จัดทําศูนย การให,บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ที่ด6านศุลากรสะเดา
ศุลกากร
และ ปาดังเซบาร เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการทําธุรกรรม
ด,านการขนส6งสินค,าและบริการ
2.ส6งเสริมศุลกากรทํา งานเป; น กะ เนื่ อ งจากสามารถลดต, น ทุ น ให,แก6
ผู,ประกอบการในส6วนที่ต,องจ6ายค6าล6วงเวลาในการทํางาน
3.ขยายด6านศุลกากรสะเดา เพื่อลดความแออัดจากการขนส6งทางถนน
เพื่อข,ามไปส6งสินค,ายังประเทศมาเลเซีย
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ตารางที่ 35 สรุปกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิ ส ติ กสประเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อรองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด,านการสร,างความร6วมมือระหว6างภาคเอกชน
นโยบาย
กลยุทธ
การสร,างความร6วมมือ
ระหว6างภาคเอกชน

1. จัดตั้งสมาคมโลจิสติกสระหว6างประเทศไทยและมาเลเซีย
2. รัฐบาลส6งเสริม สนับสนุนให,เกิดความร6วมมือของผู,ประกอบการ
โลจิสติกสไทย-มาเลเซีย
3. สร,างเครือข6ายการขนส6งหลายรูปแบบ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง“กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบริบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับการเข/าสู1ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น เพื่อศึกษาศักยภาพของระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเข/าสู1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย เพื่อพัฒนากลยุทธการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเข/าสู1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครั้งนี้
ผู/วิจัยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว/ 3 ขั้นตอน ได/แก1
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียก1อนเข/าสู1ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาจากโดยการศึกษาเชิงเอกสารจาก (Documentary Analysis)จาก
เอกสารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา และการสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth
Interviews) จากผู/ให/ข/อมูลหลักได/แก1 นายด1านศุลกากร และ หัวหน/าด1านศุลกากรอําเภอ สะเดา
จังหวัดสงขลา หอการค/าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมแห1งประเทศไทย ผู/ประกอบการด/านโลจิ
สติกส และนักวิชาการด/านโลจิสติกส จํานวน 30 คน ระหว1างเดือนกุมภาพันธ 2558 – มกราคม
2559 วิเคราะหข/อมูลโดยการวิเคราะหข/อมูลเชิงพรรณาเนื้อหา (Descriptive Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 ศึ ก ษาศั ก ยภาพของระบบโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย – มาเลเซียก1อนเข/าสู1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาเครื่องมือดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส (Logistic Performance
Index :LPI) เป]นการสร/างดัชนีชี้วัด เพื่อวัดการปฏิบัติงานหรือระบบทาง logistic ว1ามีประสิทธิภาพ
ในระดับใด และการสัมภาษณเชิงลึกโดยผู/ให/ข/อมูลเดียวกับขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 สร/างกลยุทธระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการวิเคราะหสภาพแวดล/อมภายในและภายนอก และการสนทนากลุ1ม (Focus
group) จากผู/ให/ข/อมูลจํานวน 10 คน ผู/วิจัยเลือกใช/เครื่องมือต1างๆที่สําคัญเพื่อช1วยให/ผู/วิจัยสามารถ
เก็บข/อมูลได/ครบถ/วนถู กต/ องตรงตามวั ตถุ ป ระสงคของการวิ จั ย ประกอบด/ ว ย เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง
(Audio Recorder) ใช/ในการบันทึกเสียงสัมภาษณผู/ให/ข/อมูล โดยการนําเสียงที่ได/มาถอดเทปให/อยู1ใน
รูปแบบของข/อความตัวอักษร แนวคําถามสัมภาษณ ผู/วิจัยใช/แนวคําถามสัมภาษณในกลุ1มผู/ให/ข/อมูล
หลักทั้ง 3 กลุ1ม โดยแนวคําถามเป]นแบบกึ่งโครงสร/างแบบปลายเปdดเพื่อให/ผู/ให/ข/อมูลสําคัญแสดง
ทัศนะอย1างอิสระตามความรู/และประสบการณที่มีอยู1 การตรวจแนวคําถามในการสัมภาษณ โดยการ
นําแบบสัมภาษณที่สร/างขึ้นไปให/คณะอาจารยที่ปรึกษาได/ตรวจสอบความถูกต/องและความเหมาะสม
และปรั บ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ า ของคณะอาจารยที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให/ มั่ น ใจว1 า แนวคํ า ถามนั้ น ตรงกั บ
วัตถุประสงคของการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู/วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยออกเป]น 3
ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลการศึกษาบริ บทระบบโลจิ สติ กส$ ประเทศไทย – มาเลเซี ยก) อนเขาสู)ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ในกรอบการวิ เ คราะห 6 ประเด็ น พอสรุ ป ได/ ดั ง นี้ การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก สของ
ประเทศไทยจําเป]นอย1างยิ่งจะต/องเกี่ยวข/องกับโครงสร/างพื้นฐานคมนาคมซึ่งเกี่ยวข/องกับแผนและ
นโยบายการก1อสร/างและการพัฒนาเส/นทางขนส1ง เช1น ทางถนน ทางราง ท1าเรือ สนามบิน เป]นต/น
และกลไกภาครัฐ ที่เกี่ยวข/องกับระบบกฏหมาย ข/อบังคับ รวมถึงข/อตกลงระหว1างประเทศ ไม1ว1าจะ
เป]นข/อตกลงการค/าชายแดน หรือข/อตกลงขนส1งระหว1างประเทศ รวมถึงข/อตกลงด/านการค/า เชน
FTA WTO ทั้งนี้จากการจัดลําดับ Logistics Performance Index :LPI ในปi 2557 ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนนั้น ประเทศ สิงคโปรอยู1ในอันดับหนึ่ง มาเลเซียเป]นอันดับสอง และไทยเป]นอันดับ
สาม เมื่อพิจารณาจากคะแนนในแต1ละด/าน พบว1าประเทศไทยมีความโดดเด1นทางด/านการส1งสินค/า
ตรงต1อเวลา (timeliness) มากเป]นอันดับแรก รองลงไปคือ ประเด็นทางด/านความสะดวกในการ
ขนส1งระหว1างประเทศ (international shipment) ในขณะที่ป ระเด็น ที่เป]นจุดด/อยของไทย คือ
ประสิ ท ธิ ภ าพของพิ ธี ศุ ล กากร (customs) และความสามารถของธุ ร กิ จ โลจิสติกส (logistics
competence) เนื่องจาก กระบวนการทางศุลกากรของประเทศไทยตรงบริเวณด1านศุลกากรสะเดามี
ความล1าช/า เพราะบริเวณพื้นที่มีความแออัด ทําให/การจราจรขนส1งติดขัด และด1านชายแดนถือเป]น
ประตูการค/าที่สําคัญต1อการค/าระหว1างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ/าน โดยประเทศมาเลเซีย
จะเป]นประเทศที่มีมูลค1าการค/ากับไทยมากที่สุด การพัฒนาโครงสร/างพื้นฐานที่ด1านชายแดนถือเป]นสิ่ง
สําคัญที่รัฐบาล ต/องให/การสนับสนุนงบประมาณและดูแล ปkญหาส1วนใหญ1ที่พบด/านศุลกากรคือ การ
ดําเนินพิธีการที่ด1านชายแดน ทั้งในเรื่องการขอรับใบอนุญาตลและการตรวจปล1อยสินค/า ซึ่งยังมีมี
ความล1าช/า และไม1สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นแนวทางการพัฒนาแก/ไขปkญหาดังกล1าว จึงเป]นเรื่องของ
นโยบายเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกต1อการเคลื่อนย/ายสิน ค/า และควรมีเทคโนโลยีทีทันสมัยให/กับ
ผู/ประกอบการด/านโลจิสติกสที่ขนส1งสินค/าระหว1างประเทศ เนื่องจากผู/ประกอบการในปkจจุบันยังไม1มี
ความรู/ในด/านเทคโนโลยีสารสนเทศด/านโลจิสติกสมากเพี ย งพอ อี กทั้ งยั งไม1 มี ก ารลงทุ น ในการติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยเมือเทียบกับประเทศมาเลเซีย ที่รัฐบาลจะให/การสนับสนุนด/านนี้อย1างเต็มที่
ทั้งนี้จําเป]นต/องอาศัยการพัฒ นาการขนส1งทางรางเป]น หลัก เพราะการพัฒ นาขนส1งทางจะช1ว ยลด
ต/นทุนในการขนส1งเนื่องจากสามารถขนสินค/าได/ครั้งละปริมาณมาก และจะช1วยลดปkญหาสภาพถนน
ชํารุดเสียหายจากการขนส1งสินค/าทางถนน และบริบทระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซียก1อน
เข/าสู1ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการสัมภาษณ พบว1า ด1านศุลกากรสะเดาเป]นด1านที่มีมูลค1าการ
ขนส1งสินค/ามากที่สุดในประเทศไทย แต1ปkญหาที่พบของด1านศุลากากรสะเดาคือ ปkญหาความแออัด
เนื่องจากบริเวณด1านมีพื่นที่คับ แคบ แต1ทางด1านศุล กากรสะเดาได/มีแผนโครงการ 3 โครงการได/แก1
โครงการปรับภูมิทัศนด1านใน โครงการปรับ ปรุงด1านศุล กากรสะเดา (ด1านพรมแดนสะเดา) โดยได/
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จัดทําเป]น 2 เฟส คือ เฟสที่ 1 ด/านขาออก และ เฟสที่ 2 ด/านขาเข/า และโครงการก1อสร/างด1าน
ศุลกากรสะเดาแห1งใหม1 เพื่อลดปkญหาความคับแคบในการขนส1งสินค/าไปยังประเทศมาเลเซีย และ
ดําเนินการทางด/านกรมศุลกากรด1านปาดังเบซาร ด1านปาดังเบซารจะเน/นการขนส1งสินค/าทางรถไฟ
โดยปkจจัยที่มีผ ลกระทบมากที่สุดของด1านปาดัง เบซาร คือ กฏระเบีย บข/อปฏิบัติ การควบคุมการ
นําเข/าสินค/า โดยปkจจุบันประเทศไทย มีกรมประมาณ 30 กว1าหน1วยงานในการควบคุมการนําเข/า
ไม1มีกฏหมายเป]นฉบับเดียว ต1างกรมต1างควบคุม ทําให/บางหน1วยงานส1วนกลางจัดเก็บเอกสาร บาง
หน1วยงานมอบอํานาจในพื้นที่ ทําให/การค/า ผู/ประกอบการ กว1าจะได/ใบอนุญาตล1าช/าและติดปkญหา
ทําให/เกิดความล1าช/าในเรื่องเอกสาร จึงควรจัดทํา National Single Window (NSW) กับหน1วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข/องด/วยเช1นกัน ทางศุลกากรปาดัง ได/สํารวจแล/วว1า การขนส1งสินค/าทางรางจะประหยัด
สินค/าได/ถึง 30% สามารถประหยัดงบประมาณแผ1นดินและประหยัดต/นทุนโลจิสติกส ได/สูงขึ้นหากมี
รถไฟฟqารางคู1 นอกจากนี้ยังมีแผนเสริมเรื่องการสร/างคอนเทนเนอรยารท (CY) ที่จะเสริมในเรื่องการ
กระจายและจุดขนถ1ายสิน ค/า นอกจากนี้ยังมีร ถไฟขบวนพิเศษในการบรรทุกสินค/าพิเศษ จะขนส1ง
สิน ค/า มีการรับ รองเวลาและควรมีการพัฒ นาคุณภาพของผู/ให/บริการโลจิสติกส รวมทั้งการติดตาม
สืบค/นสินค/าระหว1างการผลิตและขนส1ง ซึ่งไทยต/องมีการพัฒนาการขนส1งทางรางและทางน้ําให/มาก
ขึ้นเพื่อให/ผู/ประกอบ การมีทางเลือกในการขนส1งสินค/านอกจากทางถนนที่ใช/กันอย1างแพร1หลาย ควร
มีความชํานาญในการใช/เทคโนโลยีเข/ามาเสริมเพื่อให/การดําเนินงานนั้นเป]นไปอย1างมีระบบมากขึ้น
ผู/ประกอบธุรกิจต/องเลือกวิธีการขนส1งทีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพื่อการดําเนินธุรกิจมี
ความคล1องตัวมากยิ่งขึ้น และระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย ซึ่งในการขนส1งต/องมีระบบการปqองกัน
การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ขนส1ง
ประเด็ น ที่ 2 ผลการศึ ก ษาศั ก ยภาพของระบบโลจิ สติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียก)อนเขาสู)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการวิ จัย พบว1 าผลการจั ดอัน ดับ ความสํ าคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติ กสจากผู/ให/
ข/อมูลหลักจํานวน 30 ราย ได/ให/ความสําคัญ ในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส โดยผู/ให/ข/อมูลหลัก
ให/ความเห็นว1า ประเทศไทยมีศักยภาพด/านการจัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาที่แข1งขันได/ (International
Shipments) เป]นอับดับหนึ่งความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ(Logistics
Competence) มีศักยภาพเป]นอันดับที่ 2 การติดตามสถานะการจัดส1ง (Tracking & Tracing) มี
ศักยภาพเป]นลําดับที่ 3 มีความตรงต1อเวลาในการจัดส1ง(Timeliness) เป]นลําดับที่ 4 ประสิทธิภาพ
ของการดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร (Customs) มีศักยภาพเป]นลําดับที่ 5 และคุณภาพของ
โครงสร/างพื้นฐานด/านการค/าและการขนส1ง (Infrastructure)เป]นลําดับสุดท/าย ซึ่งแสดงให/เห็นว1า
ประเทศไทยควรให/ความสําคัญกับโครงสร/างพื้นฐานด/านการค/าและการขนส1งมากที่สุด และ ความสําคัญ
ในในศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิส ติกสด1านศุล กากรสะเดา โดยผู/ใ ห/ข/อ มูล หลัก ให/ความเห็นว1า
ด1านศุลการกรสะเดามีศักยภาพในการติดตามสถานะการจัดส1ง (Tracking & Tracing) เป]นอันดับที่
หนึ่ง ความตรงต1อเวลาในการจัดส1ง(Timeliness) เป]นลําดับที่สอง ความสามารถและคุณภาพของ
บริการโลจิสติกสในประเทศ(Logistics Competence) เป]นลําดับที่สาม และประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร (Customs) ผู/ให/ข/อมูลหลักได/จัดอันดับศักยภาพไว/ในลําดับที่สี่ การ
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จัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาที่แข1งขันได/ (International Shipments) เป]นลําดับที่ 5 และคุณภาพ
ของโครงสร/างพื้นฐานด/านการค/าและการขนส1ง (Infrastructure) เป]นลําดับสุดท/าย ซึ่งยังคงแสดงให/
เห็นว1า คุณภาพของโครงสร/างพื้นฐานด/านการค/าและการขนส1ง (Infrastructure) คงเป]นประเด็นที่
ควรมีการพัฒนาเพื่อสามารถแข1งขันด/านโลจิสติกสกับประเทศเพื่อนบ/านได/ ในศักยภาพการพัฒนา
ระบบโลจิ ส ติ กสด1 านศุ ล กากรปาดั งเบซาร โดยผู/ใ ห/ ข/ อ มู ล หลั ก ให/ ค วามเห็ น ว1 า ด1 า นปาดั ง เบซาร
มีศักยภาพด/านการจัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาที่แข1งขันได/ (International Shipments) เป]นอันดับ
ที่หนึ่งรองลงมาคือ ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ(Logistics Competence)
ตามด/วยการติ ด ตามสถานะการจั ด ส1 ง (Tracking & Tracing) ความตรงต1 อ เวลาในการจัดส1ง
(Timeliness) ที่มีศักยภาพเป]นลําดับที่สี่ ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร (Customs)
มีศักยภาพลําดับที่ห/า และคุณภาพของโครงสร/างพื้นฐานด/านการค/าและการขนส1ง (Infrastructure)
เป]นลําดับสุดท/าย
ประเด็นที่ 3 ผลสรางกลยุทธ$ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส$ ป ระเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ รองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว)า
นโยบายที่ 1 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกส$ไทย-มาเลเซีย ดานการขนส)ง
ทางบก ประกอบไปด/วย 4 กลยุทธได/แก1
1. จัดทําโครงการ Thailand Connectivity มีเปqาหมายในการจัดระบบขนส1งเพื่อการ
เชื่อมต1อระบบทางถนนกับประเทศเพื่อ นบ/า น รวมถึง แผนงานด/านส1ง เสริมการท1องเที่ยว และการ
อํานวยความสะดวกในการเข/าถึงปkจจัยและแหล1งผลิตสินค/าเพื่อเพิ่มมูลค1าการซื้อขายและเพิ่มความ
รวดเร็วในการขนส1ง
2. การพัฒนา Land bridge เชื่อมโยงระหว1างไทย มาเลเซีย เพื่อเป]นศูนยกลางการ
ขนส1งและโลจิสติกส โดยการเพิ่มการขนส1งทางน้ําเป]นหลัก รองลงมาคือการขนส1งทางราง
3. จัดตั้งสํานักงานโครงสร/ างพื้นฐานและโลจิสติ กสแห1 งชาติ เพื่ อกําหนดยุ ทธศาสตร
นโยบาย แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
4. การลดการขนส1งเที่ยวเปล1าของผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส
นโยบายที่ 2 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส$ไทย-มาเลเซีย ดานการขนส)ง
ทางราง ประกอบด/วย 4 กลยุทธ ได/แก1
1. สนับสนุนให/มีสถานบรรจุและแยกสินค/ากล1อง (IDC) ตรงด1านปาดังเบซาร เพื่อเป]นจุด
ขนถ1ายสินค/าที่เป]นตู/คอนเทนเนอร
2. ผลักดัน การพัฒ นารถไฟรางคู1 เพื่อให/ป ริมาณการขนส1งสินค/า ทางรางจากไทยไป
มาเลเซีย ขนส1งได/มากขึ้นและมีความรวดเร็วขึ้น
3. สนับสนุนให/ภาคเอกชนใช/ระบบการขนส1งทางราง โดยการปรับเปลี่ยนโหมดการขนส1ง
ไปสู1ทางรางและทางน้ํา
4. การปฏิรูประบบรถไฟไทย โดยการขนส1งทางรางควรแยกออกมาเป]นรูปบริษัทภายใต/
การถือหุ/นของ รฟท เพื่อทําหน/าที่ในการให/บริการด/านขนส1งทางราง
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นโยบายที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส$ ประกอบดวย 5 กลยุทธ$
ไดแก)
1. พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และมอบหมายศุลกากร กําหนด
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแผน National Single Window (NSW) เป]นรายปi
2. ให/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดนโยบายให/สิทธิพิเศษและ
ใบอนุญาตทํางานแก1ผู/มีประสบการณความรู/ด/านสารสนเทศและโลจิสติกสต1างประเทศ
3. ส1งเสริมให/คนไทยเปdดบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกสและระบบสารสนเทศ
4. สามารถเชื่อมโยงการขนส1งด/วยระบบฐานข/อมูล เพื่อให/เกิดการค/าแบบ E-Commerce
เต็มรูปแบบ ทั้งผู/ประกอบการรายใหญ1แลมุ1งพัฒนา SMEs
5. ส1งเสริมให/มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกสทีเป]น e-logistics ให/เข/ามาสนับสนุนการทํางาน
ของหน1วยงานต1างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความโปร1งใสลดการคอรัปชั่น
นโยบายที่ 4 การพัฒนาและจัดการกําลังคนดานโลจิสติกส$ ประกอบดวย 6 กลยุทธ$
ไดแก)
1. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด/านโลจิสติกสให/แก1ผู/ประกอบการไทยที่มีค/ากับประเทศ
มาเลเซีย
2. ส1งเสริมให/มีหลักสูตรสหกิจศึกษาด/านโลจิสติกสรวมกับสถานประกอบการภาคเอกชน
จะช1วยให/การสร/างและการผผลิต
3. ส1งเสริมพัฒนาผู/ประกอบการโลจิสติกสระดับ SMEs ให/มีความรู/ ความสามารถ เพิ่ม
มากขึ้น โดยให/ความช1วยเหลือ สนับสนุนมาตรการทางภาษี เงินทุน และเทคโนโลยี
4. ส1งเสริมให/ผู/ประกอบการโลจิสติกส พัฒนาองคกรและได/รับประกาศนีย บัตรรับ รอง
คุณภาพและนําไปปฏิบัติงานจริงเป]นที่ยอมรับสามารถนําประกาศนียบัตรลดหย1อนภาษีได/เหมือนการ
อบรมและพัฒนา
5. การยกระดับคนขับรถบรรทุก โดยเน/นการพัฒนาความรู/ความสามารถในการใช/ภาษา
ของประเทศเพื่อนบ/าน
6. การเป]นศูนยกลางการฝ|กอบรมในภูมิภาคแข1งขันกับประเทศมาเลเซีย และประเทศใน
กลุ1มอาเซียน
นโยบายที่ 5 การส)งเสริมการคาและการบริการดานโลจิสติกส$ ประกอบด/วย 7 กลยุทธ
ได/แก1
1. การพัฒ นา SMEs ด/านโลจิส ติกส โดยการจับ คู1ธุร กิจ (Business Matching) กับ
ผู/ประกอบการในประเทศมาเลเซีย
2. การส1 ง เสริ ม Logistics Service provider ในการลงทุ น ต1างประเทศ สําหรับ
ผู/ประกอบการไทยที่มีขีดความสามารถในการลงทุนด/านโลจิสติกสในต1างประเทศ
3. ส1งเสริมพัฒนาโลจิสติกสเพื่อการค/า (Trade Logistics) ทั้งการค/าชายแดน การค/า
ผ1านแดน
4. ออกกฏระเบียบข/อบังคับต1างๆที่เกี่ยวข/องเพื่อส1งเสริมขีดความสามารถการแข1งขัน
และคุ/มครองให/กับผู/ใช/และผู/ให/บริการด/านโลจิสติกสให/เท1าเทียมกับประเทศมาเลเซีย
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5. รัฐบาลควรปรับราคาพลังงานให/เทียบเท1ากับราคาพลังงานของประเทศมาเลเซีย เพื่อ
ไม1ก1อให/เกิดปkญหาการลักลอบขนน้ํามัน ตรงบริเวณพื้นที่เชื่อมต1อไทย มาเลเซีย และสามารถช1วยลด
ต/นทุนการขนส1งสินค/าและบริการได/
6. ออกกฏหมายส1งเสริม สนับ สนุน และควบคุมมาตรฐานผู/ประกอบการโลจิสติกสให/
เป]นสากลและให/มีสภาวิชาชีพโลจิสติกสทําหน/าที่กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ
7. สนับสนุนการให/สินเชื่อกับ ผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส (Logistics Service Provider:
LSP) เพื่อให/สามารถแข1งขันด/านการให/บริการโลจิสติกสกับประเทศมาเลเซียได/
นโยบายที่ 6 การพัฒนากระบวนการทํางานของศุลกากร ประกอบดวย 3 กลยุทธ$
ไดแก)
1. จัดทําศูนย การให/บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ที่ด1านศุลากรสะเดา และ ปาดังเซบาร
เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการทําธุรกรรมด/านการขนส1งสินค/าและบริการ
2. ส1งเสริมศุล กากรทํา งานเป]น กะ เนื่อ งจากสามารถลดต/น ทุน ให/แ ก1ผู/ป ระกอบการ
ในส1วนที่ต/องจ1ายค1าล1วงเวลาในการทํางาน
3. ขยายด1 านศุ ล กากรสะเดา เพื่ อลดความแออั ดจากการขนส1 ง ทางถนนเพื่อข/ามไป
ส1งสินค/ายังประเทศมาเลเซีย
นโยบายที่ 7 การพัฒนากระบวนการทํางานของศุลกากร ประกอบดวย 3 กลยุทธ$
ไดแก)
1. จัดตั้งสมาคมโลจิสติกสระหว1างประเทศไทยและมาเลเซีย
2. รัฐบาลส1งเสริม สนับสนุนให/เกิดความร1 ว มมื อ ของผู/ ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก สไทยมาเลเซีย
3. สร/างเครือข1ายการขนส1งหลายรูปแบบ
อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคการวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
เพื่อรองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ผู/ วิ จั ย ได/ ดํา เนิ น การอภิ ป รายผลตามวั ต ถุ ป ระสงคโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เพื่อศึกษาบริบทระบบโลจิ ส ติ ก ส$ ป ระเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ รองรั บ การเขาสู) ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1.1 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานทางด/านกรมศุลกากร พบว1า ด1านสะเดาปkจจุบันมี
การขยายด1านเพื่อลดความแออัดโดยเพราะบริเวณตรวจคนเข/าเมือง เพิ่มช1องทางให/บริการมากยิ่งขึ้น
และข/อควรจะต/องปรับปรุงคือควรต/องรีบทําระบบ National Single window : NSW ซึ่งสอดคล/อง
กับ สํานักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห1 ง ชาติ 2557 เห็ น ว1 า การพั ฒ นา
ระบบโลจิส ติกสในอาเซีย นควรจะมีการนําระบบ National Single Window (NSW) มาใช/ทุก
ประเทศ
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1.2 คุณ ภาพของโครงสร/า งพื้น ฐานด/า นการค/า และการขนส1ง พบว1า คุณ ภาพของ
โครงสร/างพื้นฐานของด1านศุลการกรสะเดาถนนยังคงมีความแออัด และด1านศุล กากรทั้งสองด1านมี
สถานีบริการเชื้อเพลิง แต1ปาดังศุลกากรปาดังเบซารไม1มีคลังสินค/าทั้งสองด1านมีความสะดวกในระบบ
สัญญาณโทรศัพทที่ใช/ในการสื่อสาร ซึ่งสอดคล/องกับ มีความสอดคล/องกับผลการวิจัยของวเรศรา
วีระวัฒน (2556) พบว1า ประเทศไทยกับมาเลเซียมีปkจจัย ความพร/อมในการเชื่อมต1อมากที่สุดเมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ ลาว กัม พูช า และพม1า กล1า วคือ มีโ ครงสร/า งรางรถไฟที่เป]นขนาด มิเตอร เกจ
เหมือนกันและมีการให/บริการเดินรถไฟดีเซลรางระหว1างประเทศ และจากแนวคิดของธนาคารโลกที่
กล1าวไว/ว1า การประเมินประสิทธิภาพด/านโลจิสติกสของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ1ม
อาเซียน ใช/โครงสร/างพื้นฐานเป]นเกณฑการวัด อีกทั้งผลการวิจัยของวิรชา สุขสิริวรบุตร (2554) ได/
ประยุกตวิธีการวิเคราะหลําดับชั้นมาสร/างดัชนีชี้วัดการอํานวยความสะดวกในการค/าสําหรับท1าเรือ
ขนส1งสินค/าระหว1างประเทศของไทย โดยมีโ ครงสร/างพื้นฐานของท1าเรือ การบริห ารจัดการท1าเรือ
ระบบพิธีการศุลกากร และการบังคับใช/กฎระเบียบภาครัฐ
1.3 การจัดการขนส1งสินค/าด/วยราคาที่แข1งขันได/ พบว1า ราคาในการจัดการขนส1งทั้งด1าน
ศุลกากรสะเดาและด1านศุลกากรปาดังเบซารมีการจัดการขนส1งสินค/าด/วยราคาที่แข1งขันได/ เนื่องจาก
ผู/ประกอบการไม1ได/นําเทคโนโลยีที่มีราคาสูงมาใช/ในการประกอบธุรกิจทําให/ต/นทุนในราคาขนส1งต่ํา
1.4 ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ พบว1า การให/บริการ
ของประเทศไทยยังขาดการฝ|กอบรมพนักงานให/มีความสามารถในการสื่อสารการให/คําปรึกษาการ
แก/ปkญหารวมถึงทักษะในการสื่อสารได/ชัดเจน
1.5 การติดตามสถานะการจั ด ส1 ง พบว1 า ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีระบบ
ติดตามการจัดส1ง โดยประเทศไทยจะใช/ระบบการติดตามด/วยระบบ GPS
1.6 ความตรงต1อเวลาในการจัดส1ง พบว1า มาเลเซียมีข/อได/เปรียบกว1าประเทศไทยเพราะ
ระบอบการเมืองเข/มแข็ง สามารถขนส1งได/รวดเร็วเพราะ มีระบบสาธาณูปโภคที่ดี คุณภาพถนนที่ดี มี
ท1าเรือที่มีประสิทธิภาพ หากประเทศไทยนั้นจะมีความสามารถทางการส1งสินค/าตรงต1อเวลาเทียบเท1า
กับมาเลเซียนั้น จะต/องเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร/างพื้นฐานของประเทศให/เทียบเท1ากับประเทศ
มาเลเซียทั้งคุณภาพถนน ทางรางและทางน้ํา
2. เพื่อศึกษาศักยภาพภายในและภายนอกของระบบโลจิสติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
การเขาสู)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.1 ศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส ด1านศุลกากรสะเดา พบว1า ด1านศุลการกร
สะเดามีศักยภาพในการติดตามสถานะการจัดส1ง เป]นอันดับที่หนึ่ง ความตรงต1อเวลาในการจัดส1งเป]น
ลําดับ ที่ส อง ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิส ติกสในประเทศ เป]น ลําดับ ที่ส าม และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร ผู/ให/ข/อมูลหลักได/จัดอันดับศักยภาพไว/ในลําดับ
ที่สี่ การจัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาที่แข1งขันได/ เป]นลําดับที่ 5 และคุณภาพของโครงสร/างพื้นฐาน
ด/านการค/าและการขนส1ง เป]นลําดับสุดท/าย ซึ่งยังคงแสดงให/เห็นว1า คุณภาพของโครงสร/างพื้นฐาน
ด/านการค/าและการขนส1ง คงเป]นประเด็นที่ควรมีการพัฒนาเพื่อสามารถแข1งขัน ด/านโลจิส ติกสกับ
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ประเทศเพื่อนบ/านได/ ซึ่งสอดคล/องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ
ปi 2557
2.2 ศักยภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกส ด1านศุลกากรปาดังเบซาร พบว1า ด1านปาดังเบซาร
มีศักยภาพด/านการจัดการขนส1งสินค/าด/วย ราคาที่แข1งขันได/ เป]นอันดับที่หนึ่งรองลงมาคือ ความสามารถ
และคุณภาพของบริการโลจิสติกสในประเทศ ตามด/วยการติดตามสถานะการจัดส1ง ความตรงต1อเวลา
ในการจัดส1ง ที่มีศักยภาพเป]นลําดับที่สี่ ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด/านกรมศุลกากร มี
ศักยภาพลําดับที่ห/า และคุณภาพของโครงสร/าพื้นฐานด/านการค/าและการขนส1ง เป]นลําดับสุดท/าย
ซึ่งสอดคล/องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติปi 2557
3. เพื่อสรางกลยุทธ$การพัฒนาระบบโลจิสติกส$ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับการเขาสู)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถกําหนดนโยบาย 7 ดาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกส$ไทย-มาเลเซีย ดานการขนส)ง
ทางบก ประกอบไปดวย 4 กลยุทธ$ไดแก)
กลยุทธที่ 1.1 จัดทําโครงการ การเชื่อมโยงระหว1างประเทศไทย (Thailand Connectivity )
โดยมีเปqาหมายในการจัดระบบขนส1งเพื่อการเชื่อมต1อระบบทางถนนกับประเทศเพื่อนบ/าน
รวมถึงแผนงานด/านส1งเสริมการท1องเที่ยว และการอํานวยความสะดวกในการเข/าถึงปkจจัยและแหล1ง
ผลิตสินค/าเพื่อเพิ่มมูลค1าการซื้อขายและเพิ่มความรวดเร็วในการขนส1ง
กลยุทธที่ 1.2 การพัฒนา Land bridge
โดยมีเปqาหมายในการเชื่อมโยงระหว1างไทย มาเลเซีย เพื่อเป]น ศูน ยกลางการขนส1ง
และโลจิสติกส โดยการเพิ่มการขนส1งทางน้ําเป]น หลัก รองลงมาคือการขนส1งทางราง และให/มีการ
เชื่อมผ1านโดยการขนส1งทางถนน
กลยุทธที่ 1.3 จัดตั้งสํานักงานโครงสร/างพื้นฐานและโลจิสติกสแห1งชาติ
เพื่อกําหนดยุ ทธศาสตร นโยบาย แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ด/านโลจิสติกส
โดยเฉพาะ จะทําให/เกิดประสิทธิภาพในด/านการขนส1งสินค/าไม1ว1าจะเป]น การขนส1งทางราง การขนส1งน้ํา
การชนส1งทางถนน
กลยุทธที่ 1.4 การลดการขนส1งเที่ยวเปล1าของผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส
ผู/ป ระกอบการควรมีพัน ธมิต รทางการค/า และมีก ารขนส1ง สินค/า เที่ย วกลับ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส1งและเป]นการลดต/นทุนให/กับผู/ประกอบการประเทศไทยมาเลเซียตลอดจนการ
ขนส1งในกลุ1มประเทศอาเซียน
นโยบายที่ 2 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส$ไทย-มาเลเซีย ดานการขนส)ง
ทางราง ประกอบดวย 4 กลยุทธ$ ไดแก)
กลยุทธที่ 2.1 สนับสนุนให/มีสถานบรรจุและแยกสินค/ากล1อง (IDC) ตรงด1านปาดังเบซาร
เพื่อเป]นจุดขนถ1ายสินค/าที่เป]นตู/คอนเทนเนอร จะทําให/เพิ่มประสิทธิภาพการขนส1งทางราง และลด
ต/นทุนด/านเวลา หากมีสถานบรรจุและแยกสินค/ากล1อง (IDC) ทําให/ไม1ต/องลากสินค/าไปบรรจุตู/คอน
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เทนเนอรที่ ลาดกระบังแล/วลากกลับมายังปาดังเบซาร ทั้งนี้ สามารถสร/างสถานบรรจุและแยกสินค/า
กล1อง (IDC) ที่ อําเภอทุ1งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป]นเส/นทางขนส1งทางรางที่เชื่อมต1อ
มายังสถานีรถไฟปาดังเบซารได/
กลยุทธที่ 2.2 ผลักดันการพัฒนารถไฟรางคู1 เพื่อให/ปริมาณการขนส1งสินค/าทางรางจากไทย
ไปมาเลเซีย ขนส1งได/มากขึ้นและมีความรวดเร็วขึ้น โดยการได/รับงบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียได/พัฒนารถไฟรางคู1 แต1ประเทศไทยยังคงเป]นรางเดี่ยว ทําให/รอบในการขนส1งสินค/า
ในแต1ละวันเพียง 300 ตู/คอนเทนเนอร หากมีการพัฒนาเป]นระบบรางคู1จะสามารถขนส1งสินค/าทางราง
ได/มากขึ้น
กลยุทธที่ 2.3 สนับสนุนให/ภาคเอกชนใช/ระบบการขนส1งทางราง โดยการปรับเปลี่ยน
โหมดการขนส1งไปสู1ทางรางและทางน้ํา เพราะการขนส1งทางรางและทางน้ําเป]น การขนส1งสินค/าใน
ปริมาณน้ําหนักมากและขนส1งได/ค รั้ง ละมากๆ หากมีโ ครงสร/า งพื้นฐาน ท1าเรือ และระบบรางที่ดี
ภาคเอกชนควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส1งเพื่อให/เกิดประสิทธิภาพด/านการขนส1งมากยิ่งขึ้น
กลยุทธที่ 2.4 การปฏิรูประบบรถไฟไทย
โดยการขนส1งทางรางควรแยกออกมาเป]นรูปบริษัทภายใต/การถือหุ/นของ รฟท คล/าย
โครงการแอรพอรตลิ้ง เพื่อทําหน/าที่ในการให/บริการด/านขนส1งทางรางให/มีความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริการควรมีผู/เชี่ยวชาญ การดํานเนิงานควรนํารูปแบบการบริหารจัดการ บริษัท
การบินไทยเข/ามาเป]นโมเดล มีการกระจายหุ/นในตลาดหลักทรัพย
นโยบายที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส$ ประกอบดวย 5 กลยุทธ$
ไดแก)
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบ National Single Window ควรให/กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข/ามามีส1วนร1วม เพราะ National Single Window ที่กรมศุลกากรพัฒนาเป]นการบูรณา
การเชิงข/อมูล (Solf ware) แต1จําเป]นจะต/องมี National Gate-Way ซึ่งจะเป]นส1วนอง Network ให/
การ Access ข/อมูลซึ่งจะมีขนาดใหญ1กว1า ระบบ E-Customs ในปkจจุบัน และควรมีการมอบหมาย
ศุลกากร กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแผน National Single Window เป]นรายปi รวมทั้ง
ปรับปรุงกฏระเบียบการค/าและการขนส1งข/ามแดน/ผ1านแดน (CBTA) เพื่อลดต/นทุนด/านเอกสารและ
พิธีการอํานวยความสะดวกทางการค/า
กลยุทธที่ 3.2 ให/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดนโยบายให/สิทธิ
พิเศษและใบอนุญาตทํางานแก1ผู/มีประสบการณความรู/ด/านสารสนเทศและโลจิสติกสต1างประเทศ
เพื่อให/มีผู/มีประสบการณสามารถเข/ามาช1วยในการทํางานด/านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยได/
รวมทั้งยังสามารถถ1ายทอดองคความรู/ให/กับผู/ทํางานด/านสารสนเทศและโลจิสติกสภายในประเทศไทย
กลยุทธที่ 3.3 ส1งเสริมให/คนไทยเปdดบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกสและระบบสารสนเทศ
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กลยุทธที่ 3.4 สามารถเชื่อมโยงการขนส1งด/วยระบบฐานข/อมูล เพื่อให/เกิดการค/าแบบ ECommerce เต็มรูปแบบ ทั้งผู/ประกอบการรายใหญ1และมุ1งพัฒนา SMEs ให/มะบบฐานข/อมูลในการ
เชื่อมโยงการขนส1ง
กลยุทธที่ 3.5 ส1งเสริมให/มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกสทีเป]น e-logistics ให/เข/ามา
สนับสนุนการทํางานของหน1วยงานต1างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความโปร1งใสลดการคอรัปชั่น
นโยบายที่ 4 การพัฒนาและจัดการกําลังคนดานโลจิสติกส$ ประกอบดวย 6 กลยุทธ$
ไดแก)
กลยุทธที่ 4.1 จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด/านโลจิสติกสให/แก1ผู/ประกอบการไทยที่ทําการค/า
กับประเทศมาเลเซี ย โดยในการจั ด หลั ก สู ต รดั ง กล1 า ว สถาบั น การศึ ก ษาควรทํา ความร1วมมือกับ
ผู/ประกอบการทีทําการค/ ากั บ ประเทศมาเลเซี ย ในการจั ด อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ด/านโลจิสิกสที่ได/
มาตรฐานสากล เพื่อสร/างความเป]นมืออาชีพภาคเอกชนไทยในระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข1งขันของธุรกิจไทย (National Cometitiveness) และนําไปสู1การเชื่อมโยงและเติบโตของ
ธุรกิจระหว1างประเทศในกลุ1มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลยุทธที่ 4.2 ส1งเสริมให/มีหลักสูตรสหกิจศึกษาด/านโลจิสติกสรวมกับสถานประกอบการ
ภาคเอกชน จะช1วยให/การสร/างและการผผลิตบัณฑิตด/านโลจิสติกสให/มีความรู/ความชํานาญ ด/านโลจิสติกส
โดยเน/นการขนส1งสินค/าหลายรูปแบบกับประเทศในกลุ1มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และให/มีการทํา
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว1างประเทศที่ทําความร1ว มมือ เพื่อได/ทราบถึงบริบ ทโลจิส ติกสของ
ประเทศนั้นๆ
กลยุทธที่ 4.3 ส1งเสริมพัฒนาผู/ประกอบการโลจิสติกสระดับ SMEs ให/มีความรู/ ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น โดยให/ความช1วยเหลือ สนับสนุนมาตรการทางภาษี เงินทุน และเทคโนโลยี เพื่อให/
ผู/ประกอบการระดับ SMEs มีเงินทุนในการลงทุนการขนส1งสินค/าระหว1างประเทศ และ สามารถนํา
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช/ในการติดตามสถานะการจัดส1งสินค/า
กลยุทธที่ 4.4 ส1งเสริมให/ผู/ประกอบการโลจิสติกส พัฒนาองคกรและได/รับประกาศนียบัตร
รับรองคุณภาพและนําไปปฏิบัติงานจริงเป]นที่ยอมรับสามารถนําประกาศนียบัตรลดหย1อนภาษีได/
เหมือนการอบรมและพัฒนา
กลยุทธที่ 4.5 การยกระดับคนขับรถบรรทุก โดยเน/นการพัฒนาความรู/ความสามารถใน
การใช/ภาษาของประเทศเพื่อนบ/าน โดยภาครัฐร1วมกับภาคเอกชน ที่ประกอบการด/านโลจิสติสกโดย
การจัดอบรมให/ความรู/ด/านภาษาในกลุ1มอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให/บริการด/านโลจิสติกส
ระหว1างประเทศ
กลยุทธที่ 4.6 การเป]นศูนยกลางการฝ|กอบรมในภูมิภาคแข1งขันกับประเทศมาเลเซีย
และประเทศในกลุ1มอาเซียน เพือจัดอบรมให/ความรู/ในด/านการขนส1งสินค/าระหว1างประเทศทั้งทางบท
ทางน้ํา ทางราง และอบรมด/านภาษาที่ใช/ในกลุ1มอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข1งขัน
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นโยบายที่ 5 การส)งเสริมการคาและการบริการดานโลจิสติกส$ ประกอบดวย 7 กลยุทธ$
ไดแก)
กลยุทธที่ 5.1 การพัฒนา SMEs ด/านโลจิสติกส โดยการจับคู1ธุรกิจ (Business Matching)
กับผู/ประกอบการในประเทศมาเลเซีย ซึ่งการพัฒนาเครือข1ายจะเป]นปkจจัยสําคัญในการเพิ่มศักยภาพ
การแข1งขัน ในการให/การพัฒนาที่เป]นแบบ Door to Door ซึ่ง SMEs ไทยไม1มีสาขาหรือบริษัทร1วม
ทุนก็จะสามารถไปใช/เครือ ข1ายหรือ เอเย1น ในประเทศมาเลเซีย ได/ ทั้ง นี้ส ามารถนํา ไปสู1การเข/า สู1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลยุทธที่ 5.2 การส1 งเสริ ม Logistics Service provider ในการลงทุ น ต1างประเทศ
สําหรับ ผู/ป ระกอบการไทยที่มีขีดความสามารถในการลงทุนด/านโลจิสติกสในต1างประเทศ โดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐให/มีการร1วมทุนกับนักธุรกิจผู/ให/บริการโลจิสติกสในประเทศเพื่อนบ/านและใน
กลุ1มประชาคมเศรษกิจอาเซียน
กลยุทธที่ 5.3 ส1งเสริมพัฒนาโลจิสติกสเพื่อการค/า (Trade Logistics) ทั้งการค/าชายแดน
การค/าผ1านแดน เพื่อเพิ่มอํานาจทางการค/า ให/ผู/ประกอบการสามารถทําการค/าระหว1างประเทศที่สาม
ได/
กลยุทธที่ 5.4 ออกกฏระเบียบข/อบังคับต1 างๆที่ เกี่ ย วข/ อ งเพื่ อ ส1 ง เสริ ม ขี ด ความสามารถ
การแข1งขันและคุ/มครองให/กับผู/ใช/และผู/ให/บริการด/านโลจิสติกสให/เท1าเทียมกับประเทศมาเลเซีย
กลยุทธที่ 5.5 รัฐบาลควรปรับราคาพลังงานให/เทียบเท1ากับราคาพลังงานของประเทศ
มาเลเซีย เพื่อไม1ก1อให/เกิดปkญหาการลักลอบขนน้ํามัน ตรงบริเวณพื้นที่เชื่อมต1อไทย มาเลเซีย และ
สามารถช1วยลดต/นทุนการขนส1งสินค/าและบริการได/
กลยุทธที่ 5.6 ออกกฏหมายส1งเสริม สนับสนุน และควบคุมมาตรฐานผู/ประกอบการโลจิสติกส
ให/เป]นสากลและให/มีสภาวิชาชีพโลจิสติกสทําหน/าที่กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ
กลยุทธที่ 5.7 สนับสนุนการให/สินเชื่อกับ ผู/ให/บริการด/านโลจิสติกส (Logistics Service
Provider: LSP) เพื่อให/สามารถแข1งขันด/านการให/บริการโลจิสติกสกับประเทศมาเลเซียได/
นโยบายที่ 6 การพัฒนากระบวนการทํางานของศุลกากร ประกอบดวย 3 กลยุทธ$
ไดแก)
กลยุทธที่ 6.1 จัดทําศูนย One Stop Service ที่ด1านศุลากรสะเดา และ ปาดังเซบาร
เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการทําธุรกรรมด/านการขนส1งสินค/าและบริการ
กลยุ ทธที่ 6.2 ส1 งเสริ มศุ ล กากรทํา งานเป] น กะ เนื่ อ งจากสามารถลดต/ น ทุ น ให/ แ ก1
ผู/ประกอบการในส1วนที่ต/องจ1ายค1าล1วงเวลาในการทํางานระบบศุลกากร เพื่อส1งผลให/การดําเนินงาน
ด/านศุลกการประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

145
กลยุทธที่ 6.3 ขยายด1านศุลกากรสะเดา เพื่อลดความแออัดจากการขนส1งทางถนนเพื่อ
ข/ามไปส1งสินค/ายังประเทศมาเลเซีย โดยภาครัฐให/งบประมาณสนับสนุน และการเวนคืนพืนที่ชุมชน
ในการขยายด1านดังกล1าว
นโยบายที่ 7 การพัฒนากระบวนการทํางานของศุลกากร ประกอบดวย 3 กลยุทธ$
ไดแก)
กลยุทธที่ 7.1 จัดตั้งสมาคมโลจิสติกสระหว1างประเทศไทยและมาเลเซีย โดยสมาชิกใน
สมาชิกในสมาคมคือผู/ป ระกอบการด/านโลจิสติกสทั้งของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อให/
สมาชิกของทั้งสองประเทศได/มีการแลกเปลี่ยนข/อมูลข1าวสารด/านโลจิสติกส การพัฒนาระบบรูปแบบ
การขนส1ง และเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทั้งสมามคมโลจิส ติกสระหว1างประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ดําเนินการจัดอบรมให/ความรู/แก1สถาบันการศึกษา หรือหน1วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข/อง
กลยุทธที่ 7.2 รัฐบาลส1งเสริม สนับสนุนให/เกิดความร1วมมือของผู/ประกอบการโลจิสติกส
ไทย-มาเลเซีย โดยการเป]นศูนยกลางการให/ ข/อมู ล และการจั ดสั มมนาที่ เ กี่ ย วข/ อ งกับทั้งสองประเทศ
หรื อ จั ด ตั้ ง ศู น ยส1 ง เสริ ม ผู/ ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก สไทยมาเลเซี ย เพื่ อ ให/ ทั้ ง สองประเทศเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข1งขันของผู/ประกอบการในประเทศไทยมาเลเซีย
กลยุทธที่ 7.3 สร/างเครือข1ายการขนส1งหลายรูปแบบ
ผู/ ป ระกอบการด/ า นการขนส1 ง ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง สมาคมขนส1 ง หลายรู ป แบบขึ้ น เฉพาะ
ประเทศไทย มาเลเซีย โดยเป]นกลุ1มผู/ประการการชนส1งทางน้ํา ทางถนน และองคกรรัฐวิสาหกิจการ
รถไฟที่จะเป]นเครือข1ายในการแลกเปลี่ ย นข/ อ มู ล ข1 า วสาร และการช1 ว ยเหลื อ ผู/ ป ระกอบการขนส1ง
รูปแบบต1างๆที่มีปkญหาในการขนส1งสินค/า ซึ่งการสร/างเครือข1ายดังกล1าวจะทําให/เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข1งขันและยังสร/างความเชื่อมั่นให/กับประเทศที่ส1งสินค/ากับประเทศไทย
จากการวิจัยกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาระบบโลจิส ติกสของไทย
ฉบับที่ 2 (2556-2560) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ จะเห็นได/ว1า
มีการดําเนินการไปแล/วบางกลยุทธ และอยู1ระหว1างการดําเนินงานบางกลยุทธ โดยมีกลยุทธที่ผู/วิจัย
นําเสนอเพิ่มเติมเพื่อให/สอดคล/องกับบริบทและสภาพแวดล/อม ซึ่งเป]นประโยชนต1อองคกร อย1างไรก็
ตามงานวิจัยครั้งนี้ได/จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี ความคิดเห็น และข/อเสนอแนะจากผู/ให/ข/อมูลหลัก
ซึ่งสามารถเกิดประโยชนในการนําไปใช/เชิงนโยบาย และนําไปสู1การปฏิบัติตลอดจนสามารถควบคุม
และเป]นตัวชี้วัดได/ของรัฐในระดับระดับท/องถิ่น ภูมิภาค และ ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดัง
แสดงในตารางต1อไปนี้
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ตารางที่ 36 นโยบายที่ 1 การปรับปรุงโครงสร/างพื้นฐานโลจิสติกสไทย-มาเลเซีย ด/านการขนส1งทางบก
นโยบาย
กลยุทธ$
ผลลัพธ$
การปรับปรุง
โครงสร/าง
พื้นฐานโลจิสติกส
ไทย-มาเลเซีย
ด/านการขนส1ง
ทางบก

1.จัดทําโครงการ Thailand Connectivity
มี เ ปq า หมายในการจั ด ระบบขนส1 ง เพื่ อ
การเชื่อมต1อระบบทางถนนกับประเทศ
เพื่อนบ/าน รวมถึงแผนงานด/านส1งเสริม
การท1 อ งเที่ ย วและการอํ า นวยความ
สะดวกในการเข/ า ถึ ง ปk จ จั ย และแหล1 ง
ผลิตสินค/าเพื่อเพิ่มมูลค1าการซื้อขายและ
เพิ่มความรวดเร็วในการขนส1ง
2.การพัฒ นา เส/น ทางเชื่อ มโยงชายฝkƒง
ทะเล (Land bridge) เชื่อมโยงระหว1าง
ไทย มาเลเซี ย เพื่ อ เป] น ศู น ยกลางการ
ขนส1 ง และโลจิ ส ติ ก สโดยการเพิ่ ม การ
ขนส1งทางน้ําเป]นหลัก รองลงมาคือการ
ขนส1งทางราง
3.จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานโครงสร/ า งพื้ น ฐาน
และโลจิ ส ติ ก สแห1 ง ชาติ เพื่ อ กํา หนด
ยุ ท ธศาสตร นโยบาย แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ
4.การลดการขนส1 ง เที่ ย วเปล1 า ของผู/
ให/บริการด/านโลจิสติกส

1.เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข1 ง ขั น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนใน
ระบบโลจิสติกสของไทยมาเลเซีย
รวมทั้งเชื่ อมโยงการเคลื่อนย/ ายสู1
ภูมิภาคในอาเซียน
2.ลดต/ น ทุ น ในการขนส1 ง ทางบก
ของประเทศไทยมาเลเซียตลอดจน
การเชื่ อ มกั บ ประเทศในกลุ1 ม
อาเซียน
1.เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข1 ง ขั น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนใน
ระบบโลจิสติกสของไทยมาเลเซีย
รวมทั้งเชื่ อมโยงการเคลื่อนย/ ายสู1
ภูมิภาคในอาเซียน
2.เป]นการขนส1งทางเลือก
เกิดความร1วมมือระหว1างประเทศ
ทั้ งภาครัฐ และเอกชนนํ าไปสู1 การ
ทํา National Single Window
(NSW)
ลดต/ น ทุ น ให/ กั บ ผู/ ป ระกอบการ
ประเทศไทยมาเลเซียตลอดจนการ
ขนส1งในกลุ1มประเทศอาเซียน
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ตารางที่ 37 นโยบายที่ 2 การปรับปรุงโครงสร/างพื้นฐานด/านโลจิสติกสไทย-มาเลเซีย ด/านการขนส1ง
ทางราง
นโยบาย
กลยุทธ$
ผลลัพธ$
การปรับปรุง
โครงสร/างพื้นฐาน
ด/านโลจิสติกส
ไทย-มาเลเซีย
ด/านการขนส1ง
ทางราง

1. สนับสนุนให/มีสถานบรรจุและแยก
สินค/ากล1อง (IDC) ตรงด1านปาดังเบซาร
เพื่ อ เป] น จุ ด ขนถ1 า ยสิ น ค/ า ที่ เ ป] น ตู/ ค อน
เทนเนอร

1.เพิ่มขีดความสามารถในการขนส1ง
ทางรางมากยิ่งขึ้น
2.ลดต/นทุนการขนส1งในประเทศไทย
มาเลเซียตลอดจนการเชื่อมโยงกลุ1ม
ประเทศอาเซียน

2. ผลักดันการพัฒนารถไฟรางคู1 เพื่อให/
ปริมาณการขนส1งสินค/าทางรางจากไทย
ไปมาเลเซีย ขนส1งได/มากขึ้นและมีความ
รวดเร็วขึ้น
3.สนับสนุนให/ภาคเอกชนใช/ระบบการ
ขนส1งทางราง โดยการปรับเปลี่ยนโหมด
การขนส1งไปสู1ทางรางและทางน้ํา
4.การปฏิ รู ป ระบบรถไฟไทย โดยการ
ขนส1 ง ทางรางควรแยกออกมาเป] น รู ป
บริษัทภายใต/การถือหุ/นของ รฟท เพื่อ
ทํ า หน/ า ที่ ใ นการให/ บ ริ ก ารด/ า นขนส1 ง
ทางราง

เพิ่ มขี ดความสามารถในการขนส1 ง
ทางราง
เพิ่ มขี ดความสามารถในการขนส1 ง
ทางรางให/กับผู/ประกอบการ
เพื่ อ ให/ เ กิ ด ความสามารถในการ
แข1งขันของการขนส1งทางราง

ตารางที่ 38 นโยบายที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด/านโลจิสติกส
นโยบาย
กลยุทธ$
การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศด/าน
โลจิสติกส

1.พัฒนาระบบ National Single Window
และมอบหมายศุลกากร กําหนดตัวชี้วัด
ผลการดํ าเนิน งานของแผน National
Single Window (NSW) เป]นรายปi
2.ให/ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนดนโยบายให/สิทธิ
พิ เ ศษและใบอนุ ญ าตทํ า งานแก1 ผู/ มี
ประสบการณความรู/ ด/ า นสารสนเทศ
และโลจิสติกสต1างประเทศ

ผลลัพธ$

มีประสิทธิภาพด/านพิธีการศุลกากร
ส1งผลต1อระบบโลจิสติกสในอาเซียน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บุคคลากรด/านโลจิสติกสมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 38 นโยบายที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด/านโลจิสติกส (ต1อ)
นโยบาย
กลยุทธ$
ผลลัพธ$
3.ส1งเสริมให/คนไทยเปdดบริษัทที่ปรึกษา
เกี่ยวกับโลจิสติกสและระบบสารสนเทศ
4.สามารถเชื่ อ มโยงการขนส1 ง ด/ ว ย
ระบบฐานข/อมูล เพื่อให/เกิดการค/าแบบ
E-Commerce เต็ ม รู ป แบบ ทั้ ง
ผู/ป ระกอบการรายใหญ1 และมุ1 งพั ฒนา
SMEs
5.ส1 ง เ ส ริ ม ใ ห/ มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกสทีเป]น e-logistics ให/
เข/ าม าส นั บส นุ น กา ร ทํ า งา นข อ ง
หน1ว ยงานต1า งๆเพื ่อ ความสะดวก
รวดเร็วและความโปร1งใส

บุคคลากรด/านโลจิสติกสมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพิ่มขีดความสามารถในการแข1งขัน
ในการทําการค/าระหว1างประเทศ

ทําให/ระบบโลจิสติกสมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 39 นโยบายที่ 4 การพัฒนาและจัดการกําลังคนด/านโลจิสติกส
นโยบาย
กลยุทธ$
การพัฒนาและ
จัดการกําลังคน
ด/านโลจิสติกส

1.จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพด/านโลจิสติกส
ให/ แ ก1 ผู/ ป ระกอบการไทยที่ ทํ า การค/ า กั บ
ประเทศมาเลเซีย
2.ส1งเสริมให/มีหลักสูตรสหกิจศึกษาด/านโล
จิสติกสรวมกับสถานประกอบการภาคเอกชน
จะช1วยให/การสร/างและการผลิตบัณฑิต
3.ส1งเสริมพั ฒ นาผู/ ป ระกอบการโลจิ ส ติ กส
ระดับ SMEs ให/มีความรู/ ความสามารถ เพิ่ม
มากขึ้ น โดยให/ ความช1 ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
มาตรการทางภาษี เงินทุน และเทคโนโลยี
4.ส1 ง เสริ ม ให/ ผู/ ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก ส
พั ฒ นาองคกรและได/ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
รับรองคุณภาพและนําไปปฏิบัติงานจริงเป]น
ที่ ย อมรั บ สามารถนํ า ประกาศนี ย บั ต ร
ลดหย1 อ นภาษี ไ ด/ เ หมื อ นการอบรมและ
พัฒนา

ผลลัพธ$

มี บุ ค คลากรที่ มี คุ ณ ภาพ และ
สอดคล/องกับวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
มี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะตาม
ความต/องการของผู/ประกอบการ
ผู/ประกอบการมีคุณภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข1งขัน
ผู/ประกอบการมีคุณภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข1งขัน
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ตารางที่ 39 นโยบายที่ 4 การพัฒนาและจัดการกําลังคนด/านโลจิสติกส (ต1อ)
นโยบาย
กลยุทธ$
5.การยกระดั บ คนขั บ รถบรรทุ ก โดยเน/ น
การพั ฒ นาความรู/ ความสามารถในการใช/
ภาษาของประเทศเพื่อนบ/าน
6.การเป]นศูนยกลางการฝ|กอบรมในภูมิภาค
แข1งขัน กับประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ในกลุ1มอาเซียน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห/ บ ริ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มี ก ลไกการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษยเพือรองรับระบบโลจิสติกส
ในกลุ1 ม ประช าคมเศรษฐ กิ จ
อาเซียน

ตารางที่ 40 นโยบายที่ 5 การส1งเสริมการค/าและการบริการด/านโลจิสติกส
นโยบาย
กลยุทธ$
การส1งเสริม
การค/าและการ
บริการด/าน
โลจิสติกส

ผลลัพธ$

ผลลัพธ$

1. การพัฒนา SMEs ด/านโลจิสติกส โดยการจับคู1 เพื่อเพิ่มอํานาจทางการค/า
ธุรกิจ (Business Matching) กับผู/ประกอบการ
ในประเทศมาเลเซีย
2. การส1งเสริม Logistics Service provider ใน
การลงทุนต1างประเทศ สําหรับผู/ประกอบการไทย
ที่มีขีดความสามารถในการลงทุนด/านโลจิสติกสใน
ต1างประเทศ
3.ส1 ง เสริ ม พั ฒ นาโลจิ ส ติ ก สเพื่ อ การค/ า (Trade
Logistics) ทั้งการค/าชายแดน การค/าผ1านแดน
4.ออกกฏระเบียบข/อบังคับต1างๆที่เกี่ยวข/องเพื่อ
ส1งเสริมขีดความสามารถการแข1งขันและคุ/มครอง
ให/ กั บ ผู/ ใ ช/ แ ละผู/ ใ ห/ บ ริ ก ารด/ า นโลจิ ส ติ ก สให/
เท1าเทียมกับประเทศมาเลเซีย
5.รัฐ บาลควรปรั บราคาพลังงานให/เทีย บเท1ากั บ
ราคาพลังงานของประเทศมาเลเซียเพื่อไม1ก1อให/
เกิดปkญหาการลักลอบขนน้ํามัน ตรงบริเวณพื้นที่
เชื่อมต1อไทย มาเลเซีย และสามารถช1วยลดต/นทุน
การขนส1งสินค/าและบริการได/

เพิ่มโอกาสให/กับ
ผู/ประกอบการ
เพิ่มโอกาสให/กับ
ผู/ประกอบการ
เพิ่มโอกาสให/กับ
ผู/ประกอบการ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข1งขัน
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ตารางที่ 40 นโยบายที่ 5 การส1งเสริมการค/าและการบริการด/านโลจิสติกส (ต1อ)
นโยบาย
กลยุทธ$
ผลลัพธ$
6.ออกกฏหมายส1 งเสริ ม สนั บสนุน และควบคุ ม สร/ า งความเชื่ อ มั่ น ให/ กั บ คู1
การส1งเสริม
การค/าและการ มาตรฐานผู/ประกอบการโลจิ สติกสให/ เป]น สากล ค/ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ม า
และให/ มีสภาวิชาชีพโลจิส ติกสทําหน/าที่ กําหนด แลเซียตลอดจนอาเซียน
บริการด/าน
โลจิสติกส
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ
7.สนับสนุนการให/สินเชื่อกับ LSP เพื่อให/สามารถ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
แข1งขัน ด/านการให/บ ริการโลจิ สติ กสกั บประเทศ การแข1งขัน
มาเลเซียได/
ตารางที่ 41 นโยบายที่ 6 การพัฒนากระบวนการศุลกากร
นโยบาย
กลยุทธ$
การพัฒนา
กระบวนการ
ศุลกากร

1.จัดทําศูนย One Stop Service ที่
ด1านศุลากรสะเดา และ ปาดังเซบาร เพื่อ
ลดระยะเวลาและขั้ น ตอนในการทํ า
ธุรกรรมด/านการขนส1งสินค/าและบริการ
2.ส1งเสริมศุ ลกากรทํางานเป]นกะเนื่องจาก
สามารถลดต/นทุนให/แก1ผู/ประกอบการใน
ส1วนที่ต/องจ1ายค1าล1วงเวลาในการทํางาน
3.ขยายด1านศุลกากรสะเดา เพื่อลดความ
แออัดจากการขนส1งทางถนนเพื่อข/ามไป
ส1งสินค/ายังประเทศมาเลเซีย

ตารางที่ 42 นโยบายที่ 7 การสร/างความร1วมมือระหว1างภาคเอกชน
นโยบาย
กลยุทธ$
การสร/างความ
ร1วมมือระหว1าง
ภาคเอกชน

ผลลัพธ$
ทํ า ให/ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการ
ให/ บ ริ การและลดต/ นทุ น สํ าหรั บ
ผู/ประกอบการ
ระบบศุ ล กากรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น
ลดต/นทุนในการขนส1งสินค/า

ผลลัพธ$

1.จัดตั้งสมาคมโลจิสติกสระหว1างประเทศ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ไทยและมาเลเซีย
แข1 ง ขั น ของผู/ ป ระกอบการใน
ประเทศไทยมาเลเซีย
2.รัฐ บาลส1 ง เสริ ม สนั บ สนุ นให/ เกิ ด ความ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ร1วมมือของผู/ประกอบการโลจิสติกสไทย- แข1 ง ขั น ของผู/ ป ระกอบการใน
มาเลเซีย
ประเทศไทยมาเลเซีย
3.สร/างเครือข1ายการขนส1งหลายรูปแบบ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข1 ง ขั น ของผู/ ป ระกอบการใน
ประเทศไทยมาเลเซีย
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จากนโยบาย 7 ด/าน นํามาซึ่งกลยุทธ 32 กลยุทธ ผู/วิจัยได/สรุปออกมาเป]น โมเดลภาพ
Conectivity Chain ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 โมเดล Conectivity Chain
จากภาพแสดงให/ เ ห็ น องคประกอบในการสร/ า งกลยุ ท ธการพั ฒ นาระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซีย ประกอบไปด/วยการพัฒนาโครงสร/างพื้นฐานทางถนนให/มีการอํานวยความ
สะดวกทางการค/าและการขนส1ง การพัฒนารูปแบบการขนส1งทางรางให/เปลี่ยนจากรางเดี่ยวเป]นรางคู1
เพื่อการขนส1งสินค/าที่มีปริมาณมากขึ้นและเป]นช1องทางการขนส1งสินค/าจากไทย ไปยัง มาเลเซียอีก
ช1องทาง การพัฒนาการดําเนินงานด/านศุลกากรให/มีการจัดทําแบบเบ็ดเสร็จ และมีการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช/ในการดําเนินงานด/านศุลกากรและการขนส1งของผู/ประกอบการด/านโลจิสติกส การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยให/มีความรู/ความสามารถเฉพาะด/าน และเสริมสร/างทักษะภาษาให/กับบุคลากร อีกทั้ง
มีการสร/างความร1วมือระหว1างภาคเอกชนเพื่อเป]นพันธมิตรทางการค/าและการบริการเพื่อส1งเสริม
การค/าและการลงทุน ทั้งนี้ผู/วิจัยเห็นว1าสิ่งสําคัญที่จะทําให/การพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซีย มีการพัฒนาต/องเริ่มจากการพัฒนาโครงสร/างพื้นฐานเป]นสิ่งสําคัญ

152
ประโยชน$ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถใช/เป]นกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย – มาเลเซีย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้จึงก1อให/เกิดประโยชนเชิงทฤษฏี
(Theoretical Contributions) เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาต1อยอดองคความรู/ใหม1 และประโยชนเชิง
การจัดการ (Managerial Contributions) เกิดประโยชนในการนําไปใช/เชิงนโยบาย และนําไปสู1การ
ปฏิบัติต ลอดจนสามารถควบคุ ม และเป] น ตั ว ชี้ วั ด ได/ ข องรัฐ ในระดั บ ระดั บ ท/ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
1. ประโยชน$เชิงทฤษฏี
งานวิจัยครั้งนี้ก1อให/เกิดประโยชนในเชิงทฤษฏีสองประการ ประการแรก เป]นการประเมิน
ศักยภาพระบบโลจิสติกสประเทศไทย มาเลเซีย ที่ใช/แบบประเมินของธนาคารโลก (LPI) บูรณาการ
กับการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยแบบประเมินดังกล1าวได/มีการปรับปรุงจากแนวคิดของธนาคารโลก
เพื่อให/สอดคล/องกับบริบ ทระบบโลจิส ติก สไทย มาเลเซีย ประการที่ส อง การวิจัย ครั้งนี้ ได/นํ า
กระบวนการเชิงกลยุทธ โดยเริ่มตั้งแต1วิเคราะหสภาพแวดล/อมภายในด/วยเครืองมือ Value Chain
การวิเคราะหสภาพแวดล/อมภายนอกด/วย PESTEL แล/วนํามากําหนดกลยุทธด/วยTOWS Matrix มา
สร/างกลยุทธให/เหมาะสมกับบริบทและสถานการณที่เกิดขึ้น
2. ประโยชน$เชิงการจัดการ
เกิดประโยชนในการนําไปใช/เชิงนโยบาย และนําไปสู1การปฏิบัติตลอดจนสามารถควบคุม
และเป]นตัวชี้วัดของรัฐในระดับระดับท/องถิ่น ภูมิภาค และ ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ จัดทําเพื่อศึกษาการสร/างกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสประเทศไทย –
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นประโยชนของการวิจัยในครั้งนี้เสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติให/กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ สามารถนําไปใช/ประโยชนในทางนโยบาย
สําหรับผู/ประกอบการด/านโลจิสติกและภาครัฐที่เกี่ยวข/อง ตลอดจนเพิ่มพูนองคความรู/และสนับสนุน
เชิงทฤษฏีที่ได/คัดเลือกจากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ และเสนอแนะแนวทางในการทําวิจัยครั้งต1อไป
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ยั ง เป] น ประโยชนด/ า นวิ ช าการที่ ค วรให/ ค วามสํ า คั ญ เป] น อย1 า งยิ่ ง สํ า หรั บ
นักวิชาการด/านโลจิสติกส ดังนี้
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1. ขอเสนอแนะเชิงทฤษฏี
การศึกษากลยุ ท ธการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทฤษฏีที่เกี่ยวช/องหลายทฤษฏี การวิจัยครั้งนี้ได/ทําทฤษฏี การจัดการโล
จิสติกส และ การจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธมา แผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศมาเลเซีย ปi
2553-2558 แผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย เครื่องมือประเมินศักยภาพโลจิสติกส การ
สร/างดัชนีชี้วัดศักยภาพโลจิสติกส มาบูรณาการร1วมกันในการทําความเข/าใจหลักการที่เป]นเปqาหมายคือ
“กลยุทธการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก สประเทศไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
ซึ่งผลการวิเคราะหและสังเคราะหข/อมูล พบว1า มีข/อค/นพบที่สนับสนุนทฤษฏีที่กล1าวมา
ข/างต/น คือ การได/ม าซึ่ง กลยุทธการพัฒ นาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต/องมีการการพัฒนาโครงสร/างพื้นฐานทางถนนให/มีการอํานวยความสะดวก
ทางการค/าและการขนส1ง การพัฒ นารูป แบบการขนส1ง ทางรางให/เ ปลี่ย นจากรางเดี่ยวเป]นรางคู1
เพื่อการขนส1งสินค/าที่มีปริมาณมากขึ้นและเป]นช1องทางการขนส1งสินค/าจากไทย ไปยัง มาเลเซียอีก
ช1องทาง การพัฒนาการดําเนินงานด/านศุลกากรให/มีการจัดทําแบบเบ็ดเสร็จ และมีการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช/ในการดําเนิน งานด/านศุล กากรและการขนส1งของผู/ป ระกอบการด/านโลจิสติกส การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยให/มีความรู/ความสามารถเฉพาะด/าน และเสริมสร/างทักษะภาษาให/กับบุคลากร
อีกทั้งมี การสร/ างความร1 วมื อระหว1างภาคเอกชนเพื่ อเป] น พัน ธมิตรทางการค/าและการบริการเพื่ อ
ส1งเสริมการค/าและการ
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผลการวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นจาการวิจัยเชิ งคุณภาพ ด/ว ยวิธีการเก็ บรวบรวมข/ อมูลจากการ
สัมภาษณผู/ให/ข/อมูลหลัก ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ จึงมีความเหมาะสมในการวางนโยบาย
กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิ สติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่ อรองรั บประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดังนี้
2.1 การพัฒนาโครงสร/างพื้นฐานทางถนนให/มีการอํานวยความสะดวกทางการค/าและการ
ขนส1ง
2.2 การพัฒนารูปแบบการขนส1งทางรางให/เปลี่ยนจากรางเดี่ยวเป]นรางคู1เพื่อการขนส1ง
สินค/าที่มีปริมาณมากขึ้นและเป]นช1องทางการขนส1งสินค/าจากไทย ไปยัง มาเลเซีย
2.3 การพั ฒ นาการดํา เนิ น งานด/ า นศุ ล กากรให/ มี ก ารจั ด ทํา แบบเบ็ ด เสร็ จ และมี ก าร
นํา เทคโนโลยีที่ทัน สมัย มาใช/ใ นการดํา เนิน งานด/า นศุล กากรและการขนส1 งของผู/ ป ระกอบการ
ด/านโลจิสติกส
2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยให/มีความรู/ความสามารถเฉพาะด/าน และเสริมสร/างทักษะ
ภาษาให/กับบุคลากร
2.5 การสร/างความร1วมือระหว1างภาคเอกชนเพื่อเป]นพันธมิตรทางการค/าและการบริการ
เพื่อส1งเสริมการค/าและการลงทุน
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2.6 ภาคเอกชนควรตระหนั ก ข/ อ กฏหมายที่ เ กี่ ย วข/ อ งกั บ ระบบโลจิ ส ติ ก สทั้ ง ในและ
ต1างประเทศมากยิ่งขึ้น
2.7 ภาครัฐควรสร/างระบบและกลไกในการปqองกันและควบคุมปkญหาการคอรัปชั่นให/ลด
น/อยลง
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1 หน1วยงานรัฐบาลระหว1างประเทศไทย มาเลเซีย ควรสร/างกรอบความร1วมมือภายใต/
กรอบอาเซียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3.2 ส1งเสริมสนับ สนุนให/ผู/ป ระกอบการระหว1างประเทศไทย มาเลเซีย จัด ตั้งสมาคม
โลจิสติกส
3.3 ผลักดันให/เกิดรถไฟรางคู1ด1านปาดังเบซารและศูนยสนับสนุนให/มีสถานบรรจุและแยก
สินค/ากล1อง (IDC)
3.4 การวางระบบบริหารจัดการชายแดนอย1 างเป]นรูป ธรรมทั้งในระดับชาติและระดั บ
ภูมิภาค
3.5 ขับเคลื่อนและเชื่อมต1อระบบสารสนเทศภายในและระหว1างหน1วยงาน (National
Single Window
3.6 สร/างความร1วมมือระหว1างประเทศ (International assistance and cooperation)
ขอรับความช1วยเหลือโดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่เป]นมาตรฐาน (Best practices) จากประเทศที่พัฒนา
แล/วในการวางระบบจัดการชายแดน
4. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
นักวิชาการด/านการจัดการโลจิส ติกส สามารถนําผลการวิจัยไปให/พิจ ารณาวิเคราะห
สภาพปkญหาด/านวิชาการในการจัดการโลจิสติกส โดยควรมีการศึกษาวิจัย กลยุทธการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสประเทศไทย กับประเทศในกลุ1มสมาชิกประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป]นโยชนทาง
การศึ ก ษาให/ กั บ นั ก ศึ ก ษาและควรมี ก ารแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการกั บ ประเทศที ทํ า การศึ ก ษาด/ า น
โลจิสติกส และ ผู/ประกอบการด/านโลจิสติกส เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู/ซึ่งกันและกัน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต)อไป
จากการศึก ษาวิจัย กลยุท ธการพัฒ นาระบบโลจิส ติกสประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานวิจัยครั้งนี้ ไม1อาจครอบคลุมประเด็นต1างๆได/ทั้งหมด ดังนั้น
ผู/วิจัยจึงมีข/อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต1อไป ดังนี้
1. ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธเชิ ง เปรี ย บเที ย บของประเทศไทยกั บ ประเทศอื่ น ในกลุ1 ม
อาเซียนเพื่อเป]นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการติดตามผลหลังการใช/กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ประเทศไทย – มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการสรุปผล การอภิปรายผล และข/อเสนอแนะดังกล1าวข/างต/น สามารถเป]นตัวชี้วัด
ว1า ผลในการศึกษาครั้งนี้ จะเป]นประโยชนต1อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อันจะส1งผลต1อ
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยต1อไป
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