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Abstract 
 

Code of project : Inno 003/2558 
Project name    :  “The Competencies for E-Logistic Strategy of SMEs  

      Entrepreneur” 

Researcher name   :  “Miss Wiphawan  Thongniam” “Dr. Chedthida Kusalasaiyanon”  

      “Miss Wipawan  Janprachom” 

 

 The purposes of this research were to study the competencies for E-logistic 

strategy of SMEs Entrepreneur in Thailand. Research and development method was 

applied. The sample of this study was 400 SMEs entrepreneurs in Bangkok, Thailand. 
The instruments of this study were a needs assessment and questionnaire. 

 The results of the study were as follows: 

  The study of the competencies for E-logistic strategy of SMEs 

Entrepreneur were found: (1) The most of the SMEs entrepreneurs aged 36-45 years, 

held a bachelor’s degree. The number of employee was less than 20. The 

beginning and current listed fund was less than 25 million baht.  The period of 

operated was 1-5 years. Most of the SMEs were in small size organization that the 

types of wholesale-retail and industrial goods business group. (2) The core 

competency was “Human resource management”, the functional competency was 

“International transportation law” and the technical competency was “International 

logistic system management” that was a highest needs assessment.  

  The focus group was found this research specialists’ evaluation agreed 

between the core competency, the functional competency, and the technical 

competency and the needs assessment was congruously all. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจทุกประเทศก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรง 
ซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ท าให้การ
บริหารจัดการภาคเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ มีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้าง 
(พิบูลย์ ทีปะปาล, 2552: 1) ประเทศไทยให้ความส าคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises: SMEs) เนื่องจากมีความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง
มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาความแออัดจากการเติบโตของสังคมเมือง กระจายความเจริญไปสู่ส่วน
ภูมิภาค และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น SMEs จึงได้รับความส าคัญ
ในฐานะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นกลุ่มพลังที่ใหญ่ที่สุดของภาคธุรกิจที่มี
บทบาทในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้แข็งแกร่งขึ้นจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ     
อย่างรุนแรงนับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา (ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอม, 2556) 
การท าธุรกรรมในการส่งผ่านข้อมูลซึ่งกันและกัน ด้วยเครื่องมือง่ายๆ ในการน าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน 
แม้แต่หน่วยงานในองค์กรเองก็สามารถน าเอาเครื่องมือนี้เข้าไปใช้ได้ เพราะในองค์กรเองก็มีหลาย
แผนกทีต่้องใช้สารสนเทศมาเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน อย่างเช่น ฝ่ายขายรับค าสั่งซื้อมา ก็ต้องให้ฝ่ายผลิต 
และถ้าฝ่ายผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนฝ่ายขายอยู่ส่วนกลางก็ต้องส่งข้อมูลให้ฝ่ายผลิตรับรู้ และ
เมือ่ฝ่ายผลิตรับมาจะสั่งซื้อวัตถุดิบต้องส่งเรื่องให้ฝ่ายจัดซื้อ ดังนั้นข้อมูลจะต้องเชื่อมโยงกันตลอดเวลา 
จึงใช้สารสนเทศเข้ามาช่วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ บริษัทต่างชาติ และเป็นกลุ่มบริษัทน าเข้าส่งออกผลิตและส่งออกสินค้าผู้ให้บริการส่งออก
สินค้ารวมถึงบริษัทด้านโลจิสติกส์ (Zach G. Zacharia, 2001) 

ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่บางบริษัทสามารถทดลองใช้ระบบช่วยในการจัดการทางด้าน          
โลจิสติกส์ข้างต้น บริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็ก SMEs จ านวนมากก็ใช้ซอฟต์แวร์ราคาประหยัดที่
พัฒนาขึ้นในประเทศ หลายๆ บริษัทท าการจัดจ้างทีมงานจากภายนอกในการออกแบบและพัฒนา
ระบบให้ตรงกับความต้องการของตนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส่วนใหญ่ เป็น
เพียงระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ช่วย ใน
การลดต้นทุนในการผลิตสินค้า หรือลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ หรือเพ่ิมผลก าไรให้กับบริษัท
โดยตรง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทีมงานที่ว่าจ้างมานั้นโดยส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่มุ่งเน้นในด้านการ
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พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หรือการพัฒนาโปรแกรมทางด้านการเงินและบัญชี จึงไม่สามารถ
ออกแบบและพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจทางด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพได้ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ครอบคลุมกิจการ 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
3) กลุ่มธุรกิจการเงิน 4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 5) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 6) กลุ่ม
ทรัพยากร 7) กลุ่มการบริการ 8) กลุ่มเทคโนโลยี ลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมก าหนดจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรส าหรับกิจการแต่ละกลุ่มดังตาราง ก าหนดจ านวนการจ้าง
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม, 2545) ดังนี้ 

ตารางท่ี 1-1 ลักษณะธุรกิจ SMEs 

ลักษณะวิสาหกิจ 
จ านวนการจ้างงาน 

(คน) 
จ านวนสินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

กิจการค้าส่ง 
กิจการค้าปลีก 

ไม่เกิน 25 
ไม่เกิน 15 

26-50 
16-30 

ไม่เกิน 50 
ไม่เกิน 30 

51-100 
31-600 

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

 1) วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 1.1) กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
 1.2) กิจการให้บริการ ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่
เกิน 50 ล้านบาท 
 1.3) กิจการค้าส่ง ที่มีจ านวนการจ้างแรงงานไม่เกิน 25 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่
เกิน 50 ล้านบาท 
 1.4) กิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่
เกิน 30 ล้านบาท 
 2) วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 2.1) กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 
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 2.2) กิจการให้บริการ ที่มีจ านวนการจ้างแรงงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือ
มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 
 2.3) กิจการค้าส่ง ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 25 คน แต่ไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
 2.4) กิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 30 คน หรือมีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท 

การแข่งขันทางด้านธุรกิจการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของผู้บริโภคจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น ท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการบริการลูกค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง รวมถึงการลดต้นทุน  

ดังนั้น การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมดต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการ เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในองค์กร ถ้าผู้ประกอบการ
มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ จะท าให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก สร้างรายได้ให้กับ
เศรษฐกิจของชาติจ านวนมากได้ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาแนวทางสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์ โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เท่านั้น  

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.3.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 541,257 คน (ส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) 
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 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากการค านวณสูตรของ Taro Yamane 
(1967: 100) 

 1.3.2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ขั้นตอนการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิชาการ และอาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการ   
กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิชาการ และอาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการกลยุทธ์      
โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน 
 1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้เริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 

1.3.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
   ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.4 นิยามศัพท์ 
 1.4.1 ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่บริหารธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
อ่ืนๆ ที่มีอ านาจสูงสุดในการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.4.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจเล็ก ที่จดทะเบียน
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และกิจการ
ร่วมค้า เขตกรุงเทพมหานครในประเทศไทย  

 
 
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร        
กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

สมร ร ถ น ะข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์  
โ ล จิ ส ติ ก ส์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
- สรรถนะหลัก 
- สมรรถนะด้านหน้าที่ 
- สมรรถนะด้านเทคนิค 

ภาพที่ 1-1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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 1.4.3 สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน สามารถวัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับและเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ 
 1.4.4 กลยุทธ์โลจิสติกส์ หมายถึง การบริหารงานที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเชื่อมโยง
ในการปฏิบัติการท างาน 
 1.4.5 กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การบริหารระบบสารสนเทศที่มีการออกแบบ
การเชื่อมโยงและการด าเนินธุรกรรมในกิจกรรมของ โลจิสติกส์ขององค์กรเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.4.6 การบริหารจัดการกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารจัดการแนวทางหรือแผนการด าเนินงาน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยน าโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นฐานความรู้ 
เพ่ือศักยภาพในการแข่งขัน 
 1.4.7 สมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความรู้การบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยน ากลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์
มาบริหารจัดการธุรกิจ  
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.5.1 เพ่ือน าสมรรถนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้พัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.5.2 เพ่ือเป็นข้อสนเทศในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานความรู้ 
 1.5.3 เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 1.5.4 เ พ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์  นโยบายและช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
 1.5.5 เพ่ือเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ซึ่งเป็น
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก เพ่ือสร้างรายได้ให้ประเทศ
ต่อไปในอนาคต 
 1.5.6 ได้เผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัยสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์ โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปและความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ข้อมูลทั่วไปและความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ในประเทศไทยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) กระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และบริการเป็น
จ านวนมาก และคิดเป็นสัดส่วนที่ส าคัญ โดยที่วิสาหกิจขนาดย่อม มีจ านวนคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า  
ร้อยละ 90 และเม่ือรวมกับวิสาหกิจขนาดกลางแล้ว พบว่า วิสาหกิจเกือบทั้งหมดในภาคเศรษฐกิจจะ
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยจ านวนที่มากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ท าให้ SMEs 
มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งปริมาณการจ้างงานและการผลิต 
 เนื่องจากสภาพ และปัญหาของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า และภาค
บริการซึ่งแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ  มีลักษณะแตกต่างกัน และอาจมีความต้องการ
มาตรการและการส่งเสริมที่แตกต่างกัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสภาพ และปัญหาของกลุ่ม
กิจกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาจัดท าแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแกนกลาง
ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีภารกิจส าคัญในการเสนอแนะนโยบายและ
แผนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 



7 

 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยมีจ านวนมากและหลากหลาย
ประเภทครอบคลุมถึง กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก ซึ่งในแต่ละ
สาขาอุตสาหกรรมมีลักษณะการด าเนินธุรกิจ ประสบปัญหาและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันการส่งเสริม 
SMEs จึงต้องมีความจ าเป็นที่ทราบสภาพปัญหาและผลกระทบ ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ส าหรับ
เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางการพัฒนา SMEs ให้เหมาะสม รวมทั้งเพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์
นโยบายการส่งเสริม SMEs ในสาขาเป้าหมายที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 - 2559 ดังนั้น ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ท าการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละ
อุตสาหกรรม เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายสาขา โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดท า
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs รายสาขา เพ่ือศึกษาศักยภาพ ขีด
ความสามารถ และสถานการณ์ปัจจุบันของSMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ านวน 3 สาขา ได้แก่ 
สาขาสปา และบริการสุขภาพ สาขาค้าปลีกและค้าส่ง และสาขาสารสนเทศ (ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557: 1-1)  
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในปี 2556 มี
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัว 6.5 ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้
เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ  โดยมูลค่า 
GDP ในปี 2556 เท่ากับ 11,898,710 ล้านบาท เป็นมูลค่า GDP ของภาคเกษตร เท่ากับ 1,425,783 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.0 ของมูลค่า GDP รวม และมูลค่า GDP ของภาคนอกเกษตรนั้นมีมูลค่า 
GDP เท่ากับ 10,472,927 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.0 ของมูลค่า GDP รวม ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ซึ่งชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของปีก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 
6.7 ต่อปีส าหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2556 มีมูลค่า
4,454,939.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.4 ของ GDP รวมทั้งประเทศ โดยมูลค่า GDP ของ 
SMEs ขยายตัวร้อยละ 3.8 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.6 ในปีก่อนหน้า (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557: 1-1) 
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ภาพที่ 2-1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2556 
 จ านวนวิสาหกิจรวมทั้งประเทศ ณ สิ้นปี 2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 2,844,757 ราย จ าแนก
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 2,763,997 ราย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.22 
เมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 97.16 ของ
จ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ โดยเป็นจ านวนวิสาหกิจขนาดเล็กมากท่ีสุด จ านวนทั้งสิ้น 2,750,750 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 96.70 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.52 ของจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศ โดยมีลักษณะการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มภาคการขายส่ง 
ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากที่สุด จ านวน 1,198,062 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.30 
ของวิสาหกิจรวมภาคการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ ทั้งประเทศ รองลงมาอยู่ในภาค
การบริการ จ านวน 1,075,546 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.89 ของวิสาหกิจภาคบริการทั้ง
ประเทศ และอยู่ในภาคการผลิต จ านวน 477,142 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.75 ของวิสาหกิจ
ภาคการผลิตทั้งประเทศ ดังตารางที ่2-1 
 

ตารางท่ี 2-1 จ านวนวิสาหกิจรวม จ าแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2555 – ปี 2556 

ขนาดวิสาหกิจ 

ปี 2555 ปี 2556 
จ านวน
วิสาหกิจ
(ราย) 

สัดส่วน
ต่อ

วิสาหกิจ
รวม 

สัดส่วนต่อ 
SMEs 

จ านวน
วิสาหกิจ
(ราย) 

สัดส่วน
ต่อ

วิสาหกิจ
รวม 

สัดส่วน
ต่อ SMEs 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 2,730,591 97.20 100.00 2,763,997 97.16 100.00 
วิสาหกิจขนาดขนาดเล็ก(SE) 2,717,649 97.74 99.53 2,750,750 96.70 99.52 

วิสาหกิจขนาดกลาง(ME) 12,942 0.46 0.47 13,247 0.47 0.48 
วิสาหกิจขนาดใหญ(่LE) 7,127 0.25 - 7,349 0.26 - 
ไม่สามารถระบุขนาดได ้ 71,396 2.54 - 73,411 2.58 - 

รวมทั้งสิ้น 2,809,114 100.00 - 2,844,757 100.00 - 
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 ส าหรับภาพรวมจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตามจังหวัด ในปี 2556 
พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงที่สุด โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 
554,102 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.05 ของ SMEs รวมรองลงมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 
93,785 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของ SMEs รวม โดยจังหวัดที่มีจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมน้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 5,370 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.19 ของ SMEs โดยรวม 
 จ านวนกิจการจัดตั้งใหม่ในปี 2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 67,302 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 
จ านวน 3,457 ราย ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 5.4 ในส่วนการยกเลิกกิจการปี 2556 
มีจ านวนทั้งสิ้น 17,435 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จ านวน 499 ราย ขยายตัวจากปี 2555ร้อยละ 2.9  
 ส าหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งกิจการใหม่ จ าแนกตามหมวดธุรกิจสูงสุด 5 อันดับ ในปี 2556 
พบว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งกิจการใหม่สูงสุดคือ หมวดก่อสร้างอาคารทั่วไป มีจ านวน 6,219 ราย ซึ่งมี 
ทุนจดทะเบียนมูลค่า 63,804 ล้านบาท รองลงมา คือ หมวดบริการนันทนาการ จ านวน 5,766 ราย  
มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 2,612 ล้านบาท และหมวดอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 3,644 รายมีทุนจด
ทะเบียน มูลค่า 57,458 ล้านบาท ตามล าดับ 
 ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก จ าแนกตามหมวดธุรกิจสูงสุด 5 อันดับ ในปี 2556 
ได้แก่ หมวดก่อสร้างอาคารทั่วไป มีจ านวน 1,271 ราย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 3,025 ล้านบาท 
รองลงมา คือ หมวดบริการนันทนาการ จ านวน 1,217 ราย มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 681 ล้านบาท 
และหมวดอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 488 ราย มีทุนจดทะเบียน มูลค่า 4,507 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
 ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 ประมวลผลโดย:ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาพที่ 2-2 การจัดตั้งและยกเลิกกิจการนิติบุคคล 
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 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises :SMEs) เป็น
ธุรกิจที่มีจ านวนมากในประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา 
คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือกิจการร่วมค้า 
ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการ หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมักจะใช้
ก าหนดลักษณะตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 
            ส าหรับกรมสรรพากรประมวลรัษฎากรไม่ได้มีค านิยาม SMEs ไว้ว่ามีลักษณะอย่างไร แต่
ได้อาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs เช่น ลดอัตรา
ภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง เป็นต้น 
  ก าหนดลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2543 ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ลักษณะ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ.2543 ได้ก าหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-2 ลักษณะธุรกิจ SMEs 

ลักษณะวิสาหกิจ 
จ านวนการจ้างงาน 

(คน) 
จ านวนสินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

กิจการค้าส่ง 
กิจการค้าปลีก 

ไม่เกิน 25 
ไม่เกิน 15 

26-50 
16-30 

ไม่เกิน 50 
ไม่เกิน 30 

51-100 
31-600 

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

 ในกรณีที่จ านวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์การพิจารณา 
 ลักษณะ SMEs ที่กรมสรรพากรอาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมาย เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  
 
 
 



11 

 

ตารางท่ี 2-3 ลักษณะ SMEs ที่กรมสรรพากรอาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมาย 

ล าดับที่ ลักษณะ 

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลา
บัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 

2. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้าง
แรงงานไม่เกิน 200 คน 

3. เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
ต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะก าหนดหลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ในการให้สิทธิประโยชน์นั้น ๆ เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วในวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่
เกิน 30 ล้านบาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิ 300,000 บาทแรก หรือบริษัทฯ ที่มีแรงงานไม่เกิน 200 คน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหัก
ค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง เป็นต้น              

 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี มีผล
บังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2555 การประกอบธุรกิจอาจจะกระท าตั้งแต่คนเดียวขึ้นไป หรือ
หากมีหุ้นส่วนร่วมกันหลายคน มักจัดตั้งในรูปแบบของนิติบุคคล โดยมีรูปแบบธุรกิจที่ แตกต่างกัน 
ปรากฏดังตารางสรุป 

 
ตารางท่ี 2-4 ตารางสรุปรูปแบบ SMEs 

ล าดับที่ รูปแบบ ลักษณะ 

1. บุคคลธรรมดา บุคคลทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(มาตรา 15) 

2. คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพ่ือการท ากิจการร่วมกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งปันก าไรที่ได้จากกิจการที่ท า  
(หน่วยภาษีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร) 

3. ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีมิใช่ 
นิติบุคคล 

บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพ่ือการท ากิจการร่วมกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งปันก าไรที่ได้จากกิจการที่ท า 
 (หน่วยภาษีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร) 
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ตารางท่ี 2-4 ตารางสรุปรูปแบบ SMEs (ต่อ) 

ล าดับที่ รูปแบบ ลักษณะ 

4. ห้างหุ้ นส่ วนสามัญที่ จด
ทะเบียนนิติบุคคล 

บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน 
โดยหุ้นส่วนทุกคนไม่จ ากัดความรับผิดและต้องจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน
หุ้นส่วนมีทั้งท่ีจ ากัดความรับผิดและไม่จ ากัดความ รับผิดและต้อง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

6. บริษัทจ ากัด บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือ
หุ้นรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ไม่เกินจ านวนเงินที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนลงทุน
และต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

7. วิสาหกิจชุมชน กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการ หรือการ
อ่ืนที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกัน
และรวมตัวประกอบกิจการดังกล่าว เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยมีการ
ยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน 2548 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อระบบ

เศรษฐกิจของไทยในภาวะปัจจุบัน การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างมากที่จะท าให้ SMEs ของไทยมีการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต 
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2552) ได้ให้ความหมายของ SMEs ว่า 
SMEs ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นไทยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซ่ึงมคีวามหมายครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ ่ได้แก่ 
 1. กิจการผลิตสินค้า หมายถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรม
ทุกประเภท การผลิต คือการเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ์ 
โดยไม่ค านึงว่างานนั่นท าโดยเครื่องจักรหรือด้วยมือ รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรที่มีลักษณะ
เป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตทีเ่ป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 2. กิจการการบริการ หมายถึง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การศึกษา การสุขภาพ
การบันเทิง การขนส่ง การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของ
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ภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจการให้บริการสวน
บุคคล บริการในครัวเรือน การซอ่มแซมทกุชนิด การท่องเทีย่วและธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 3. กิจการค้าส่งและค้าปลีก หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่การค้าส่ง 
หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรมงานพาณิชยก
รรม สถาบันผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั่งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเองส่วนการค้าปลีก หมายถึง 
การขายโดย ไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั่งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่ว ไปเพ่ือการ
บริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี่มีความหมายรวมถึง การเป็น
นายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขายสถานีบริการน้ ามัน และสหกรณ์ผู้บริโภค 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Laudon and Laudon (2006) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ที่สามารถเรียกมาใช้ 
หรือกระจายไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินในการประสานงาน การด าเนินงาน การควบคุม 
การวิเคราะห ์และการวางรูปแบบขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 กมลรัฐ อินทรทัศน์ (2550) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ กับสารสนเทศท าให้สารสนเทศมีประโยชนและใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศยังเอ้ือประโยชนท าให้การสื่อสารกันและกันของมนุษย์ท าได้อย่างไร้ขีดจ ากัดมากขึ้น 

 วันวีร์ กลันทปุระ (2553) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ 

 ชุติตา ขันทอง (2555) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศตั้ งแต่กระบอนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่
สารสนเทศ เพื่อช่วยให้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

  จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี ที่ใช้
บันทึก ประมวลผลสืบค้น รับและส่ง เพ่ือการเชื่อมโยงสารสนเทศ (ข้อมูล) รวมถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้าท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม
 2.2.2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกล่าวไดวาประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขา หลักคือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถจดจ าข้อมูลต่างๆและปฏิบัติตามค าสั่งที่บอก เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่าฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องท างานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software) 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2552) ซึ่งฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย 5 สวน คือ  
 สวนที่ 1 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) เช่น แผงแป้นอักขระ (Keyboard) เมาส์ เครื่องตรวจ 
กวาดภาพ (Scanner) จอภาพสัมผัส (Touch Screen) ปากกาแสง (Light Pen) เครื่องอ่านบัตรแถบ 
แม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader) และเครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) 
 สวนที่ 2 อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output) เช่น จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) และ  
เทอรมินัล 
 สวนที่ 3 หน่วยประมวลผลกลาง จะท างานร่วมกับหน่วยความจ าหลักในขณะค านวณ 
หรือประมวลผลโดยปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการดึงข้อมูลและค าสั่ง ที่
เก็บไวไวในหน่วยความจ าหลักมาประมวลผล  
 สวนที่ 4 หน่วยความจ าหลัก มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์รับข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ค านวณ และผลลัพธ์ของการค านวณก่อนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ส่งข้อมูล รวมทั้งการเก็บค าสั่งขณะ 
ก าลังประมวลผล  
 สวนที่ 5 หน่วยความจ าส ารอง ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมขณะยังไมได้ใช้งาน 
เพ่ือการใช้ในอนาคต  
 ซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการควบคุมการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สามารถแบงออกไดเป็น 2 ประเภท คือ  
 ประเภทที่หนึ่ง ซอฟต์แวร์ ระบบ มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ 
คอมพิวเตอร์และเป็นตัวกลางระหว่างใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบสามารถ 
แบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ 
  1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใช้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 
ต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโปรแกรมทีน่ิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น UNIX, DOS, Microsoft Windows  
  2 โปรแกรมอรรถประโยชน์ใช้ช่วยอ านวยความสะดวกแกผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน 
ระหว่างการประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่าที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้กันใน
ปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเอดิเตอร Editor)  
  3) โปรแกรมแปลภาษา ใช้ในการแปลความหมายของค าสั่งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ใช้อยูใ่นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจและท างานตามท่ีผู้ใช้ต้องการ  
 ประเภทที่สอง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นเพ่ือท างานเฉพาะด้านตาม
ความต้องการ ซ่ึงซอฟต์แวร์ประยกุตน์ี้สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ  
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  1) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ืองานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้งานทั่วไปไมเจาะจง
ประเภทของธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น Word Processing, Spreadsheet, Database Management เหล่านี้เป็นต้น  
  2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ ในธุรกิจเฉพาะ
ตามแตว่ัตถุประสงคข์องการน าไปใช้ 
  3) ซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่นๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิง และอื่นๆ 
นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ประยุกต์สองชนิดข้างต้น ตัวอย่างเช่น Hypertext, Personal Information 
Management และซอฟต์แวร์เกมต่างๆ เป็นต้น  
 Laudon and Laudon (2002: 7) แบ่งประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ที่ใช้ส าหรับป้อนข้อมูล การประมวลผล และการน าเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศ  
 2) คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) คือ ชุดค าสั่งที่ใช้ส าหรับควบคุม
การท างาน และประสานงานระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบข่าวสารให้ท างานตามที่ต้องการ  
 3) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Storage Devices) มีทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก (Hard Disk) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) ส่วนซอฟต์แวร์ 
คือ ชุดค าสั่งที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  
 4) เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสาร (Communication Technology) ประกอบด้วย อุปกรณ ์
และชุดค าสั่งที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
 2.2.3 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปัจจุบันเห็นไดชัดเจนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีความส าคัญต่อมนุษย์ในหลายๆด้าน ซึ่ง 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552) กล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตอัน
เป็นมากเทคโนโลยีไดเข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยี ท าให้การสร้างที่
พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มนุษยม์ากขึ้น เทคโนโลยีท าให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าไดเป็นจ านวนมากมีราคาถูกลง สินค้า
ไดคุณภาพ เทคโนโลยีท าให้มีการติดต่อสื่อสารกันไดสะดวกการเดินทางเชื่อมโยงถึงกันท าให้ประชากร
ในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันไดตลอดเวลา พัฒนาการของเทคโนโลยีท าให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไป
มากลองย้อนไปในอดีตโลกมีก าเนิดมาประมาณ 4,600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติท า
ให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือก าเนิดบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้วยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี
สิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์มนุษย์ค่อยๆ พัฒนามาคาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณ
ทางการสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษามนุษย์ สามารถสร้างตัวหนังสือและจารึกไวตามผนัง  
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ถ้าเมื่อประมาณ 5000 ปที่แลว กล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควร ในการพัฒนาตัวหนังสือที่
ใช้แทนภาษาพูดและจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่ามนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือไดเมื่อ
ประมาณ 5000 ปที่แลว กล่าวไดวาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่ามนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได
เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปที่แลว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ท าให้การสื่อสารด้วยข้อความ
และภาษาเพ่ิมข้ึนมาก 
 ยืน ภู่วรวรรณ (2552) กล่าวว่า ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ด้านที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สั งคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น 
สังคมสารสนเทศ 
 2) เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็น
เศรษฐกิจโลกที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือข่าย
สารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์  
 3) เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบ
มากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลงและเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่าย การด าเนินธุรกิจมี
การแข่งขันกันในด้านความเร็วโดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และการสื่อสาร
โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  
 4) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียะสัมผัส และสามารถตอบสนอง
ตามความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกไดเอง  
 5) เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานที่และ ทุกเวลา  
 6) เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังท าให้
วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกไดละเอียดขึ้น  
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
บทบาทความส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม และด้านการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.3.1 ความหมายของกลยุทธ์ 
 Samuel Paul (1983: 57) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาวที่เกี่ยวกับ
เป้าประสงค์เชิงปฏิบัติการและนโยบาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐบาลก าหนด โดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญสองประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแผนงานที่รัฐบาล
ก าหนดไว้และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของแผนงาน 
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 Pitts and Lei (2000: 6) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง ความคิด (Ideas) แผนงาน(Plans) และ
การกระท า (Actions) ต่างๆ ที่บริษัทน ามาใช้เพ่ือให้เกิดความส าเร็จเหนือคู่แข่งขัน กลยุทธ์จะถูก
ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยบริษัทบรรลุผลส าเร็จ  มีความเป็นต่อหรือความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันมาจากความสามารถของบริษัทที่จะ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เด่นชัดมากกว่า หรือมีประสิทธิภาพหรือคู่แข่งขัน 
 Schermerhorn (2002: 203) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง แผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการ
หลักส าคัญขององค์กร (Comprehensive Action Plan) ซึ่งองค์กรใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานระยะยาว รวมทั้งใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  โดยท าให้
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) 
 Stanley C.Abraham (2006: 7) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่ท าให้องค์กรแข่งขัน
ได้อย่างแท้จริง (Strategy is how a Company Actually Competes) 
 Fred R. David (2007: 13) กล่าวว่า  กลยุทธ์ หมายถึง วัตถุประสงค์ระยะยาวที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จกลยุทธ์ทางธุรกิจหมายถึงการขยายตัวทางพ้ืนที่ การขยายสินค้าที่หลากหลาย การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งการตลาด หรือการเข้าร่วมกิจการ 
   ประจวบ กล่อมจิตร (2556: 47) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจอันซับซ้อน 
ซึ่งเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) เข้ากับวิถี หรือหนทาง (Ways) และวิธีการ 
(Means) ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดวิธีการแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรขององค์กรที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและลดโอกาสความ
เสียเปรียบเพ่ือใช้ในการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค ์
 2.3.2 ความหมายของโลจิสติกส์  
 ธนิต โสรัตน์ (2550: 7) กล่าวว่า โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใดๆ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ รวมถึงการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และกระจายสินค้า จากแหล่งที่ผลิต 
(Source of Origin) จนสินค้าได้มีการส่งมอบไปถึงแหล่งที่มีความต้องการ (Source of Consumption) 
โดยกิจกรรมดังกล่าว จะต้องมีลักษณะเป็นกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบแบบทันเวลา (Just in Time: JIT) และเพ่ือลดต้นทุน โดย
มุ่งให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า (Customers Satisfaction) และส่งเสริมเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า
และบริการ ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆของระบบโลจิสติกส์ จะต้องมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
ประสานกัน ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 โกศล ดีศีลธรรม (2551) กล่าวว่า โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนการด าเนินงาน
และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเคลื่อนย้าย คน สินค้าที่น ากลับมาใช้ใหม่ 



18 

 

วัตถุดิบ หรือสินค้ากึ่งส าเร็จรูป ผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป การจัดการสินค้าคงคลัง 
การจัดการคลังสินค้า กระบวนการสั่งซื้อ การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การกระจายสินค้าทั้งระบบเป็นระบบเดียวกัน ก าหนดกลยุทธ์
ด้านโลจิสติกส์ในส่วนของสินค้าใช้แล้วเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ การจ ากัดของเสีย การขนถ่ายสินค้าขากลับ 
การซ่อมบ ารุงและการวางแผนเครือข่ายของระบบโลจิสติกส์ เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการกระจาย
สินค้าและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า โดยสินค้าไปถึงสถานที่ที่ก าหนดได้ทันเวลา
ที่ต้องการ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในปริมาณที่ครบถ้วนถูกต้องด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด เพ่ิมระดับการ
บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  รวิพร คูเจริญไพศาล (2552: 278) กล่าวว่า โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผน 
การลงมือท าและการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนประหยัดต้นทุนในทุกขั้นตอน
ของการผลิตจนถึงส่งมอบสินค้า นั่นคือ ตั้งแต่การได้มา การเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปและ
สินค้าส าเร็จรูป รวมไปถึงการกระจายสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การส่งมอบสินค้า
ถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้า โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ เพื่อตอบสนองให้ลูกค้าพอใจสูงสุด และมีต้นทุน
ต่ าที่สุด 
 วิศิษฎ์ วัฒนานุกูล (2552) กล่าวว่า โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนการด าเนินการ 
เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนของสินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
การจัดการคลังสินค้า การบริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ไปจนถึงจุดที่
สินค้าหรือบริการถึงมือผู้บริโภค 
 ประจวบ กล่อมจิตร (2556) กล่าวว่า โลจิสติกส์ หมายถึง ระบบการจัดส่งสินค้า ข้อมูล 
และทรัพยากรจากต้นทางไปยังผู้บริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการ
ผสมผสานของข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ และการบรรจุหีบห่อ      
โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของโซ่อุปทานที่เพ่ิมมูลค่าของการใช้ประโยชน์เวลาและสถานที่ 
 กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ (2558: 28) กล่าวว่า โลจิสติกส์ หมายถึง การรวบรวม 
จัดหา เคลื่อนย้าย จัดเก็บและจัดส่ง จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดบริโภค โดยมีประโชยน์คือลดต้นทุน เป็น
เครื่องมือในการแข่งขัน เป็นกระบวนการฝ่ายอ่ืนสามารถลดต้นทุนได้ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ให้บริการ
ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ท าให้ธุ รกิจมี
ความเจริญเติบโตก้าวหน้าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้า ข้อมูลข่าวสารไปยังสถานที่ส่งมอบด้วยความ
ถูกต้องอย่างทันเวลา และมีต้นทุนรวมที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมใน
ตัวสินค้าและบริการ 
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 2.3.3 กิจกรรมโลจิสติกส์ 
  มีผู้อธิบายถึงกิจกรรมโลจิสติกส์ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 Stock and Lambert (2001) กล่าวว่า กิจกรรมโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน 
คือ ระดับจุลภาค (Micro Level) และระดับมหาภาค (Macro Level) ซึ่งทั้งสองระดับมีความสัมพันธ์
กัน คือ กิจกรรมโลจิสติกส์ระดับจุลภาคเป็นปัจจัย (Input) ของโลจิสติกส์ระดับมหภาค และเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนขบวนการหรือกิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้นในระดับองค์กร ในขณะที่โลจิสติกส์มหภาค        
จะเป็นการจัดการขบวนการหรือกิจกรรมภาพรวมที่เกิดขึ้นในระดับองค์กรอุตสาหกรรมและ
ระดับประเทศ เป็นต้น โดยทุกกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบสินค้า ข้อมูลและบริการ 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดของการบริโภคขั้นสุดท้าย เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งกิจกรรม 
โลจิสติกส์ระดับจุลภาคประกอบด้วย 13 กิจกรรมดังต่อไปนี้  
 1) การบริการลูกค้า ( Customer Service) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
แก่ลูกค้าตั้งแต่การส่งสินค้าที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงเวลาและตามเงื่อนไขที่ก าหนด แต่ต้องมีต้นทุนต่ า
ที่สุด เพ่ือสร้างความพอใจสูงสุด  
 2) การพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Demand Forecasting) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
เพราะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างผลก าไรหรือทาให้บริษัทขาดทุนในการด าเนินการจัดเตรียมสินค้าให้
ลูกค้าในปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือมสีินค้าในคลังมากเกินไป  
 3) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการเงินที่เกิดจากการถือครอง
สินค้าของบริษัทซึ่งสินค้าคงคลังเหล่านั้นถือว่าเป็นต้นทุนของบริษัท  
 4) การสื่อสาร (Logistics Communication) เป็นกิจกรรมการสื่อสารภายในบริษัท    
ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ และลูกค้า หรือทั้งระบบโซ่อุปทาน เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่รวดเร็ว และถูกต้อง รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เช่น การน าระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็คทรอนิค (EDI) เข้ามาใช้  
 5) การจัดการวัตถุดิบ (Material Handing) เป็นกิจกรรมการขนถ่ายสินค้า ทั้ง
วัตถุดิบ และสินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป โดยจะต้องพยายามลดการขนถ่าย ลด
ระยะทางการขนส่งลดจ านวนสินค้าระหว่างการผลิต ลดคอขวด (Bottle Neck) และลดของเสียต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
 6) กระบวนการการสั่งซื้อสินค้า (Order Processing) จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
จัดการค าสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีเข้ามาโดยจะต้องพยายามด าเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพ่ือตอบสนอง
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ความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถน าระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดการธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์เข้า
มาช่วยในการจัดการ  
 7) การบริหารคลังสินค้า (Warehousing and Storage) เป็นกิจกรรมการบริหารคลังสินค้า 
อาทิ การจัดพ้ืนที่ในคลังสินค้า ระดับของสินค้าคงคลัง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนิน
กิจกรรมภายในคลังสินค้า เป็นต้น  
 8) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) คือกิจกรรมการจัดการเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
ทั้งนี้ในแง่ของการตลาด คือการบ่งบอกถึงรายละเอียดของสินค้า การสร้างการรับรู้ เป็นต้น และในแง่
ของการจัดการโลจิสติกส์ อาทิ การป้องตัวสินค้าไม่เกิดความเสียหาย การจัดวางสินค้าในคลังสินค้า 
หรือบนชั้นจ าหน่ายให้สามารถจัดการได้ง่าย เป็นต้น  
 9) การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and Warehouse Site Selection) 
เกี่ยวกับกิจกรรมการเลือกที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า โดยจะต้องให้ความส าคัญกับความใกล้ ไกล 
ของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า เพ่ือสะดวกในการเข้าถึง มีระยะทางการขนส่งไม่ไกลเกินไป และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10) การจัดซื้อวัตถุดิบ (Procurement) เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ 
และบริการ ทั้งในส่วนของการเลือกผู้จ าหน่ายวัตถุดิบและบริการ ช่วงเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ปริมาณ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเหล่านั้น  
 11) การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
จัดการสินค้าท่ีถูกส่งคืน และสินค้าที่เสียหาย  
 12) การขนส่ง (Traffic and Transportation) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งจากแหล่ง
ผลิตไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยต้องน าส่งสินค้าในปริมาณที่ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด และมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งต้องตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ด้วย  
 13) การสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ (Parts and Service Support) เป็นกิจกรรม
การสนับสนุนการผลิต ทั้งในส่วนของเครื่องมือ อะไหล่และการให้บริการที่มีความพร้อมและรวดเร็ว 
เมื่อเครื่องจักรเกิดช ารุดเสียหาย เพ่ือไม่ให้สายการผลิตต้องหยุดชะงัก 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2550) กล่าวว่า การจ าแนกกิจกรรมโลจิสติกส์ไว้
จ านวน 15 กิจกรรม ไว้ดังนี้ 1) งานบริการลูกค้า 2) การวางแผนเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของอาคาร
โรงงานคลังสินค้า 3) การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ 4) การจัดซื้อจัดหา 5) การจัดการสินค้าคงคลัง 
6) การจัดการวัตถุดิบ 7) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 8) การบรรจุหีบห่อ 9) การด าเนินการกับค่าสั่งซื้อของ
ลูกค้า 10) การขนของและการจัดส่ง 11) โลจิสติกส์ย้อนกลับ 12) การจัดการกับช่องทางจัดจ าหน่าย 
13) การกระจายสินค้า 14) คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง 15) กิจกรรมการแปรรูปเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ แต่หากพิจารณาแล้วการจัดการโลจิสติกส์ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ การ
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จัดการกระจายสินค้า (Distribution Management) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
การจัดการขนส่ง (Transportation Management) และการจัดการสารสนเทศ (Information Management) 
 ธนิต โสรัตน์ (2550) กล่าวว่า กิจกรรมของโลจิสติกส์นั้นจะมีลักษณะที่ประกอบไปด้วย
กระบวนการต่างๆ มากมาย ซึ่งต่างท าหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของการผลิตและ
การตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้น กิจกรรมของโลจิสติกส์ประกอบด้วยดังนี้   
 1) การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้า (Transportation & Moving) รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
 2) ตัวแทนการบริหารการจัดส่งและขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(Domestic and International Transportation) 
 3) กระบวนการ Clearing สินค้า และพิธีการทางศุลกากร (Customs Broker) 
 4) การบริหารจัดการคลังสินค้าภายใน (Inventory Management) และงานที่เกี่ยวข้อง
กับ Flow ของสินค้า แรงงานและให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นในการเก็บรักษาสินค้า 
 5) การบริการคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse Provider) และ การกระจาย
สินค้า (Distribution Center)  
 6) การบริหารท่าเรือ การจัดการสถานที่บรรจุสินค้า การจัดการสถานีขนส่ง (Inland 
Container Deport: ICD) การได้สัมปทานที่เก่ียวกับการขนส่ง 
 7) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดให้กับลูกค้า  (Market Value 
Added) ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด การเป็นตัวแทนในการจัดจ าหน่าย การก าหนดความต้องการ
ของตลาดและจัดการค าสั่งซื้อ (Market Ordering) การให้ข้อมูลเพ่ือคาดคะเนและพยากรณ์การขาย 
(Sale Forcasting) การแบ่งบรรจุสินค้าและ Packaging การจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 
 8) การประสานงานกับฝ่ายผลิต (Cooperate with Production) เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการระบบโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตสินค้า หรืองานสนับสนุนการผลิตอ่ืนๆ เช่น การป้อน
วัตถุดิบ การบริการงานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือ QC ฯลฯ 
 9) การจัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550) กล่าวว่า กิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ อันมุ่งไปที่การคลังสินค้า
จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
 1) การก าหนดหน้าที่ในการจัดการที่เป็นขั้นตอนตามล าดับเป็นกระบวนการด าเนินงาน 
ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้กระท า โดยมีการจัดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงการก าหนด
กิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งส่งมอบอ านาจหน้าที่ไปยังผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้สินค้าที่เก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าเกิดความเสียหาย สูญหายและเสื่อมสภาพ  
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 2) การจัดวางสินค้าอย่างเป็นระบบและมีระเบียบในพ้ืนที่เก็บรักษา ท าให้สินค้าอยู่ใน
สภาพพร้อมส าหรับการจัดส่งออกไป เพ่ือจ าหน่ายหรือใช้งานตามความมุ่งหมาย เนื่องจากสินค้า
บางอย่างมีความจ าเป็นต้องแยกประเภทของสินค้าก่อนเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาในคลังสินค้า 
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นผลท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 3) สินค้าแต่ละชนิดต้องมีการจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างเหมาะสม มีการแยกประเภท
ของสินค้าอย่างชัดเจน มีการรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมพร้อมใช้งานเสมอ การเคลื่อนย้ายสินค้า
ต้องมีความระมัดระวังและถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบูรณาการทรัพยากรต่างๆ ให้การด าเนินกิจการ
คลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของคลังสินค้า
แต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ สินค้าต้องเก็บไว้ในพ้ืนที่ที่ได้วางแผนไว้ คลังสินค้าและกิจกรรมจัดเก็บจึง
รองรับความต้องการในการเก็บสินค้าในกิจกรรมโลจิสติกส์ มีหน้าที่ก าหนดพ้ืนที่ที่ต้องการ การวางผัง
การจัดเก็บในคลังสินค้า การออกข้อก าหนดของคลังสินค้า การเติมหรือสร้าง สต๊อกทดแทนกิจกรรมนี้ 
ไม่เหมือนกับการควบคุมสินค้าในคลังสินค้า เพราะว่าเป็นการน าข้อมูลจากกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
ในคลังสินค้ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า  
 4) ในโลกของการท างานถ้าสินค้าสามารถผลิตและขนส่งให้ลูกค้าทันทีก็ไม่จ าเป็นที่
จะต้องมีสินค้าคงคลัง เพราะสินค้าคงคลังเป็นตัวที่รองรับในระบบการให้บริการลูกค้า โดยจากลูกค้า
ภายในบริษัท คือ สนับสนุนการผลิตแก่โรงงานหรือสนับสนุนการตลาดจากโรงงานไปยังลูกค้าภายนอก 
ต้นทุนในการลงทุนด้านสินค้าคงคลังสามารถน าไปใช้เพ่ือกิจกรรมอย่างอ่ืนได้ แต่สินค้าคงคลังยังมี
ความจ าเป็นในกรณีที่ไม่มีความแน่นอนของความต้องการจากลูกค้า ดังนั้นระดับสินค้าในคลังสินค้าที่
ดีที่สุด จ าเป็นต้องมีการควบคุม เพราะท าให้ต้นทุนในการเก็บรักษาดีที่สุด โดยสามารถรักษาระดับ
การให้บริการแก่ลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในการผลิต จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้า 
เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้เกี่ยวกับการเก็บรักษาและคงสภาพของสินค้า
ให้เหมือนกับที่รับเข้ามา ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 5) การออกแบบผังโรงงานหรือคลังสินค้าที่ดีท่ีสุด คือ การมีระยะทางการเคลื่อนที่ของ
การขนถ่ายวัสดุระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานน้อยที่สุด การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยจะรวมถึง
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป สินค้าคงคลังในระหว่างการผลิตและสินค้าส าเร็จรูปภายใน
โรงงานและคลังสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า ประกอบด้วย การคัดเลือกอุปกรณ์ นโยบายการทดแทน 
กระบวนการเลือกหยิบสินค้า การจัดเก็บและน าสินค้าออกจากคลังสินค้า ซึ่งการน าเอาระบบโลจิสติกส์ 
มาใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือทดแทนการเคลื่อนย้ายที่ไม่ท าให้เกิดมูลค่าและหาทางที่จะลดต้นทุน 
จึงเป็นเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์  



23 

 

 6) การส่งมอบสินค้าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ เป็นการไหลของ
สินค้าที่มีทิศทางให้กับฝ่ายผลิตหรือลูกค้า ซึ่งจะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงกับความต้องการ ทั้งจ านวน
ของสินค้า สินค้ามีสภาพเดิมพร้อมใช้งาน ความถูกต้องของสถานที่และเวลาในการส่งมอบ ซึ่งจะต้อง
มีกระบวนการคัดเลือกสินค้าและระบบการจัดส่งให้กับลูกค้า ด้วยหน้าที่นี้ท าให้คลังสินค้ามีบทบาทต่อ
การส่งมอบสินค้าส าเร็จรูปจากสายการผลิตไปสู่ลูกค้า 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การจัดการ
กระจายสินค้า (Distribution Management) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
การจัดการขนส่ง (Transportation Management) และการจัดการสารสนเทศ (Information 
Management) 
 2.3.4 ความส าคัญและบทบาทของโลจิสติกส์ 

 ธนิต โสรัตน์ (2550) กล่าวว่า ภายใต้บริบทของการแข่งขันเสรีก่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง
รุนแรงท าให้ภาคธุรกิจและภาคการผลิตต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน ภายใต้ความกดดันของ
ต้นทุนและความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร ความจ าเป็นที่ภาคการค้า
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันกับการส่งมอบสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลัง
การขายจะต้องมีการบรูณาการทั้งกับซัพพลายเออร์และกับลูกค้าอย่างเป็นบรูณาการ ทั้งในแง่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตสินค้า (Origin Source) 
จนไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย (Customer Source) โดยนับความหมายของโลจิสติกส์มีส่วนสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และการเคลื่อนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า (Demand Pull) ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (Core Competitiveness) ท าให้ศาสตร์แห่งโลจิสติกส์เป็นที่สนใจและ
น ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีศาสตร์ใดในโลกเคยเป็นมาก่อน โดยประเทศซึ่งพัฒนา
แล้ว ได้เริ่มน ากระบวนการจัดการด้วยโลจิสติกส์มาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 ปัจจุบันต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศเหล่านี้ต่ ากว่าประเทศไทยถึง 1 เท่า โดยได้มีการน าไปใช้ในทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิ
สติกส์ เช่น งานด้านจัดซื้อ งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการลูกค้า (Customer Service) งานคลังสินค้า
และกระจายสินค้า งานบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการส่งมอบสินค้า ฯลฯ  

 ความส าเร็จในการท าตลาดทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญต่อการส่งมอบและการกระจายสินค้าภายใต้การขนส่งทางไกลระหว่างประเทศ            
ซึ่งนอกเหนือจากมีเงื่อนไขทางเวลา (Time Utility) ยังมีเงื่อนไขการขนส่งที่สามารถจะแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่งขันซึ่งอาจจะมีที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับลูกค้า (Place Utility) ซึ่งท าให้ความได้เปรียบด้านต้นทุน
ขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกค้า,บริษัทและซัพพลายเออร์ จะต้องมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเข้ามาอยู่ในโซ่
อุปทานเดียวกัน เพ่ือผนึกก าลังในการร่วมมือทางธุรกิจ (Business Synergy) โดยใช้การบริหารจัดการ
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ระบบการรับ-ส่งสินค้าและบริการทั้งที่เป็นวัตถุดิบในประเทศและที่น าเข้าจากต่างประเทศให้มีการ
ไหลลื่นในการส่งมอบจัดการขนส่ง บรรจุ และจัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้าจนถึงผู้รับคนสุดท้าย 
ภายใต้ประสิทธิภาพของความเร็ว ต้นทุน และคุณภาพ ซึ่งภาคธุรกิจจะต้องมีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
และแผนการจัดซื้อและการส่งมอบที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ของการขนส่ง กล่าวคือ จะต้องมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับยานพาหนะขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือบริการขนส่ง       
ทางเรือก็ตาม จะต้องสามารถใช้พ้ืนที่ได้เต็มพิกัด (Space Utility) รวมทั้งลดการขนส่งเที่ยวเปล่าไม่มี
สินค้า เพ่ือให้เป็นการลดต้นทุนด้านการขนส่ง อีกทั้งจะต้องมีการก าหนดปริมาณการจัดซื้อให้มี
ความสัมพันธ์กับการผลิตและการส่งมอบ เพ่ือให้สินค้าคงคลังมีจ านวนน้อยที่สุด 

 การที่โลจิสติกส์จะน าไปประยุกต์ใช้ในภาคการค้าและอุตสาหกรรมจะต้องมีมาตรการ
น าไปเป็นกลไกในการท าให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดโลก จึงควรจะหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อ
หรือการน าเข้าสินค้าปริมาณครั้งละจ านวนมาก ซึ่งนอกเหนือจะเป็นภาระในการเก็บรักษายัง
ก่อให้เกิดต้นทุนด้านการเงินในรูปแบบของดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า รวมถึง 
สภาพคล่องทางธุรกิจการส่งมอบสินค้าหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้าจะต้องมีแผนงาน
ในการประหยัดทั้งเชิงต้นทุนต่อระยะเวลาช่องว่างของการรอรับสินค้า (Lead Time GAP) รวมทั้งการ
ขจัดปัญหาความผิดพลาดต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการล่าช้าของการจัดส่งสินค้า บริการข้อมูลข่าวสาร 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อต้นทุนรวมถึงการส่งมอบที่ชักช้า หรือการ
ส่งมอบก่อนเวลาจะท าให้เกิดต้นทุนที่ไม้จ าเป็น เช่น สินค้าคงคลังเกินความจ าเป็น รวมทั้งการเสียโอกาส
ทางการค้า ซึ่งสามารถค านวณเป็นตัวเงินหรือต้นทุนที่อยู่ในตัวสินค้า 

 บทบาทของโลจิสติกส์ยังน าไปใช้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นกิจกรรมทางโล
จิสจิสติกส์ที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ทั้งกายภาพและสื่อสารที่เป็น การสื่อสารด้าน   โลจิสติกส์ 
(Logistics Communication) ตลอดทุกหน่วยงานในโซ่อุปทาน ทั้งหน่วยงานภายในองค์กรและนอก
องค์กร เพ่ือให้มีการส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องไปสู่ลูกค้าตรงตามเวลา และเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกับลูกค้า  

 วิศิษฎ์ วัฒนานุกูล (2552) กล่าวว่า บทบาทส าคัญของโลจิสติกส์ มีดังนี้  
 1) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการด้านโลจิสติกส์และการ

จัดการซัพพลายเชนของธุรกิจ 
 2) ท าให้ธุรกิจสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเปิดเสรีทางการค้า และ

สามารถเพ่ิมกิจกรรมส าคัญเพ่ือสนับสนุนการขายสินค้าและบริการ 
 3) ช่วยเพ่ิมอรรถประโยชน์ด้านเวลาและสถานที่ส าหรับลูกค้า เมื่อต้องการบริโภค

หรือน าไปใช้เพื่อการผลิต ด้วยต้นทุนที่ก าหนดไว้ 
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 4) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยลดระยะเวลาการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตไปจนถึงมือผู้ขายและผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5) เสริมสร้างอ านาจการแข่งขันเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการประสานงานกันอย่าง
ต่อเนื่องในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
 2.3.5 การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
 ประจวบ กล่อมจิตร (2556) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ มีดังนี้  
 1) การก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ 
  1.1) การก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ : เป็นการก าหนดแนวทาง กรอบนโยบาย มุมมอง หรือ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  
  1.2) การค้นคว้าความต้องการลูกค้า : การวิเคราะห์แสวงหาวัตถุประสงค์หรือความ
ต้องการลูกค้า 
  1.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ : วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์  
 2) การวิเคราะห์กลยุทธ์โลจิสติกส์ 
   2.1) Customer Service บริการในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่กิจกรรม
สามารถรับได้ 
   2.2) Channel Management พิจารณาช่องทางในการจัดซื้อ แหล่งซื้อ และวิธีการซื้อ 
   2.3) Network Analysis เครือข่ายในการสต็อกสินค้าจ านวนจุด และปริมาณที่สต๊อก 
แต่ละจุด 
   2.4) Warehouse Transport Material Management พิจารณาการบริหารจัดการ
คลังสินค้า อุปกรณ์ในการกระจายสินค้า ระบบการท างาน โครงสร้างในการบริหารจัดการ ทีมงาน และ
ทักษะของแต่ละคน 
   2.5) Organization Management การออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับองค์กร 
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ภาพที่ 2-3 การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ 

 การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์  
 ฐาปนา บุญเหล้า (2555) กล่าวว่า กลยุทธ์โลจิสติกส์จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
การบรูณาการกับแผนธุรกิจขององค์กร โดยภาพรวมของแผนธุรกิจประกอบด้วยเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่แสดงออกอย่างชัดเจน ในการมุ่งเน้นที่เฉพาะของธุรกิจ มี 3 มาตรการหลักที่จะต้องแสดงในพันธกิจ คือ 
  1) สินค้าท่ีผลิตหรือบริการที่จะน าเสนอลูกค้า 
 2) เทคโนโลยีและกระบวนการที่จะใช้สร้าง ผลิตสินค้า หรือบริการ 
  3) พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่สินค้าหรือบริการจะท าการตลาด 
 แผนกลยุทธ์สามารถก าหนดวัตถุประสงค์บนพ้ืนฐานและมาตรการส าหรับแต่ละพ้ืนที่ของ
ธุรกิจ วัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์จะต้องพัฒนาเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ภาพรวมของ
กลยุทธ์อาจจะแปลงจากวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือจัดส่งล าดับของสินค้าใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสินค้าส าหรับบริโภคภายใน 5 ชั่วโมง กลยุทธ์โลจิสติกส์ได้ก าหนดช่องทางจัดส่งสินค้าใหม่ที่จะ
ผลิต ยิ่งกว่านั้นต้องมีการออกแบบเครือข่ายและช่องทางที่จ าเป็นเพ่ือที่จะให้มีประสิทธิภาพตาม
เป้าประสงค์ด้วย 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านโลจิสตกิส ์

การก าหนดเป้าหมาย 

พันธกิจ 

การก าหนดโครงการ 

การวางแผนโครงการ 

การก าหนดเวลา 

ความรับผิดชอบ 

การประเมินผล 

กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจความ

ต้องการ

สิ่งแวดล้อม

ภายนอก 

การวางแผนด้านโลจิสติกส ์

การก าหนดวิสัยทัศน ์

/พันธกิจ 

การบริหารความเปลี่ยนแปลง 

การบริการลูกค้า 

การบริหารจัดการองค์การ 

คลังสินค้า/ขนส่ง/ 
การบริหารจัดการ 

การบริหาร
จัดการ
ช่องทาง 

การวิเคราะห์

เครือข่าย 
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แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นศักยภาพของโลจิสติกส์จะต้องสามารถจัดส่ง   
เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าต่อธุรกิจทั้งในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น วัตถุประสงค์หลักของธรกิจคือ 
การก าหนดช่วงเวลาของกลยุทธ์ กลวิธี และการปฏิบัติ ส าหรับศักยภาพของโลจิสติกส์มี 4 ระดับใน
การจัดล าดับกลยุทธ์ที่แสดงตามภาพที่ 2-4 เพ่ือประกอบ 3 แผนหลักภายใต้กลยุทธ์โลจิสติกส์ ดังนี้ 

1) แผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
2) แผนกลวิธีโลจิสติกส์ 
3) แผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ 

 กลยุทธ์ธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ระยะยาว (5 ปี) และมอง
หาทั้งกลยุทธ์และโครงสร้างที่จ าเป็นเพ่ือบรรลุความส าเร็จในโครงสร้าง รวมถึงช่องทางส าหรับการกระจาย
ตัวสินค้า การออกแบบเครือข่าย และการจัดหาพัสดุที่ต้องการในกระบวนการผลิตสินค้าส าเร็จรูป 
 การวางแผนกลวิธีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ระยะเวลาปานกลาง (3 ปี) ภายในกรอบงานของ
การวางกลยุทธ์ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ แผนนั้นประกอบด้วย
การจัดการจัดหา การหาสินค้าคงคลัง คลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบที่จ าเป็นเพ่ือการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล 
 การวางแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ระยะสั้น (1 ปี) ที่ท าให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความ
พึงพอใจในบริการบนพื้นฐานวันต่อวัน ประเด็นเหล่านี้มักจะรวมถึงการจัดการของกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การขนส่ง เช่น การจัดสรรยานพาหนะ ความจ าเป็นในการตัดสินใจเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและการน าการจัดการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ 
 กลยุทธ์โลจิสติกส์ควรมีรูปแบบการเขียนที่เป็นมาตรฐานและควรมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบรวมทั้งผู้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน สาระส าคัญของข้อมูลในการเขียนอาจจะ
มีความแตกต่างจากการสนทนากัน เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องรักษากลยุทธ์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ให้เป็นความลับ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่บุคคลจะสร้างกลยุทธ์ที่เป็นจริงต้องมีความเข้าใจและมีข้อตกลงร่วมกัน 
ถ้าเกิดรั่วไหลที่ฝ่ายงานส่วนใดและที่เป็นส่วนของธุรกิจ (หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร) จะต้องมี
กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพ่ือก าหนดแนวทางกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์กร 
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ภาพที่ 2-4 ล าดับของกลยุทธ์โลจิสติกส์ 

 
 ลักษณะที่จ าเป็นในการก าหนดกฎเกณฑ์ของกลยุทธ์ 
  1) ภาพรวมการจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์ ในข้อบัญัติทั่วไปและความสัมพันธ์กับ
บทบาทท่ีอ่ืนที่มีความส าคัญเก่ียวข้องกัน 
  2) การเงินและคุณค่าทางกายภาพของโลจิสติกส์เพื่อธุรกิจและสามารถวัดผลได้ 
  3) วัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์ที่เก่ียวข้องกับระดับการบริการที่ตอบสนองแก่ลูกค้า 
  4) รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์เพ่ือสร้างการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
  5) การบริการลูกค้าแต่ละราย การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า กระบวนการ
สั่งซื้อ และความสามารถขนส่งที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนแผนทั้งหมด 
  6) โครงสร้างในรายละเอียดของโครงการที่ส าคัญที่สุดของโลจิสติกส์หรือแผนการ
ปฏิบัติการ แผนเอกสารต้นทุนที่เก่ียวข้องจังหวะเวลา และผลกระทบทั้งหมดต่อธุรกิจ 
  7) การพยากรณ์แรงงานและความต้องการเงินทุน 
  8) งบการเงินของโลจิสติกส์ แสดงรายละเอียดของต้นทุนปฏิบัติการ ความต้องการ
เงินทุน และกระแสเงินสด ในระดับกลวิธีและแผนกลยุทธ์ 
 ระดับกลวิธีแผนกลยุทธ์ควรครอบคลุมอย่างน้อยตามรายการ ดังนี้ 
 1) กลยุทธ์ลงทุนสินค้า นโยบายระดับสินค้าตงคลัง กลยุทธ์การเดิมเต็ม การจัดล าดับ
ความแตกต่าง (แนวคิด ABC) เป้าหมายการหมุนเวียนสินค้า และการก าหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้า 
 2) กลยุทธ์การคลังสินค้า จ านวนจุดเก็บสินค้า การใช้คลังสินค้าสาธารณะ การ
ออกแบบ วางผังคลังสินค้า และวิธีการเคลื่อนย้ายพัสดุ 
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 3) กลยุทธ์การขนส่ง ขนส่งเองหรือว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่ง การตัดสินใจส่งเอง
หรือเช่า ให้ลูกค้ามารับสินค้าเองหรือจัดส่งตรงให้ลูกค้า หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ มีเป้าหมายการใช้ประโยชน์
จากยานพาหนะและแยกรูปแบบการขนส่ง 
 4) กลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้า นโยบายวงจรจ ากัดเวลาสั่งซื้ อ กลยุทธ์การ
ตอบสนองลูกค้าท่ีแตกต่างระบบกระบวนการสั่งซื้อ กลยุทธ์การคืนสินค้า การเรียกร้อง สินค้าเสียหาย 
และรายงานสถานะค าสั่งซื้อ 
 แผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ควรมุ่งเน้นในระดับแนวคิด (กลยุทธ์และโครงสร้าง) ตามที่ระบุไว้ใน
ภาพที ่2-5 อย่างไรก็ตาม ควรรวมถึงรายละเอียดที่เพียงพอที่สามารถระบุกลยุทธ์ที่เหมาะสมในระดับ
กลวิธี ส่วนรายละเอียดของการปฏิบัติการไม่ควรละเลยข้อยกเว้นส าหรับพ้ืนที่ที่มีผลกระทบโดยตรงใน
ระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-5 กลยุทธ์โลจิสติกส์ 

 
 

การพิจารณาซัพพลายเชน 

 วิเคราะห์อตุสาหกรรม 

 วิเคราะหล์ูกค้า 

 กลยุทธ์การวางต าแหน่งการแข่งขัน 

การพิจารณาการตลาด 

 วิจัยตลาด 

 การก าหนดกลุ่มตลาด 

 กลยุทธ์การเจาะตลาด 

กลยุทธ์โลจสิติกสธ์ุรกิจ 

 แนวคิดโลจิสติกส ์

 นโยบายการบริการลูกค้า 

 กลยุทธ์ช่องทางสู่ตลาด 

 การออกแบบเครือข่าย 

 ข้อตกลงความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศโลจสิติกส ์

 กลยุทธ์การจดัการพสัดุและการจดัการการกระจายสินคา้ 

 ระบบการจัดการค าสั่งซื้อ 

 ทรัพยากรมนุษย์และการพยากรณค์วามต้องการเงินทุน 
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 2.3.6 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อโลจิสติกส์ 
   ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อโลจิสติกส์ มีดังนี้ (ประจวบ กล่อมจิตร, 2556) 
 การสื่อสารปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรใดมีการสื่อสารที่ทันสมัยย่อมสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลจิสติกส์ (The Technology for Supply Chain) การ
สื่อสารในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรที่มีการสื่อสารที่ทันสมัยจะได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
และประสบความส าเร็จได้เร็วและง่ายกว่าองค์อ่ืน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสื่อสารเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจจะเชื่อมโยงสารสนเทศทั้งหมดใน      โลจิ
สติกส์ เนื่องจากความต้องการในการรวม การวางแผน การควบคุม และการวัดผลการด าเนินงาน
ร่วมกันทั้งระบบ 
 ระบบสารสนเทศในเครือข่ายโลจิสติกส์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 
เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเกือบทุกกระบวนการในองค์กร  ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลแบบทันเวลา         
(Real Time) การใช้อุปกรณ์ติดตามต าแหน่งรถบรรทุก (Geographic Positioning System: GPS) อุปกรณ์
ติดตามต าแหน่งสินค้าแบบรายชิ้น (Radio Frequency Identification: RFID) นอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังถูกน าไปพัฒนาในทางธุรกิจอีกมาก ฮาร์ดแวร์ที่น ามาใช้ในเครือข่ายโลจิสติกส์มีหลายรูปแบบ เช่น 
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ที่ใช้เป็นระบบ
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) ที่ใช้ภายในองค์กร โดยน าซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจ 
(Enterprise Software) คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning: ERP) 
มาประยุกต์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้รูปแบบ E-commerce ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 
Support System: DSS) และวิธีการอ่ืน เช่น การโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตรวจมูลค่าหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ การรับอีเมล์ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และก าลังมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ด้าน 
 การจัดระบบสารสนเทศจะท าให้องค์กรมีการสื่อสารที่รวดเร็ว เพราะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่ง
ข่าวสารได้รวดเร็วมาก บางซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในขณะเดียวกัน 
สามารถลดการใช้กระดาษลงได้เป็นจ านวนมาก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce E-Business) คือ 
การท าธุรกิจขึ้นกับการประมวลผลและการส่งข้อมูลที่มีข้อความ เสียง และภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาข้อมูลแบบดิจิตอลในระบบออนไลน์ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ การขายตรง การให้บริการกลังการขาย ปัจจุบันตลาดมีการซื้อขายผ่าน
ช่องทางพาณิชย์มีจ านวนมาก และแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีเพราะต้นทุนต่ า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
โดยไม่จ ากัดเวลา และรวดเร็วมาก E-commerce จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบเครือข่าย (Internet Intranet และ Extranet) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ และการ
บริหารองค์กรมี 4 รูปแบบ ได้แก่ 
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 1) ระบบลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การรับสั่งซื้อสินค้า บริการ และข่าวสารที่ลูกค้าสนใจ 
 2) การติดต่อกับแหล่งวัตถุดิบ เช่น การค้นหาแหล่งวัตถุดิบ และการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
 3) การส่งข้อมูล รับข้อมูล หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ    
 4) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ และสถานีโทรทัศน์ 
 2.3.7 ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีดังนี้ (ประจวบ กล่อมจิตร, 2556) 
 1) การบริหารลูกค้า (Customer Relatonship Management : CRM) เป็นกระบวนการ
ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
  1.1) การตลาด  
  1.2) การขาย 
  1.3) การบริหารค าสั่งซื้อ 
  1.4) ศูนย์บริการ/รับแจ้ง 
 2) การบริหารโซ่อุปทานภายใน (Internal Supply Chain Management : ISCM) คือ การรวม
กระบวนการทั้งหมดในการวางแผน เพ่ือให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งกระบวนการของ ISCM มีดังต่อไปนี้ 
  2.1) การวางแผนกลยุทธ์ 
  2.2) การวางแผนความต้องการ 
  2.3) การวางแผนจัดซื้อ-จัดหา 
  2.4) การท าตาม Order ลูกค้า 
  2.5) การบริการภาคสนาม 
 3) การบริหารผู้ขาย (Supplier Relationship Management : SRM) เป็นกระบวนการ
ระหว่างบริษัทกับผู้ขายในโซ่อุปาน ซึ่งมีกระบวนการส าคัญดังต่อไปนี้ 
  3.1) ออกแบบความสัมพันธ์ 
  3.2) แหล่งผู้ขาย 
  3.3) การเจรจาต่อรอง 
  3.4) การซื้อ-ขาย 
  3.5) การประสานงานกับผู้ขาย 
 4) หลักการประมวลข้อมูล (The Transaction Management Foundation : TMF) 
  4.1) ระบบซอฟต์แวร์ของกิจการ (ERP) 
  4.2) ระบบรุ่นใหม่จะเน้นความเป็นอัตโนมัติให้ประมวลผลง่าย และสร้างวิธีการเก็บรวบรวม 
และดูข้อมูลของทั้งบริษัท 
  4.3) คุณค่าของ TMF คือ ตัดสินใจที่ดีข้ึน 
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  4.4) คุณค่าส่วนเพ่ิมของ TMF คือ การใช้ร่วมกันได้ของ 3 กระบวนการหลัก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-6 ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโซ่อุปทาน 
 
 2.3.8 การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ 
  การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ มีดังนี้ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) 
  ระบบโลจิสติกส์ที่น าเอามาให้บริการแก่ลูกค้ามาเกี่ยวข้อง สามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิผล ท าให้งานด าเนินงานตรงต่อเวลา มีข้อมูลที่แม่นย า การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
ต้องสอดคล้องและขนานกับการไหลของวัสดุ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในสถานการณ์ที่โลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอบเขตงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การตลาดปัจจุบันเน้นการแข่งขันที่
สูงขึ้น ฉะนั้นจ าเป็นและต้องการตอบสนองต่อระบบโลจิสติกส์ที่มากข้ึน สารสนเทศเป็นกุญแจส าคัญที่
ใช้ตอบสนองต่อความต้องการในการให้บริการแก่ลูกค้า ฉะนั้นต้องจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ระบบซึ่งส าคัญมากกว่าเทคโนโลยีอ่ืน การออกแบบจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการรวบรวมความ
ต้องการระบบหนึ่งที่น ามาใช้ในการจัดหา หรือพัฒนาระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ซึ่งความต้องการนี้
จะไม่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่อความต้องการของระบบถูกก าหนดขึ้น จ าเป็นต้องออกแบบตามที่ต้องการเพ่ือน าไปใช้
งานโดยขั้นตอนเริ่มจากก าหนดความต้องการระบบ การวิเคราะห์ระบบ เพ่ือแปลเข้าสู่ระบบการใช้
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งานของผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมเมอร์เป็นผู้พัฒนาระบบ การสื่อสารจะด าเนินการผ่ าน
กระบวนการเป็นมาตรวัดที่จะใช้ในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ผู้ใช้งานต้องเกี่ยวข้อง
ในทุกขั้นตอนการพัฒนาระบบ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้งานต้องการแบบนั้นจริง เพ่ือให้ เป็น
โปรแกรมท่ีใช้ประโยชน์ได้เต็มที ่
 2.3.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านโลจิสติกส์ 
  ประจวบ กล่อมจิตร (2556) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านโลจิสติกส์ มีดังนี้  
  1) ผู้บริหารใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านโซ่อุปทานตัดสินใจได้ทุกข้ันตอน 
  2) ท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมของโซ่อุปทานดีที่สุด แทนที่จะเป็นเฉพาะบางหน่วยงาน 
  ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (2558) ได้กล่าว
ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านโลจิสติกส์ มีดังนี้ 
  1) ช่วยให้การท าธุรกรรม และกระบวนการท างานขององค์การเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ท าให้
เกิดความถูกต้องรวดเร็ว 
  2) ช่วยให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่
นิยมเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันจะพึงพอใจกับการให้บริการมาก 
  3) ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน รวดเร็ว ท าให้การด าเนินงานทั้งสองฝ่ายสามารถ
ประสานกันได้ง่าย 
  4) ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น สร้างช่องทางการขาย และจัดจ าหน่ายมากขึ้น 
เพ่ิมความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า  
 2.3.10 ประเภทของระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์  
 ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Logistics) นั้น อาจจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ ตามขนาดของการเชื่อมโยงและจ านวนของหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
(ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558) 
 ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์  (E-Logistics) ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม อาจกล่าวได้ว่า ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจต่างชาติและธุรกิจในประเทศขนาดใหญ่ มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์การ และการเชื่อมโยงกับส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ หรือ
ส านักงานสาขา ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงเฉพาะองค์การ เชื่อมกับลูกค้า หรือคู่ค้า มีจ านวนของ
หน่วยงาน หรือองค์การที่เกี่ยวข้องในระดับธุรกิจมากน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การและเครือข่าย
ของธุรกิจ โดยในส่วนนี้เป็นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ และสนองตอบกับกระบวนการท างานของแต่ละ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Logistics) ในภาครัฐ ถือเป็นระบบที่
ด าเนินการในภาพรวมของกระบวนการโลจิสติกส์ เพ่ือการเชื่อมโยงประสานการท างานของภาคธุรกิจ
กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร การท่าเรือฯ หรือการท่าอากาศยาน หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก ากับควบคุม และพิธีการต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กรมปศุสัตว์ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นต้น และเพ่ือใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับองค์การขนส่งและการเงิน เช่น องค์การเดินเรือ 
สายการบิน ธนาคาร และสถาบันการเงิน องค์การประกันภัย ผู้ให้บริการเสริมต่างๆ ผู้ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น ISP Gateway โดยทิศทางการพัฒนาระบบ E-Logistics 
ของภาครัฐ จะมุ่งเน้น เพ่ือการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบโลจิ
สติกส์ ให้สามารถสนองตอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค ปัจจุบันมีการ
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลภาครัฐและภาคการขนส่งในกระบวนการน าเข้าส่งออก และโลจิ
สติกส์ให้เป็นการบริการเบ็ดเสร็จจาก หน้าต่างเดียว (Single Window Entry) โดยบทบาทความรับผิดชอบ
หลักของหน่วยงานต่างๆ คงเดิม พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดและทดแทนเอกสารกระดาษ มุ่ง
ไปสู่ระบบการค้าไร้กระดาษ (Paperless Trade) ทั้งธุรกรรมภาครัฐ และภาคธุรกิจและพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการท า Data Crossing และลดการ
ตรวจสอบเอกสารกระดาษ  
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.4.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
   เนตร์พัณณา ยาวิราช (2550: 2) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่
ผู้บริหารปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยบุคลากรและ
ทรัพยากรทางการบริหาร หากพิจารณาในมุมกว้างแล้วจะพบว่าการจัดการประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ 
ดังนี้ 1. เป็นกระบวนการของการด าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน 2. เน้นที่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร และ3.การท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยผสมผสานบุคลากรและทรัพยากร
ทางการบริหารเข้าด้วยกัน 
   พัชสิรี ชมพูค า (2552: 5) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินการในการวางแผน
ตัดสินใจ การจัดองค์กร การน า และการควบคุมทรัพยากรพ้ืนฐานขององค์กร ได้แก่ ทรัพยากรการเงิน 
สินทรัพย์ถาวร ข้อมูล และทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ประจวบ กล่อมจิตร (2556: 23) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่ง
สู่เป้าหมายขององค์กรการท างานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ หรือเป็นกระบวนการ
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ออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลท างานร่วมกันในกลุ่ม ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่
ผู้บริหารปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัย
ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และข้อมูล
สารสนเทศ เป็นต้น 

 2.4.2 รูปแบบการบริหารจัดการ 
   ผู้บริหารจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายของรูปแบบการบริหารจัดการ
ดังนี้ (พัชสิรี ชมภูค า, 2552: 13 - 17) 
 1) การจัดการเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือให้สามารถเอาชนะคู่แข่งและ
อยู่รอดได้ องค์กรต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งหมายความว่าองค์กร
จะต้องสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1.1) ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน (Cost) ในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลากหลายได้ง่ายขึ้น ไม่เป็นการ
ยากส าหรับผู้บริโภคที่จะตรวจสอบข้อมูล เปรียบเทียบราคาของสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อ 
ธุรกิจใดที่สามารถน าเสนอสินค้าดีในราคาที่ต่ าจึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่า วิธีการหนึ่งคือ 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีของเสียหรือความเสียหายให้น้อยที่สุด แม้จะเป็นเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ  หากธุรกิจไม่มองข้ามแล้วก็สามารถช่วยประหยัดต้นทุนและท าให้สามารถตั้งราคาสินค้า
หรือบริการที่ดึงดูดใจลูกค้าได้ 
   1.2) ความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพ (Quality) ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น 
ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้าและบริการที่มีราคาถูก แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่ง
คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะและรูปร่างทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งก่อให้เกิดความพอใจ
ตามท่ีลูกค้าต้องการ การใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสมพอดี มีคุณค่าต่อผู้บริโภคโดย
ลูกค้าเป็นผู้ตัดสิน นั่นคือคุณภาพอยู่ที่ความพอใจของลูกค้า ในอดีตที่ผ่านมามองการควบคุมคุณภาพ
เกิดขึ้นเมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขดูจ านวนสินค้าที่ช ารุด
เสียหายก่อนที่จะถึงมือลูกค้า แต่ในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพจะเห็นตั้งแต่ในแนวทางป้องกัน เพ่ือไม่ให้
ความเสียหายเกิดขึ้น การใช้แนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ในทุก
ด้านของการด าเนินงาน ไม่เพียงแต่ธุรกิจที่ผลิตสินค้าเท่านั้นที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพ ธุรกิจในส่วน
ของบริการก็เน้นเรื่องของคุณภาพการบริการเช่นกัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า อันจะน ามาซึ่ง
ความเป็นหนึ่งของธุรกิจ 
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   1.3) ความได้เปรียบในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมเป็นการคิดสิ่งใหม่ ๆ 
ขึ้นมา โดยไม่จ าเป็นที่ต้องเป็นเพียงสินค้าหรือบริการใหม่เท่านั้น แต่ยังอาจหมายรวมถึงกระบวนการ
ใหม่ในการท างาน ในปัจจุบันและอนาคตองค์กรจ าเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรม เพ่ือก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่างเกิดขึ้นในธุรกิจ การที่องค์กรจะได้มาซึ่งนวัตกรรมนั้น
ต้องมาจากบุคลากรขององค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกันเป็นทีม 
   1.4) ความได้เปรียบในเรื่องความเร็ว (Speed) นอกจากราคาและคุณภาพแล้ว อีกสิ่ง
หนึ่งที่ลูกค้าต้องการ คือ ความรวดเร็ว ถ้าก าหนดให้ทุกอย่างเท่ากันใครที่เร็วกว่าย่อมเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าจะ
เป็นความรวดเร็วในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความรวดเร็วในการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ความรวดเร็วจะสามารถสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันได้อย่างดี    
  2) การจัดการในความหลากหลาย ผู้บริการที่มีประสิทธิผลต้องสามารถรับมือกับความ
หลากหลายได้ เพราะจะช่วยให้การท างานในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และดึงดูดรักษาคนที่มีคุณภาพ
ไว้ในองค์กร ค าว่าหลากหลาย (Diversity) หมายถึง การที่แต่ละมีความเหมือนและความแตกต่างในด้าน
ต่างๆ เช่น เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ พ้ืนฐานการศึกษา และรสนิยมทางเพศ เป็นต้น ถึงแม้ว่าหลาย
คนยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดการในความหลากหลายขององค์กรในประเทศไทยนัก เนื่องจาก
มองว่าความหลากหลายหมายถึงเฉพาะในเรื่องเชื้อชาติ แต่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ความหลากหลาย
นั้นครอบคลุมถึงอีกหลายมุม รวมทั้งในประเทศไทย 
  3) การจัดการส าหรับโลกาภิวัฒน์ โลกทุกวันนี้เหมือนว่าเล็กลงเพราะการส่งผ่านข้อมูล 
การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างส่วนต่างๆของโลกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมาก  
องค์กรเองจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเป็นโลกาภิวัฒน์นั้น บางองค์กรอาจต้องเข้าไปแข่งขันอ่ืน
ภายในประเทศ หรือหาโอกาสตลาดทางการค้านอกประเทศ ซึ่งการเข้าไปในตลาดต่างประเทศอาจ
เป็นรูปแบบของการน าเข้า-ส่งออก การร่วมทุนในกิจการต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศ ความเป็นโลกาภิวัฒน์ยังส่งผลต่อถึงองค์กรที่แม้ไม่ได้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ แต่ก็
มีองค์กรธุรกิจอ่ืนจากต่างประเทศที่ขยายธุรกิจเข้ามาแข่งขันในประเทศและแย่งชิงส่วนแบ่งธุรกิจไป 
ดังเช่นร้านโชว์ห่วยที่ก าลังประสบกับปัญหาการถูกคุกคาม และแข่งขันจากธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ  
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องเข้าใจกระแสโลกาภิวัฒน์ และหาโอกาสที่เกิดขึ้น
จากความเป็นโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งมีความสามารถที่จะจัดการรับมือกับความท้าทายที่ตามมากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ เช่น การเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอันส่งผลถึง 
รสนิยมผู้บริโภคพฤติกรรมพนักงานที่แตกต่างกัน และความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ 
  4) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีมีความส าคัญกับชีวิต แต่
เทคโนโลยียังมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ เทคโนโลยีท าให้สิ่งต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น และท า
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ให้สิ่งต่างๆ มีความง่ายขึ้น ความท้าทายที่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คือ การสื่อสาร การ
ขนส่ง การเดินทาง จ านวนข้อมูลที่มากขึ้น เป็นต้น ผู้บริหารยุคใหม่ต้องพร้อมที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัจจุบันมีการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์         
(E-business) ซึ่งหมายถึง การด าเนินธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่เพียงแต่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทาง 
การซื้อ-ขายสินค้า แต่ยังใช้อินเตอร์เน็ตในหน้าที่ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
พนักงาน และการสร้างหุ้นส่วนธุรกิจกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศยังน าพาสู่การเกิดรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
ซึ่งเป็นการท าการค้าขายบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งคาดการณ์ว่าบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงมีอีก
ต่อไปในอนาคต และผู้บริหารควรใช้ประโยชน์และปรับตัวให้ได้ 
  5) การจัดการอย่างมีจริยธรรม ปัจจุบันและอนาคตการจัดการอย่างมีจริยธรรมมีความ 
ส าคัญเพ่ิมขึ้นอย่างมาก หากด าเนินธุรกิจอย่างไม่มีจริยธรรม ท้ายที่สุดบริษัทก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้อีก
ต่อไป โดยเฉพาะสิ่งที่คนต้องการให้มีในตัวผู้น าเป็นอันดับแรกคือ ความซื่อสัตย์ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ได้
เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกเองก็ให้คุณค่าและความส าคัญกับการมีจริยธรรมอย่างมาก 

 2.4.3 กระบวนการของการบริหารจัดการ 
 Gulick (1937) ได้อธิบายว่า กระบวนการบริหารเป็นกระบวนการ POSDCORB โดยใช้
ตัวอักษรมาเรียงกันเข้าเป็นหลักการ คือ ขัน้ตอนที่ผู้บริหารปฏิบัติ 7 ประการ  
 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง เป็นการก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่าจะท า
อะไร เพ่ืออะไร และมีแนวทางจะปฏิบัติอย่างไร  
 2) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง เป็นการจัดสายงานแบ่งแยกอ านาจการ
บริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่บทบาทของแต่ละคนแต่ละต าแหน่งอย่างเด่นชัด  
 3) การสรรหา (Staffing) หมายถึง การจัดการหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งที่ได้จัดองค์กร
เอาไว้แล้ว มีการบรรจุงานฝึกฝนอบรมพัฒนาคุณภาพคน เพ่ือจะได้ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 4) การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) หมายถึง เพ่ือการบอกทิศทางการท างาน เสนอแนะ
วิธีท างานหลังจากท่ีได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่าควรจะท าอะไรบ้างอย่างไรไปในทิศทางใด  
    5) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง อันได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อยและบุคคลในต าแหน่งต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันได้ซึ่งอาจจะต้องใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การสื่อสาร การก าหนดระเบียบแบบแผนในการท างาน เป็นต้น 
 6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การท างานทุกอย่างจะต้องมีการรายงานไปยัง 
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปว่าตนเองได้ท าอะไรบ้าง อย่างไร ได้ผลอันใด  
    7) การจัดท างบประมาณ (Budgeting) หมายถึง ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกิจกรรม
กระบวนการ POSDCORB นี้ เป็นกระบวนการซึ่งเป็นวงกลม กล่าวคือ จะเริ่มจากการวางแผนต่อไป
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เรื่อยๆ ตามล าดับถึงการจัดงบประมาณ และผลจากการจัดงบประมาณก็จะส่งผลกระทบไปยังการ
วางแผนในครั้งต่อไปเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลา 
 Fayol (1967) ได้อธิบายว่ากระบวนการบริหารประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญๆ 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1) การวางแผน (Planning) คือ การคิดกะการล่วงหน้าหรือก าหนดสิ่งที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
 2) การจัดองค์กร (Organizing) คือ การจัดให้มีโครงสร้างของสายงานต าแหน่งงาน
และอ านาจหน้าที่ในองค์กร  
 3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ การดูแลสั่งการให้งานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย  
 4) การประสานงาน (coordinating) คือ การดูแลควบคุม และอ านวยความสะดวกให้ 
ผู้ท างานสามารถท างานได้โดยสะดวกเต็มความสามารถ  
 5) การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมให้งานที่ด าเนินการด าเนินไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้  
   ประจวบ กล่อมจิตร (2556) กระบวนการของการบริหารจัดการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้  
    1) การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผน
เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งท าได้โดยการให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่
ต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศัยการก าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าพ้ืนฐานของการจัดการ
โดยทั่วไปเป็นงานของผู้บริหาร การวางแผนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ความส าเร็จและการประเมินกลยุทธ์ เพราะการจัดการองค์กร การจูงใจ การจัดบุคคลเข้าท างาน และ
กิจกรรมควบคุมขึ้นอยู่กับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานใน
องค์กร 
    การวางแผนจะช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีจากโอกาสภายนอก และท าให้เกิดผล
กระทบจากอุปสรรคภายนอกต่ าที่สุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเพ่ือคาดคะเนเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนประกอบด้วยการพัฒนาภารกิจ (Mission) การคาดคะเนเหตุการณ์
ปัจจุบัน เหตุการณ์อนาคต และแนวโน้ม การก าหนดวัตถุประสงค์และการเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ 
    การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดและสามารถก าหนด
เป้าหมายได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นต้องการให้องค์กรติดตามในลักษณะเชิงรุก (Proactive) มากกว่าที่
จะเป็นเชิงรับ (Reactive) องค์กรที่ประสบความส าเร็จจะต้องควบคุมอนาคตขององค์กรมากกว่าที่จะรอ
รับผลจากอิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ (Decision Making) ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน การปรับตัวเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ 
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และคู่แข่งขันทั่วโลก จุดเริ่มต้นของความส าเร็จที่ดีของธุรกิจ คือ การวางแผนที่เหมาะสม เห็นผลได้จริง 
ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และทรงประสิทธิภาพ 
    2) การจัดการองค์กร (Organizing) จุดมุ่งหมายการจัดการองค์กร คือ การใช้ความ
พยายามทุกกรณี โดยการก าหนดงานและความส าคัญของอ านาจหน้าที่ การจัดการองค์กร หมายถึง การ
พิจารณาถึงสิ่งที่ต้องการท า และผู้ที่จะท ารายงานมีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของธุรกิจที่มีการจัดการ
องค์กรที่ดี สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขัน และสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ ธุรกิจที่มีการ
จัดการองค์กรที่ดีสามารถจูงใจผู้บริหารและพนักงานให้มองเห็นความส าคัญของความส าเร็จขององค์กร 
     การก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน(Work Specialization) โดยแบ่งงานประกอบด้วย 
งานที่ก าหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนก และการมอบอ านาจหน้าที่ (Delegating Authority) การ
แยกงานออกเป็นงานย่อยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน (Job Description) และคุณสมบัติของงาน 
(Job Specification) เครื่องมือเหล่านี้มีความชัดเจนส าหรับผู้บริหารและนักงาน ซึ่งพนักงานต้องการ
ทราบลักษณะของงาน 
     การก าหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) ขนาดการ
ควบคุม (Span of Control)และสานการบังคับบัญชา (Chain of Command) การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
ต้องการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง เพราะต าแหน่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นหรือลดลงหรือรวมกัน โครงสร้าง
องค์กรจะต้องระบุถึงวิธีใช้ทรัพยากรและวิธีการซึ่งวัตถุประสงค์มีการก าหนดขึ้นในธุรกิจ การสนับสนุน
ทรัพยากรและก าหนดวัตถุประสงค์ตามสภาพทางภูมิศาสตร์จะแตกต่างจากโครงสร้างด้านผลิตภัณฑ์
หรือลูกค้า 
    3) การน าการสั่งการ (Leading/Directing) เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจพนักงานให้
ปฏิบัติงานและน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการสมาชิกในองค์กร
ท างานร่วมกันได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การ
น าหรือการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป เช่น ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
การจูงใจ การติดต่อสื่อสารในองค์กร และการท างานเป็นทีม เป็นต้น หน้าที่ในการน าหรือผู้สั่งการนี้ มี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่อ่ืน เพราะผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของผู้สั่งการอย่างมีคุณภาพ ถ้า
ไม่เช่นนั้น แผนงานที่วางไว้ตลอดจนทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้อาจไม่เกิดประสิทธิผล ถ้าผู้บริหารด าเนิน
กิจกรรมด้านการสั่งการไม่ดีพอ ดังนั้นการสั่งจึงเป็นเรื่องของความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่จะชักจูงให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติงานไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามต้องการ 
    4) การควบคุม (Controlling) การใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กรถือว่าเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพ่ือรักษาให้องค์กร
ด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในเวลาที่ก าหนดไว้ องค์กร
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หรือธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมที่ไร้ประสิทธิภาพ 
และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเรื่องของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลับกัน คือ มีการ
ควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจึงเป็นหน้าที่หลักทางการบริหารที่ มี
ความส าคัญ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการบริหาร 
   พัชนี นนทศักดิ์และคณะ (2552) กล่าวว่า กระบวนการของการบริหารจัดการแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอนดังนี้  
    1) การวางแผน (Planning) รวมถึงการก าหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร การร่างรูปแบบงานว่าควรด าเนินงานอย่างไร และก าหนดว่าจะด าเนินงานเมื่อไร กิจกรรม
ของการวางแผนเน้นที่การบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารวางแนวทางอย่างชัดเจนว่าองค์กรจะต้องท าเช่นไร
เพ่ือประสบความส าเร็จไว้ในแผนการด าเนินงานของพวกเขา การวางแผนครอบคลุมถึงความส าเร็จของ
องค์กรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 
    2) การจัดการองค์กร (Organizing) การจัดการองค์กรอาจกล่าวได้ว่าเป็นการมอบหมาย
งานอันเกิดจากการวางแผนงานให้บุคลากรหรือกลุ่มบุคลากรภายในองค์กร จากนั้นการจัดการองค์กรจะ
สร้างกลไกเพ่ือให้แผนงานด าเนินการได้ เมื่อบุคลากรภายในองค์กรได้รับมอบหมายงานเพ่ือสนับสนุน
เป้าหมายขององค์กร งานที่ได้รับการจัดการอย่างดีแล้วจะส่งผลให้งานของพนักงานสนับสนุนความส าเร็จ
ของแผนก ซึ่งจะสนับสนุนความส าเร็จของฝ่าย และในที่สุดจะสนับสนุนความส าเร็จขององค์กร  
    3) การชี้น า (Influencing) การชี้น าเป็นภาระหน้าที่เบื้องต้นอีกประการหนึ่งภายใน
กระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งยังเป็นที่รู้จักในอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการจูงใจ การชักน า การชี้น า หรือการ
กระตุ้น ภาระหน้าที่นี้ให้ความส าคัญแก่บุคลากรภายในองค์กรเป็นอันดับแรก การชี้น าเป็นเหมือนการ
น าพากิจกรรมของสมาชิกองค์กรด าเนินไปสู่การบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมายสูงสุดของการชี้น าคือการ
เพ่ิมผลผลิต โดยปกติแล้วภาวะงานที่เน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับของผลผลิตในระยะยาวที่สูงกว่า
ภาวะงานที่มุ่งเน้นภาระหน้าที่ เพราะคนมักไม่ค่อยชอบภาวะงานในสถานการณ์หลัง 
    4) การควบคุม (Controlling) การควบคุมเป็นภาระหน้าที่การบริหารจัดการของผู้บริหาร 
      4.1) รวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลการท างานที่ผ่านมาภายในองค์กร 
      4.2) เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
      4.3) จากการเปรียบเทียบนี้จึงตัดสินใจว่าองค์กรควรปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ 
    การควบคุมเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ผู้บริหารเก็บข้อมูลต่อเนื่องและท าการเปรียบเทียบ 
จากนั้นพยายามหาแนวทางใหม่ในการปรับปรุงองค์กรเพ่ือพัฒนาการผลิต 
 
 



41 

 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2-7 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการทั้ง 4 ประการ 
 

   จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การวางแผน 2) การจัดการองค์กร 3) การชี้น า 4) การควบคุม 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 2.5.1 ความหมายของสมรรถนะ 
    Spencer and Spencer (1993: 3) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล โดยการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
    Parry (1997: 137) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง กลุ่มของความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่ง
งานหนึ่งๆ ซึ่งกลุ่มของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ 
และสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดย
ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 
  ประจักษ์ ทรัพย์อุดม (2550: 3) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
(Behavior) ที่จ าเป็น และมีผลให้บุคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน ซึ่ง
สมรรถนะของคนเกิดได้จาก 3 ทางคือ 1) เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 2) เกิดจากประสบการณ ์     
การท างาน 3) เกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา 

Organizational 
Goals 

Planning 

Organizing 

Controlling Influencing 
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  สุจิตรา ธนานันท์ (2552: 87) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ศักยภาพหรือ
ขีดความสามารถ ซึ่งเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ 
และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป  
 พลสันห์ โพธิ์ศรีทอง (2553) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม หรือ
พฤติกรรมของคนเกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Abilities) และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ ลักษณะนิสัย (Trait) หรือชาวบ้านเรียกว่าสันดาน แรงจูงใจ (Motive) บุคลิกภาพ
(Personality) ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self - image) บทบาทที่แสดงออกในสังคม (Social Role) ที่ท าให้
บุคคลปฏิบัติงานได้ส าเร็จ และบรรลุผลส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กรในที่สุด 
 เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม (2553) กล่าวว่า สมรรถนะว่า หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม     
ที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป 
     จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) 

ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน สามารถ

วัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรม

และการพัฒนา ดังนั้นองค์กรจึงต้องพิจารณาถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการ

สร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรในองค์กร 

 2.5.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 
  ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรนั้น แนวคิดเรื่องสมรรถนะนี้มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการมุ่ง
เสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชื่อว่าเมื่อพัฒนาคนให้มีความสมารถแล้ว  คน
จะใช้ความสามารถที่มีไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการน าเรื่องสมรรถนะมาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นหัวใจส าคัญ ต้องมีการพิจารณาว่า
บุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่างไร จึงจะท าให้องค์กรเหนือกว่าคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของ Competency 
ในด้านการพัฒนาบุคคล มีดังนี้ 
                   1) การเลือกสรรเพื่อให้ได้คนที่มีความสมารถเหมาะสมกับองค์กรและงาน 
                   2) การเลื่อนระดับ ปรับต าแหน่งงาน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
                   3) การพัฒนาฝึกอบรมความสามารถของบุคคลให้สอดคล้องกับต าแหน่งงาน 
                   4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
                  5) การบริหารผลงาน (Performance management) 
                   6) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) 
                   7) การโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่การงาน 
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                   8) การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ 
 สีมา สีมานันท์ (2553) กล่าวถึง ความส าคัญของสมรรถนะ มีดังนี้ 1. ช่วยให้บุคลากรมี
ความมุ่งมั่นและเข้มแข็ง เอาจริงเอาจังในงาน มีความกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อต่องานอย่างง่ายๆ         
2. บุคลากรมีจิตส านึกในความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะท างานให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 3. บุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะตามงานในหน้าที่ของตนและขององค์กร 4. บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร มีส่วนร่วมในความส าเร็จและมีความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวไปด้วยเมื่อองค์กรมีปัญหา 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความส าคัญของสมรรถนะ ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับ
การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานหรือการพัฒนาบุคคลให้ตรงกับความต้องการขององค์กร ช่วยตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้ชัดเจนขึ้น บุคลากรและองค์กรได้รับการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างานมากขึ้นจนทุกคนในองค์กรการมีความผูกพันร่วมกันสร้างงาน ผลิตงานเพ่ือไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
 2.5.3 ประเภทของสมรรถนะ 
    McClelland (1973: 1-7) กล่าวว่า แบ่งสมรรถนะออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1) สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้หรือทักษะ
พ้ืนฐานที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการท างาน เช่น ความสามารถในการอ่าน หรือความรู้ในสินค้าที่ตนขาย
อยู่ประจ า เป็นต้น ซึ่งสมรรถนะพ้ืนฐานเหล่านี้ ไม่ท าให้บุคคลมีผลงานที่แตกต่างจากผู้อ่ืน หรือไม่
สามารถท าให้บุคคลมีผลงานที่ดีกว่าผู้อ่ืนได้ ดังนั้นสมรรถนะในกลุ่มนี้จึงไม่ได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการมากนัก นักวิชาการบางกลุ่มถึงข้ันลงความคิดเห็นว่าความรู้และทักษะพ้ืนฐานเหล่านี้ ไม่ถือ
ว่าเป็นสมรรถนะ 
     2) สมรรถนะที่ท าให้บุคคลแตกต่างจากผู้อ่ืน (Differentiating Competencies) 
หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีผลการท างานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งสมรรถนะในกลุ่ม
นี้จะมุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ (รวมถึงค่านิยม แรงจูงใจ และทัศนคติ) เพ่ือ
ช่วยให้เกิดผลส าเร็จที่ดีเลิศในงาน อีกทั้งยังเป็นสมรรถนะที่นักวิชาการจ านวนมากให้ความส าคัญในการ
พัฒนาให้มีข้ึนในบุคคลมากกว่าสมรรถนะกลุ่มแรก 

   เทือ้น ทองแก้ว (2550) กล่าวว่า สมรรถนะแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคน
มีความสามารถเฉพาะตัวคนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น ความสามารถในการป้องกันตัว
ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม นักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้เลียนแบบได้ยาก ผู้เลียนแบบ
ต้องมีความพยายามสูงมาก 
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 2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการ
ท างานในต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์
ตัวเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น 
 3) สมรรถนะในองค์กร (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองค์กรเท่านัน้ 
  4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคล
ต้องมีหรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่มีตามหน้าที่รับผิดชอบ ซ่ึงต าแหน่งหน้าท่ีอาจเหมือนกันแต่ความสามารถตามหน้าท่ีต่างกัน 
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก 
ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในองค์กร
จ าเป็นต้องม ีทั้งนี ้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อาทิ ความรอบรู้เกี่ยวกับ
องค์กร ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้ และความรับผิดชอบ เป็นต้น 2) สมรรถนะด้านหน้าที่ (Functional 
Competency)  เป็นความสามารถของบุคคลตามหน้าที่ท่ีต่างกัน เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่าง
ที่ท าให้สามารถท างานที่สูงกว่า หรือซับซ้อนกว่าจึงท าให้เกิดผลส าเร็จที่แตกต่างกันของบุคคล        
3) สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) เป็นคุณลักษณะของบุคคลในองค์กรต้องมีทักษะ
ด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการน าไปปฏิบัติงาน โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงานนั้นๆ 
 2.5.4 ประโยชน์การก าหนดสมรรถนะ  
   ขีดความสามารถท่ีถูกก าหนดในแต่ละต าแหน่งงานสามารถท าประโยชน์ให้แก่ทั้งพนักงาน
และองค์กร มีดังนี้ (สุจิตรา ธนานันท์, 2552: 95 - 96) 
    1) ประโยชน์ในระดับพนักงาน ได้แก่ 
    1.1) สร้างความชัดเจนในการเชื่อมโยงล าดับชั้นของการเรียนรู้ การถ่ายโอนทักษะ 
คุณค่า และศักยภาพของความก้าวหน้าในอาชีพ 
    1.2) ช่วยท าให้ทางเลือกในการเปลี่ยนอาชีพนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผู้ที่ต้องการเปลี่ยน
อาชีพใหม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะที่มีอยู่ กับสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับอาชีพใหม่ 
    1.3) เพ่ิมความสามารถให้กับพนักงานในการถ่ายโอนทักษะและฝึกฝนทักษะที่
ต้องการของตลาด 
    1.4) แสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นมีทัศนคติและค่านิยมที่ชัดเจนต่อการเรียนรู้ และให้
ความส าคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
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    1.5) มีการทบทวนวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น และให้ข้อมูลย้อนกลับที่
ชัดเจนตามขีดความสามารถท่ีก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นการเตรียมการที่จะกระตุ้นหรือจูงใจ
พนักงานให้พยายามฝึกฝนตนเองให้เข้ากับมาตรฐานขององค์กร 
    2) ประโยชน์ในระดับองค์กร ได้แก่ 
    2.1) ช่วยในการจัดสมรรถนะที่มีอยู่เดิมกับสมรรถนะที่ต้องการให้เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง 
    2.2) ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิผลของการรับสมัครพนักงาน ด้วยการใช้วิธีการ
เปรียบเทียบสมรรถนะที่ต้องใช้ในงานกับขีดความสามารถที่ผู้สมัครแต่ละคนมีอยู่ 
    2.3) ช่วยให้องค์กรสามารถให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมเพ่ือลดช่องว่างทางทักษะ 
ด้วยการฝึกอบรมเฉพาะทักษะที่ต้องการตามลักษณะงาน 
    2.4) เกิดความคุ้มค่าในการฝึกอบรมตามความจ าเป็นทางอุตสาหกรรม 
   2.5) สร้างความเชื่อมั่นแก่องค์กรในการตัดสินใจในการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดทักษะแก่
พนักงานอย่างแท้จริง 
    2.6) ช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้ และผลลัพธ์จากการฝึกอบรมท าให้มีความ
เชื่อมั่นและเกิดความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น 
    2.7) เกิดความชัดเจนในการติดต่อสื่อสารในเรื่องทักษะ และความรู้ของพนักงาน 
    2.8) ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยใช้วิธีก าหนดสมรรถนะ
ที่ต้องการไปยังผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงโดยตรง 
   จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์การก าหนดสมรรถนะ หมายถึง การปรับ
ประยุกต์แนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในองค์กร จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน รวมถึงเป็นการวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมในทุกระดับขององค์กรได้ 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 รุธิร์ พนมยงค์ และกวิล กฤษเจริญ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ พบว่า ควรมีการจัดท าแผนด้านสวัสดิการผลตอบแทนที่มีความ
เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของพนักงานได้รวมทั้งมีการก าหนดความ
ชัดเจนในการก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้พนักงานรับทราบเพ่ือให้พนักงานมีความรู้สึกที่
มั่นคงในหน้าที่การงานของตนเอง ซึ่งทั้งในส่วนของการจัดท าแผนสวัสดิการ ผลตอบแทนและก้าวหน้าใน
อาชีพนี้ ควรมีการประชุมหารือกันทั้งองค์กร และประชาสัมพันธ์กันอย่างเป็นรูปธรรมให้พนักงานทุก
คนในองค์กรได้รับรู้ และมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีการส่วนหนึ่งในการสร้างความจงรักภักดี 
(Loyalty) ให้แก่พนักงานในองค์กรพนักงานไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีความกระตือรือร้น  พบว่า
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การจัดให้มีการอบรมโดยการให้รางวัล (Incentive) อาทิ ร่วมตอบค าถามหรือมีการแจกของต่างๆ 
ส าหรับคนที่เข้าร่วมอบรม จะเป็นการพัฒนาให้พนักงานเกิดความสนใจและซึมซับความรู้ต่างๆ ที่จะ
สามารถน าไปใช้กับงานได้หลังจากนั้น ก็จะให้พนักงานสามารถเสนอความคิดใหม่หรือข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างาน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมอยู่เสมอ 
 ธนิดา สุนารักษ์ และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง โครงงานการศึกษาปัจจัยชี้วัดที่เหมาะสมใน
การวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยก าหนดขอบเขตการ
ประเมินรวมทั้งหมด 5 ด้าน คือ การก าหนดกลยุทธ์องค์กร การวางแผน และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และความร่วมมือระหว่างองค์กรในระดับ 
SMEs ผู้วิจัยได้ยกข้อความบางส่วนประกอบงานวิจัยของตนเอง เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการ
วินิจฉัยระดับความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ส าหรับ SMEs โดยท าการประเมินการวางแผนและความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยชี้วัดคือความเหมาะสมของการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์กับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ความเข้าใจในแนวโน้มของตลาดสินค้าและการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
อย่างแม่นย า ความแม่นย าในการวางแผนและความสามารถในการปรับแผนการท างานด้าน  SCM 
(Logistics Scorecard) การวางแผนการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างถูกต้องและแม่นย า การมีขั้นตอน 
การท างานกระบวนการท างานที่มีมาตรฐานและชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ชนนิกานต์ รอดมรณ์ และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของหอผู้ป่วยในโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายในโรงพยาบาลมุ่งเน้นที่กระบวนการไหล
ของกิจกรรมและสารสนเทศโดยเลือกปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของหอผู้ป่วยเด็ก
ในกระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน เนื่องจาก ปัจจุบันพบปัญหาว่ามีผู้ป่วยเร่งด่วนที่รอรับเข้ามา 
แต่ผู้ป่วยเก่ายังไม่สามารถกลับบ้านได้ เพราะติดอยู่กับขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้เวลานาน วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยนี้ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในกระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน  
(Discharge Process) ในหอผู้ป่วยเด็กเพ่ือลดเวลาและแก้ปัญหาการรอคอย ซึ่งจะส่งผลให้โรงพยาบาล
สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 พฤกษา เครือแสง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง สถานะทางกฎหมายของ Incoterms ตามกฎหมายไทย
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ พบว่า ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่ยอมรับถึงสภาพบังคับ
ทางกฎหมายของ Incoterms แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงหลักของการเคารพการตัดสินใจที่ตกลงกัน
ระหว่างคู่สัญญาตราบเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อ
เกิดปัญหากรณีพิพาทระหว่างคู่สัญญาในทางการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวเนื่องกับค าเฉพาะทาง
การค้า Incoterms ขึ้นสู่ศาลไทย และในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลไทยหากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าต้องใช้กฎหมายไทยในการวินิจฉัยตัดสินข้อพิพาทดังกล่าว  กฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ ทางการค้าระหว่างประเทศยังไม่มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย์มาปรับใช้กับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศซึ่งบางส่วนอาจสามารถปรับใช้ได้ในทาง
การค้า เพราะไม่มีความแตกต่างมากนัก แต่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางส่วน
ก็ไม่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในทางการค้าระหว่างประเทศ ท าให้การตัดสินข้อพิพาทของศาลไทย
บางครั้งเป็นไปในทางท่ีขัดกับหลักการปฏิบัติในทางการค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดผลกระทบตามมา
อย่างมากมาย ประเด็นปัญหาที่ส าคัญของข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับ 
Incoterms ประการแรก คือ กรณีที่คู่สัญญามิได้ตกลงกันโดยชัดแจ้งให้น า Incoterms มาบังคับใช้กับ
สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศศาลไทยจะน า Incoterms มาปรับใช้ได้หรือไม่ หรือประการที่สองแม้
คู่สัญญาจะระบุให้น า Incoterms มาใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ แต่ Incoterms มี
สถานะอย่างไรตามกฎหมายไทย ทั้งสองกรณียังคงเป็นปัญหาที่ปัจจุบันยังไม่มีค าตอบที่แน่ชัด เพราะ
กฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีผู้รู้หลายท่านเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาแต่ยังไม่มีข้อยุติที่แน่ชัดผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาในประเด็นข้างต้นและได้เสนอแนว
ทางแก้ไขแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 1. ยกสถานะ Incoterms เป็นกฎหมายโดยการบัญญัติ
พระราชบัญญัติว่าด้วยค าเฉพาะทางการค้า หรือที่เรียกว่า Incoterms ซ่ึงแนวทางนี้เป็นแนวทางที่มี
ความชัดเจนในเรื่องการแก้ไขสถานะทางกฎหมายให้สามารถบังคับได้ตามกฎหมายไทย แต่ข้อด้อยของ
แนวทางแก้ไขนี้เป็นกรณีท่ีบทบัญญัติจะไม่ครอบคลุมเพราะ Incoterms ก าหนดเพียงเงื่อนไข สิทธิหน้าที่
ของผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น 2. แก้ไขกฎหมายให้ยอมรับสถานะของ Incoterms โดยการบัญญัติ
พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศขึ้น โดยการน าอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่า
ด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายแม่แบบ (Model Law) และผนวกค าเฉพาะ
ทางการค้า Incoterms เข้าไปในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยไม่จ าต้องระบุว่า Incoterms นั้นเป็น
ในรูปแบบใด แต่ในบทบัญญัติต้องมีบทวิเคราะห์ศัพท์ Incoterms ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสภา
หอการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งแนวทางนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศได้อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็นรวมทั้งในเรื่องสถานะทางกฎหมายของ Incoterms ที่สามารถบังคับได้ 3. ยกร่าง
ประมวลกฎหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาโดยตรง โดยการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย 
ค าเฉพาะทางการค้า การช าระราคา การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน 
แนวทางนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวอย่างครบถ้วนทุกประเด็น แต่ข้อด้อยก็ คือ ระยะเวลาใน
การศึกษาและการด าเนินการยกร่าง อีกทั้งการบังคับใช้ใช้เวลาที่นานมาก ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน แต่ในอนาคตคาดว่าจะมีการศึกษาและด าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายตามแนวทางนี้ต่อไป 
 รุธิร์ พนมยงค ์และนุจรี สุพัฒน์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง วิสัยทัศน์ ความรู้และความต้องการใน
การพัฒนาทักษะทางโลจิสติกส์ในผู้ประกอบการภาคการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ประสิทธิผล : วิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจและความคาดหวังที่มีต่องานและผลจากการด าเนินงาน
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ด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ จะช่วยให้เข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งที่อาจน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการได้ถูกต้องตามสภาพการณ์ที่แท้จริง การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการ วิเคราะห์
ความต้องการ (Need Analysis) ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์ทางด้านโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากภาคการผลิต โดยแบ่งการด าเนินการศึกษาเป็น
สองขั้นตอน ขั้นแรกเพ่ือหาข้อมูลเบื้องต้น (Exploratory research) จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย     
ที่เก่ียวข้อง พร้อมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของกิจการผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากสภาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องจ านวน 8 ราย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความต้องการด้าน      
โลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ ขั้นที่สองเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการจ านวน 
155 ราย จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ผลพบว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาเป็นอันดับแรก 
คือ วิสัยทัศน์และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร
องค์กรควรจะตระหนักถึงความส าคัญของงานโลจิสติกส์ มีความรู้ ความเข้าใจในขอบเขตของงาน
สามารถวางแผนงานขององค์กรอย่างเป็นระบบส าหรับผู้บริหารหน่วยงาน โลจิสติกส์นั้นการพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านตามลักษณะงานที่รับผิดชอบอาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของ
งานโลจิสติกส์ในภาพรวม แต่ควรจะได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ และมีการปรับมุมมองเพ่ือให้เข้าใจใน
ระบบโลจิสติกส์ของทั้งองค์กรและสามารถวางแผนการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง
และประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พรเทพ ผดุงถิ่น (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี อยู่ใน
ระดับที่พัฒนาอยู่ 8 ด้าน ได้แก่ การขนส่งสินค้าเที่ยวไปและเที่ยวกลับ การขนส่งเต็มคันรถ ต้นทุน
ขนส่งต่อรายได้อัตราการเติบโตของอัตราการเติบโตของส่วนแบ่ง ตลาดแนวโน้มของจ านวนลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น 
ต้นทุนสินค้าคงคลังต่อรายได้และต้น ทุนการบริหารต่อรายได้ งานวิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์ทาง
สถิติเพ่ือระบุกลุ่มธุรกิจที่ประสบปัญหาพบว่า กลุ่มธุรกิจที่มีปัญหามีอยู่หลากหลาย เช่น SMEs ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการขนส่งและSMEs ที่ด าเนินการ ในด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์การพยากรณ์ความ
ต้องการของตลาดการก าหนดสั่งซื้อแบบประหยัดและการผลิตแบบทันเวลาพอดีได้อย่างไม่สมบูรณ์
ทั้งนี้ปัจจัยภายนอกเช่น อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราอัตราภาษีอัตราเงินเฟ้อและฤดูกาลล้วนส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการ ด าเนินงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ SMEs ด้วยเช่นกัน 
 สวรินทร์ เสาวคนธ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศของไทย : ศึกษากรณีการส่งมอบ พบว่า การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีอยู่ 2 แนวทาง 
แนวทางแรก คือ การเข้าร่วมเป็นภาคี CISG แล้วออกกฎหมายอนุวัติการ แนวทางที่สอง คือ การปรับปรุง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศขึ้น
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โดยเฉพาะ ซึ่งในแนวทางที่สองนี้จะรวมถึงการออกกฎหมายรับรองสถานะของ Incoterms ด้วย ซึ่งทั้ง
สองแนวทางดังกล่าว มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าประเทศไทยจะเลือกแนวทางใด 
ก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศของไทยทั้งสิ้น 
 ชุติภาส ชนะจิตต์ (2552) ได้ทางการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทที่ทางานในบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร     
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ระดับความคิดเห็น
ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านองค์กรมีการควบคุมการทางานที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการด าเนินการ
ขององค์กรอยู่ในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านการปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กันมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวัล
ทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในการด าเนินการขององค์กรอยู่ในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง 

 ชานนท์ ชาญเจริญลาภ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางด้าน    
โลจิสติกส์ในศูนย์กระจายสินค้า เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาแนวทางในการก าหนดรายการสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะรอง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์
ภาคในศูนย์กระจายสินค้า การศึกษาบุคลากรในระดับผู้บริหารงานทางด้านโลจิสติกส์  จ านวน 23 
ต าแหน่ง โดยเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลมี 46 ฉบับ แตกต่างกันไปตามต าแหน่งงาน และแบ่งเป็น
ต าแหน่งละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ส าหรับประเมินตนเอง ฉบับที่ 2 ส าหรับผู้บริหารประเมิน ซึ่งพัฒนา
มาจากเทคนิคการสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ส าคัญ พบว่า 1) สมรรถนะหลักที่องค์กรควรพัฒนาเรียงตามล าดับดังนี้ 1.1) ท างานได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า 44.61% 2) สมรรถนะรองที่องคก์รควรพัฒนาเรียงล าดับดังนี้ 2.1) การมอบหมายงาน 14.13 
2.2) การวางแผน 13.78% 2.3) การประสานงาน 8.06% 
 บุษกรณ์ คงประดิษฐ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรม
การผลิตเพ่ือการส่งออกในจังหวัดสงขลาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านแรงงานสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการคัดเลือก ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
ด้านการฝึกอบรม และด้านการสรรหา ตามล าดับ 2) บริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออก 
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ในจังหวัดสงขลาที่มีเงินทุนจดทะเบียนบริษัทแตกต่างกัน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนบริษัทที่มี จ านวนพนักงาน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจและประเภทสินค้าที่ส่งออกแตกต่างกัน 
มีการจดการทรัพยากรมนุษย์ แตกต่างกัน โดยบริษัทที่มีจ านวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป มีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการคัดเลือกและด้านความปลอดภัยและสุขภาพมากกว่าบริษัทที่มีจ านวน
พนักงาน 100 – 499 คน ส่วนบริษัทที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ มากกว่า 20 ปี มีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการคัดเลือกมากกว่าบริษัทที่มีอายุน้อยกว่า ขณะที่บริษัทที่มีอายมากกว่า 10 ปี 
มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านความปลอดภัยและสุขภาพมากกว่าบริษัทที่มีอายุ 5-10 ปี และ
บริษัทที่มีประเภทสินค้า ที่ส่งออกคืออาหารและเครื่องดื่ม มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหา ด้านการคัดเลือก และด้านการฝึกอบรมน้อยกว่าบริษัทที่ส่งออก
ไม้และยางและพลาสติก แต่มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ มากกว่าบริษัท
ที่ส่งออกยานยนต์และรถพ่วงอย่างม นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปัญหา อุปสรรคที่ส าคัญคือด้าน
การสรรหาซึ่งสรรหาได้ยากขึ้น เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ท าให้การแข่งขัน สูงขึ้นและ
เกิดการขาดแคลนแรงงาน 4) แนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือการเพ่ิมสวัสดิ์การเพ่ือ
สร้าง แรงจูงใจให้แก่พนักงาน อาทิ รถรับส่งพนักงาน ชุดท างาน บ้านพักพนักงาน เบี้ยขยันในการท างาน 
หรือทางภาครัฐช่วยใน การก าหนดนโยบายด้านสิทธิประกันสังคมของพนักงานให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 สุภาพร เสรีรัตน์ (2552) ได้ทางการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการทรัพยากร
มนุษย์และประสิทธิภาพการให้บริการที่มีต่อผลการด า เนินงานของธุรกิจโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ผู้จัดการธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี      
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรมโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก ไดแก่ ด้านความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ ด้านความสอดคลองกับ 
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ด้านความสอดคลองกับความสามารถของธุรกิจ และด้านความสอดคลอง 
กับลักษณะของธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจโรงแรมมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกบการมีประสิทธิภาพ การ
ให้บริการของธุรกิจโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ไดแก
ด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณของงาน ผู้จัดการธุรกิจโรงแรมมีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก ด้านการเงิน ด้านการเรียนรูและพัฒนา 
และดา้นกระบวนการภายใน 
 ธานินทร์ ประสิทธิศาสตร์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บ
และค้นหาข้อมูลบริการ กรณีศึกษา บริษัทผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกต่อเนื่อง พบว่า การ
ค้นหาข้อมูลบริการ ซึ่งใช้เวลามากส าหรับการหาข้อมูลประวัติเครื่องพิมพ์ ประวัติการบริการ ประวัติ
ลูกค้า ข้อมูลอะไหล่เครื่องพิมพ์ การท าสรุปการท างานของช่างบริการ โดยน าแนวความคิดในการ 
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บริหารระบบสารสนเทศมาแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดการน าข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสารมาบันทึกลงใน
ฐานข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาบริหารจัดการและท าสรุปการท างานให้ได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้น าโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมาท าการออกแบบ โปรแกรม
ฐานข้อมูลและทดลองใช้งานจริง   
 สุรพล จักรชัยกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า กรณีศึกษา : การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของบริษัท ส. สหการแอร์ 
จ ากัด พบว่า การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของลูกค้า
ส าหรับการบริการ ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาการเสียเวลาในการค้นหาและ
จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลของลูกค้า ลดปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติงานเนื่องจากเอกสารข้อมูลลูกค้า
เก่ามีมาก และการค้นหาชื่อลูกค้าท่ีต้องการจ าเป็นต้องมีประวัติเครื่องประกอบด้วยจึงเสียเวลามากผล
ที่ได้ จากการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ สรุปได้ว่าสามารถลดเวลาในการค้นหาและจัดเก็บเอกสาร 
ข้อมลูของลูกค้าจากเดิม และนอกจากนี้ท าให้ระบบการบริหารจัดการอื่นๆ  
 จินตนา ไกรอุดม (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการความรู้ในองค์กร กรณีศึกษา : บริษัทตัวแทนเรือนี้ พบว่า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการ
จัดการ ความรู้บริษัทตัวแทนเรือเนื่องจากในปัจจุบันยังขาดการรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่และมี  
ศูนย์กลางเดียวรวมถึงลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากสาเหตุขาดความรู้
ความเข้าใจ โดยน าเอาความรู้จากการบริหารระบบสารสนเทศ (Management Information Systems) 
ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ร่วมกับการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาออกแบบ 
และพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลความรู้ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความรู้ และลดเวลาในการ
ค้นหาข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่การจัดเก็บข้อมูล (Data Collection) และการค้นหาข้อมูล (Data Searching) 
โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาท าการออกแบบระบบฐานข้อมูล
ความรู้ และทดลองการใช้งานจริง โดยผลลัพธ์ ที่ได้จากการประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้ จึงสรุปได้ว่าระบบ
ฐานข้อมูลความรู้นี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  
 ปารเมศ รงค์พันธุ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน บริษัท  
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เนื่องด้วยอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน มีการ
แข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา ผ่านกระบวนการการจัดเชิงกลยุทธ์ พบว่า การก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหามี 3 ระดับคือ 1) 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ควรเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ควรเลือกใช้กลยุทธ์ความแตกต่าง เนื่องจากสอดคล้องกับ
กลยุทธ์หลักที่ต้องการจะน าเสนอนวัตกรรมด้านบริการอย่างต่อเนื่อง 3 ) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ควร
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เลือกใช้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า กับกลยุทธ์ส่วนประสมตลาดผสมผสานกัน ซึ่ง
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการบริการ และความภักดีต่อตราสินค้าให้สูงขึ้น ท าให้
บริษัทมีฐานลูกค้าที่ม่ันคง และก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่สุด 
 อ านาจ จันทร์ทอง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจ และลักษณะ
ของพฤติกรรมการน าเทคโนโลยีระบุอัตลักษณ์ของวัตถุโดยคลื่นวิทยุมาใช้กับระบบโลจิสติกส์ในภาค
ธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 1) ระดับความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจน า
เทคโนโลยีมาใช้กับระบบโลจิสติกส์อยู่ในระดับมาก 2) ลักษณะของพฤติกรรมการน าเทคโนโลยี RFID มา
ใช้ ส่วนใหญ่ใช้กับกระบวนการท างานขององค์กร และติด RFDI Tag กับบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก เช่น กล่อง 
และพาเลท สถานที่ใช้งานส่วนใหญ่ใช้ในองค์กรเท่านั้น ชนิด RFDI Tag ที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ Passive Tag 
และส่วนใหญ่ลงทุนการใช้งานระบบ RFID 3) ปัจจัยด้านองค์กรด้านขนาดขององค์กร ประเภทธุรกิจ 
มีระดับปัจจัยในการตัดสินใจน าเทคโนโลยี RFID มาใช้งาน แตกต่างกัน 4) องค์กรที่มีลักษณะของ
พฤติกรรมการใช้งาน RFID ที่แตกต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจน าเทคโนโลยีมาใช้แตกต่างกันทุกด้าน 
5) การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปริมาณเงินลงทุนในการใช้งานระบบ RFID มีความสัมพันธ์กับ
ขนาดขององค์กร ประเภทธุรกิจ และลักษณะสินค้า และบริการขององค์กร รูปแบบการใช้งาน RFID 
ขององค์กร สถานที่การใช้งาน RFID และชนิดของ RFID Tag ที่น ามาใช้งานมีความสัมพันธ์กับประเภท
ธุรกิจ และลักษณะสินค้าและบริการ ส าหรับรูปแบบการใช้ RFID Tag มีความสัมพันธ์กับประเภท
ธุรกิจ ลักษณะธุรกิจการร่วมลงทุนของกิจการ และลักษณะสินค้าและบริการองค์กร 
 ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษากลยุทธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ประเทศไทยกับลาว พบว่า ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและประเทศลาว จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
เพ่ิมมากขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การศึกษากลยุทธ์ของอุตสาหกรรม    
โลจิสติกส์ทั้งสองประเทศจึงมีความส าคัญดังนี้ เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค      
โลจิสติกส์ของลาว เปรียบเทียบกับไทย รวมถึงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประเทศไทยกับลาว 
พร้อมทั้งท าการวิเคราะห์คุณภาพบริการ (SERVQUAL) ใน 5 มิติ ประกอบด้วย รูปลักษณ์ทางกายภาพ 
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองต่อลูกค้า การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ ตาม
แนวคิดของการค านวณช่องว่างด้านคุณภาพการบริการที่เป็นจริงในปัจจุบันและความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ และศักยภาพโลจิสติกส์ไทยกับลาว ผลการศึกษา พบว่าผู้ให้บริการไทยมีคุณภาพบริการ
และศักยภาพด้านโลจิสติกส์ดีกว่าผู้ประกอบการลาวในทุกด้าน แต่คุณภาพบริการของผู้ให้บริการทั้ง
สองประเทศยังไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้  จากผลการศึกษาสามารถ
ก าหนดนโยบายกลยุทธ์เชิงรุกส าหรับผู้ให้บริการไทยได้ โดยการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์กับผู้
ให้บริการลาว เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการไทยกับลาว แต่
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อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการไทยยังต้องตระหนักถึงปัญหาระหว่างประเทศเช่น กฎหมายและระเบียบการ
ขนส่งระหว่างชายแดนไทยกับลาว เพ่ือให้การสร้างเครือข่ายดังกล่าวมีความเหมาะสมมากข้ึน 
 เมธินี ศรีกาญจน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้า
ในคลังสินค้าของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของพ้ืนที่การจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้า จากการศึกษาบริษัทที่ เป็น กรณีศึกษา
พบว่า สภาพปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทดังกล่าวมีต าแหน่งการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าไม่
เหมาะสม ท าให้การใช้อรรถประโยชน์ของพ้ืนที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การท างานภายใน
คลังสินค้าเกิดความล่าช้า โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา รูปแบบต าแหน่งการจัดวางสินค้าที่
ส่งผลให้การด าเนินงานภายในคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต าแหน่ง (Location) ใหม ่
ในการวางจัดวางสินค้าโดยใช้หลักการตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming Method) ตาม
ทฤษฎีสินค้าเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ ใกล้ประตู (Fast Mover Closest to the Door) ร่วมกับเครื่องมือ 
Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือช่วยในการหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดของการจัดวาง
สินค้า จากการจัดวางต าแหน่งสินค้าใหม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าเพ่ิมขึ้น 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้าลดลง 35.71% ระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าลดลง 26.67% และ
ระยะทางเฉลี่ยลดลง 8.61% 
 ชุลีกร ชนะสิทธิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสิ
นคาจากคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือลดระยะทางในการเดินรถขนส่งสินค้า ผู้วิจัยได้
ท าการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Google Map) ในการหาต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มลูกค้า
ภายในพ้ืนที่บริเวณต่างๆเพ่ือความแม่นย าในการค านวณที่มากขึ้น และใช้แนวคิดการแก้ปัญหาแบบ
ฮิวริสติก (Heuristics)ในการหาค าตอบ โดยเลือกใช้วิธี Nearest Neighbor Heuristics (NNH) น ามา
สร้างรูปแบบการแกปัญหาการจัดเส้นทางเดินของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem; 
TSP) และปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ (Vehicle Routing Problem; VRP) ผ่านโปรแกรมวีบีเอ 
(Visual Basic for Applications; VBA) โดยการ พัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง
สินค้าแบบ TSP-NNH และแบบ VRP-NNH และการปรับปรุงเส้นทางแบบ VRP-NNH ด้วยวิธี 2-opt 
และ3-opt นั้น พบว่าการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบ TSP-NNH สามารถลดระยะทางในการ
จัดเส้นทางการขนส่งได้ดีกว่าการจัดเส้นทางแบบเดิมของบริษัทกรณีศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.79 และ
จากการปรับปรุงทัวร์หรือเส้นทางแบบ VRP-NNH ด้วยวิธี 2-opt และ 3-opt สามารถลดระยะทางใน
การจัดเส้นทางการการขนส่งได้ดีกว่าการจัดเส้นทางแบบ VRP-NNH คิดเป็นร้อยละ 6.13 และ 12.89 
ตามล าดับ จากการวิจัยสรุปไดวาการพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า สามารถ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าบริษัทกรณีศึกษาได ้
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 ชนินวรรณ จันทรศิริ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเทอม
การค้าระหว่างประเทศสาหรับการขายท่อไอเสียรถยนต์ให้กลุ่มลูกค้ากรณีศึกษา พบว่า วัตถุประสงค์ 
ประการแรกเพ่ือศึกษารูปแบบเทอมการค้าระหว่างประเทศที่บริษัท W ใช้อยู่ในปัจจุบันสาหรับการ
ขายท่อไอเสียรถยนต์ ให้แก่กลุ่มลูกค้ากรณีศึกษา ประการที่สองใช้เป็นแนวทางในการเจรจา ทา
การค้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ ที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับ
กลุ่มลูกค้ากรณีศึกษา และมีลักษณะในการด าเนินธุรกิจ และข้อก าหนดต่างๆ คล้ายคลึงกับกลุ่มลูกค้า
ที่ใช้ในการศึกษานี้ ทั้งสองประการดังกล่าวใช้วิธีการเปรียบเทียบจริง โดยอ้างอิงการค านวณหา
ผลลัพธ์ด้วยหลักการ การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (Depreciation Method) เป็นพ้ืนฐานใน
การพิจารณา ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวนของบริษัท ที่เป็นผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันกับบริษัท W 
มีจ านวนไม่มาก ท าให้จ านวนตัวอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้วิธีการทางสถิติเชิงอนุมานผลจากการ
เปรียบเทียบราคาขายท่อไอเสียรถยนต์ และผลก าไร ทั้งรูปแบบเทอมการค้าระหว่างประเทศ Ex 
Works ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กับรูปแบบเทอมการค้าระหว่างประเทศ Delivered Duty Paid (DDP) 
แบบที่ใช้ผู้ให้บริการรับขนส่งท่อไอเสียรถยนต์ และรูปแบบเทอมการค้าระหว่างประเทศ Delivered 
Duty Paid (DDP) แบบที่บริษัท W ลงทุนซื้อรถบรรทุก พบว่า รูปแบบเทอมการค้าระหว่างประเทศ 
Delivered Duty Paid (DDP) แบบที่ใช้ผู้ให้บริการรับขนส่งท่อไอเสียรถยนต์ส่งผลให้บริษัท W มีผล
ก าไรรวม (Gross Margin) เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุน มากที่สุดใน 3 รูปแบบ 

จิตติชัย รุจนกนกนาฏ และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การค้าที่ท่าเรือระหว่างประเทศของไทย เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า แนวทางการ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ท่าเรือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้จริง การศึกษานั้นประกอบไปด้วยการส ารวจภาคสนามที่ท่าเรือไทย 
9 แห่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือบีเอ็มทีแปซิฟิค ท่าเรือทีพีที ท่าเรือยูนิไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
ศรีราชา ท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ต ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรือน้ าลึกสงขลา เพ่ือทราบ
ถึงภาพรวมของการด าเนินงานปัญหาที่พบ และแนวทางการพัฒนาของท่าเรือ โดยท้ายที่สุดได้มีการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงท่าเรือไทย ทั้ง
ในภาพรวมและรายท่าเรือ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการวางแผนงาน พัฒนาระบบที่
มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 Halley และ Guilhon (1997: 475-495) ไดศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของธุรกิจ
ขนาดเล็กโดยก าหนดขอบเขตและกลุยุทธ์การปฏิบัติ พบว่า การลดกิจกรรมการประกอบ ผลิภัณฑ์ขั้น
สุดท้ายออกไปจากโรงงานให้ขั้นตอนการประกอบนั้นไปได้ใกล้ชิดกับลูกค้า ท าให้สามารถลดพ้ืนที่การ
ขนส่งและลดต้นทุนในการประกอบของกิจการได้  
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 Goh และ Pinaikul (1998: 359-369) ไดศึกษาการพัฒนาและการปฏิบัติการจัดการโลจิ
สติกส์ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยยังมีการบริหารไม่ถูกต้องตาม
หลักการของงานโลจิสติกส์ ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยี และกระบวนการต่างของประเทศไทยก าลังหัน
มาให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการจัดการโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนของกิจกรรม
ต่างๆ ในระบบโลจิสติกส์ ท าให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศได้  
 Man, Lau และ Chan (2001: 123-142) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ของ
ผู้ประกอบการและผลการด าเนินงานในระยะยาวของ SMEs (Small and Medium Enterprises) 
ในฮ่องกง เกาลูน และประเทศจีน พบว่า แนวความคิดของประสิทธิผลทางการตลาดและการก่อตั้ง 
กิจการโดยเชื่อมโยงเข้ากับข้อได้เปรียบของเจ้าของกิจการ ให้เป็นไปตามทฤษฎี โดยมีมิติด้าน
ศักยภาพ ในการแข่งขันประกอบเข้าไปด้วย ซึ่งศักยภาพในการแข่งขันมีตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ ศักยภาพ
กระบวนการ และผลการด าเนินงาน โดยสะท้อนผ่านความมีคุณภาพด้านศักยภาพการแข่งขัน 4 
ลักษณะด้วยกัน คือ การด าเนินงานในระยะยาว ความสามารถในการควบคุมก ากับดูแลความสัมพันธ์
กันและความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นตลอดเวลา จากแนวทางทั้งสองนี้เองได้ พัฒนาตัวต้นแบบ
ประกอบด้วยตัววัด 4 ด้าน คือ ข้อได้เปรียบของเจ้าของกิจการขอบเขตแห่งการแข่งขันสมรรถภาพ
ขององค์กรและ ผลการด าเนินงานของกิจการ ทั้งนี้มีกลุ่มประชากร คือ SMEs ในฮ่องกง โดยผลการศึกษา
ได้ข้อสรุปว่า การมีกลยุทธ์และข้อผูกพันด้านการสร้างข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกต่อผล การด าเนินงานในระยะยาวของ SMEs และความสัมพันธ์นี้จะได้ถูกท าให้สัมพันธ์กัน
น้อยลงด้วย ในกรณี ที่ SMEs มีขอบเขตในการแข่งขันของกิจการนอกจากนั้นยัง พบว่า ขอบเขต
ทางการแข่งขันของกิจการ และสมรรถภาพของ องค์กรจะมีผลกระทบในด้านบวก ต่อผลการ
ด าเนินงานของกิจการ ถึงแม้ว่าจะไมใ่ช่ผลกระทบที่จ าเป็นยิ่งต่อกิจการเท่ากับการมีกลยุทธ์และพันธะ
ในการแขง่ขันเพ่ือเป้าหมายระยะยาว แต่ขอบเขตการแข่งขันของกิจการ และสมรรถภาพของ องค์กร
ก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ ผลประกอบการขององคก์รดว้ย 
 Baumeister (2002: 16-18) ได้ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) พบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นมากกว่ากลยุทธ์ส าคัญของบริษัทขนาดใหญ่
หรือขนาดเล็ก ดังนั้นผู้ประกอบกิจการจึงหันมาใช้ซอฟต์แวร์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นส่วนมาก 
เพ่ือช่วยบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจโดยซอฟแวร์จะประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยภายใน เช่น การ
จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า การจัดกลุ่มลูกค้าเพ่ือเสนอเงื่อนไขพิเศษ เป็นต้น และผู้ประกอบการตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มากที่สุด คือ เพ่ือน ามาปรับใช้งานใน
องค์กรเพื่อดูแลลูกค้า และการช่วยให้ต้นทุนลดลง 
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 Kaxem (2003: 3851-A) ไดศึกษาความสามารถทางการแข่งขัน SMEs ในด้านที่เกี่ยวกับ
บทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของบริษัท กรณีศึกษาของประเทศ
อียิปต์ พบว่า ในช่วงเศรษฐกิจขาลงผู้ประกอบการต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรง  เพ่ือความ
อยู่รอดของธุรกิจผู้ประกอบการต้องใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติการทั้งระบบภายในบริษัท โดยเน้นที่
กระบวนการตัดสินใจและการท างานต้องเป็นทีม การท างานอย่างโดดเดี่ยวของผู้ประกอบการ จะท า
ให้ได้ผลส าเร็จแตกต่างจากการท างานเป็นทีม ระบบบัญชี ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการตลาดผู้ประกอบการต้องมีการสร้างสรรค์ธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจอยู่พร้อมๆ 
กับการเจริญเติบโต นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และผู้ประกอบการต้องทุ่มเททั้งเวลาและเงินในการลงทุนทางธุรกิจ  
 Savioz (2003: 37-C) ไดศึกษาการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานของธุรกิจ เพ่ือการออกแบบและ
ทดลองขีดความสามารถการประยุกต์ข่าวสารเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมของบริษัท เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ พบว่า การใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดจะท าให้ กระบวนการตรวจสอบ
และการสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน
ที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรด้วยการแนะน าสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดตลอดเวลา
ความคิดสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดเปลี่ยนแปลงโลกก็ได้  แต่อาจหมายถึงการ
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ของสินคาหรือบริการเดิมการรวม สิ่งของหลายๆ อย่างที่เคยแยกกันอยู่ให้
กลับมาท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างงานใหม่ๆ หรือแม้แต่การปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นทั้งในแง่รูปลักษณ์
และการใช้งาน สิ่งที่ผู้บริหารควรด าเนินการคือการใช้ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสมและยืดหยุ่นใช้ความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนในกลุ่ม ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงออก
ได้ท างานร่วมกับคนในฝ่ายอ่ืนๆ ได้สัมผัสกับลูกค้า และโลกภายนอกได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น การมี
พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ข่าวสารทางเทคโนโลยี  รวมทั้งผู้บริหารท าตนให้เป็น
ตัวอย่างใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะท าให้การตัดสินใจทางธุรกิจรวดเร็วและแม่นย า  



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการวิจัยจะประกอบด้วย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

   3.1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ 
   3.2 การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
   3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์
 3.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการ  กล
ยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
   ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 541,257 คน (ส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) 
   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากการค านวณสูตรของ Taro 
Yamane (1967: 100) 
 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการ
กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ได้แก่ 
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
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 3.1.3 วิธีการด าเนินการวิจัย ในขั้นตอนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการ
กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
   3.1.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งได้ท าการศึกษา และ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ 
   3.1.3.2 จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงความมุ่งหมายและสมมติฐาน 
   3.1.3.3 น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิจัย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย ซ่ึงมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร. ตระกูล  จิตวัฒนากร  
    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
   2) อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์  
    ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา 
    ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพิเศษ S-MIM 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
    วิทยาลัยเขตปราจีนบุรี 
   3) อาจารย์ ดร. บุปผา ภิภพ  
    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  
    คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
    วิทยาลัยเขตจันทบุรี 
   4) อาจารย์ ดร. ชนิดา ลีลาสุวรรณสิริ  
    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
    คณะวิทยาการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   5) อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนก เต็งเจริญ 
    ที่ปรึกษา วิทยากรและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  
    บริษัท พอลโมนาส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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   3.1.3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิจัยแนะน า  
   3.1.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
 3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.1.4.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและงานวิจัยในเรื่องสมรรถนะการบริหาร
จัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์  
   3.1.4.2 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน 
   3.1.4.3 ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   3.1.4.4 เมื่อครบก าหนด 45 วัน น าแบบสอบถามมาส ารวจความครบถ้วนในเนื้อหา ได้ฉบับที่
สมบูรณ ์จ านวน 400 ชุด 
   3.1.4.5 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปรผล 
   3.1.4.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการศึกษาสภาพความต้องการจ าเป็นเพ่ือศึกษา
สมรรถนะของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) หลังจากนั้นน ามาจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล โดยใช้สูตรวิธี Priority Need Index (PNI) 
แบบปรับปรุง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 263 - 283)  
   3.1.4.7 สรุปผลสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะการบริหารจัดการ
กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์และผลการจัดล าดับความส าคัญ 
 
3.2 การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
 3.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ขั้นตอนการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group)  
   ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม นักวิชาการ และอาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการกลยุทธ์   
โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม นักวิชาการ และอาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการกลยุทธ์  
โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน 
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 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบยืนยัน
สมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ได้แก่ ใบค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs  
    ตอนที่ 2 สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Core competency) 
    ตอนที่ 3 สมรรถนะด้านหน้าที่ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์      
โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Functional competency) 
    ตอนที่ 4 สมรรถนะด้านเทคนิคของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์    
โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Technical competency) 
 3.2.3 วิธีการด าเนินการวิจัย ในขั้นตอนจัดสัมมนากลุ่ม มีข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
   3.2.3.1 ศึกษาผลจากสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นสมรรถนะการบริหารจัดการ
กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลการ
จัดล าดับความส าคัญ  
   3.2.3.2 น าผลการจัดล าดับความส าคัญของสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดท าใบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   3.2.3.3 ท าหนังสือเรียนเชิญไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมการสัมมนากลุ่ม  
   3.2.3.4 จัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) จัดสัมมนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบยืนยันผลล าดับความส าคัญ
ของแนวทางสมรรถนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.2.4.1 ศึกษาผลจากสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นสมรรถนะการบริหารจัดการ
กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลการ
จัดล าดับความส าคัญ  
   3.2.4.2 จัดท าใบค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามผลสรุปขั้นตอนที่ 1 จ านวน 10 ฉบับ เพื่อใช้ประกอบในการจัดสัมมนากลุ่ม 
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   3.2.4.3 จัดท าใบขอความอนุเคราะห์และเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความอนุเคราะห์
และความร่วมมือในเข้าร่วมสัมมนากลุ่ม  เพ่ือตรวจสอบยืนยันแนวทางสมรรถนะการบริหารจัดการกล
ยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
   3.2.4.4 จัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) ใ น รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ะ ด ม ส ม อ ง 
(Brainstorming) 
   3.2.4.5 ด าเนินการรวมรวบข้อมูลจากการจัดสัมมนากลุ่มและใบค าถาม เพื่อน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลและแปรผล 
   3.2.4.6 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากการจัดสัมมนากลุ่ม และใบค าถาม 
   3.2.4.7 สรุปผลการตรวจสอบยืนยันสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
   3.2.4.8 ได้แนวทางสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบประเมินที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งก าหนด 
การให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 59 - 63) 
  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ก าหนดให้  5  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นมาก    ก าหนดให้  4  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง   ก าหนดให้  3  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อย    ก าหนดให้  2  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด   ก าหนดให้  1  คะแนน 
   แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน  โดยใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 59 - 63) 
  ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่เป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) มาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ ดังนี้  
 +1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 -1  หมายถึง  ไม่มีความสอดคล้อง 
   เกณฑ์ในการประเมินพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 0.5 – 1.00 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่า ในหัวข้อดังกล่าวมีความสอดคล้องกันสูง ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้า
คะแนนเฉลี่ยต่ าหรือน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า หัวข้อดังกล่าวมีความสอดคล้องต่ า 
ถือว่าใช้ไม่ได้ ต้องปรับปรุงแก้ไข 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยมีสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ดังนี้ 

        X  = 
N
x                (3-1) 

    X  คือ  ค่าเฉลี่ย 
            x  คือ  ค่าข้อมูลแต่ละค่า  
    N  คือ  จ านวนของข้อมูล 

 3.4.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีสูตร (ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์, 2550) ดังนี้ 
 

    S.D. = 
 

1)N(N

2
x2xN



 
             (3-2) 

 

    S.D. คือ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X    คือ  ค่าคะแนนของข้อมูลแต่ละตัว 
                x  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N  คือ  จ านวนของข้อมูล 
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 3.4.3 การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล โดยใช้สูตรวิธี Priority Need Index (PNI) แบบปรับปรุง 
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 263 - 283) ดังนี้ 

    PNImodified = (I - D) / D              (3-3) 

    PNImodified  คือ วิธีการจัดล าดับความส าคัญแบบปรับปรุง (Priority Need Index) 
    I  คือ มาตรวัดที่แสดงระดับความส าคัญของข้อความนั้น (Importance) 
    D  คือ มาตรวัดที่แสดงระดับที่ข้อรายการนั้นได้รับการตอบสนองหรือ
       ระดับสัมฤทธิผล (Degree of Success) ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

 3.4.4 ค่าความเท่ียงตรงจากดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) 

    IOC = 
N
R                (3-3) 

    IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงจากดัชนีความสอดคล้อง 
    R  คือ คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
    N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
  
 



 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย    
2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

   4.1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ 
   4.2 การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
 
4.1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการค้นหาข้อมูลต่างๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าข้อมูลมาจัดท าเปนนแบบสอบถาม
เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเปนนของการศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์ 
โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 
 4.1.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตารางท่ี 4-1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

       รายการ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 
1.เพศ 
  1.1 ชาย 
  1.2 หญิง 

 
265 
135 

 
66.3 
33.7 

รวม 400 100 
2. อายุ 
  2.1 18-25 ปี 
  2.2 26-35 ปี 

 
20 
114 

 
5.0 
28.5 
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ตารางท่ี 4-1(ต่อ) 
รายการ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

2. อายุ (ต่อ) 
  2.3 36-45 ปี 
  2.4 46-55 ปี 
  2.5 56-65 ปี  
  2.6 มากกว่า 65 ปีขึ้นไป 

 
177 
73 
15 
1 

 
44.3 
18.2 
3.7 
0.3 

รวม 400 100 
3.การศึกษา 
  3.1 ประถมศึกษา 
  3.2 มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.3 ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย   
  3.4 ปวส./อนุปริญญา 
  3.5 ปริญญาตรี 
  3.6 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
- 

15 
1 
- 

225 
159 

 
- 

3.7 
0.3 
- 

56.3 
39.7 

รวม 400 100 
4.จ านวนพนักงานในอุตสาหกรรม 
  4.1 ต่ ากว่า 20 คน 
  4.2 21-50 คน 
  4.3 51-80 คน 
  4.4 81-110 คน 
  4.5 111-140 คน 
  4.6 141-170 คน 
  4.7 171-200 คน 
  4.8 มากกว่า 200 คนข้ึนไป 

 
240 
90 
- 

27 
35 
- 
- 
8 

 
60.0 
22.5 

- 
6.8 
8.7 
- 
- 

2.0 
รวม 400 100 

5. เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรกในการประกอบธุรกิจ SMEs 
  5.1 ไม่เกิน 25 ล้านบาท 
  5.2 26 ล้านบาท – 50 ล้านบาท 
  5.3 51 ล้านบาท – 75 ล้านบาท 

 
269 
46 
20 

 
67.3 
11.5 
5.0 
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ตารางท่ี 4-1(ต่อ) 
รายการ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

5. เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรกในการประกอบธุรกิจ SMEs (ต่อ) 
  5.4 76 ล้านบาท – 100 ล้านบาท 
  5.5 101 ล้านบาท – 125 ล้านบาท 
  5.6 126 ล้านบาท – 150 ล้านบาท 
  5.7 151 ล้านบาท – 175 ล้านบาท 
  5.8 176 ล้านบาท – 200 ล้านบาท 

 
35 
5 
7 
7 
11 

 
8.7 
1.3 
1.7 
1.7 
2.8 

รวม 400 100 
6.เงินทุนจดทะเบียนปัจจุบันในการประกอบธุรกิจ SMEs 
  6.1 ไม่เกิน 25 ล้านบาท 
  6.2 26 ล้านบาท – 50 ล้านบาท 
  6.3 51 ล้านบาท – 75 ล้านบาท 
  6.4 76 ล้านบาท – 100 ล้านบาท 
  6.5 101 ล้านบาท – 125 ล้านบาท 
  6.6 126 ล้านบาท – 150 ล้านบาท 
  6.7 151 ล้านบาท – 175 ล้านบาท 
  6.8 176 ล้านบาท – 200 ล้านบาท 

 
173 
111 

- 
33 
30 
7 
7 
39 

 
43.3 
27.7 

- 
8.3 
7.5 
1.7 
1.7 
9.8 

รวม 400 100 
7.ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ SMEs 
  7.1 น้อยกว่า 1 ปี 
  7.2 1 – 5 ปี 
  7.3 6 – 10 ปี 
  7.4 11 – 15 ปี 
  7.5 16 – 20 ปี 
  7.6 มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 

 
71 
234 
7 
73 
15 
- 

 
17.8 
58.5 
1.7 
18.3 
3.7 
- 

รวม 400 100 
8. ขนาดของธุรกิจ SMEs 
  8.1 ธุรกิจขนาดกลาง 
  8.2 ธุรกิจขนาดย่อม 

 
97 
303 

 
24.3 
75.7 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 4-1(ต่อ) 
รายการ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

9.ลักษณะของธุรกิจ SMEs 
  9.1 กิจการผลิตสินค้า  
  9.2 กิจการค้าส่ง - ค้าปลีก 
  9.3 กิจการให้บริการ 

 
86 
157 
157 

 
21.4 
39.3 
39.3 

รวม 400 100 
10.ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
  10.1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
  10.2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
  10.3 กลุ่มธุรกิจการเงิน  
  10.4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
  10.5 กลุม่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
  10.6 กลุ่มทรัพยากร 
  10.7 กลุ่มการบริการ 
  10.8 กลุ่มเทคโนโลยี 

 
68 
30 
18 
124 
42 
10 
78 
30 

 
17.0 
7.5 
4.5 
31.0 
10.5 
2.5 
19.5 
7.5 

รวม 400 100 
 

  จากตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์  
โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสรุปได้ตามกราฟ
ดังต่อไปนี้  
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เปนนเพศชาย จ านวน 265 คน คิดเปนนร้อยละ 66.3 และเพศหญิง จ านวน 
135 คน คิดเปนนร้อยละ 33.7 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 177 คน คิดเปนน
ร้อยละ 44.3 อายุ 26-35 ปี จ านวน 114 คน คิดเปนนร้อยละ 28.5 อายุ 46-55 ปี จ านวน 73 คน คิด
เปนนร้อยละ 18.2 อายุ 18-25 ปี จ านวน 20 คน คิดเปนนร้อยละ 5.0 อายุ 56-65 ปี จ านวน 15 คน 
คิดเปนนร้อยละ 3.7 และอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเปนนร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
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เพศ

66.3

27.4

�  

    

อ  ุ

44.3

18.2
28.5

3.7 0.3 5

18-25 � 

26-35 � 

36-45 � 

46-55 � 

56-65 � 

        65 �     ไ�

 
 
 
  ระดับการศึกษา  พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 225 คน คิด
เปนนร้อยละ 56.3 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 159 คน คิดเปนนร้อยละ 
39.7 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15 คน คิดเปนนร้อยละ 3.7 และปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน   
1 คน คิดเปนนร้อยละ 0.3  ตามล าดับ 
  จ านวนพนักงานในอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงานต่ ากว่า 20 คนมากที่สุด 
จ านวน 240 คน คิดเปนนร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 21 – 50 คน จ านวน 90 คน คิดเปนนร้อยละ 22.5 
จ านวนพนักงาน 111-140 คน จ านวน 35 คน คิดเปนนร้อยละ 8.7 จ านวนพนักงาน 81-110 คน 
จ านวน 27 คน คิดเปนนร้อยละ 6.8  และจ านวนพนักงาน มากกว่า 200 คนขึ้นไป จ านวน 8 คน คิด
เปนนร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 

  รศ  ษ 

56.3

38.7

0.33.7

     ศ  ษ ตอ ต  

� �./     ศ  ษ ตอ 
�   
�ร    ตร 

ส      �ร    ตร 

จ     พ      

22.5

6.8

8.7 2

60

ต        20   

21-50   

81-110   

111-140   

        200       ไ�

 
 

ภาพที ่4-1 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพศ ภาพที ่4-2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอายุ 

ภาพที ่4-3 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ภาพที ่4-4 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 
จ านวนพนักงาน 
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  เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรกในการประกอบธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่มีเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งแรกอยู่ที่ ไม่เกิน 25 ล้านบาทมากที่สุด จ านวน 269 คน คิดเปนนร้อยละ 67.3 รองลงมา คือ   
26–50 ล้านบาท จ านวน 46 คน คิดเปนนร้อยละ 11.5 76–100 ล้านบาท จ านวน 35 คน คิดเปนนร้อย
ละ 8.7 51–75 ล้านบาท จ านวน 20 คน คิดเปนนร้อยละ 5.0 176–200 ล้านบาท จ านวน 11 คน คิด
เปนนร้อยละ 2.8 126–150 ล้านบาท จ านวน 7 คน คิดเปนนร้อยละ 1.7 151–175 ล้านบาท จ านวน  
7 คน คิดเปนนร้อยละ 1.7 และ 101–125 ล้านบาท จ านวน 5 คน คิดเปนนร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
  เงินทุนจดทะเบียนปัจจุบันในการประกอบธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่มีเงินทุนจดทะเบียน
ปัจจุบัน ไม่เกิน 25 ล้านบาทมากที่สุด จ านวน 173 คน คิดเปนนร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ 26–50 
ล้านบาท จ านวน 111 คน คิดเปนนร้อยละ 27.7 176–200 ล้านบาท จ านวน 39 คน คิดเปนนร้อยละ 
9.8 76–100 ล้านบาท จ านวน 33 คน คิดเปนนร้อยละ 8.3 101–125 ล้านบาท จ านวน 30 คน      
คิดเปนนร้อยละ 7.5 126–150 ล้านบาท จ านวน 7 คน คิดเปนนร้อยละ 1.7 และ 151–175 ล้านบาท 
จ านวน 7 คน คิดเปนนร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
 

เ   ทุ จดทะเบ    ร   แร 

11.5

5

1.71.7

8.7
1.3

2.8

67.3

ไ  เ    25     บ ท

26     บ ท – 50     บ ท

51     บ ท – 75     บ ท

76     บ ท – 100     บ ท

101     บ ท – 125     บ ท

126     บ ท – 150     บ ท

151     บ ท – 175     บ ท

176     บ ท – 200     บ ท

เ   ทุ จดทะเบ   �ัจจุบ  

27.7

8.3

43.3

1.7

7.5

1.7
9.8

ไ  เ    25     บ ท

26     บ ท – 50     บ ท

76     บ ท – 100     บ ท

101     บ ท – 125     บ ท

126     บ ท – 150     บ ท

151     บ ท – 175     บ ท

176     บ ท – 200     บ ท

 
 
 
 
  ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ 1–5 ปี มาก
ที่สุด จ านวน 234 คน คิดเปนนร้อยละ 58.5 รองลงมา คือ 11–15 ปี จ านวน 73 คน คิดเปนนร้อยละ 
18.3 น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 71 คน คิดเปนนร้อยละ 17.8 16–20 ปี จ านวน 15 คน คิดเปนนร้อยละ 
3.7 6–10 ปี จ านวน 7 คน คิดเปนนร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 

ภาพที ่4-5 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 
เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก 

ภาพที ่4-6 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 
เงินทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 
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  ขนาดของธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่เปนนธุรกิจขนาดย่อม (การจ้างงานไม่เกิน 50 คน) มาก
ที่สุด จ านวน 303 คน คิดเปนนร้อยละ 75.7 รองลงมา คือ ธุรกิจขนาดกลาง (การจ้างงานเกินกว่า 50 
คน แต่ไม่เกิน 200 คน) จ านวน 97 คน คิดเปนนร้อยละ 24.3  

 

ระ ะเ   ท  �ระ อบ รุ  จ

58.5

1.7

18.3

3.7
17.8

  อ      1 � 

1 – 5 � 

6 – 10 � 

11 – 15 � 

16 – 20 � 

   ด อ  ุร  จ SMEs

75.7

24.3

 ุร  จ   ด    

 ุร  จ   ด  อ 

 
 
   
  ลักษณะของธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่เปนนกิจการค้าส่ง – ค้าปลีกมากที่สุด จ านวน 157 คน คิด
เปนนร้อยละ 39.3 และกิจการให้บริการมากที่สุด จ านวน 157 คน คิดเปนนร้อยละ 39.3 รองลงมา 
คือ กิจการผลิตสินค้า จ านวน 86 คน คิดเปนนร้อยละ 21.4  
  ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เปนนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 124 คน 
คิดเปนนร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ กลุ่มการบริการ จ านวน 78 คน คิดเปนนร้อยละ 19.5 ตามล าดับ 
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ภาพที ่4-7 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา 
ที่ประกอบธุรกิจ 

 

ภาพที ่4-8 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดธุรกิจ
SMEs 

ภาพที ่4-9 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 
ลักษณะธุรกิจ SMEs 

ภาพที ่4-10 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 
ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
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 4.1.2  การวิเคราะห์สมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าการส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเปนนในการพัฒนาผู้ประกอบการในการ
บริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีรายละเอียด
ดังตารางที ่4-2 ตารางที่ 4-3 และตารางที่ 4-4 
   4.1.2.1 สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตารางท่ี 4-2 ผลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเปนนเพ่ือพัฒนา  
    ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ 
    ขนาดกลาง และขนาดย่อมด้านสมรรถนะหลัก       

(N = 400) 

สมรรถนะหลัก 
สภาพปัจจุบัน 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI) X . S.D. X . S.D. 

1 .ความรู้ ค ว ามสามารถในการ จั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

2.96 1.166 4.03 0.817 0.36 

2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมาย
ธุรกิจ 

3.17 1.231 4.25 0.740 0.34 

3.ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ
พาณิชย์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.34 1.102 4.26 0.763 0.27 

4 .ความรู้ ค วามสามารถในการ บริ หาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

3.78 0.621 4.45 0.787 0.17 

5 .ความรู้ความสามารถในการจัดการเชิง    
กลยุทธ์ 

3.63 0.883 4.27 0.804 0.17 

6.ผู้ประกอบการมีจริยธรรมทางธุรกิจ 3.88 1.099 4.31 0.993 0.10 
 
 จากตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการ
จ าเปนนเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านสมรรถนะหลัก พบว่า สมรรถนะความรู้ความสามารถในการจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์ มีล าดับความส าคัญ (Priority Need Index: PNI) ของความต้องการจ าเปนนสูงที่สุด     
มี  PNI 0.36  รองลงมาคือ  สมรรถนะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ มี PNI 0.34 
 
ตารางท่ี 4-3 ผลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเปนนเพ่ือพัฒนา  
   ผู้ประกอบการด้านสมรรถนะด้านหน้าที่     

(N = 400) 

  สมรรถนะด้านหน้าที่ 
สภาพปัจจุบัน 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI) X . S.D. X . S.D. 

1.ความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายการ
ขนส่งระหว่างประเทศ 

2.68 1.138 4.00 0.968 0.45 

2.ความรู้ ค ว ามสามา รถในการบริ หา ร         
โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.04 1.087 4.14 0.787 0.36 

3.ความรู้ความสามารถในการจัดการบัญชี
ด้านโลจิสติกส์ 

2.97 1.168 4.00 0.968 0.34 

4.ความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

2.99 0.871 3.97 0.935 0.32 

5.ความรู้ความสามารถในจัดการโครงข่าย
กระจายสินค้า 

3.09   1.074 4.00 0.934 0.29 

6.ความรู้ความสามารถในปฏิบัติการการ
น าเข้าส่งออกสินค้าอย่างมีหลักการ 

3.17 0.988 4.06 1.009 0.28 

7.ความรู้ความสามารถในการมุ่งเน้นกลยุทธ์
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

3.12 1.083 4.17 0.833 0.27 

8 .ความรู้ ค ว ามสามารถในการจั ดการ        
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

2.99 1.063 3.81 1.096 0.27 

9.ความรู้ความสามารถในการจัดการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

3.05 1.143 3.85 1.002 0.26 

10.ความรู้ ความสามารถในการจัดการ
คลังสินค้า 

3.15 1.019 3.97 0.957 0.26 
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ตารางท่ี 4-3 (ต่อ) 

(N = 400) 

  สมรรถนะด้านหน้าที่ 
สภาพปัจจุบัน 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI) X . S.D. X . S.D. 

11.ความรู้ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้า 

3.28 0.871 4.11 0.887 0.25 

12.ความรู้ความสามารถในการวางแผนและ
ควบคุมระบบการผลิตสินค้า 

3.14 1.065 3.92 1.111 0.24 

13.ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง 

3.28 0.955 4.04 0.916 0.23 

14.ความรู้ความสามารถในการบริหารระบบ
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า 

3.25 0.819 4.08 0.868 0.22 

15.ความรู้ความสามารถในการควบคุมการ
บริหารคุณภาพสินค้า 

3.42 0.952 4.13 1.023 0.20 

 
 จากตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการ
จ าเปนนเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านสมรรถนะด้านหน้าที่ พบว่า ความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายการ
ขนส่งระหว่างประเทศมีล าดับความส าคัญ (Priority Need Index: PNI) ของความต้องการจ าเปนนสูงที่สุด      
มี  PNI 0.45  รองลงมาคือ  ความรู้ความสามารถในการบริหารโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ มี PNI 0.36 
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ตารางท่ี 4-4 ผลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเปนนเพ่ือพัฒนา  
    ผู้ประกอบการด้านสมรรถนะด้านเทคนิค 

(N = 400) 

  สมรรถนะด้านเทคนิค 
สภาพปัจจุบัน 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI) X . S.D. X . S.D. 

1.ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

2.72 1.241 3.95 0.941 0.45 

2.ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 

2.73 1.025 3.86 0.949 0.41 

3.ความรู้ความสามารถและเข้าใจกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ 

2.84 1.203 3.94 0.880 0.38 

4.ความรู้ความสามารถในการออกแบบการ
ล าเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 

2.69 1.097 3.73 1.053 0.38 

5.ความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล
และระบบฐานข้อมูล 

2.99 0.990 4.03 0.840 0.34 

6.คว ามรู้ ค ว ามสามารถ ในการจั ดการ
นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 

2.74 1.044 3.66 0.991 0.33 

7.ความรู้ความสามารถในการเข้าใจระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า 

3.13 0.983 4.17 0.833 0.33 

8.ความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการ
วิจัยพื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ 

2.85 1.077 3.73 0.936 0.30 

9.ความรู้ความสามารถในการจ าลองแบบ       
โลจิสติกส์และการปฏิบัติการ 

2.92 0.892 3.71 0.868 0.27 

10.ความรู้ความสามารถในการสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

3.30 1.043 4.19 0.822 0.26 

11.ความรู้ความสามารถในการวางแผน      
กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

2.90 1.061 3.66 1.087 0.26 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 

(N = 400) 

  สมรรถนะด้านเทคนิค 
สภาพปัจจุบัน 

ความต้องการ 
จ าเป็น 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI) X . S.D. X . S.D. 

12.ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

3.01 0.971 3.77 0.907 0.25 

13.ความรู้ความสามารถในการจัดการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์ 

3.38 0.817 4.14 0.826 0.22 

14.ผู้ประกอบการมีประกันภัยสินค้าขนส่ง 3.14 1.215 3.75 1.088 0.19 
15.ความรู้ความสามารถในการสร้างความ
เชื่อมั่นและสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

3.84 0.847 4.38 0.638 0.14 

 
 จากตารางที่ 4-4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการ
จ าเปนนเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านสมรรถนะด้านเทคนิค พบว่า ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมีล าดับความส าคัญ (Priority Need Index: PNI) ของความต้องการ
จ าเปนนสูงที่สุด มี  PNI 0.45  รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการโลจิสติกส์มี PNI 0.41 
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4.2 การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
   การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบยืนยันสมรรถนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
  4.2.1 สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์ โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตารางที่ 4-5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ
   เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
   ขนาดย่อม 

สมรรถนะหลัก IOC ผลการประเมิน 

1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 สอดคล้อง 
2. การวางแผนธุรกิจพาณิชย์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 สอดคล้อง 

3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 1 สอดคล้อง 

4. จริยธรรมทางธุรกิจ 1 สอดคล้อง 

5. กฎหมายธุรกิจ 0.80 สอดคล้อง 

6. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 0.60 สอดคล้อง 

รวม 0.80 สอดคล้อง 

  จากตารางที่ 4-5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะหลัก มีความสอดคล้องกันทุกรายการ      
ซึ่งดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.5 โดยรายการที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 จ านวน 4 รายการ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.08 จ านวน 1 รายการ และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.60 จ านวน 1 รายการ  
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  4.2.2 สมรรถนะหน้าที่ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    

ตารางท่ี 4-6  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะหน้าที่ของผู้ประกอบการ
     เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง 
     และ ขนาดย่อม 

สมรรถนะด้านหน้าที่ IOC ผลการประเมิน 

1. กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 1 สอดคล้อง 
2. การบริหารโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 สอดคล้อง 

3. การจัดการบัญชีด้านโลจิสติกส์ 1 สอดคล้อง 

4. การจัดการโครงข่ายกระจายสินค้า 1 สอดคล้อง 

5. การจัดการคลังสินค้า 1 สอดคล้อง 

6. การวางแผนการปฏิบัติการขนส่งสินค้า 1 สอดคล้อง 

7. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 1 สอดคล้อง 

8. บริหารระบบความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า 1 สอดคล้อง 

9. ควบคุมการบริหารคุณภาพสินค้า 0.90 สอดคล้อง 

10. ออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 0.80 สอดคล้อง 
11. กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 0.80 สอดคล้อง 

12. การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 0.80 สอดคล้อง 
13. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 0.80 สอดคล้อง 
14. วางแผนและควบคุมระบบการผลิตสินค้า 0.80 สอดคล้อง 

15. ปฏิบัติการน าเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีหลักการ 0.60 สอดคล้อง 

รวม 0.90 สอดคล้อง 

 จากตารางที่ 4-6 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะด้านหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะด้านหน้าที่ มีความสอดคล้องกันทุกรายการ 
ซึ่งดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.5 โดยรายการที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 จ านวน 8 รายการ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.09 จ านวน 1 รายการ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.08 จ านวน 5 รายการ และค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 จ านวน 1 รายการ  
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  4.2.3 สมรรถนะด้านเทคนิคของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตารางที่ 4-7 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคนิคของ             
   ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ                         
   ขนาดกลางและขนาดย่อม 

สมรรถนะด้านเทคนิค IOC ผลการประเมิน 

1. การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 1 สอดคล้อง 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 1 สอดคล้อง 

3. การบริหารงานระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 1 สอดคล้อง 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 0.80 สอดคล้อง 

5. การจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 0.80 สอดคล้อง 

6. การสร้างความเชื่อมั่นและสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 0.80 สอดคล้อง 

7. การออกแบบการล าเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 0.80 สอดคล้อง 

8. การจ าลองแบบโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ 0.80 สอดคล้อง 
9. การวางแผนกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 0.80 สอดคล้อง 

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ 0.80 สอดคล้อง 

11. การวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 0.80 สอดคล้อง 

12. การสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ 0.80 สอดคล้อง 
13. ประกันภัยสินค้าขนส่ง 0.70 สอดคล้อง 
14. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 0.60 สอดคล้อง 

15. การจัดการนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 0.60 สอดคล้อง 

รวม 0.80 สอดคล้อง 

 จากตารางที่ 4-7 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคนิคของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะด้านเทคนิค มีความสอดคล้องกันทุก
รายการ ซึ่งดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.5 โดยรายการที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 จ านวน 3 รายการ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.08 จ านวน 9 รายการ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.07 จ านวน 1 รายการ และค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 จ านวน 2 รายการ 
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 สรุปในภาพรวม พบว่า ผลจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหาร
จัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ และผลของขั้นตอนที่ 2 การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
สมรรถนะที่ส าคัญตรงกันทั้งสองขั้นตอน มีดังนี้ สมรรถนะหลัก ได้แก่ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” 
สมรรถนะด้านหน้าที่ ได้แก่ “กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ” และ สมรรถนะด้านหน้าที่ ได้แก่ 
“การบริหารงานระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ” 

 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออก เป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการ
บริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 2. การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group)  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 2. การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus 
Group) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 5.1.1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ 
   การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการค้นหาข้อมูลต่างๆ จาก
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความต้องการ
จ าเป็นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และเพศหญิง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 
พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 อายุ 26-35 ปี 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 อายุ 46-55 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 อายุ 18-25 ปี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 อายุ 56-65 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และอายุ
มากกว่า 65 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
   ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 225 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.3 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.7 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
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   จ านวนพนักงานในอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงานต่ ากว่า 20 คนมากที่สุด 
จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 21 – 50 คน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
จ านวนพนักงาน 111-140 คน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 จ านวนพนักงาน 81-110 คน 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และจ านวนพนักงาน มากกว่า 200 คนขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 
   เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรกในการประกอบธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่มีเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งแรกอยู่ที่ ไม่เกิน 25 ล้านบาทมากที่สุด จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมา คือ  26–
50 ล้านบาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 76–100 ล้านบาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.7 51–75 ล้านบาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 176–200 ล้านบาท จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 126–150 ล้านบาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 151–175 ล้านบาท จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.7 และ 101–125 ล้านบาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
   เงินทุนจดทะเบียนปัจจุบันในการประกอบธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่มีเงินทุนจด
ทะเบียนปัจจุบัน ไม่เกิน 25 ล้านบาทมากที่สุด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ 
26–50 ล้านบาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 176–200 ล้านบาท จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 76–100 ล้านบาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 101–125 ล้านบาท จ านวน 30 คน      
คิดเป็นร้อยละ 7.5 126–150 ล้านบาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และ 151–175 ล้านบาท 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
   ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ 1–5 ปี 
มากที่สุด จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมา คือ 11–15 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.3 น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 16–20 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.7 6–10 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
   ขนาดของธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม (การจ้างงานไม่เกิน 50 คน) 
มากที่สุด จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมา คือ ธุรกิจขนาดกลาง (การจ้างงานเกินกว่า 
50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน) จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3  
   ลักษณะของธุรกิจ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกิจการค้าส่ง – ค้าปลีกมากที่สุด จ านวน 
157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และกิจการให้บริการมากที่สุด จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 
รองลงมา คือ กิจการผลิตสินค้า จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4  
   ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 
124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ กลุ่มการบริการ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 
ตามล าดับ 
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   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น      
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ด้านสมรรถนะหลัก พบว่า สมรรถนะความรู้ความสามารถในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ มีล าดับความส าคัญ (Priority Need Index: PNI) ของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด มี PNI 0.36  
รองลงมาคือ  สมรรถนะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ มี PNI 0.34 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น       
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ด้านสมรรถนะด้านหน้าที่ พบว่า ความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายการขนส่งระหว่าง
ประเทศมีล าดับความส าคัญ (Priority Need Index: PNI) ของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด มี PNI 0.45  
รองลงมาคือ  ความรู้ความสามารถในการบริหารโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ มี PNI 0.36 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ด้านสมรรถนะด้านเทคนิค พบว่า ความรู้ความสามารถในการบริหารงานระบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศมีล าดับความส าคัญ (Priority Need Index: PNI) ของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด มี  
PNI 0.45 รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์มี 
PNI 0.41 
 5.1.2 การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
   การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือการศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบยืนยันสมรรถนะในการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการบริหาร
จัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ผล
ของสมรรถนะดังนี้ 
   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะหลัก มีความสอดคล้องกันทุกรายการ ซึ่งดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.5 โดยรายการที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ านวน 4 
รายการ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.08 จ านวน 1 รายการ และค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 
จ านวน 1 รายการ  
   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะด้านหน้าที่ของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะด้านหน้าที่ มีความสอดคล้องกันทุกรายการ ซึ่งดัชนี
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ความสอดคล้อง (IOC) ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.5 โดยรายการที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
จ านวน 11 รายการ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.09 จ านวน 1 รายการ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.08 จ านวน 5 รายการ และค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 จ านวน 1 รายการ  
   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคนิคของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะด้านเทคนิค มีความสอดคล้องกันทุก
รายการ ซึ่งดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.5 โดยรายการที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 จ านวน 3 รายการ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.08 จ านวน 9 รายการ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.07 จ านวน 1 รายการ และค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 จ านวน 2 รายการ 
   สรุปในภาพรวม พบว่า ผลจากข้ันตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการ
บริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ และผลของขั้นตอนที่ 2 การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus 
Group) สมรรถนะที่ส าคัญตรงกันทั้งสองขั้นตอน มีดังนี้ สมรรถนะหลัก ได้แก่ “การจัดการทรัพยากร
มนุษย์” สมรรถนะด้านหน้าที่ ได้แก่ “กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ” และ สมรรถนะด้านหน้าที่ 
ได้แก่ “การบริหารงานระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ” 
 
5.2  อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสามารถน าไป
เป็นข้อสนเทศในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 5.2.1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์  ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการค้นหาข้อมูลต่างๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมาจัดท า
เป็นแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สมรรถนะหลัก ได้แก่
“ความรู้ความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย์” มีค่าล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
มากที่สุด เนื่องจาก ปัจจุบันสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรมีการวางแผนใน
การด าเนินธุรกิจเป็นส าคัญ โดยตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะบุคลากร
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ในองค์กรถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและควรพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างผลการ
ด าเนินงานที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ พิชิต เทพวรรณ์ (2554) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เป็นนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่บอกถึงกิจกรรมที่เป็นการจัดหา การใช้และการรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปฏิบัติงานและส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพจน์ อินหว่าง 

และกัญญามน อินหว่าง (2556) กล่าวว่า กระบวนการที่มุ่งไปที่ตัวบุคคลในองค์การให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
มีการสร้างภารกิจด้านบุคลากรด้วยการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดการท างานที่ครบวงจรในการบริหารทั้งระดับนโยบายระดับกลยุทธ์และ  ระดับปฏิบัติการ 
และสอดคล้องกับ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2558: 220) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญซึ่งส่งผล
ต่อทัศนคติและเป้าหมายในการท างานของบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องเข้าใจและยึดในหลักการ 2 ประการ คือ ความเหมาะสมกับงาน คือ บุคคล และ งาน มีความ
เหมาะสมกัน และการจัดการบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การวางแผนงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
คาดคะเนความต้องการก าลังคน ทั้งในด้านจ านวน คุณสมบัติ และการฝึกอบรม เพ่ือตอบสนอง       
ความต้องการ และความจ าเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 สมรรถนะด้านหน้าที่ ได้แก่ “ความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายการขนส่งระหว่าง
ประเทศ” มีค่าล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด เนื่องจากกฎหมายการขนส่ง
ระหว่างประเทศมีส าคัญในการเริ่มท าธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นแนวทางของการด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์
ควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งและการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการขนส่ง ให้รองรับประชาชนอาเซียนในปี 2559 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ จิรารัตน์ รัตนคุปต์ (2556) กล่าวว่า แนวความคิดด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์เฉพาะที่เก่ียวกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศของประเทศไทย ได้น าหลักการมา
จากอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาเพ่ือการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1956 ซึ่งในประเทศใน
แถบลุ่มแม่น้ าโขงก็ได้มีการจัดท าความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Greater Mekong Sub-region Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ที่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศไว้ ทั้งในส่วนของเอกสารที่ใช้
ส าหรับการขนส่ง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ส่ง ผู้ขนส่ง และผู้รับตราส่ง โดยกฎหมายดังกล่าว
จะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศของไทย อีกทั้งช่วยให้
ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนของไทยสามารถแข่งขันในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้       
มากขึ้นอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับ ประจวบ กล่อมจิตร (2556: 299-300) กล่าวว่า นักนิติศาสตร์และ
หอการค้าได้พยายามที่จะก าหนดความหมายของค าเฉพาะทางการค้า เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันใน
เรื่องหน้าที่ของผู้ซื้อ และผู้ขาย และเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้า การค้านานาชาติ ( International 
Chamber of Commerce: ICC) ซึ่งหอการค้าของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิก รวมทั้ง
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หอการค้าแห่งประเทศไทย จึงจัดท า Incoterms ขึ้น เพ่ือก าหนดความหมายของค าเฉพาะทางการค้าขึ้น
ใช้ในสัญญา ซื้อขายระหว่างประเทศให้คู่กรณีเลือกใช้ โดยก าหนดในสัญญาตามวัตถุประสงค์ของตน 
 สมรรถนะด้านเทคนิค“ความรู้ความสามารถการบริหารงานระบบโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ” มีค่าล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด เนื่องจากระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน
ต้องติดต่อประสานงานกันไม่เฉพาะแต่ในประเทศ แต่รวมไปถึงการท างานร่วมกันระหว่างประเทศด้วย 
โดยประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้า
อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดการระบบ       
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2555) กล่าวว่า 
การด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศต้องมีการวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการเจริญเติบโต
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การลงทุนในตลาดทั่วโลก ความพร้อมของสาธารณูปโภคเชิงเทคโนโลยี 
คุณภาพทางการศึกษา ประสิทธิภาพของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับ ไชยยศ ไชยมั่นคง (2556: 397) 
กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ประสานและพ่ึงพากันมากขึ้น ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลก
พ่ึงพากันเกิดจากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการขนส่ง 
บริษัทแสวงความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการกระจายแหล่งผลิตและแหล่งซื้อที่มีต้นทุนต่ าและมี
คุณภาพผลิตภัณฑ์สูง ตลาดสินค้าและบริการเปิดกว้างเป็นตลาดเดียวมากขึ้น ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน
ด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และอ่ืนๆ แต่มีรสนิยมและชอบเหมือนกัน สินค้ามาตรฐานบริโภคหรือ       
ใช้กันทั่วโลก เช่น โคลา โคล่า กางเกงยีนส์ลีไวส์ โซนี เครดิตการ์ด การยอมรับสินค้ามาตรฐานเดียวกัน
เป็นการสร้างตลาดโลกที่เปิดโอกาสทั้งบริษัทเล็กและใหญ่เข้าสู่ตลาด อุปสรรคการค้าที่ลดลงมีผลให้
บริษัทที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแข่งขันกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดต่างประเทศหรือในประเทศ 
การแข่งขันท่ีเปิดกว้างเป็นปัจจัยให้บริษัทต่างก็แข่งขันปรับปรุงโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน 
การผลิตและซื้อขายข้ามพรมแดนผลิตภัณฑ์เดินทางไกล ใช้เวลานาน มีความซับซ้อนพิธีการส่งออก
หรือน าเข้าโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจึงแตกต่างในด้านเวลาและต้นทุนจากโลจิสติกส์ในประเทศ และ
ยังสอดคล้องกับ ประจวบ กล่อมจิตร (2556: 279) กล่าวว่า ความส าคัญของการจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เป็นก าลังการผลิตในปัจจุบัน จึงต้องการระบายสินค้าสู่ต่างประเทศ 
นอกจากนั้นการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศยังช่วยลดค่าแรงงาน ลดภาษี ลดความเสี่ ยง เนื่องจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอีกด้วย แต่ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศจ าเป็นต้องเข้าใน
กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของการด าเนินกิจการด้วย  

 5.2.2 การจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
   ผลจากการจัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบยืนยันสมรรถนะของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
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   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะหลักมีความสอดคล้องกันทุกรายการ ซึ่งดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ านวน 4 รายการ ได้แก่ สมรรถนะ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” “การวางแผน
ธุรกิจพาณิชย์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์” “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า” และ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ” ซึ่งสอดคล้องกับผลของสมรรถนะหลักในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 1 รายการ ได้แก่ สมรรถนะ 
“การจัดการทรัพยากรมนุษย์” เนื่องจาก การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อการพัฒนา
องค์การเป็นอย่างมาก ต้องมีการด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ
องค์การ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งด าเนินการธ ารง
รักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ ชุติภาส 
ชนะจิตต์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงาน
บริษัทที่ท างานในบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ความส าคัญต่อผู้บริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม 
การจัดแผนภูมิองค์การและการก าหนดสายการท างานให้ชัดเจน รวมถึงการใช้การควบคุมด้วยความ
ช านาญ ด าเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจ้างคนได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน มีการจูงใจ การ
ประเมิน การฝึกอบรมและการพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร เสรีรัตน์ (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพการให้บริการที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มี
ความสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ เนื่องจาก ปัจจุบันทุกองค์กรได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ องค์กรจะส าเร็จได้ต้องอาศัยพนักงานที่มีอยู่ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ องค์กรจึงต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ของตนเองให้เพ่ิมข้ึน อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การที่ผู้จัดการมีความ
พยายามเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของพนักงานและหาวิธีสื่อสารกับเขาเหล่านั้น ให้มีความกล้าที่จะ
ตัดสินใจเมื่อเห็นว่าสิ่งที่กระท านั้นถูกต้องและ เมื่อท างานผิดพลาดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่ง
ที่ผิดพลาด รวมทั้งผู้จัดการมีความสามารถท่ีจะกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้น และหาวิธีการ
ท างานใหม่ๆ เพื่อให้งานนั้นส าเร็จ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดความศรัทธาและเชื่อถือในหมู่พนักงาน และเต็ม
ใจที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และยังสอดคล้องกับ บุษกรณ์ คงประดิษฐ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออกในจังหวัดสงขลา พบว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออก ในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ทั้งนี้เนื่องจากทุกบริษัทต่างมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการบริหารเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับสมรรถนะด้านหน้าที่ ของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะด้านหน้าที่มีความสอดคล้องกันทุกรายการ 
ซ่ึงดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ านวน 8 รายการ ได้แก่ สมรรถนะ “กฎหมายการขนส่งระหว่าง
ประเทศ” “การบริหารโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์” “การจัดการบัญชีด้านโลจิสติกส์” “การจัดการ
โครงข่ายกระจายสินค้า” “การจัดการคลังสินค้า” “การวางแผนการปฏิบัติการขนส่งสินค้า” “การ
บริหารจัดการสินค้าคงคลัง” และ “บริหารระบบความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า” ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลของสมรรถนะด้านหน้าที่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 1 รายการ ได้แก่ สมรรถนะ “กฎหมายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ” เนื่องจาก การด าเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ต่างมีอ านาจการต่อรองกัน จึงมีความจ าเป็น ที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้กฎหมายมาควบคุมหรือ
คุ้มครองในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธนิต โสรัตน์ (2550: 255-256) กล่าวว่า กฎหมาย 
การขนส่งระหว่างประเทศ Incoterms เป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไข Terms การส่งมอบและขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งหอการค้านานาชาติได้เป็นผู้ก าหนดและเป็นที่แพร่หลายยอมรับในระดับนานาชาติ 
โดย Incoterms มีความมุ่งหมายเพ่ือที่จะให้มีกฎเกณฑ์การตีความเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ โดย
น ามาใช้ส าหรับการขายสินค้าเพ่ือการส่งมอบข้ามเขตแดน รวมถึงการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขาย
และผู้ซื้อภายใต้สัญญาซื้อขาย สัญญารับขน สัญญาประกันภัย สัญญาด้านการเงิน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งออก-น าเข้า Incoterms เป็นกติกาเกี่ยวกับการส่งและรับสินค้าภายใต้ระบบการขนส่งระหว่าง
ประเทศให้อยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน โดย Incoterms จะเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับภาระผู้ซื้อ ผู้ขาย 
และผู้ขนส่ง ซึ่งเกี่ยวกับการส่งมอบหรือ รับมอบ รวมทั้งความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะปฏิบัติตาม 
Incoterms จึงถูกใช้เป็นเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และเงื่อนไขที่ศุลกากรโลก (World 
Customs Organization: WCO) ใช้เป็นเงื่อนไขในราคา Gatt ซึ่งสอดคล้องกับ พฤกษา เครือแสง 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง สถานะทางกฎหมายของ Incoterms ตามกฎหมายไทยศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศ พบว่า ปัจจุบันในประเทศไทยใช้สภาพบังคับกฎหมายของ Incoterms เป็น
หลักของการเคารพการตัดสินใจที่ ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีผู้รู้หลายท่านเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาแต่ยังไม่มีข้อยุติที่แน่ชัด จึงได้ท าการศึกษาในประเด็นข้างต้นและได้เสนอแนวทางแก้ไขแบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 1. ยกสถานะ Incoterms เป็นกฎหมายโดยการบัญญัติพระราชบัญญัติว่า
ด้วยค าเฉพาะทางการค้า หรือที่เรียกว่า Incoterms ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่มีความชัดเจนในเรื่อง
การแก้ไขสถานะทางกฎหมายให้สามารถบังคับได้ตามกฎหมายไทย แต่ข้อด้อยของแนวทางแก้ไขนี้
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เป็นกรณีที่บทบัญญัติจะไม่ครอบคลุมเพราะ Incoterms ก าหนดเพียงเงื่อนไข สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ
และผู้ขายเท่านั้น 2. แก้ไขกฎหมายให้ยอมรับสถานะของ Incoterms โดยการบัญญัติพระราชบัญญัติ
ที่ว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศขึ้น โดยการน าอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการซื้อขาย
สินค้าระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายแม่แบบ (Model Law) และผนวกค าเฉพาะทางการค้า 
Incoterms เข้าไปในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยไม่จ าต้องระบุว่า Incoterms นั้นเป็นในรูปแบบ
ใด แต่ในบทบัญญัติต้องมีบทวิเคราะห์ศัพท์ Incoterms ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาหอการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งแนวทางนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศได้อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็นรวมทั้งในเรื่องสถานะทางกฎหมายของ Incoterms ที่สามารถบังคับได้ 3. ยกร่างประมวล
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาโดยตรง โดยการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย ค า
เฉพาะทางการค้า การช าระราคา การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน แนวทาง
นี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวอย่างครบถ้วนทุกประเด็น แต่ข้อด้อยก็ คือ ระยะเวลาใน
การศึกษาและการด าเนินการยกร่าง อีกทั้งการบังคับใช้ใช้เวลาที่นานมาก ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน แต่ในอนาคตคาดว่าจะมีการศึกษาและด าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายตามแนวทางนี้ต่อไป และยังสอดคล้องกับ สวรินทร์ เสาวคนธ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัญหากฎหมายเก่ียวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศของไทย : ศึกษากรณีการส่งมอบ พบว่า การที่
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีอยู่ 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ การเข้าร่วมเป็นภาคี (United Nations 
Convention on Contracts for International Sales of Goods: CISG) แล้วออกกฎหมายอนุวัติการ 
แนวทางที่สอง คือ การปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินค้าระหว่างประเทศขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งในแนวทางที่สองนี้จะรวมถึงการออกกฎหมายรับรอง
สถานะของ INCOTERMS ด้วย ซึ่งทั้งสองแนวทางดังกล่าว มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างไรก็
ตาม ไม่ว่าประเทศไทยจะเลือกแนวทางใด ก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศของไทยทั้งสิ้น 
   ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคนิคของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะด้านเทคนิคมีความสอดคล้องกันทุกรายการ 
ซ่ึงดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ านวน 3 รายการ ได้แก่ สมรรถนะ “การจัดการข้อมูลและระบบ
ฐานข้อมูล”“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์” และ “การบริหารงานระบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ” ซึ่งสอดคล้องกับผลของสมรรถนะด้านเทคนิคในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 1 รายการ 
ได้แก่ สมรรถนะ “การบริหารงานระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ” เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทย
ก าลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2559 นี้ ธุรกิจจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดการขนส่งและการจัดการคลังสินค้า ธุรกิจต้องกรพัฒนาองค์การด้าน 
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โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ด้านโลจิสติกส์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชุลีกร ชนะสิทธิ์ (2556) 
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการ
ด้านธุรกิจขนส่งสินค้า พบว่า การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าจากคลังสินค้า
ของบริษัทกรณีศึกษา ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดระยะทางในการเดินรถขนส่งสินค้า ผู้วิจัยได้ท าการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Google Map) ในการหาต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มลูกค้าภายในพ้ืนที่บริเวณ
ต่างๆ เพ่ือความแม่นย าในการค านวณที่มากขึ้น และใช้แนวคิดการแก้ ปัญหาแบบฮิวริสติก 
(Heuristics) ในการหาค าตอบ โดยเลือกใช้วิธี Nearest Neighbor Heuristics (NNH) สรุปได้ว่า การ
พัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเส้นทาง
การขนส่งสินค้าบริษัทกรณีศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ภัควัฒน์   อินทรวงษ์โชติ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษากลยุทธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประเทศไทยกับลาว พบว่า ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
และประเทศลาว จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2559 ผู้ให้บริการไทยมีคุณภาพบริการและศักยภาพด้านโลจิสติกส์ดีกว่าผู้ประกอบการลาวในทุกด้าน 
แต่คุณภาพบริการของผู้ให้บริการทั้งสองประเทศยังไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการได้ จากผลการศึกษาสามารถก าหนดนโยบายกลยุทธ์เชิงรุกส าหรับผู้ให้บริการในไทยได้ 
โดยการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการในลาว เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการไทยกับลาว แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการไทยยังต้องตระหนักถึงปัญหา
ระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายและระเบียบการขนส่งระหว่างชายแดนไทยกับลาว เพ่ือให้การสร้าง
เครือข่ายดังกล่าวมีความเหมาะสมมากขึ้น และยังสอดคล้องกับ จิตติชัย รุจนกนกนาฏ และคณะ 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ท่าเรือระหว่างประเทศของไทย 
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษานั้นประกอบไปด้วยการส ารวจภาคสนามที่ท่าเรือ
ไทย 9 แห่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือบีเอ็มทีแปซิฟิค ท่าเรือทีพีที ท่าเรือยูนิไทย ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือศรีราชา ท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ต ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรือน้ าลึกสงขลา เพ่ือ
ทราบถึงภาพรวมของการด าเนินงานปัญหาที่พบ และแนวทางการพัฒนาของท่าเรือ โดยได้มีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงท่าเรือไทย ทั้งใน
ภาพรวมและรายท่าเรือ พบว่า แนวทางการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ท่าเรือ
ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถน าไปใช้ในการวางแผนงาน พัฒนาระบบที่มีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประการ ดังนี้ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   5.3.1.1 หน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะในการบริหาร
จัดการในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถน าหัวข้อการ
พัฒนาหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ในการพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้สอดคล้องกับความต้องการส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชาติ 
    5.3.1.2 ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถน าหัวข้อสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในประเทศไทยไปพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายการขนส่งระหว่าง
ประเทศ และการบริหารงานระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
    5.3.1.3 ผู้ประกอบการซึ่งบุคคลที่ส าคัญที่สุดในองค์กร มีหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ 
รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจของทั้งองค์กร สามารถพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
จัดการ กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม    
    5.3.1.4 บุคลากรในองค์กรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในปฏิบัติงาน
ด้านโลจิสติกส์ในองค์กรให้มีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลง 
ส่งผลให้มีการด าเนินงานที่ดีจากการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพด้านโลจิสติกส์  
  5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
    5.3.2.1 ควรน าสมรรถนะไปพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการบริหาร
จัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
    5.3.2.2 ควรน าสมรรถนะที่ใช้ไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับการบริหารจัดการ     
กลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ไม่มีเวลา 
สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตามโอกาส หรือช่วงเวลาที่สะดวก 
  5.3.2.3 ควรท าการศึกษาองค์ประกอบเชิงลึกสมรรถนะของผู้ประกอบการเพ่ือการบริหาร
จัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเป็นแนวทาง      
ในการสร้างปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
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 -   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น 
  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 -   ใบค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 
_____________________________________________________________________ 
ค าชี้แจง: 
 1.  แบบสอบถามข้อมูลชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs 
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
   
 2.  การตอบแบบสอบถามนี้ ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัย กรุณาตอบค าถามทุกข้อทุกตอน เพ่ือให้การวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงและเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 3.  ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้จะเก็บเป็นความลับ การน าเสนอผลการวิจัยจะเสนอ
ในภาพรวมเท่านั้น 
 4.  หากท่านต้องการรับรายงานสรุปการวิจัย โปรดแนบนามบัตรของท่านมาพร้อมกับ
แบบสอบถามฉบับนี้ 
  (       ) ต้องการ     (       ) ไม่ต้องการ 
 5.  หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต่อข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ 48/5 หมู่ 2 ถนน กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง  อ.บางกรวย          
จ.นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 081-5608567 และ E-mail:  chedthida.kus@gmail.com 
 
           ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลไว้  ณ   โอกาสนี้ 
            อ.ดร.เชฐธิดา    กุศลาไสยานนท์ 
             หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs 
ค าชี้แจง : โปรดแสดงเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านตามสภาพความเป็นจริง 

 1. เพศ 
 (  ) 1. ชาย    (  ) 2. หญิง 

 2. อายุ 
 (  ) 1. 18 - 25 ปี   (  ) 2. 26 – 35 ปี  
 (  ) 3. 36 – 45 ปี   (  ) 4. 46 – 55 ปี 
 (  ) 5. 56 – 65 ปี   (  ) 6. มากกว่า 65 ปี ขึ้นไป 

 3.การศึกษา 
 (  ) 1. ประถมศึกษา   (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น  
 (  ) 3. ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย (  ) 4. ปวส./อนุปริญญา 
 (  ) 5. ปริญญาตรี   (  ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. จ านวนพนักงานในอุตสาหกรรม 
  (  ) 1. ต่ ากว่า 20 คน   (  ) 2. 21 – 50 คน 
  (  ) 3. 51 – 80 คน   (  ) 4. 81 – 110 คน 
  (  ) 5. 111 – 140 คน   (  ) 6. 141 – 170 คน 
  (  ) 7. 171 – 200 คน   (  ) 8. มากกว่า 200 คนข้ึนไป 

5. เงินทุนจดทะเบียนครั้งแรกในการประกอบธุรกิจ SMEs (สินทรัพย์ถาวรสุทธิ ไม่รวมที่ดิน) 
 (  ) 1. ไม่เกิน 25 ล้านบาท  (  ) 2. 26 ล้านบาท – 50 ล้านบาท 

  (  ) 3. 51 ล้านบาท – 75 ล้านบาท (  ) 4. 76 ล้านบาท – 100 ล้านบาท 
  (  ) 5. 101 ล้านบาท – 125 ล้านบาท (  ) 6. 126 ล้านบาท – 150 ล้านบาท 
  (  ) 7. 151 ล้านบาท – 175 ล้านบาท (  ) 8. 176 ล้านบาท – 200 ล้านบาท 

6. เงินทุนจดทะเบียนปัจจุบันในการประกอบธุรกิจ SMEs (สินทรัพย์ถาวรสุทธิ ไม่รวมที่ดิน) 
 (  ) 1. ไม่เกิน 25 ล้านบาท  (  ) 2. 26 ล้านบาท – 50 ล้านบาท 

  (  ) 3. 51 ล้านบาท – 75 ล้านบาท (  ) 4. 76 ล้านบาท – 100 ล้านบาท 
  (  ) 5. 101 ล้านบาท – 125 ล้านบาท (  ) 6. 126 ล้านบาท – 150 ล้านบาท 
  (  ) 7. 151 ล้านบาท – 175 ล้านบาท (  ) 8. 176 ล้านบาท – 200 ล้านบาท 
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7. ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ SMEs 
  (  ) 1. น้อยกว่า 1 ปี    (  ) 2. 1 – 5 ปี 
  (  )  3. 6 – 10 ปี    (  ) 4. 11 – 15 ปี 
  (  )  5. 16 – 20 ปี    (  ) 6. มากกว่า 20 ปีขึ้นไป  

 8. ขนาดของธุรกิจ SMEs 
 (  ) 1. ธุรกิจขนาดกลาง (การจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน)  
 (  ) 2. ธุรกิจขนาดย่อม (การจ้างงานไม่เกิน 50 คน)  

9. ลักษณะของธุรกิจ SMEs 
 (  ) 1. กิจการผลิตสินค้า   
 (  ) 2. กิจการค้าส่ง - ค้าปลีก 
 (  ) 3. กิจการให้บริการ      

10. ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
 (  ) 1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (  ) 2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 

  (  ) 3. กลุ่มธุรกิจการเงิน   (  ) 4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
  (  ) 5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (  ) 6. กลุ่มทรัพยากร 
  (  ) 7. กลุ่มการบริการ   (  ) 8. กลุ่มเทคโนโลยี 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใน
 การบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ค าชี้แจง  :โปรดแสดงเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นทั้งในด้านสภาพปัจจุบันและด้าน
ความต้องการที ่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน (โดยคะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ที่สุด 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  4 หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นมากและ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด) 
 

รายละเอียดสมรรถนะ 
ระดับความคิดเห็น 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางธุรกิจในตัวแบบขนส่ง 

          

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ           

3. ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ
พาณิชย์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

          

4. ความรู้ความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ์           
5. ความรู้ความสามารถในการจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
          

6. ความรู้ความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

          

7. ผู้ประกอบการมีจริยธรรมทางธุรกิจ           
8. ความรู้ความสามารถในการจัดการบัญชีด้าน             

โลจิสติกส์ 
          

9. ความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

          

10. ความรู้ความสามารถในการจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

          

11. 
ความรู้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และ   
ห่วงโซ่อุปทาน 

          

12. ความรู้ความสามารถในการจัดการคลังสินค้า           



103 
 

รายละเอียดสมรรถนะ 
ระดับความคิดเห็น 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

13. 
ความรู้ความสามารถในการบริหารระบบความ
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้า 

          

14. 
ความรู้ คว ามสามารถในการ วางแผนการ
ปฏิบัติการขนส่งสินค้า 

          

15. 
ความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

          

16. 
ความรู้ความสามารถในปฏิบัติการการน าเข้า
ส่งออกสินค้าอย่างมีหลักการ 

          

17. 
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสินค้า
คงคลัง 

          

18. 
ความรู้ความสามารถในการบริหารโลจิสติกส์
อิเล็กทรอนิกส์ 

          

19. 
ความรู้ความสามารถในการควบคุมการบริหาร
คุณภาพสินค้า 

          

20. 
ความรู้ความสามารถในการมุ่งเน้นกลยุทธ์การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 

          

21. 
ความรู้ความสามารถในการวางแผนและควบคุม
ระบบการผลิตสินค้า 

          

22. 
ความรู้ความสามารถในจัดการโครงข่ายกระจาย
สินค้า 

          

23. 
ความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลและ
ระบบฐานข้อมูล 

          

24. 
ความรู้ ค ว ามสามารถในการ เข้ า ใจระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เ พ่ือการจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า 

          

25. 
ความรู้ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น
และสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
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รายละเอียดสมรรถนะ 
ระดับความคิดเห็น 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

26. 
ความรู้ความสามารถในการสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร 

          

27. 
ความรู้ความสามารถในการจัดการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

          

28. 
ความรู้ความสามารถในการออกแบบการล าเลียง
วัสดุและบรรจุภัณฑ์ 

          

29. 
ความรู้ ความสามารถในการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 

          

30. 
ความรู้ความสามารถในการจ าลองแบบโลจิสติกส์
และการปฏิบัติการ 

          

31. 
ความรู้ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมใน
ห่วงโซ่อุปทาน 

          

32. ผู้ประกอบการมีประกันภัยสินค้าขนส่ง           

33. 
ความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการวิจัย
พ้ืนฐานการจัดการโลจิสติกส์ 

          

34. 
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ 

          

35. 
ความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ห่วง
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

          

36. 
ความรู้ความสามารถและเข้าใจกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ 

          

37. 
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานระบบ            
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

          

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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ใบค าถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 
_____________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง:   
 1.  แบบสอบถามข้อมูลชุดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
   ตอนที่ 2  สมรรถนะหลักของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
      ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   ตอนที่ 3   สมรรถนะด้านหน้าที่ของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์  
      อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   ตอนที่ 4   สมรรถนะด้านเทคนิคของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
      อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2.  การตอบแบบสอบถามนี้ ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัย กรุณาตอบค าถามทุกข้อ ทุกตอน เพ่ือให้การวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงและเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
 3.  ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้จะเก็บเป็นความลับ  การน าเสนอผลการวิจัยจะเสนอ
ในภาพรวมเท่านั้น 
 4.  หากท่านต้องการรับรายงานสรุปการวิจัย  โปรดแนบนามบัตรของท่านมาพร้อมกับ
แบบสอบถามฉบับนี้ 
  (       ) ต้องการ     (       ) ไม่ต้องการ 
 5.  หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต่อ
ข้าพเจ้าดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ 48/5 หมู่ 2 ถนน กาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย      
จ.นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 081-5608567 และ E-mail:  chedthida.kus@gmail.com 
 
           ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลไว้  ณ   โอกาสนี้ 
            อ.ดร.เชฐธิดา    กุศลาไสยานนท์ 
             หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 
 

mailto:chedthida.kus@gmail.com
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง : กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง และโปรดแสดงเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูล
ของท่าน ตามสภาพความเป็นจริง 
 
1.  ชื่อ-นามสกุล ..…………………………….…………………………..……………………….. 
2. สถานที่ท างาน ………………………………......…………………………………………….. 
3.  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน………………………………………………..………………………. 
4.  วุฒิการศึกษา 
   (      ) อนุปริญญา (       ) ปริญญาตรี 
   (      ) ปริญญาโท (       ) ปริญญาเอก 
 
ตอนที่ 2   สมรรถนะหลักของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Core competency) 
ค าชี้แจง : โปรดแสดงเครื่องหมาย  เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน

มากที่สุด 

Core competency ความคิดเห็น 

การบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1. วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจในตัวแบบขนส่ง    

2. วางแผนธุรกิจพาณิชย์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์    
3. จัดการเชิงกลยุทธ์    

4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ    

5. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า    

6. จัดการทรัพยากรมนุษย์    

7. มีจริยธรรมทางธุรกิจ    

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ....................................................................... 
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ตอนที่ 3  สมรรถนะด้านหน้าที่ของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Functional competency) 
ค าชี้แจง : โปรดแสดงเครื่องหมาย  เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน

มากที่สุด 

Functional competency ความคิดเห็น 
การบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการขนส่งระหว่างประเทศ    
2. บริหารโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์    
3. จัดการบัญชีด้านโลจิสติกส์    
4. ออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    
5. จัดการโครงข่ายกระจายสินค้า    
6. ปฏิบัติการน าเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีหลักการ    
7. มุ่งเน้นกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    
8. จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน    
9. จัดการการขนส่งระหว่างประเทศ    
10. จัดการคลังสินค้า    
11. วางแผนการปฏิบัติการขนส่งสินค้า    
12. วางแผนและควบคุมระบบการผลิตสินค้า    
13. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง    
14. บริหารระบบความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า    
15. ควบคุมการบริหารคุณภาพสินค้า    

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................. .............................................................................. 
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ตอนที่ 4  สมรรถนะด้านเทคนิคของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Technical competency) 
ค าชี้แจง : โปรดแสดงเครื่องหมาย  เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน

มากที่สุด 

Technical competency ความคิดเห็น 
การบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า    
1. จัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล    
2. เข้าใจระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ

ความสัมพันธ์ลูกค้า 
   

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร    
4. จัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์    
5. สร้างความเชื่อม่ันและสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า    

กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์    
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์    
7. ออกแบบการล าเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์    
8. จัดการนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน    
9. เข้าใจการจ าลองแบบโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ    
10. มีประกันภัยสินค้าขนส่ง    
กระบวนการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น    
11. วางแผนกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์    
12. บริหารงานระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ    
13. เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ    
14. วิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์    
15. สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์    

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

-  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 -  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดสัมมนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง สังกัด / สถานที่ท างาน หมายเหตุ 

1 ดร. ตระกูล  จิตวัฒนากร  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

เลขที่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 
ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กทม. 10220 
โทร. 02-972-7200 ต่อ 200 

 

2 ดร. ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์  

 
 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา 
ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพิเศษ S-MIM 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเขต
ปราจีนบุรี 

เลขที่ 129  หมู่ 21 ต าบลเนินหอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
25230  
โทร. 086-830-2690 

 

3 ดร. บุปผา ภิภพ  

 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี โลจิสติกส์  
คณะเทคโนโลยีสังคม  

มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาลัยเขตจันทบุรี 

เลขที่ 131 หมู่ 10  
ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี 22210 
โทร. 0-3930-7261 ต่อ 4 

 

4 ดร. ชนิดา ลีลาสุวรรณสิริ  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 
10900 
โทร. 02-939-0900 
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ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง สังกัด / สถานที่ท างาน หมายเหตุ 

5 ดร. พิมพ์ชนก เต็งเจริญ 

 
ที่ปรึกษา วิทยากรและหัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมิน 

บริษัท พอลโมนาส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

เลขที ่19/10 ซอยสายไหม 44/1  
แขวงสายไหม เขตสายไหม  
กทม. 10220  
โทร. 02-996-3724 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดสัมนากลุ่ม 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง สังกัด / สถานที่ท างาน หมายเหตุ 

1 ดร. ตระกูล  จิตวัฒนากร  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

เลขที่ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 
ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กทม. 10220 
โทร. 02-972-7200 ต่อ 200 

 

2 ดร. ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์  

 
 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา 
ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพิเศษ S-MIM 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเขต
ปราจีนบุรี 

เลขที่ 129  หมู่ 21 ต าบลเนินหอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
25230  
โทร. 086-830-2690 

 

3 ดร. บุปผา ภิภพ  

 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี โลจิสติกส์  
คณะเทคโนโลยีสังคม  

มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาลัยเขตจันทบุรี 

เลขที่ 131 หมู่ 10  
ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี 22210 
โทร. 0-3930-7261 ต่อ 4 

 

4 ดร. ชนิดา ลีลาสุวรรณสิริ  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 
10900 
โทร. 02-939-0900 
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ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง สังกัด / สถานที่ท างาน หมายเหตุ 

5 ดร. พิมพ์ชนก เต็งเจริญ 

 
ที่ปรึกษา วิทยากรและหัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมิน 

บริษัท พอลโมนาส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

เลขที ่19/10 ซอยสายไหม 44/1  
แขวงสายไหม เขตสายไหม  
กทม. 10220  
โทร. 02-996-3724 

 

6 คุณวฤณดา เจริญพานนท์ 

ผู้จัดการทั่วไป 

หจก.สงวนกิจเจริญ 

เลขที ่32 แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด กทม. 10700  
โทร. 02-424-1690 

 

7 คุณญาณตา เจริญพานนท์ 

ผู้จัดการทั่วไป 

บริษัท เอสเคซี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

96/154 หมู่ 17 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กทม. 10170 
โทร. 02-422-3179 

 

8 คุณสิริพงษ์ พงศ์ภิญโญภาพ 

ผู้ประกอบการ 

ร้าน เอาท์เลต 46 

เลขที ่81 ซอยเพชรเกษม 68  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  
กทม. 10160 
โทร. 086-904-0150 
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ที ่ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง สังกัด / สถานที่ท างาน หมายเหตุ 

9 คุณเพ็ญศรี จันทร์สระแก้ว 

ผู้จัดการ 

หจก.ซิตี้คอฟฟ่ี 

เลขที ่49 ซอยเอกชัย 114  
แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กทม. 10150 
โทร. 099-147-3339 

 

10 คุณกิตติ เจริญเจียงชัย 

ผู้ประกอบการ 

ร้าน เคเอสเฟอร์นิเจอร์ 

เลขที ่322/15 ซอยสายไหม 33  
แขวงสายไหม เขตสายไหม  
กทม. 10220  
โทร. 086-383-2256 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

-  การวิเคราะห์สมรรถนะในการสัมมนากลุ่ม 
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนากลุ่ม 
 
 สมรรถนะหลักของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

ที ่
 

สมรรถนะหลัก 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

∑N 
∑N/10 
(IOC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 วิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางธุรกิจใน
ตัวแบบขนส่ง -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 2 0.2 

2 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 
3 กฎหมายธรุกิจ 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 6 0.6 
4 วางแผนธุรกิจพาณิชยโ์ลจสิติกส์

อิเล็กทรอนิกส ์ 1 1 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 10 1 

5 บริหารความสมัพันธ์กับลูกค้า 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 
6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 8 0.8 
7 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

∑(∑N/10) 5.6 

∑ (∑N/10)/จ านวนข้อ 0.80 
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 สมรรถนะด้านหน้าที่ของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

ที ่
 

สมรรถนะด้านหน้าที่ 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

∑N 
∑N/10 
(IOC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 กฏหมายการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
10 

 
1 

2 บริหารโลจสิติกส์
อิเล็กทรอนิกส ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
10 

 
1 

3 จัดการบญัชีด้านโลจิสติกส ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 
4 ออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 1 0 1 0 1 
 
1 1 1 1 1 8 0.8 

5 จัดการโครงข่ายกระจาย
สินค้า 1 1 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 10 1 

6 ปฏิบัติการน าเข้าและส่งออก
สินค้าอย่างมีหลักการ 1 1 1 -1 1 

 
1 -1 1 1 1 6 0.6 

7 กลยุทธ์การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน 1 1 1 1 1 

 
1 -1 1 1 1 8 0.8 

8 จัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 1 1 1 1 1 

 
1 -1 1 1 1 8 0.8 

9 จัดการการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 1 1 1 1 1 

 
1 -1 1 1 1 8 0.8 

10 จัดการคลังสินค้า 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 
11 วางแผนการปฏิบตัิการขนส่ง

สินค้า 1 1 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 10 1 

12 วางแผนและควบคมุระบบ
การผลิตสินค้า 1 0 1 1 1 

 
1 -1 1 1 1 7 0.8 

13 บริหารจดัการสินค้าคงคลัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 
14 บริหารระบบความปลอดภัย

ในการขนส่งสินค้า 1 1 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 10 1 

15 ควบคุมการบริหารคุณภาพ
สินค้า 1 0 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 9 0.9 

∑N/10) 13.4 
∑ (∑N/10)/จ านวนข้อ 0.90 
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 สมรรถนะด้านเทคนิคของการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

ที ่
 

สมรรถนะด้านเทคนิค 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

∑N 
∑N/10 
(IOC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 จัดการข้อมลูและระบบ
ฐานข้อมูล 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 1 1 1 1 10 1 

2 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเ์พื่อการจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 1 1 1 -1 -1 6 0.6 

3 เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 1 1 1 -1 8 0.8 

4 จัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 8 0.8 

5 สร้างความเชื่อมั่นและสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้า 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 1 1 -1 1 8 0.8 

6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโลจสิติกส ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 1 1 1 1 10 1 

7 ออกแบบการล าเลียงวัสดุและ
บรรจภุัณฑ ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 -1 1 1 1 8 0.8 

8 จัดการนวัตกรรมในห่วงโซ่
อุปทาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
-1 

 
1 1 -1 1 1 1 6 0.6 

9 การจ าลองแบบโลจสิติกส์และ
การปฏิบัติการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 1 1 1 -1 8 0.8 

10 ประกนัภัยสินค้าขนส่ง 1 1 1 1 0 1 -1 1 1 1 7 0.7 

11 วางแผนกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน
และโลจสิติกส ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 -1 1 1 1 8 0.8 

12 บริหารงานระบบโลจสิติกส์
ระหว่างประเทศ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 1 1 1 1 10 1 

13 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
ขนส่งสินค้าหลายรปูแบบ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 -1 1 1 1 8 0.8 

14 วิเคราะหป์ัญหาด้านการ
จัดการโลจสิติกส ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 1 1 -1 1 8 0.8 

15 สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานการ
จัดการโลจสิติกส ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 1 1 1 -1 1 8 0.8 

∑(∑N/10) 12.1 
∑ (∑N/10)/จ านวนข้อ 0.80 
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120 

 

ประวัติผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวเชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

หน่วยงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย 5 ต าบล ศาลายา  
อ าเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน 02-4416000 ต่อ 2550, 2551 
โทรศัพท์มือถือ 081-5608567 โทรสาร 02-4416000 ต่อ 2551 
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) chedthida.kus@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.)  

 (สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
 , “2551 – 2555” 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
 (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  “2548 – 2550” 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 
 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  “2544 – 2547” 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ และสถิติ 

6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
2555  The Executive Development for E-Marketing Strategy.  
2555   The Competencies for E-Marketing Strategy of Furniture Industries.  
2550  The Effects of IT Capability on Effectiveness of Business Performance 
 of  Listed Firm in the Stock Exchange of Thailand. 
2550   The Effects of IT Capability on Effectiveness of Customer Relationship  

 Management of Listed Firm in the Stock Exchange of Thailand 
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1. ชื่อ - นามสกุล นางสาววิภาวรรณ  ทองเนียม 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

หน่วยงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย 5 ต าบล ศาลายา  
อ าเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน 02-4416000 ต่อ 2550, 2551 
โทรศัพท์มือถือ 085-1809975 โทรสาร 02-4416000 ต่อ 2551 
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) wiphawan_tuy@hotmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  “2546-2548” 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาบัญชี) 

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,  “2541-2545” 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  

- 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
 - 
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1. ชื่อ - นามสกุล นางสาววิภาวรรณ  จันทร์ประชุม 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 

หน่วยงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย 5 ต าบล ศาลายา  
อ าเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน 02-4416000 ต่อ 2550, 2551 
โทรศัพท์มือถือ 080-5578130 โทรสาร 02-4416000 ต่อ 2551 
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) wipawan_kik@hotmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลยา,  “2549” 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลยา,  “2552” 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  

- 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
 - 
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