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ภาคผนวก2 
สรปุการประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเหน็ 

27 กมุภาพนัธ ์2556 

ณกรมพฒันาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
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สรปุการประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเหน็ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  

“โครงการศึกษาวิจยัโอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรบัสาํหรบัธรุกิจให้บริการ  

โลจิสติกสไ์ทยจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี” 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2556 

 

ดว้ยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ โดยสาํนกัสง่เสรมิพฒันาธรุกจิ มภีารกจิทีส่าํคญัในการ

สง่เสรมิพฒันาธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์หม้คีวามเขม้แขง็ แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล กรมฯ จงึได้

ดาํเนินการศกึษาวจิยัโอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรบัสาํหรบัธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย

จากการจดัทาํเขตการคา้เสร ีโดยศกึษาวจิยัสภาพขอ้เทจ็จรงิของธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์

ศกัยภาพ โอกาสทีธ่รุกจิจะใชป้ระโยชน์จากการจดัทาํเขตการคา้เสร ีและผลกระทบทีเ่กีย่วเน่ือง

จากการจดัทาํเขตการคา้เสร ีเพือ่หาแนวทางในการสง่เสรมิพฒันาและแนวทางทีเ่หมาะสมในการ

ปรบัตวัสาํหรบัธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย 

 

ในการน้ี กรมพฒันาธรุกจิการคา้ ไดก้าํหนดจดัการประชุมขึน้เพือ่เผยแพรผ่ลการศกึษา

และรบัฟงัความคดิเหน็จากภาคสว่นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ

นกัวชิาการ ในวนัพธุที ่ 27 กุมภาพนัธ ์2556 โดยจดัเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่ม 1 เวลา 8:30 – 12.00 

น. และกลุ่ม 2 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ ชัน้ 9 กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ มี

จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้สิน้141ท่าน(ภาคเชา้ 76 ท่าน และภาคบ่าย 65 ท่าน) 

 

กาํหนดการประชุมและแบบสาํรวจความคดิเหน็ในการประชุมมรีายละเอยีดดงั

เอกสารแนบทา้ย สว่นผลจากการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากผูเ้ขา้ฟงัในการประชุมกลุ่มยอ่ยทัง้หมด มผีูส้่งแบบสอบถามทัง้หมด 61 ท่าน โดย

แบ่งตามประเภทของธรุกจิและหน่วยงานทีผู่ต้อบแบบสอบถาม รวมถงึจาํแนกตามสดัสว่นการ

ใหบ้รกิารในประเทศและต่างประเทศดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1: ข้อมลูสดัส่วนประเภทธรุกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 0 F

1 

หน่วยงาน/สงักดั ประเภทธรุกิจ/อตุสาหกรรม จาํนวน (คน) รอ้ยละ (%) 

หน่วยงานเอกชนที่

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ก่

บุคคลหรอืธุรกจิอื่นเป็นหลกั 

การขนสง่สนิคา้ 27 

46 (จาํนวน

รวม 28 ทา่น) 

การจดัเกบ็สนิคา้ดแูลและบรหิารคลงัสนิคา้และ

การใหบ้รกิารตดิสลากสนิคา้หรอืบรกิารดา้นบรรจุ

ภณัฑร์วมทัง้การกระจายสนิคา้ 

15 

การใหบ้รกิารงานพธิกีารศลุกากรงานเอกสาร

ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ 
20 

การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงานที่

ปรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์
7 

การใหบ้รกิารพสัดุและไปรษณียภณัฑ ์ 1 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสอ์ืน่ ๆ 5 

หน่วยงานเอกชนทีไ่มไ่ด้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ก่

บุคคลหรอืธุรกจิอื่นเป็นหลกั 

การเกษตร / อุตสาหกรรมการผลติ 

7 11 

หน่วยงานภาครฐั  15 25 

สถาบนัการศกึษา  2 3 

อืน่ๆ  4 7 

ไม่ระบ ุ  5 8 

รวม  61 100 

 

ตารางท่ี 2: สดัส่วนการให้บริการในประเทศและต่างประเทศของผูใ้ห้บริการโลจิสติกสใ์น

ประเทศไทย 

ประเภทบริการ จาํนวน (คน) ให้บริการลูกค้า

ไทย (คน) 

ให้บริการลูกค้า

ต่างประเทศ (คน) 

กลุ่ม 1- การขนสง่สนิคา้ (Freight Transportation 

and Forwarding) ซึง่ครอบคลุมงานทางโลจสิตกิส์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รหิารดา้นการขนสง่สนิคา้

ทัง้ภายในและสง่ออกนอกประเทศในรปูแบบต่างๆ

ทัง้ทางถนนทางรถไฟทางทะเลและทางอากาศ 

20 20 15 

กลุ่ม 2 - การจดัเกบ็สนิคา้ดแูลและบรหิาร

คลงัสนิคา้และการใหบ้รกิารตดิสลากสนิคา้หรอื

บรกิารดา้นบรรจภุณัฑ ์(Warehousing/Inventory 

Management and Packing) รวมทัง้การกระจาย

16 16 8 

                                                 
1
จาํนวนหน่วยงานเอกชนอาจไมร่วมไดเ้ทา่กบั 28 ทา่นเน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ประเภทบริการ จาํนวน (คน) ให้บริการลูกค้า

ไทย (คน) 

ให้บริการลูกค้า

ต่างประเทศ (คน) 

สนิคา้ 

กลุ่ม 3 - การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารต่างๆทีเ่กีย่วกบั

งานโลจสิตกิส ์(Non-Asset Based Logistics 

Services) ครอบคลุมงานพธิกีารศลุกากรงาน

เอกสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้หรอืสง่ออก

สนิคา้ 

19 19 11 

กลุ่ม 4 - การใหบ้รกิารงานโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการใหบ้รกิารเสรมิเชน่ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและงานทีป่รกึษาดา้นโลจสิตกิส ์

(Information and Communication Technology / 

Consulting) 

13 13 4 

กลุ่ม 5 - การใหบ้รกิารพสัดุและไปรษณียภณัฑ ์

(Courier and Postal Services) เป็นการใหบ้รกิาร

เกีย่วกบัการจดัสง่ทัง้ภายในและภายนอก 

2 2 2 

 

 ในสว่นของคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัสดัสว่นการใหแ้ละใชบ้รกิารในประเทศและต่างประเทศ

นัน้พบวา่มผีูท้ ีต่อบวา่ใหบ้รกิารในสว่นของการขนสง่สนิคา้ (กลุ่ม 1) จาํนวน 20 ราย ในจาํนวน

ดงักลา่วม ี 15 รายทีม่กีารใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ต่างประเทศ มผีูท้ ีต่อบวา่ใหบ้รกิารในสว่นของการ

จดัเกบ็สนิคา้ ดแูล และบรหิารคลงัสนิคา้ และการใหบ้รกิารตดิสลากสนิคา้หรอืบรกิารดา้นบรรจุ

ภณัฑ ์รวมถงึการกระจายสนิคา้ (กลุ่ม 2) จาํนวน 16 ราย ในจาํนวนดงักลา่วม ี 8 รายทีม่กีาร

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ต่างประเทศ มผีูท้ ีต่อบวา่ใหบ้รกิารพธิกีารศุลกากร งานเอกสารต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ (กลุ่ม 3 ) จาํนวน 19 ราย โดยมจีาํนวน 11 รายทีต่อบวา่

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ต่างประเทศมผีูท้ีต่อบวา่ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงานทีป่รกึษา

ดา้นโลจสิตกิส ์(กลุ่ม 4) จาํนวน 13 รายโดยมจีาํนวน 4 รายทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้ต่างประเทศ และ

มผีูท้ ีต่อบวา่ใหบ้รกิารพสัดแุละไปรษณยีภณัฑ ์(กลุ่ม 5) จาํนวน 2 ราย โดยทัง้สองรายมกีาร

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ต่างประเทศ 
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ความคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบและการปรบัตวัเพ่ือรองรบัผลกระทบจากความตกลง

การค้าเสรี 

 

จากการวเิคราะหผ์ลกระทบจากการทาํความตกลงการคา้เสรขีองผูป้ระกอบการนัน้ 

คณะผูว้จิยัมกีารประเมนิในหลายดา้นทีส่าํคญัต่อธรุกจิโลจสิตกิสห์รอืการใชบ้รกิารธรุกจิโลจสิตกิส ์

จากการประเมนิพบวา่ ผลกระทบทางดา้นบวกสว่นใหญ่แลว้เป็นประเดน็เรือ่งการลงทุน กลา่วคอื 

การลงทุนในดา้นอื่นๆ การลงทุนในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์การลงทุนในภาพรวม และ

การลงทุนในสนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไดน้ัน้มคีะแนนสงูทีส่ดุ คอื 3.52 คะแนน 3.50 คะแนน 3.48 

คะแนน และ 3.48 คะแนนตามลาํดบั สะทอ้นใหเ้หน็วา่การเปิดเขตการคา้เสรช่ีวยใหผู้ป้ระกอบการ

ตื่นตวัในการลงทุนทัง้เพือ่เตรยีมพรอ้มต่อโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  และตัง้รบัผลกระทบทางดา้นลบที่

อาจเกดิขึน้ 

 

ในสว่นของผลกระทบในดา้นบวกอื่นๆ ของผูป้ระกอบการไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยในการวา่งจา้ง

ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ได ้ 3.31 คะแนน กฎระเบยีบได ้ 3.30 คะแนน  ลกูคา้ต่างประเทศได ้ 3.29 

คะแนน คา่เอกสารได ้3.26 คะแนน ลกูคา้ในประเทศได ้3.21 คะแนน และความสามารถในการทาํ

กําไร ได ้ 3.06 คะแนน สะทอ้นใหเ้หน็วา่การทาํความตกลงเขตการคา้เสรกีบัต่างประเทศทาํให้

ผูป้ระกอบการมกีาร Outsourcing มากขึน้ ช่วยประหยดัคา่ใชจ้า่ยและสามารถจดัการกบั

กจิกรรมโลจสิตกิสใ์นองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ มกีฎระเบยีบทีล่ดลง สามารถประหยดั

ตน้ทุนดา้นเอกสารไดม้ากขึน้ สามารถเขา้ถงึตลาดลกูคา้กลุม่ใหม่ๆ  ทัง้จากไทยและจาก

ต่างประเทศ ทาํใหใ้นทา้ยทีส่ดุแลว้มคีวามสามารถในการทาํกาํไรทีม่ากขึน้ 

 

สาํหรบัความคดิเหน็เพิม่เตมิจากผูป้ระกอบการต่อผลกระทบในดา้นบวกต่อการเปิดเสรี

ทางการคา้ทีน่่าสนใจมดีงัต่อไปน้ี  

 

 พนกังานสามารถรบัเอาเทคโนโลยกีารบรหิารจดัการใหม่ๆ  จากต่างประเทศได ้ 

 การขนถ่ายสนิคา้หรอืนําเขา้สง่ออกสนิคา้ผา่นท่าเรอืเพิม่สงูขึน้ เป็นผลดต่ีอธรุกจิ

ของบรษิทั  

 มเีสน้ทางการคา้ใหม่ๆ  โดยเฉพาะเสน้ทางการคา้ทางบกทีเ่พิม่ขึน้ มกีารวิง่รบัสง่

สนิคา้ทางรางใน AEC รวมทัง้ทาง Transit ในหลาย Mode การเดนิทาง เช่น เรอื

ต่อรถ หรอืเครือ่งบนิต่อรถ เป็นตน้  
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 เพิม่ความโปรง่ใสในการบรหิารจดัการ มโีอกาสจากต่างประเทศเขา้มาอยา่ง

ต่อเน่ือง เป็นแรงกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการคดิหาวธิกีารและโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  

อยูเ่สมอ  

 

และมคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิจากผูป้ระกอบการต่อการเตรยีมพรอ้มรบัมอืต่อโอกาสทาง

ธรุกจิใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

 

 มกีารศกึษากลุม่ลกูคา้เพือ่เพิม่ฐานลกูคา้ใหม่ๆ  หรอืเสน้ทางการคา้ใหม่ๆ มุง่หาคูค่า้

ในเสน้ทางการคา้ใหม่ๆ  มกีารสรา้งเครอืขา่ยบรกิารดา้นโลจสิตกิสศ์กึษาเสน้ทาง

การขนสง่ใหมเ่ช่นทางรถยนตห์รอืรถไฟ 

 มกีารเพิม่ความรูพ้นกังาน สรา้งมาตรฐานในการทาํงาน มกีารวา่จา้งบุคลากรจาก

ภายนอก ขยายการลงทุนดา้นการโทรคมนาคมและการสือ่สาร มกีารนําระบบ e-

commerce เขา้มาใชใ้นการบรกิารตดิตัง้ระบบ GPS เพือ่สรา้งความเชือ่ถอืใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิาร 

 มกีารควบรวมกจิการเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัธรุกจิการแสวงหา Strategic 

Partnerสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบั International Network Partner เพือ่ให้

ผูป้ระกอบการมศีกัยภาพในการสง่ออกนําเขา้ไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลกได ้

 

อยา่งไรกต็ามประเดน็ทีน่่าเป็นหว่งคอืผลกระทบทางดา้นลบต่อธรุกจิ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยใน

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์ได ้ 2.91 คะแนน คูแ่ขง่ทางธรุกจิ ได ้ 2.91 คะแนน คา่ใชจ้า่ยใน

การขนสง่ ได ้ 2.94 คะแนน สะทอ้นใหเ้หน็วา่การทาํความตกลงเขตการคา้เสรกีบัต่างประเทศนัน้ 

แมว้า่จะมปีรมิาณการคา้ทีเ่พิม่ขึน้ มโีอกาสทางการคา้เพิม่ขึน้ แต่ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม  

โลจสิตกิสส์าํคญัทีย่งัไมส่ามารถประหยดัไดน้ัน่คอืตน้ทุนการขนสง่ทีย่งัคงสงูอยู ่อาจเป็นปจัจยัที่

บัน่ทอนประสทิธภิาพและความสามารถทางการแขง่ขนัของธรุกจิได ้อกีทัง้คูแ่ขง่ทางการคา้ทีเ่พิม่

มากขึน้ ทาํใหต้อ้งมกีารพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการผลติและการใหบ้รกิารอยูเ่สมอ 

 

สาํหรบัความคดิเหน็เพิม่เตมิจากผูป้ระกอบการต่อผลกระทบในดา้นลบต่อการเปิดเสรี

ทางการคา้ทีน่่าสนใจมดีงัต่อไปน้ี 

 

 ขาดแคลนแรงงานประกอบธรุกจิโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะคนขบัรถ 

 มแีรงกดดนัดา้นราคาจากลกูคา้สงูขึน้มาก 
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 คู่แขง่ทางธุรกจิมทุีนและเทคโนโลยทีีส่งูกว่ามาก ต่างชาตเิขา้มาแยง่ตลาดโดยการ

ใหบ้รกิารเรือ่งการสาํรองคา่ใชจ้า่ยในเรือ่งภาษ ีมกีารใหเ้ครดติยาวในราคาทีต่ ัง้ตํ่า

กวา่ความรบัผดิชอบทาํให ้SME ไทยไมส่ามารถแขง่ขนัได ้

 ตอ้งมกีารลงทุนทีเ่พิม่มากขึน้ ทาํใหอ้าจมปีญัหาดา้นสภาพคลอ่งในระยะสัน้ 

ความสามารถในการทาํกาํไรในระยะสัน้ลดลง 

 ในบางรายไดพ้ยายามทาํทุกทางแต่ไมส่ามารถลดตน้ทุนการผลติไดเ้น่ืองจากการ

เพิม่คา่แรงขัน้ตํ่าปรญิญาตรี  15 ,000 บาทเป็นภาระทีส่งูขึน้การคมุน้ําหนกั

รถบรรทุกทาํใหค้า่ใชจ้า่ยสงูขึน้การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบใหม่ๆ ทาํใหต้อ้งมี

คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ 

 

และมคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิจากผูป้ระกอบการต่อการเตรยีมพรอ้มรบัมอืต่อผลกระทบ

ในทางลบทีน่่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

 

 มกีารใหค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบัระเบยีบใหม่ๆ  และการดาํเนินการดา้นเอกสารให้

เป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและระเบยีบ 

 มกีารลดตน้ทุนการผลติ การปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้และ /หรอืบรกิารนําระบบ

เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการรบั order จากลกูคา้ลดตน้ทุนการขนสง่โดยการสาํรวจ

เสน้ทางการเดนิรถเพือ่ประหยดัคา่เชือ้เพลงิสรา้งระบบงานทีด่ขี ึน้เพือ่ใหค้ลอ่งตวัจะ

ไดล้ดตน้ทุนและปรบัการบรกิารใหล้กูคา้ประทบัใจ สรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวกบั

ลกูคา้ 
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ภาพท่ี 1: ผลกระทบในการบวกและในทางลบต่อธรุกิจโลจิสติกสห์ลงัการเปิดเสรี  

ทางการค้า 

 
ทีม่า: รวบรวมจากแบบสอบถามและจากการคาํนวณ 

หมายเหตุ: คะแนนทีม่ากกว่า 3 หมายถงึไดร้บัผลกระทบในทางบวก คะแนนทีน้่อยกว่า 3 หมายถงึไดร้บัผลกระทบในทางลบ 

 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัมาตรการท่ีสาํคญัและเร่งด่วนสาํหรบัการพฒันาอตุสาหกรรม  

โลจิสติกส ์

 

สาํหรบัการสาํรวจมาตรการทีส่าํคญัและเรง่ดว่นสาํหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์

นัน้ คณะผูว้จิยัไดส้อบถามผูป้ระกอบการเกีย่วกบันโยบายของรฐัทีผู่ป้ระกอบการเหน็วา่สาํคญัและ

เรง่ดว่น โดยมกีารใหค้ะแนนตามลาํดบัความสาํคญัและความเรง่ดว่น คณะผูว้จิยัสามารถแบ่งกลุม่

ของนโยบายตามเกณฑด์งักล่าวออกเป็นสามกลุ่มดงัต่อไปน้ี 

 

นโยบายทีม่ ีความสาํคญัมาก และมคีวามเรง่ดว่นมากในมมุมองผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ขอ้ 

3 นโยบายการพฒันาระบบการขนสง่เชือ่มโยงหลายรปูแบบ  (Multimodal) ระบบการขนสง่

สนบัสนุน  (Feeder) ทางด่วนพเิศษ  (Motorway) รวมทัง้ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ (เช่น
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คะแนนระดบัของผลกระทบ
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Logistics Center / Distribution Center / Container Yard เป็นตน้) ตามจดุยทุธศาสตรต่์างๆ

ภายในประเทศ (คะแนนความสาํคญั 4.80 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.77 คะแนน) 

 

นโยบายทีม่คีวามสาํคญัคอ่นขา้งมาก และมคีวามเรง่ดว่นคอ่นขา้งมากในมมุมอง

ผูป้ระกอบการ ประกอบไป ดว้ยนโยบาย 5 ประการตามลาํดบัความสาํคญัและความเรง่ดว่น 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 ขอ้ 4 ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการเดนิรถไฟตลอดจนสนบัสนุนระบบขนสง่ทาง

น้ําและทางท่อการเปลีย่นรปูแบบพลงังานไปสูร่ปูแบบทีม่ตีน้ทุนตํ่า(คะแนนความสาํคญั 

4.54 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.67 คะแนน) 

 

 ขอ้ 9 ปรบัปรงุระบบภาษแีละพธิกีารศุลกากรทีเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้สง่ออก -นําเขา้และ

การขนสง่สนิคา้ถ่ายลาํใหเ้อือ้อาํนวยต่อกระบวนการสง่ออก -นําเขา้ (คะแนนความสาํคญั 

4.58 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.53 คะแนน) 

 

 ขอ้ 5 การประยกุตใ์ชว้ธิกีารจดัการขนสง่ทีท่นัสมยั  (Less than Truck Load, Milk Run 

ฯลฯ) รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยกีารขนสง่  (Global Positioning System, รถบรรทุกแบบB-

Double, หรอืการวางแผนขนสง่โดยใชซ้อฟแวรป์ระยกุตฯ์ลฯ ) เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพใน

การบรหิารจดัการและลดตน้ทุนขนสง่ (คะแนนความสาํคญั 4.49คะแนน คะแนนความ

เรง่ด่วน 4.54 คะแนน) 

 

 ขอ้ 1 การสนบัสนุนใหม้กีารประยกุตใ์ชว้ธิกีารบรหิารทีด่ทีีส่ดุของธรุกจิ  (Best Practice) 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืซอฟแวรด์า้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละ

การขนสง่ในสถานประกอบการรวมทัง้การใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์  

(Outsourcing) (คะแนนความสาํคญั 4.52 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.40 คะแนน) 

 

 ขอ้ 8 พฒันาระบบการนําสง่และแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารในกระบวนการโลจสิตกิสใ์หเ้ป็น

อเิลคทรอนิกส์(e-Logistics) และพฒันาระบบSingle Window Entry เป็นศนูยก์ลางของ

ระบบสาํหรบัใหบ้รกิารเพือ่การสง่ออก -นําเขา้และโลจสิตกิส ์(คะแนนความสาํคญั 4.55 

คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.31 คะแนน) 
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นโยบายทีม่คีวามสาํคญัปานกลาง และมคีวามเรง่ดว่นปานกลางในมมุมองผูป้ระกอบการ 

ประกอบไปดว้ยนโยบายตามลาํดบัความสาํคญัและความเรง่ดว่น ดงัต่อไปน้ี 

 

 ขอ้ 12 เรง่รดัขยายการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรทัง้ในภาคการผลติและในธรุกจิใหบ้รกิารโล

จสิตกิสป์รบัปรงุกระบวนการผลติบุคลากรการวจิยัและพฒันาและวชิาชพีโลจสิตกิสใ์ห้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธรุกจิและไดม้าตรฐานสากลและเอือ้ต่อการพฒันาบุคลากร

ใหม้รีะดบัทกัษะสงูขึน้ (คะแนนความสาํคญั 4.36 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.24 

คะแนน) 

 

 ขอ้ 13 สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบขอ้มลูโลจสิตกิสส์าํหรบัการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์

ทัง้ในระดบัมหภาคและธรุกจิเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการการวางแผนและขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตรส์นบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้กลไกการประสานและกาํกบันโยบายอยา่งเป็นทางการ

เพือ่เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ 

(คะแนนความสาํคญั 4.21 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.24 คะแนน) 

 

 ขอ้ 7 สง่เสรมิสทิธปิระโยชน์กบัการลงทุนเพือ่การพฒันาเขตอุตสาหกรรมผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส์ (Logistics Park) และสนบัสนุนบทบาทขององคก์รภาควชิาการสมาคมและองคก์ร

ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื  (Partnership) ระหวา่งผู้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยและระหว่างผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยกบัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์

ระหวา่งประเทศ (Business Matching) (คะแนนความสาํคญั 4.17 คะแนน คะแนนความ

เรง่ด่วน 4.20 คะแนน) 

 

 ขอ้ 2 ส่งเสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืในลกัษณะเครอืขา่ยวสิาหกจิ  (Cluster) การพฒันา

มาตรฐานรว่มเกีย่วกบัเครือ่งมอืและวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยสนิคา้(คะแนน

ความสาํคญั 4.19 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.17 คะแนน) 

 

 ขอ้ 11 เรง่รดัการออกพระราชกฤษฎกีาทีจ่ะทาํใหพ้รบ . วา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิลคทรอนิกส์

พ.ศ. 2544 มผีลบงัคบัใชจ้รงิในทางปฏบิตัแิละการปรบัแกก้ฎหมายและระเบยีบอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งกบัการทาํธรุกรรมผา่นระบบอเิลคทรอนิกสร์วมทัง้การพฒันามาตรฐานการ

เชือ่มต่อขอ้มลูระหวา่งภาครฐั -ธรุกจิและภาคธรุกจิ -ธรุกจิ (คะแนนความสาํคญั 4.19 

คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.14 คะแนน) 
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 ขอ้ 10 สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้  (Distribution and 

Logistics Centers) ในตลาดเป้าหมายหลกัเพือ่เพิม่ความสามารถในการเขา้สูต่ลาด

ต่างประเทศของธรุกจิไทย (คะแนนความสาํคญั 4.25 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.07 

คะแนน) 

 

 ขอ้ 6 การพฒันาท่าเรอืน้ําลกึทีม่ศีกัยภาพฝ ัง่ตะวนัตกและการพฒันาเสน้ทางขนสง่

เชื่อมโยงท่าเรอืกบัเสน้ทางขนส่งหลกัของประเทศและภมูภิาค (Economic Corridor) 

(คะแนนความสาํคญั 4.15 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.14 คะแนน) 

 

ภาพท่ี 2: ความสาํคญัและความเร่งด่วนของนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม  

โลจิสติกส ์

 
ทีม่า: รวบรวมจากแบบสอบถามและจากการคาํนวณ 
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ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

ในสว่นการแสดงขอ้คดิเหน็และ ขอ้เสนอแนะ เพิม่เตมิในแบบสอบถาม และในช่วงการ

ซกัถามทา้ยการประชุม ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดแ้สดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อภาครฐั 

 

 ตอ้งการใหภ้าครฐัจดัตัง้หน่วยงานสนบัสนุนผูป้ระกอบการโลจสิตกิส ์ซึง่จะช่วย

ประสานงานระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน เช่น ผลกัดนัเรือ่งการจดัตัง้สภาขนสง่ทางบก

และโลจสิตกิส ์รวมไปถงึการมสีว่นรว่มในทีป่ระชุมในสภาดงักลา่วของหน่วยงานรฐั โดย

อาจหารอืในเรือ่งของขอ้มลูต่างๆ อุปสรรคทีผู่ป้ระกอบการประสบ นโยบายและแนวทางที่

ภาครฐักาํลงัจดัทาํ หรอืผลกัดนัใหม้กีารลงทุนในต่างประเทศเป็นตน้ เพือ่เป็นการทาํงาน

อยา่งบรูณาการ และสรา้งความเขม้แขง็แก่ผูป้ระกอบการไทยต่อไป นอกจากน้ี ควรจดัตัง้

หน่วยงานในต่างประเทศทีค่อยประสานงาน ช่วยกาํกบัดแูลผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยที่

ใหบ้รกิารขา้มประเทศเหลา่นัน้ ความเขม้แขง็ของผูป้ระกอบการทีม่ากขึน้จะยงัสามารถ

สง่ผลต่อเน่ืองไปยงัการอนุมตัสินิเชือ่จากสถาบนัการเงนิของผูป้ระกอบการไดอ้กีดว้ย  

 

 รฐัควรสนบัสนุนและใหก้ารพฒันาระบบการศกึษาในไทย ใหบุ้คลากรมคีวามสามารถที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาด โดยเน้นการฝึกอบรมมากขึน้ (Training) เน่ืองจาก

คณุภาพของบุคลากรเป็นพืน้ฐานสาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ ไม่

เพยีงเฉพาะภาคโลจสิตกิส ์

 

 กฎหมาย กฎระเบยีบบางอยา่งในไทย ยงัลา้สมยั รวมถงึการบงัคบักฎหมายหรอื

กฎระเบยีบยงัไมเ่ขม้งวดเท่าทีค่วร สิง่เหลา่น้ีจะสง่ผลกระทบและอาจเป็นอุปสรรคต่อ

ผูป้ระกอบการไทย 

 

 รฐัควรมกีารกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินนโยบายอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง การ

กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินนโยบายอยา่งชดัเจน เน่ืองจากนโยบายทีอ่อกมาใน

แต่ละครัง้ จะกระทบต่อการตดัสนิใจการลงทุนของภาคเอกชน รวมไปถงึการวางแผนเพือ่

ดาํเนินธรุกจิต่อไป ดงันัน้การเปลีย่นแปลงนโยบายบ่อยครัง้จะเป็นการเพิม่ภาระใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการทีป่รบัตวัไปแลว้ นอกจากน้ี การประกาศนโยบายในแต่ละครัง้นัน้ ควรมกีาร

แจง้ใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ตรยีมตวัล่วงหน้า เพื่อจะไดป้รบัตวัไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
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 การเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั AEC – ปจัจบุนัทางภาครฐัไดด้าํเนินการเผยแพร่

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั AEC ใหก้บัประชาชนทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง โดยมี

ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ต่างๆ มกีารจดังานสมัมนาเพือ่ระดมความคดิเหน็และเผยแพร่

ความรู ้อยา่งไรกต็าม ปจัจบุนั ผูป้ระกอบการไทยสว่นใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจอยู่

มาก โดยเฉพาะในเรือ่งการอ่านตารางขอ้ผกูพนั ดงันัน้ภาครฐัอาจประชาสมัพนัธใ์หท้ัว่ถงึ

มากขึน้ เช่น การประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของชวีติประจาํวนัของประชาชน 

หรอืการใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึสือ่ความรูโ้ดยงา่ยและไมม่คีา่ใชจ้า่ย เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ควรมกีารฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอแก่เจา้หน้าทีผู่ใ้หก้ารตดิต่อโดยตรงกบั

ผูป้ระกอบการ เพือ่พฒันาความสามารถในการแนะนําหรอืชีแ้นะผูป้ระกอบการอยา่งมี

ประสทิธภิาพต่อไป 

 

 ผูป้ระกอบการไทยสนบัสนุนใหม้นีโยบายการไปลงทุนต่างประเทศซึง่ในปจัจบุนัยงัอยูใ่น

ระหวา่งการดาํเนินการโดย BOI 

 

 ตอ้งการใหม้หีน่วยงานทีร่วมศนูยก์ารทาํงานดา้นโลจสิตกิสข์องประเทศหน่วยงานเดยีว 

ซึง่ปจัจบุนัมหีลายหน่วยงานทีแ่บ่งแยกกนัทาํงาน แยกกนัคน้ควา้ การใหแ้ละการใชเ้งนิทุน

กท็าํไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ ทาํใหต้อ้งใชง้บประมาณมากมาย โดยไมไ่ดเ้กดิประโยชน์ 

ขาดความต่อเน่ืองของโครงการ บางโครงการสามารถศกึษาไดจ้ากโครงการจาก

ต่างประเทศ  

 

 ควรมกีารผลกัดนัเขตอุตสาหกรรมโลจสิตกิสแ์ละการพฒันาฐานขอ้มลูโลจสิตกิสข์อง

ประเทศอยา่งจรงิจงั โดยมกีารผลกัดนัผา่นแผนพฒันาโลจสิตกิสข์องประเทศ  

 

 รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัออกระเบยีบใหม่ๆ  อาจเพือ่สนองความตอ้งการของต่างชาติ

มากเกนิความจาํเป็น เช่น การยกเลกิตวัแทนออกของรบัอนุญาตใหเ้ป็น AEC ทาํให้

ผูป้ระกอบการตอ้งปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา เพือ่คา่ใชจ้า่ยทัง้ๆ ทีต่อ้งการลดตน้ทุนในการ

ทาํงาน  

 

 รฐับาลควรคาํนึงถงึคา่บรกิารในกจิกรรมโลจสิตกิสท์ีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบทีม่าก

ขึน้และคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ตาม 
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 สภาวะเศรษฐกจิปจัจบุนั เน่ืองจากต่างชาตมิอีาํนาจในการกาํหนดราคาทีแ่ขง่ขนัไดด้กีวา่

ผูป้ระกอบการไทยมาก 

 

 งานของหน่วยงานรฐัควรสงวนงานการบรกิารดา้นโลจสิตกิสใ์หเ้ฉพาะผูป้ระกอบการคน

ไทยเท่านัน้ เพื่อช่วยใหธุ้รกจิไทยยงัอยูไ่ด ้ 

 

 การสนบัสนุนจากภาครฐัขอใหท้าํอยา่งต่อเน่ือง เช่น ในช่วงทีผ่า่นมามกีารจดัตัง้ TLA/SLA 

แต่ไมม่กีารผลกัดนัและสนบัสนุนจากรฐัอยา่งต่อเน่ือง ภาคเอกชนมกีารลงทุนไปเพือ่

นโยบายน้ีแลว้แต่โครงการกต็อ้งลม้เลกิไป ทาํใหก้ารลงทุนทีผ่า่นมาไมไ่ดร้บัผลตอบแทน

คนืมาเท่าทีค่วร 

 

 ในสว่นของพธิกีารศุลกากรนัน้ ควรมคีวามรว่มมอือยา่งจรงิจงัระหวา่งหน่วยงานและ

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  กรมประมง กรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย อุตสาหกรรมทหาร มาตรฐานอุตสาหกรรม 

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์กรมการคา้ภายใน และอกีหลายๆ หน่วยงาน

ซึง่ฝากใหก้รมศุลกากรดแูล โดยเฉพาะในประเดน็เรือ่งการออกใบอนุญาต โดยหลาย

หน่วยงานควรทีจ่ะตอ้งเขา้รว่ม NSW เพือ่จะไดท้าํใหก้ระบวนการทางศุลกากรไมล่า่ชา้ 

แมว้า่กรมศุลกากรไดส้รา้ง E-Customs ทางอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ใชเ้วลาในการป้อนขอ้มลูทาง

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้24 ชัว่โมงแลว้ แต่สว่นใหญ่ทีม่คีวามลา่ชา้อาจเกดิจากขัน้ตอนของ

กฎหมายอื่นๆ ทีต่อ้งของอนุญาตในการนําเขา้-ส่งออก ในขณะน้ีมเีพยีง 7-8 หน่วยงานที่

ทาํ MOU กบักรมศุลกากรไดเ้ขา้มาในเรือ่ง NSW ทีศุ่ลกากรสามารถเรยีกดใูบอนุญาตใน

หน้าต่างเดยีวกนัได ้ยงัขาดอกีหลายๆ หน่วยงานซึง่ยงัไมพ่รอ้มในการเขา้รว่ม NSW 

ดงันัน้ กระบวนการทางศุลกากร ( Customs Clearance) ทีต่่างประเทศมาองในภาพรวม

ไทยจงึใชเ้วลามากในสว่นน้ี 

 

 ตอ้งการใหท้างกรมพฒันาธรุกจิจดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัผูป้ระกอบการ  

โลจสิตกิสต์ัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัลา่ง (คนงาน ,คนขบัรถ) เช่นโครงการทีผ่า่นมามี

จดัอบรม ISO 9001:2008 ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการมาก  

 

 ควรมสีทิธปิระโยชน์ดา้นภาษใีหจ้งูใจใหก้ลุม่ซพัพลายเชนในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์
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ปัญหาของผูป้ระกอบการโลจิสติกสไ์ทย 

 

 ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยทีม่ศีกัยภาพสงูกลบัขายหุน้ใหก้บัชาวต่างชาตแิทนทีจ่ะเป็น

กาํลงัสาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องประเทศ 

 ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยสว่นใหญ่มขีนาดเลก็ ดงันัน้จงึมกัขาดเงนิทุนในการประกอบ

กจิการ  

 ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยประสบกบักาํไรทีล่ดตํ่าลงเรือ่ยมา โดยมตีน้ทุนทีส่งูอนั

เน่ืองมาจาก 

– การขาดแรงงานคนขบัรถบรรทุกเป็นจาํนวนมาก สาเหตุสว่นหน่ึงอาจเป็นเพราะ

หากเปรยีบเทยีบสภาพการทาํงาน ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทาํงาน และอตัรา

ผลตอบแทน ทีไ่มคุ่ม้คา่โดยเปรยีบเทยีบ ในขณะทีม่คีนตอ้งการทาํงานในตลาด

รถตู ้วนิมอเตอรไ์ซด ์แทก็ซี ่เป็นจาํนวนมาก  

– ตน้ทุนการจา่ยคา่แรงขัน้ตํ่าทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลอยา่งมากต่อผูป้ระกอบการ SME 

อยา่งมาก 

– แมว้า่จะมรีถแก๊สทีจ่ะลดภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นน้ํามนั แต่จาํนวนป ัม้แก๊สทีไ่มท่ัว่ถงึ

และไมค่รอบคลุมทัง้ประเทศ ส่งผลใหไ้มส่ามารถใชร้ถแก๊สได้  โดยเฉพาะเมือ่

ขา้มไปฝ ัง่ต่างประเทศ 

– การประกนัภยัรถขนสง่ จะครอบคลมุเพยีงแคภ่ายในชายแดนประเทศทีไ่ดท้าํ

ประกนัภยัเอาไวเ้ท่านัน้ ดงันัน้หากมกีารขนสง่ขา้มไปมากประเทศเท่าไหร ่ก็

จะตอ้งทาํประกนัภยัมากขึน้เท่านัน้ เพือ่ใหค้รอบคลมุตลอดระยะการขนสง่ ซึง่

เป็นภาระตน้ทุนทีส่งูมาก ดงันัน้หากมกีารทาํประกนัภยัระหวา่งประเทศเสรจ็

สรรพภายในรปูแบบเดยีว กจ็ะช่วยลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยได้

อยา่งมาก 

– ภาษกีารหกั ณ ทีจ่า่ย ซึง่กระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ

ผูป้ระกอบการ 

 จดุอ่อนประการหน่ึงของผูป้ระกอบการไทยคอื ยงัตอ้งพฒันาเรือ่งภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 

รวมถงึทกัษะในการทาํงานขา้มชาต ิ

 ปจัจบุนัผูป้ระกอบการขนสง่ตอ้งแบกรบัความรบัผดิชอบสงูสาํหรบัความเสยีหายต่อสนิคา้

ทีข่นสง่ เพราะผูป้ระกอบการขนสง่จะตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายต่อสนิคา้ อกีทัง้ไม่

สามารถจดัหาประกนัภยัไดเ้พราะตดิขดักบักระบวนการ ผูป้ระกอบการจะตอ้งแบกภาระ

คา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีม่องไมเ่หน็ เช่น คา่ประกนัภยัทีซ่ํา้ซอ้น ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ทีม่ไิด้

เสยีหายจากผูป้ระกอบการและเกดิจากเหตุสุดวสิยั เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อคณะผูวิ้จยัและงานศึกษาในลาํดบัต่อไป 

 

 บรษิทัทีค่ณะผูว้จิยัวางแผนและคดัเลอืกทีจ่ะนํามาเป็นกรณศีกึษานัน้เป็นบรษิทัใหญ่ 

ในขณะทีผู่ป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยสว่นใหญ่จะเป็นขนาดเลก็ ดงันัน้ หากสามารถนํา

บรษิทัในต่างประเทศทีม่ขีนาดเลก็หรอืคลา้ยไทยมาเป็นกรณตีวัอยา่งได ้(โดยเฉพาะการ

ปรบัตวัของธรุกจิ) กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการไทยอยา่งมาก และหากสามารถ

เปรยีบเทยีบตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศต่างๆ ออกมาเป็นมลูคา่อยา่งเป็นรปูธรรมได ้ก็

เป็นประโยชน์อยา่งมากเช่นกนั เช่น ตน้ทุนโลจสิตกิสใ์นสนิคา้ขา้วเมือ่เทยีบกบัราคาขาย 

เป็นตน้ นอกจากน้ี หากมกีารศกึษาผูป้ระกอบการในประเทศไทยดว้ย กจ็ะทาํใหส้ามารถ

เปรยีบเทยีบกบักรณศีกึษาในต่างประเทศไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมมากขึน้ 

 

 ตอ้งการใหค้ณะผูว้จิยัจาํแนกปญัหาทีเ่กดิขึน้ ผลกระทบทีต่ามมา รวมถงึแนวทางการ

แกไ้ขวา่ทางภาครฐัและผูป้ระกอบการไทยควรมกีารปรบัตวัไปในทศิทางใด  

 

 หากสามารถ มงีานวจิยัที่ นําตารางขอ้ผกูพนัมาเปรยีบเทยีบ และชีน้ยัยะทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธรุกจิโลจสิตกิส ์จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยมคีวามเขา้ใจในผลกระทบของการ

เปิดเสรทีีม่ต่ีอธุรกจิโลจสิตกิสไ์ดช้ดัเจนมากขึน้ 
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กาํหนดการประชมุเพ่ือระดมความคิดเหน็  

“ผลการศึกษาวิจยัโอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรบั  

สาํหรบัธรุกิจให้บริการโลจิสติกสไ์ทยจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี ” 

วนัพธุท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2556  

ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9กรมพฒันาธรุกิจการค้า 

 

เวลา  การดาํเนินการ  วิทยากร/ผูด้าํเนินการ 

 

 

 

8.30 – 9.15 น. 

 

9.15 – 11.00 น. 

 

 

 

11.00 – 12.00 น. 

 

12.00 – 13.00 น. 

 

 

 

 

13.00 – 13.45 น. 

 

13.45 – 15.30 น. 

 

 

 

15.30 – 16.30 น. 

 

กลุ่ม 1 (ภาคเช้า) 

 

ลงทะเบยีน 

 

นําเสนอผลการศกึษาวจิยัโอกาส ผลกระทบ 

และมาตรการรองรบั สาํหรบัธรุกจิใหบ้รกิารโลจิ

สตกิส ์จากการจดัทาํเขตการคา้เสร ี

 

รบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

 

กลุ่ม 2 (ภาคบ่าย) 

 

ลงทะเบยีน 

 

นําเสนอผลการศกึษาวจิยัโอกาส ผลกระทบ 

และมาตรการรองรบั สาํหรบัธรุกจิใหบ้รกิารโลจิ

สตกิส ์จากการจดัทาํเขตการคา้เสร ี

 

รบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

 

 

 

 

 

 

คณะผูว้จิยั จาก  

บรษิทั ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูว้จิยั จาก  

บรษิทั ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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แบบสาํรวจความคิดเหน็ 

โครงการศึกษาวิจยัโอกาส ผลกระทบและมาตรการรองรบั 

สาํหรบัธรุกิจให้บริการโลจิสติกสไ์ทยจากการจดัทาํเขตการค้าเสรี 

โดย กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกบั บรษิทั ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

27 กุมภาพนัธ ์2556 

 

ส่วนท่ี 1ข้อมูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 

 

1.1. ชือ่-สกุล ................................................................ E-mail Address ......................................................................   

1.2. หมายเลขโทรศพัท ์................................................ หมายเลขโทรสาร ....................................................................   

1.3. เพศ 

ชาย   หญงิ 

1.4. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

มธัยมศกึษาหรอืตํ่ากวา่ อนุปรญิญา  ปรญิญาตร ี  ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 

1.5. บรษิทั/หน่วยงาน/องคก์ร ......................................................................................................................................  

1.6. ประเภทธุรกจิ/อุตสาหกรรม (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

หน่วยงานเอกชนทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ก่บุคคลหรอื

ธุรกจิอื่นเป็นหลกั (ตอบแบบสอบถามขอ้ 2.1, 

2.3,3,4,5,6,7) 

การขนส่งสนิคา้  

การจดัเกบ็สนิคา้ ดแูล และบรหิารคลงัสนิคา้ และ

การใหบ้รกิารตดิสลากสนิคา้หรอืบรกิารดา้นบรรจุ

ภณัฑร์วมทัง้การกระจายสนิคา้ 

การใหบ้รกิารงานพธิกีารศลุกากร งานเอกสาร

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ 

การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงานที่

ปรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์

การใหบ้รกิารพสัดุและไปรษณยีภณัฑ ์

อื่นๆ โปรดระบุ ................................................... 

หน่วยงานเอกชนทีไ่มไ่ดใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ก่บุคคล

หรอืธุรกจิอื่นเป็นหลกั (ตอบแบบสอบถามขอ้ 2.2, 

2.3,3,4,5,6,7) 

การเกษตร / อุตสาหกรรมการผลติ 

การใหบ้รกิารอืน่ ๆ 

คา้สง่ / คา้ปลกี 

อื่นๆ โปรดระบุ ................................................... 

หน่วยงานภาครฐั  

สถาบนัการศกึษา  

อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................  
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ส่วนท่ี 2ความเก่ียวเน่ืองระหว่างธรุกิจของท่านกบัธรุกิจโลจิสติกส ์

2.1 กรณีท่ีเป็นหน่วยงานเอกชนท่ีให้บริการโลจิสติกสแ์ก่บุคคลหรอืธรุกิจอ่ืนเป็นหลกั 

กรุณาทาํเครือ่งหมาย ในชอ่งพรอ้มระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทของบรกิาร สดัสว่นลกูคา้ไทย สดัสว่น

ลกูคา้ต่างประเทศ สดัสว่นซพัพลายเออรไ์ทย สดัสว่นซพัพลายเออรต่์างประเทศ โดยประมาณ พรอ้มระบชุือ่

ประเทศทีท่า่นใหบ้รกิาร 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ก่บคุคลหรอืธรุกจิอืน่ดงัน้ี 

ประเภทบริการ มีการให้บริการ

หรือไม่ 

ลกูค้าไทย ลกูค้าต่างประเทศ 

กลุ่ม 1- การขนส่งสนิคา้ )Freight 

Transportation and Forwarding) ซึง่

ครอบคลุมงานทางโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการใหบ้รหิารดา้นการขนส่งสนิคา้ทัง้

ภายในและส่งออกนอกประเทศ ใน

รปูแบบต่างๆ ทัง้ ทางถนน ทางรถไฟ 

ทางทะเล และทางอากาศ 

 มกีารใหบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

สดัส่วนลกูคา้ไทย _________ % 

)สดัส่วนรายได้(  

สดัสว่นลกูคา้ต่างประเทศ _______ % 

ระบุชือ่ประเทศ__________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

กลุ่ม 2 - การจดัเกบ็สนิคา้ ดแูล และ

บรหิารคลงัสนิคา้ และการใหบ้รกิารตดิ

สลากสนิคา้หรอืบรกิารดา้นบรรจุภณัฑ ์

)Warehousing/Inventory Management 

and Packing) รวมทัง้การกระจายสนิคา้ 

 มกีารใหบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

สดัส่วนลกูคา้ไทย _________ % 

)สดัส่วนรายได้(  

สดัสว่นลกูคา้ต่างประเทศ _______ % 

ระบุชือ่ประเทศ__________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

กลุ่ม 3 - การใหบ้รกิารดา้นพธิกีารต่างๆ 

ทีเ่กีย่วกบังานโลจสิตกิส ์(Non-Asset 

BasedLogistics Services) ครอบคลุม

งานพธิกีารศลุกากร งานเอกสารต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการนําเขา้ 

หรอืส่งออกสนิคา้ 

 มกีารใหบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

สดัส่วนลกูคา้ไทย _________ % 

)สดัส่วนรายได้(  

สดัสว่นลกูคา้ต่างประเทศ _______ % 

ระบุชือ่ประเทศ__________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

กลุ่ม 4 - การใหบ้รกิารงานโลจสิตกิสท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารเสรมิ เชน่ 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและงานที่

ปรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์)Information and 

Communication 

Technology/Consulting) 

 มกีารใหบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

สดัส่วนลกูคา้ไทย _________ % 

)สดัส่วนรายได้(  

สดัสว่นลกูคา้ต่างประเทศ _______ % 

ระบุชือ่ประเทศ__________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

กลุ่ม 5 - การใหบ้รกิารพสัดุและ

ไปรษณยีภณัฑ ์)Courier and Postal 

Services) เป็นการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการ

จดัส่งทัง้ ภายในและภายนอก 

 มกีารใหบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใหบ้รกิาร 

สดัส่วนลกูคา้ไทย _________ % 

)สดัส่วนรายได้(  

สดัสว่นลกูคา้ต่างประเทศ _______ % 

ระบุชือ่ประเทศ__________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ตอ้งใชบ้รกิารโลจสิตกิสจ์ากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสภ์ายนอกดงัน้ี 

ประเภทบริการ มีการใช้บริการ

หรือไม่ 

ซพัพลายเออรไ์ทย ซพัพลายเออรต่์างประเทศ 

กลุ่ม 1- การขนส่งสนิคา้ )Freight 

Transportation and 

Forwarding) ซึง่ครอบคลมุงาน

ทางโลจสิตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ใหบ้รหิารดา้นการขนส่งสนิคา้ทัง้

ภายในและส่งออกนอกประเทศ 

ในรปูแบบต่างๆ ทัง้ ทางถนน 

ทางรถไฟ ทางทะเล และทาง

อากาศ 

 มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย ____ % สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

กลุ่ม 2 - การจดัเกบ็สนิคา้ ดแูล 

และบรหิารคลงัสนิคา้ และการ

ใหบ้รกิารตดิสลากสนิคา้หรอื

บรกิารดา้นบรรจุภณัฑ ์

)Warehousing/Inventory 

Management and Packing) 

รวมทัง้การกระจายสนิคา้ 

 มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย ____ % สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

กลุ่ม 3 - การใหบ้รกิารดา้นพธิี

การต่างๆ ทีเ่กีย่วกบังานโลจิ

สตกิส ์(Non-Asset 

BasedLogistics Services) 

ครอบคลุมงานพธิกีารศุลกากร 

งานเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การนําเขา้ 

หรอืส่งออกสนิคา้ 

 มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย ____ % สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

กลุ่ม 4 - การใหบ้รกิารงานโลจิ

สตกิสท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร

เสรมิ เชน่ ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและงานทีป่รกึษา

ดา้นโลจสิตกิส ์)Information and 

Communication 

Technology/Consulting) 

 มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย ____ % สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

กลุ่ม 5 - การใหบ้รกิารพสัดุและ

ไปรษณยีภณัฑ ์)Courier and 

Postal Services) เป็นการ

ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการจดัสง่ทัง้ 

ภายในและภายนอก 

 มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย  

____ % 

สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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มกีารจดัการโลจสิตกิสภ์ายในองคก์ร โปรดระบกุจิกรรมโลจสิตกิสท์ีท่าํภายใน

องคก์ร______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____ 

2.2 กรณีท่ีเป็นหน่วยงานเอกชนท่ีไม่ได้ให้บริการโลจิสติกสแ์ก่บุคคลหรอืธรุกิจอ่ืนเป็นหลกั 

กรุณาทาํเครือ่งหมาย ในชอ่งพรอ้มระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทของบรกิาร สดัสว่นซพัพลายเออรไ์ทย 

สดัสว่นซพัพลายเออรต่์างประเทศ โดยประมาณ พรอ้มระบชุือ่ประเทศของซพัพลายเออรท์ีท่า่นใชบ้รกิาร 

ตอ้งใชบ้รกิารโลจสิตกิสจ์ากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสภ์ายนอกดงัน้ี 

ประเภทบริการ มีการใช้บริการ

หรือไม่ 

ซพัพลายเออรไ์ทย ซพัพลายเออรต่์างประเทศ 

กลุ่ม 1  มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย ____ % สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ_______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

กลุ่ม 2  มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย ____ % สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ_______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

กลุ่ม 3  มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย ____ % สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ_______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

กลุ่ม 4  มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย ____ % สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ_______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

กลุ่ม 5  มกีารใชบ้รกิาร 

 ไมม่กีารใชบ้รกิาร 

สดัส่วนซพัพลายเออรไ์ทย  

____ % 

สดัส่วนซพัพลายเออรต่์างประเทศ____ % 

ระบุชือ่ประเทศ_______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

มกีารจดัการโลจสิตกิสภ์ายในองคก์ร โปรดระบกุจิกรรมโลจสิตกิสท์ีท่าํภายในองคก์ร 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2.3 กรณีท่ีเป็นผูเ้ก่ียวข้องกบัผูใ้ห้บริการโลจิสติกสใ์นรปูแบบอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสเ์ป็นคูค่า้ทางธรุกจิเชน่ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสซ์ือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากธรุกจิของทา่น 

เชน่ เชา่ซือ้สนิคา้ ซือ้อะไหล่ชิน้สว่น ฯลฯ 

 เป็นหน่วยงานรฐับาลทีต่อ้งใหบ้รกิารผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

 อื่นๆ โปรด

ระบุ____________________________________________________________________________ 

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

 
ส่วนท่ี 3การเปล่ียนแปลงของธรุกิจท่านหลงัจากมี FTA 

 

3.1 ในช่วงกว่า 10 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยไดล้งนามในความตกลงการคา้เสรทีัง้ในกรอบทวภิาคแีละกรอบพหุ

ภาคหีลายความตกลง การลงนามในความตกลงดงักล่าวทาํใหป้รมิาณการคา้ บรกิาร การลงทนุ การจา้งงาน

ระหวา่งประเทศเพิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก ซึง่สง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม รวมถงึอุตสาหกรรมโลจสิตกิส ์

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โปรดระบวุา่ธรุกจิของทา่นไดร้บัผลกระทบต่อการเปิดเสรทีางการคา้ในแต่ละมติอิยา่งไร

บา้ง กรุณาทาํเครือ่งหมาย ในชอ่งทีส่ะทอ้นความคดิเหน็ของทา่นและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  

 

โดย  1คอื มผีลกระทบทางลบมาก 2 คอื มผีลกระทบทางลบ  3คอื ไม่มผีลกระทบ 

4คอื มผีลกระทบทางบวก 5 คอื มผีลกระทบทางบวกมาก N/A คอื ไมเ่กีย่วขอ้ง  

ผลกระทบ 1 2 3 4 5 N/A ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 

ปรมิาณการคา้ และ/หรอื ปรมิาณการใหบ้รกิาร        

ลกูคา้ในประเทศ        

ลกูคา้ในต่างประเทศ        

คู่แขง่ทางธุรกจิ        

การลงทุนในภาพรวมของธุรกจิท่าน        

การลงทุนในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์        

 การลงทุนในสนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งได ้เช่น การซื้อ

พาหนะขนส่งสนิคา้ การตดิตัง้ระบบซอฟทแ์วร์

สาํหรบัการตดิตามสนิคา้ ฯลฯ 

       

 การลงทุนอื่น ๆ เช่น การพฒันาบุคลากรใน

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์การจา้ง

บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นโลจสิตกิสจ์าก

ภายนอก ฯลฯ 

       

คา่ใชจ่้ายในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์        

 ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง        

 คา่เอกสาร เชน่ เอกสารทเีกีย่วขอ้งกบัพธิกีาร

ศุลกากร 
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ผลกระทบ 1 2 3 4 5 N/A ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 

 คา่ใชใ้นการวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์

ภายนอก 

       

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้/บรกิารทีเ่ขม้งวดและ

เป็นภาระสาํหรบัธุรกจิ 

       

ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกจิของทา่น        

อืน่ ๆ โปรดระบุ ______________________________ 

__________________________________________ 

 

       

 

3.2 กล่าวโดยสรุป ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทยกบัต่างประเทศ ธรุกจิของทา่นไดร้บัผลกระทบ )สามารถ

 ตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้( 

 

 ในทางบวก เพราะ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 ในทางลบ เพราะ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 ไม่ไดร้บัผลกระทบ 

 

ส่วนท่ี 4การปรบัตวัและการเปล่ียนแปลงกลยุทธท์างธรุกิจเพื่อตอบสนองต่อ FTA  

 

4.1 ธรุกจิของทา่นไดม้กีารปรบัตวัเพือ่ตอบสนองต่อโอกาสและรองรบัผลกระทบจากการทาํความตกลงการคา้

เสรกีบัต่างประเทศอยา่งไรบา้ง 

 
 การปรบัตวัเพือ่เตรยีมรองรบัโอกาสทางธรุกจิจากการทาํความตกลงการคา้เสร ีเชน่ การลงทนุในโครงการ

ใหม ่การวา่จา้งบคุลากร การศกึษากลุ่มลกูคา้หรอืเสน้ทางการคา้ใหม ่การควบรวมกจิการเพือ่สรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัธรุกจิ การแสวงหา Strategic Partner เป็นตน้ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 การปรบัตวัเพือ่รองรบัผลกระทบในทางลบเชน่ การปรบัปรุงคณุภาพสนิคา้และ /หรอืบรกิาร การลดตน้ทนุ

การผลติ เป็นตน้ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
ส่วนท่ี 5มาตรการส่งเสริมธรุกิจและรองรบัผลกระทบจากการทาํความตกลงการค้าเสรีของรฐับาล 

 

5.1 ทา่นคดิวา่แนวทางและมาตรการรองรบัการปรบัตวัของผูป้ระกอบการจากการเปิดเสรภีาคบรกิาร รฐับาล

ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นใดมากทีส่ดุ (กรุณาทาํเครือ่งหมาย ในชอ่งทีส่ะทอ้นความคดิเหน็ของทา่น) 

 

โดย  1 = มคีวามสาํคญัน้อย   2 = มคีวามสาํคญัคอ่นขา้งน้อย 3 = มคีวามสาํคญัปานกลาง  

4 = มคีวามสาํคญัค่อนขา้งมาก 5 = มคีวามสาํคญัมาก  NA = ไมม่คีวามเหน็

  

รายละเอียด  /ความคิดเหน็  1 2 3 4 5 NA 

1) การสนบัสนุนใหม้กีารประยุกต์ใชว้ธิกีารบรหิารทีด่ทีีสุ่ดของธุรกจิ (Best Practice) การ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืซอฟแวรด์า้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละการ

ขนส่งในสถานประกอบการ รวมทัง้การใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์(Outsourcing) 

      

2) สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืในลกัษณะเครอืขา่ยวสิาหกจิ(Cluster) การพฒันามาตรฐาน

รว่มเกีย่วกบัเครือ่งมอืและวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 

      

3) การพฒันาระบบการขนสง่เชือ่มโยงหลายรปูแบบ (Multimodal) ระบบการขนส่งสนบัสนุน 

(Feeder) ทางด่วนพเิศษ (Motorway) รวมทัง้ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้(เชน่ 

Logistics Center / Distribution Center / Container Yard เป็นตน้)ตามจุดยุทธศาสตร์

ต่างๆภายในประเทศ 

      

4) ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการเดนิรถไฟ ตลอดจนสนบัสนุนระบบขนส่งทางน้ํา

และทางท่อ การเปลีย่นรปูแบบพลงังานไปสู่รปูแบบทีม่ตีน้ทุนตํ่า  
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รายละเอียด  /ความคิดเหน็  1 2 3 4 5 NA 

5) การประยุกต์ใชว้ธิกีารจดัการขนส่งทีท่นัสมยั (Less than Truck Load, Milk Run ฯลฯ) 

รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่ง (Global Positioning System, รถบรรทุกแบบ B-

Double, หรอืการวางแผนขนส่งโดยใชซ้อฟแวรป์ระยุกต์ ฯลฯ) เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพใน

การบรหิารจดัการและลดตน้ทุนขนส่ง 

      

6) การพฒันาทา่เรอืน้ําลกึทีม่ศีกัยภาพฝงัตะวนัตก และการพฒันาเสน้ทางขนสง่เชือ่มโยง

ท่าเรอืกบัเสน้ทางขนส่งหลกัของประเทศและภมูภิาค(Economic Corridor) 

      

7) สง่เสรมิสทิธปิระโยชน์กบัการลงทนุเพือ่การพฒันาเขตอุตสาหกรรมผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

(Logistics Park) และสนบัสนุนบทบาทขององคก์รภาควชิาการ สมาคมและองคก์ร

ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื (Partnership) ระหว่างผู้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย และระหว่างผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยกบัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์

ระหว่างประเทศ(Business Matching)  

      

8) พฒันาระบบการนํา ส่งและแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารในกระบวนการโลจสิตกิสใ์หเ้ป็น

อเิลคทรอนิกส(์e-Logistics) และพฒันาระบบ Single Window Entry เป็นศนูยก์ลางของ

ระบบสาํหรบัใหบ้รกิารเพือ่การสง่ออก-นําเขา้และโลจสิตกิส ์

      

9) ปรบัปรุงระบบภาษแีละพธิกีารศุลกากรทีเ่กีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ส่งออก-นําเขา้ และการ

ขนส่งสนิคา้ถ่ายลาํ ใหเ้อื้ออํานวยต่อกระบวนการส่งออก-นําเขา้ 

      

10) สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ (Distribution and Logistics 

Centers) ในตลาดเป้าหมายหลกั เพือ่เพิม่ความสามารถในการเขา้สูต่ลาดต่างประเทศ

ของธุรกจิไทย 

      

11) เร่งรดัการออกพระราชกฤษฎกีา ทีจ่ะทาํให ้พรบ. ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลคทรอนิกส ์พ.ศ. 

2544 มผีลบงัคบัใชจ้รงิในทางปฏบิตั ิและการปรบัแกก้ฎหมายและระเบยีบอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้งกบัการทาํธุรกรรมผ่านระบบอเิลคทรอนิกส ์รวมทัง้การพฒันามาตรฐานการ

เชือ่มต่อขอ้มลูระหว่างภาครฐั-ธุรกจิ และภาคธุรกจิ-ธุรกจิ 

      

12) เร่งรดัขยายการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรทัง้ในภาคการผลติและในธุรกจิใหบ้รกิารโลจิ

สตกิสป์รบัปรุงกระบวนการผลติบุคลากร การวจิยัและพฒันา และวชิาชพีโลจสิตกิส ์ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกจิและไดม้าตรฐานสากล และเอื้อต่อการพฒันา

บุคลากรใหม้รีะดบัทกัษะสงูขึน้ 

      

13) สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบขอ้มลูโลจสิตกิสส์าํหรบัการบรหิารจดัการโลจสิตกิสท์ัง้ใน

ระดบัมหภาคและธุรกจิเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์

สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้กลไกการประสานและกาํกบันโยบายอยา่งเป็นทางการ เพือ่เป็น

กลไกหลกัในการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ 

      

14) อืน่ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................        
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5.2 ทา่นคดิวา่แนวทางและมาตรการรองรบัการปรบัตวัของผูป้ระกอบการจากการเปิดเสรภีาคบรกิาร รฐับาล

ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นใดเร่งด่วนทีส่ดุ (กรุณาทาํเครือ่งหมาย ในชอ่งทีส่ะทอ้นความคดิเหน็ของทา่น) 

 

โดย  1 = มคีวาม เร่งด่วนน้อย  2 = มคีวามเร่งด่วนคอ่นขา้งน้อย 3 = มคีวามเร่งด่วนปานกลาง

 4 = มคีวามเร่งด่วนค่อนขา้งมาก 5 = มคีวามเร่งด่วนมาก  NA = ไมม่คีวามเหน็  

 

รายละเอียด  /ความคิดเหน็  1 2 3 4 5 NA 

1) การสนบัสนุนใหม้กีารประยุกต์ใชว้ธิกีารบรหิารทีด่ทีีสุ่ดของธุรกจิ (Best Practice) การ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืซอฟแวรด์า้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละการ

ขนส่งในสถานประกอบการ รวมทัง้การใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

(Outsourcing) 

      

2) สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืในลกัษณะเครอืขา่ยวสิาหกจิ(Cluster) การพฒันามาตรฐาน

รว่มเกีย่วกบัเครือ่งมอืและวสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 

      

3) การพฒันาระบบการขนสง่เชือ่มโยงหลายรปูแบบ (Multimodal) ระบบการขนส่ง

สนบัสนุน (Feeder) ทางด่วนพเิศษ (Motorway) รวมทัง้ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้

(เชน่ Logistics Center / Distribution Center / Container Yard เป็นตน้)ตามจุด

ยทุธศาสตรต่์างๆภายในประเทศ 

      

4) ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการเดนิรถไฟ ตลอดจนสนบัสนุนระบบขนส่งทางน้ํา

และทางท่อ การเปลีย่นรปูแบบพลงังานไปสู่รปูแบบทีม่ตีน้ทุนตํ่า  

      

5) การประยุกต์ใชว้ธิกีารจดัการขนส่งทีท่นัสมยั (Less than Truck Load, Milk Run ฯลฯ) 

รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่ง (Global Positioning System, รถบรรทุกแบบ B-

Double, หรอืการวางแผนขนส่งโดยใชซ้อฟแวรป์ระยุกต์ ฯลฯ) เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพใน

การบรหิารจดัการและลดตน้ทุนขนส่ง 

      

6) การพฒันาทา่เรอืน้ําลกึทีม่ศีกัยภาพฝ ัง่ตะวนัตก และการพฒันาเสน้ทางขนสง่เชือ่มโยง

ท่าเรอืกบัเสน้ทางขนส่งหลกัของประเทศและภมูภิาค(Economic Corridor) 

      

7) สง่เสรมิสทิธปิระโยชน์กบัการลงทนุเพือ่การพฒันาเขตอุตสาหกรรมผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

(Logistics Park) และสนบัสนุนบทบาทขององคก์รภาควชิาการ สมาคมและองคก์ร

ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื (Partnership) ระหว่างผู้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย และระหว่างผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยกบัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์

ระหว่างประเทศ(Business Matching)  

      

8) พฒันาระบบการนํา ส่งและแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารในกระบวนการโลจสิตกิสใ์หเ้ป็น

อเิลคทรอนิกส(์e-Logistics) และพฒันาระบบ Single Window Entry เป็นศนูยก์ลางของ

ระบบสาํหรบัใหบ้รกิารเพือ่การสง่ออก-นําเขา้และโลจสิตกิส ์

      

9) ปรบัปรุงระบบภาษแีละพธิกีารศุลกากรทีเ่กีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ส่งออก-นําเขา้ และการ

ขนส่งสนิคา้ถ่ายลาํ ใหเ้อื้ออํานวยต่อกระบวนการส่งออก-นําเขา้ 

      

10) สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ (Distribution and Logistics 

Centers) ในตลาดเป้าหมายหลกั เพือ่เพิม่ความสามารถในการเขา้สูต่ลาดต่างประเทศ
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รายละเอียด  /ความคิดเหน็  1 2 3 4 5 NA 

ของธุรกจิไทย 

11) เร่งรดัการออกพระราชกฤษฎกีา ทีจ่ะทาํให ้พรบ. ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลคทรอนิกส ์

พ.ศ. 2544 มผีลบงัคบัใชจ้รงิในทางปฏบิตั ิและการปรบัแกก้ฎหมายและระเบยีบอืน่ๆที่

เกีย่วขอ้งกบัการทาํธุรกรรมผ่านระบบอเิลคทรอนิกส ์รวมทัง้การพฒันามาตรฐานการ

เชือ่มต่อขอ้มลูระหว่างภาครฐั-ธุรกจิ และภาคธุรกจิ-ธุรกจิ 

      

12) เร่งรดัขยายการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรทัง้ในภาคการผลติและในธุรกจิใหบ้รกิารโลจิ

สตกิสป์รบัปรุงกระบวนการผลติบุคลากร การวจิยัและพฒันา และวชิาชพีโลจสิตกิส ์ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกจิและไดม้าตรฐานสากล และเอื้อต่อการพฒันา

บุคลากรใหม้รีะดบัทกัษะสงูขึน้ 

      

13) สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบขอ้มลูโลจสิตกิสส์าํหรบัการบรหิารจดัการโลจสิตกิสท์ัง้ใน

ระดบัมหภาคและธุรกจิเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์

สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้กลไกการประสานและกาํกบันโยบายอยา่งเป็นทางการ เพือ่เป็น

กลไกหลกัในการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ 

      

14) อืน่ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................        

 

ส่วนท่ี 6ความพึงพอใจต่อการสมัมนา 

6.1 ความเหน็ของทา่นต่อการสมัมนาในวนัน้ี (กรุณาทาํเครือ่งหมาย � ในชอ่งทีส่ะทอ้นความคดิเหน็ของทา่น)  

 

โดย 1 = พอใจน้อย     2 = พอใจคอ่นขา้งน้อย    3 = พอใจปานกลาง   

4 = พอใจค่อนขา้งมาก    5 = พอใจมาก     NA = ไมม่คีวามเหน็ 

 

หวัข้อ 1 2 3 4 5 NA 

ความพึงพอใจ 

1) ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัการสมัมนา       

2) การบรหิารจดัการโดยรวมเป็นระบบไดม้าตรฐาน       

3) บรรยากาศและการมสีว่นรว่มของผูเ้ขา้สมัมนา       

4) การใหก้ารตอ้นรบัและการบรกิารของเจา้หน้าที ่       

5) ความพรอ้มของอุปกรณ์และสือ่ทีใ่ชนํ้าเสนอ       

6) เอกสารประกอบการสมัมนา       

7) พธิกีารและระบบการสมัมนา       

8) เนื้อหาในการนําเสนอตรงกบัความตอ้งการ       

9) ความสามารถในการนําเสนอของวทิยากร       

10) รปูแบบการนําเสนอผลงาน/การอภปิราย       

11) การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม/คาํตอบ/ขอ้คดิเหน็       

12) ภาพรวมของการสมัมนา       
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หวัข้อ 1 2 3 4 5 NA 

การนําความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

1) ทา่นไดร้บัความรูเ้รือ่งธุรกจิโลจสิตกิสแ์ละประสบการณ์เพิม่เตมิ       

2) องคค์วามรูเ้ป็นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใชใ้นธุรกจิ/หน่วยงานของทา่น       

3) เนื้อหาในการสมัมนาเพิม่พนูทกัษะและความคดิสรา้งสรรค ์       

 

6.2 ความเหน็ของทา่นต่อความรูค้วามเขา้ใจก่อนและหลงัการสมัมนา (กรุณาทาํเครือ่งหมาย � ในชอ่งที่

สะทอ้นความคดิเหน็ของทา่น)  

 

โดย  5 = เขา้ใจมาก     4 = เขา้ใจคอ่นขา้งมาก   3 = เขา้ใจปานกลาง   

2 = เขา้ใจค่อนขา้งน้อย    1 = เขา้ใจน้อย     NA = ไมม่คีวามเหน็ 

 

หวัข้อ 1 2 3 4 5 NA 

ก่อนการสมัมนา 

1) ความรูเ้รือ่งภาพรวมธุรกจิโลจสิตกิสข์องไทย       

2) ความรูเ้รือ่งภาพรวมธุรกจิโลจสิตกิสใ์นต่างประเทศและผลกระทบต่อการทาํความ

ตกลงการคา้เสรใีนต่างประเทศ 

      

หลงัการสมัมนา 

1) ความรูเ้รือ่งภาพรวมธุรกจิโลจสิตกิสข์องไทย       

2) ความรูเ้รือ่งภาพรวมธุรกจิโลจสิตกิสใ์นต่างประเทศและผลกระทบต่อการทาํความ

ตกลงการคา้เสรใีนต่างประเทศ 

      

 

ส่วนท่ี 7ขอ้คิดเหน็ / ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ภาพบรรยากาศการประชมุกลุ่มย่อย

เพ่ือระดมความคิดเหน็ 
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ใบลงทะเบยีนผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
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