
บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเดน็ด้ำนโลจิสตกิส์และโซ่อปุทำน 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ร่วมมือ

กันจัดท ำยุทธศำสตร์วิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) เพื่อผลิตองค์
ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนบูรณำกำรและส่งผลสู่กำรปฏิบัติได้จริงนั้น ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ
ประสบควำมส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยก่อให้เกิดองค์ควำมรู้สะสมด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนมำกข้ึน เกิด
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และมีผู้น ำผลงำนวิจัยไปใช้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง ส ำนักประสำนงำนโครงกำรวิจัยด้ำนโลจสิติกส ์ร่วมกันระหว่ำงเครอืข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
(คอบช.)จัดท ำยุทธศำสตรวิ์จัยด้ำนโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทำน ข้ึน ส ำหรับ คอบช. คือ เครือข่ำยหลักในกำรบริหำร
จัดกำร งำนวิจัย ซึ่งปัจจุบันนอกจำก วช. และ สกว. แล้ว ยังมีหน่วยงำนในเครือข่ำยที่ส ำคัญอีก ๕ หน่วยงำน
ด้วยกัน ที่ร่วมมือกันบริหำรจัดกำรระบบวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศ คือ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน) (สวก.) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 

 ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำย
ประเด็นที่ใช้งบประมำณกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำเป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนกำรวิจัย ด้วยควำมร่วมมือกันของทุก
ภำคส่วน มีเป้ำหมำยเพื่อใช้งำนวิจัยพัฒนำประเทศ ภำยใต้ผลงำนวิจัยมุ่งเป้ำ ซึ่งถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญในระบบ
วิจัยที่เช่ือมโยงเครือข่ำยร่วมกันวำงพื้นฐำนแห่งกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรขับเคลื่อนสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศแบบ Growth City  ส ำหรับยุทธศำสตร์วิจัยฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรวิจัยไว้ว่ำ “ประเทศไทยมุ่ง
ผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแบบบูรณำกำร และมีกลไกผลักดันองค์ควำมรู้สูก่ำรปฏิบัติและช้ีน ำ
ทิศทำงในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” และมีพันธกิจกำรวิจัย ประกอบด้วย ๑) ก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยเพื่อผลิตองค์
ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ ๒) 
พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย เพื่อผลักดันให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงควำมเจริญแก่ประเทศแบบบูรณำกำร และ ๓) พัฒนำศักยภำพ และ
ส่งเสริมเครือข่ำยบุคลำกรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้มีควำมเข้มแข็ง ให้สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ส ำหรับยุทธศำสตร์กำรวิจัยมี ๔ ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๑) 
สนับสนุนงำนวิจัยด้ำนโลจสิติกสแ์ละโซอุ่ปทำนทีมุ่่งเน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อ
กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มประชำคมอำเซียน ๒) สนับสนุน
งำนวิจัยในกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน ๓) 
สนับสนุนงำนวิจัยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำ (Value Creation) กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรใช้ศักยภำพกำรผลิตของ
พื้นที่และกำรมุ่งสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกสท์ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) และ ๔) สนับสนุน
กลไกผลักดันงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้ส่งผลสู่กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์กำรวิจัย คือ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงจริงจัง จัดสรรงบประมำณ เพื่อกำรวิจัยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม หน่ว ยงำน
บริหำรงำนวิจัยมีกำรบริหำรงบประมำณเพื่อกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรวิจัยภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยเดียวกันอย่ำงเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง และมีกำรประสำนควำมรว่มมือน ำผลงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำอย่ำงจริงจัง 

 
 



๒ 

ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเดน็ด้ำนโลจิสตกิส์และโซ่อปุทำน 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
 จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับประเทศไทยหลังเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ในปี 

๒๕๕๘ คือ ไทยจะเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวและกำรบิน เนื่องจำกมีที่ตั้งอยู่กลำงอำเซียน รวมทั้งมีส่วน
สนับสนุนให้ไทยได้รับโอกำสในกำรจัดกำรประชุมนิทรรศกำรต่ำงๆ เป็นศูนย์กระจำยสินค้ำ ศูนย์กลำงด้ำนกำร
บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข และสนับสนุนกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว นอกจำกนี้ 
ประเทศไทยมีจุดแข็ง เช่น รถยนต์ กำรท่องเที่ยว กำรคมนำคม แต่ด้ำนอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเป็นหลัก เช่น 
ภำคกำรเกษตร ก่อสร้ำง อุตสำหกรรมสิ่งทอ มีแนวโน้มได้รับผลกระทบเพรำะมีกำรย้ำยฐำนกำรผลิตไปยัง
ประเทศที่มีค่ำแรงถูกกว่ำ เนื่องจำกต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ของไทยสูงถึงร้อยละ ๑๕.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ซึ่งสูงกว่ำสิงคโปร์และมำเลเซีย ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนำ
ยกระดับโลจิสติกส์ไทย โดยกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมโอกำสในกำร
ขยำยตลำดของธุรกิจไทย และกระตุ้นกำรลงทุนในพื้นที่ที่มีเส้นทำงคมนำคมตัดผ่ำนด้วย ดังนั้น โอกำสของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะได้รับผลต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำเครือข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะ โดยกำรพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมในประเทศจะน ำพำควำมเจริญและส่งเสริมเศรษฐกิจในภำคต่ำงๆ ของไทย อีกทั้งประเทศไทย
ต้องกำรผลักดันบทบำทในกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์ในอำเซียน จำกจุดแข็งในด้ำนท ำเลที่ตั้งซึ่งเป็น
เส้นทำงผ่ำนที่เช่ือมถึงเกือบทุกประเทศในคำบสมุทรอินโดจีน ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์จึงต้องเข้ำมำ
รับบทบำทของกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน๑ อย่ำงไรก็ดี 
เนื่องจำกภำรกิจดังกล่ำวจะต้องใช้เงินลงทุนมหำศำล กำรด ำเนินงำนจึงต้องมีควำมสมเหตุสมผลเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อำจจะเกิดข้ึน เพื่อให้มีควำมมั่นใจและหลักประกันจำกกำรลงทุนครั้งนี้ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมี
ผลกำรวิจัยเพื่อเสนอแนะและสนับสนุนกำรตัดสินใจในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ต่อไป 

๑.๒ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 

 จำกผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ๒ พบว่ำ จำกบริบทกำรแข่งขันและบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของไทย สำมำรถสรุปได้ว่ำ ประเด็นบริบทกำร
แข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลงที่ควรให้ควำมส ำคัญมี ๓ อันดับ ประกอบด้วย ๑) กำรรวมกลุ่มประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ๒) บทบำทของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และ ๓) ปัจจัยด้ำนต้นทุนพลังงำน  

๑)  เรื่องกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 
 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เป็นกลุ่มทำงเศรษฐกิจที่จะมีกำรเปิดเสรีในภำคบริกำร 

รวมถึงสำขำโลจิสติกส์ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ และมีผลเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. ๒๐๑๕  ซึ่งท ำให้ประเทศสมำชิกใน
ภูมิภำคจะกลำยเป็นฐำนกำรผลิตและตลำดเดียวกัน (Single Production Base and Market) ซึ่งมีประชำกร

                                            
๑ รำยงำนกำรประชุมร่วมโครงกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์ทุนวิจัยมุ่งเป้ำร่วมระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) จัดกำรประชุมเพื่อน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ ประจ ำปี ๒๕๕๕  เม่ือวันที่ ๗ 
มกรำคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมำรวย กำร์เด้น กรุงเทพฯ 
๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , โครงกำรศึกษำประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ,๒๕๕๕ 



๓ 

รวมกันกว่ำ ๖๐๐ ล้ำนคน และจะมีกำรเคลื่อนย้ำยของสินค้ำ บริกำร แรงงำน เงินทุน และกำรลงทุนภำยใน
ภูมิภำคอำเซียนอย่ำงเสรี ดังนั้น โอกำสหรือปัจจัยเชิงบวกที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน คือ มูลค่ำกำรค้ำขำยสินค้ำและ
บริกำรระหว่ำงประเทศภำยในกลุ่มจะเพิ่มมำกข้ึน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทำงโลจิสติกส์เพิ่มข้ึนตำมไปด้วย 
โดยเฉพำะมีแนวโน้มพึ่งพำกำรขนส่งทำงบกมำกขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีศักยภำพที่จะถูกเลือกให้เป็นศูนย์
กำรกระจำยสินค้ำ (DC) ในภูมิภำคอำเซียน 

  อย่ำงไรก็ดี ผลกระทบเชิงลบหรือปัจจัยเสี่ยงที่อำจะเกิดข้ึนตำมมำ กล่ำวคือ จะมีกำร
แข่งขันจำกผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ (LSPs Outsourcing) มำกข้ึน โดยผู้ประกอบกำร LSPs รำยย่อยและรำย
กลำงของไทยอำจมีกำรรวมกลุ่ม ควบรวมกิจกำร ถูกซื้อกิจกำรหรือต้ องปิดกิจกำรลงจำกกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำร LSPs ต่ำงชำติ รวมทั้งบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ต่ำงชำติจะเข้ำมำในไทยมำกขึ้น ซึ่งอำจมำแย่งงำน
หรือตลำดจำกคนไทย และจำกผลกระทบที่มนีัยส ำคัญต่อประเทศไทยดังกล่ำว จำกผลกำรศึกษำได้เสนอแนะให้
ประเทศไทยต้องเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงโอกำสเชิงรุก ดังนี้ 

(๑) ไทยจ ำเป็นต้องมีต ำแหน่งทำงกำรแข่งขัน (Positioning) เพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศในระยะต่อไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และก ำหนดวิสัยทัศน์ที่มองข้ำมไปถึง
ระดับภูมิภำค และก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน มีจุดเน้นในกำรพัฒนำ (Focus) และมีกำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญ 

(๒) แผนโลจิสติกสข์องประเทศในระยะต่อไปควรเปลีย่นเป้ำหมำยจำกกำรเน้นลดต้นทุนโล
จิสติกส์มำเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกระบบโลจิสติกส์ไทย เพื่อสนับสนุนกำรค้ำและกำรสร้ำงรำยได้จำกกลุ่ม
ประเทศสมำชิกอำเซียน โดยสร้ำงและเพิ่มกิจกรรมที่มีมูลค่ำเพิ่ม (Value-Added) 

(๓) ไทยจ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน 
และควบคุมกำรตลำดและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๔) พัฒนำระบบและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (Trade Facilitation) และกำร
บริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ตำมแนวชำยแดน (Border Trade) 

(๕) พัฒนำโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกที่เหมำะสม โดยเฉพำะ
ระบบรำงและถนน โดยเร่งพัฒนำระบบ Missing Link ภำยในประเทศเพื่อรองรับกำรค้ำระหว่ำงประเทศใน
ขณะที่พัฒนำกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่เช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยค ำนึงถึงผลตอบแทน
ทำงเศรษฐกิจที่จะได้รับกลับมำสู่ประเทศจำกกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

(๖) เร่งปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำโลจิสติกส์ของ
ประเทศ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

๒) บทบำทของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้

เน้นกำรค้ำกับภูมิภำคอำเซียนเป็นหลัก โดยจีนมีกำรวำงแผนสร้ำงเครือข่ำยเช่ือมโยงทำงถนนและทำงรถไฟใน
ภูมิภำคอำเซียน และมีแนวโน้มที่จะเข้ำมำประกอบธุรกิจและท ำกำรค้ำในประเทศไทยมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำก
ปัจจุบันจีนได้ด ำเนินกำรค้ำเชิงรุกอย่ำงต่อเนื่อง เช่น เจำะตลำดโดยตรงมำที่ตลำดไท ตลำดสี่มุมเมือง และกำร
เปิดห้ำงสรรพสินค้ำใหม่ China City Complex ซึ่งจีนก ำลังสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรค้ำและกุมกำรกระจำย
สินค้ำ ท ำให้ครองส่วนแบ่งกำรตลำดในประเทศไทยมำกข้ึน ซึ่งจะท ำให้ประเทศไทยต้องประสบภำวะกำรแข่งขันที่
รุนแรงมำกข้ึน อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำจะเกิดโอกำสทำงกำรค้ำ กล่ำวคือ จะก่อให้เกิดกิจกรรมด้ำนกำรค้ำและ
เศรษฐกิจกับจีนมำกขึ้น แต่อำจมีปัจจัยเสี่ยงหรือภัยคุกคำม คือ โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งของไทยมีแนวโน้ม
อำจถูกใช้เป็นทำงผ่ำนของพ่อค้ำจีน สินค้ำจีน และสร้ำงมูลค่ำให้กับประเทศจีนมำกกว่ำกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับ
ประเทศไทย ช่องทำงกำรตลำดและจ ำหน่ำยจะถูกควบคุมโดยจีน และผู้ประกอบกำรขนส่งไทยจะต้องเผชิญ
สภำวะกำรแข่งขันที่เข้มข้นข้ึนจำกจีน รวมทั้งปัญหำกำรปลอมแปลงสินค้ำของจีนรวมกับสินค้ำไทยจะมี



๔ 

แนวโน้มเพิ่มมำกข้ึน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งนี้ จำกผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ
ประเทศไทยดังกล่ำว จึงควรต้องเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงโอกำสเชิงรุก ดังนี ้

(๑) ก ำหนดให้กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์เป็นวำระแห่งชำติ (National Agenda) ของ
ประเทศเพื่อรองรับสถำนกำรณ์กำรแข่งขันที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นทั้งจำกจีน และประเทศสมำชิกในอำเซียน
โดยเฉพำะประเทศจีนจะเข้ำมำมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกข้ึน และประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสภำวะกำร
แข่งขันที่เข้มข้นจำกจีน 

(๒ ) เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในระดับภูมิภำคให้มำกข้ึนนอกเหนือจำกระดับ
ภำยในประเทศเพื่อรองรับกำรค้ำกับจีนที่มุ่งเน้นกำรค้ำกับภูมิภำคอำเซียนเป็นหลักตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
แห้งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ของจีน 

(๓) ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำน ำเข้ำอย่ำงเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหำสินค้ำจีนที่ไม่มี
คุณภำพและกำรปลอมแปลงสินค้ำ รวมทั้งเพื่อปกป้องสินค้ำไทยจำกกำรแข่งขันด้ำนสินค้ำรำคำถูกจำกจีนที่มี
แนวโน้มที่จะไหลเข้ำมำในประเทศไทยเพิ่มมำกขึ้น 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร พ่อค้ำคนกลำง (Trader) และผู้ประกอบกำร LSPs 
ของไทยให้มีองค์ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและค้ำขำยกับพ่อค้ำจีนได้อย่ำงเหมำะสม 

(๕) ภำครัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยให้ไปลงทุนในตลำดต่ำงประเทศมำกข้ึน โดย
ให้กำรสนับสนุนสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจต่ำงๆ เช่น ยกเลิกกำรเก็บภำษีซ้ ำซ้อนจำกรำยได้ในประเทศและ
จำกต่ำงประเทศ เป็นต้น 

(๖) ภำครัฐจ ำเป็นต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจแผนกำรพัฒนำของจีนอย่ำงลึกซึ้ง และ
ออกกฎระเบียบหรือกฎหมำยเพื่อปกป้องผู้ประกอบกำร และ/หรือแรงงำนชำวไทย 

๓)  ปัจจัยด้ำนต้นทุนพลังงำน 
 น้ ำมันเป็นต้นทุนในโลจิสติกส์ที่ส ำคัญเนื่องจำกกำรขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็นกำรขนส่ง
ทำงถนน และรำคำน้ ำมันเป็นปัจจยัภำยนอกที่ประเทศไทยไม่สำมำรถควบคุมได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำคำน้ ำมนั
มแีนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำน้ ำมันดิบตำม Brent และ WTI คำดกำรณ์ว่ำ ในไตรมำสที่ ๓ 
ของปี ค.ศ. ๒๐๑๑ รำคำน้ ำมันอยู่ระหว่ำงที่ ๙๕-๑๑๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และจะเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องใน
ไตรมำสที่ ๔ ซึ่งอยู่ระหว่ำงที่ ๑๐๐-๑๑๕ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ส่วนในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ รำคำน้ ำมันจะ
เพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำงที ่๑๑๔-๑๒๔ เหรียญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ในขณะที่ IEA ประมำณกำรอุปสงค์น้ ำมนั
โลกในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕) ที่จะเพิ่มข้ึน ๑.๒ ล้ำนบำร์เรลต่อวัน หรือร้อยละ ๑.๓ และ
กำรบริโภคน้ ำมันจะเพิ่มสู่ระดับ ๙๕.๓ ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ นอกจำกนี้ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจำกกำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่งนั้นยังทวีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่องและกลำยเป็นข้อกังวลในระดับ
โลก จึงท ำให้กำรเตรียมกำรส ำหรับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
เป็นกระแสและแนวโน้มที่มีบทบำทส ำคัญมำกข้ึน ซึ่งภำครัฐไทยควรให้ควำมส ำคัญ โดยกำรพัฒนำโลจิสติกส์
ของประเทศที่พัฒนำแลว้ซึ่งจะเน้นควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกำรลดกำรขนส่งสินค้ำทำงรถบรรทุก และ
เพิ่มกำรขนส่งทำงรถไฟและทำงเรือให้มำกข้ึน เพื่อลดมลภำวะต่ำงๆ และจำกปัจจัยด้ำนต้นทุนพลังงำนที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง อำจท ำให้ผู้ประกอบกำรขนส่งไทยจ ำเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่เข้มแข็ง มีอ ำนำจในกำรต่อรอง และสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรต่ำงชำติได้ 
รวมทั้งกำรรวมกลุ่มยังจะเป็นประโยชน์ต่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรเดินรถบรรทุกระหว่ำงกัน เพื่อร่วมขนส่ง
สินค้ำด้วยรถบรรทุกคันเดียวกัน เพื่ อให้กำรใช้ประโยชน์จำกกำรขนส่งด้วยรถบรรทุกเกิดผลสูงสุด 
(Optimization) นอกจำกนี้จะท ำให้ภำครัฐเร่งผลักดันกำรพัฒนำกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
(Multimodal Transportation) ให้ส ำเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจำกกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลักต้องพึ่งพำกำรใช้
พลังงำนซึ่งเป็นเหตุให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูง และกำรลดกำรใช้พลังงำนมีควำมสอดคล้องกับแนวโน้มกำร



๕ 

พัฒนำโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยเชิงลบที่อำจจะเกิดข้ึน คือ สภำวะรำคำน้ ำมันที่
สูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่องท ำให้ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรไทยเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะท ำให้กำร
ขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรทั้งชำวไทยและต่ำงชำติที่อยู่ในประเทศไทยไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำร
ของประเทศเพื่อนบ้ำนได้ โดยเฉพำะในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่อุตสำหกรรมโลจิสติกส์จะเปิดเสรีในอำเซียน 
นอกจำกนั้น เมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำยกำรลงทุนอย่ำงเสรีในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติอำจเลือกกำร
ย้ำยฐำนกำรผลิตเพื่อหนีปัญหำอุปสรรคด้ำนระบบโลจิสติกส์ของไทยที่ไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งท ำให้ต้นทุนสูงข้ึน 
และจำกกำรที่ประเทศไทยยังเน้นกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลักซึ่งมีต้นทุนสูงจำกรำคำน้ ำมันที่เพิ่มข้ึนอย่ำง
ต่อเนื่องและยังจะสร้ำงปัญหำมลภำวะทำงอำกำศด้วย ซึ่งหำกประเทศไทยขำดกำรเตรียมควำมพร้อมที่ดี
ส ำหรับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อมจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภำพชีวิตและ
สุขภำพของประชำชนในประเทศตำมมำ จำกผลกระทบดังกล่ำวจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับประเทศไทยมีดังนี้ 

(๑) ประเทศไทยจ ำเป็นต้องวำงแผนพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์ โดยค ำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต้นทุนพลังงำน ควบคู่ไปกับปัจจัย
ด้ำนควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

(๒) คิดค้นและแสวงหำเทคโนโลยีและพลังงำนทำงเลือกที่เหมำะสม เพื่อลดกำรพึ่งพำ
กำรใช้พลังงำน และมีควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓) สนับสนุนกำรวิจัยและพฒันำเทคโนโลยีใหม่ส ำหรบักำรขนสง่ในอนำคตอย่ำงจริงจัง 
ขณะที่แสวงหำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่งจำกต่ำงประเทศที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ 
ลดกำรใช้พลังงำน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport 
System : ITS) โดย ITS เป็นระบบที่จะช่วยแก้ปัญหำจรำจรติดขัดและน ำเทคโนโลยี ICT มำช่วยในกำรขนส่ง 
เช่น กำรขนส่งสินค้ำ หรือกำรขนส่งมวลชน และรวมไปถึงควำมอัจฉริยะที่ใส่เข้ำไปในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
กำรจรำจรและตัวยำนพำหนะอีกด้วย นอกจำกนี้ ITS ยังส่งผลทำงอ้อมต่อกำรลดและป้องกันอุบัติเหตุ กำรลด
ปัญหำมลภำวะ และกำรประหยัดพลังงำน อย่ำงไรก็ดี ควรมีหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ดูแล ITS โดยตรง 
ส่งเสริมกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ลงทุนกับนักวิชำกำร โดยวำงแผนระยะยำวร่วมกันในกำรน ำ ITS 
มำใช้ให้ถูกทิศทำงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(๔) ศึกษำแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ในกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์  เช่น ก ำรน ำ 
Business Continuity Plan/Program (BCP) เข้ำมำใช้ในระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้มีแผนและระบบส ำรองที่จะ
รองรับให้ระบบและกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์สำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่
หยุดชะงัก แม้ในภำวะที่ประสบวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ หรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ที่ไม่คำดฝันจำกทั้งควำมเสี่ยง
จำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติและควำมเสี่ยงจำกทำงกำรเมือง เช่น อุทกภัย เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบจำกกำรชุมนุม
ทำงกำรเมือง BCP เป็นกำรวำงแผนล่วงหน้ำถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และหำ
แนวทำงที่จะลดผลกระทบหรือควำมรุนแรงจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
และต่อเนื่อง ในขณะที่กำรบริหำรจัดกำรวิกฤตกำรณ์ (Crisis Management) ก็มีควำมส ำคัญเช่นกันโดยจะใช้
เมื่อเหตุวิกฤติ หรือสิ่งที่ไม่คำดฝัน หำกมี BCP ที่ดีย่อมจะลดโอกำสที่จะต้องใช้ Crisis Management ดังนั้น 
ภำครัฐจึงควรเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ เช่น BCP และ Crisis Management มำปรับใช้ในกำร
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นแผนรับมือควำมเสี่ยงในกรณีที่เกิดกำรขำดตอนหรือหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Disruption) และรองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ ไม่คำดฝันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อประเทศให้น้อยที่สุด 

(๕) ศึกษำเงื่อนไขด้ำนกฎระเบียบ มำตรกำรหรือข้อบังคับระดับสำกลทีจ่ะสง่ผลกระทบ
ต่อรูปแบบกำรขนส่งและกำรวำงแผนโลจิสติกส์ในภำพรวม เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับ กำรปล่อยของเสีย 



๖ 

(Emission) ที่ส่งผลกระทบต่อโลจสิติกสแ์ละกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศของไทย และกำรปรับปรงุกฎหมำยของ
ไทยให้ครอบคลุมประเด็นควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น 
มำตรกำรในกำรตรวจสอบและควบคุมกำรปลดปลอ่ยมลพิษทำงอำกำศในสำขำกำรคมนำคมและขนสง่ เป็นต้น 

(๖) เร่งส่งเสริมและผลักดันกำรพัฒนำกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) ให้ส ำเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจำกกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลักต้องพึ่งพำกำรใช้พลังงำนซึ่งเป็น
เหตุให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูงและปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 

(๗) ผู้ประกอบกำรขนส่งรำยเล็กของไทยควรรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นผู้ประกอบกำรรำย
ใหญ่ที่เข้มแข็ง มีอ ำนำจในกำรต่อรอง และสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรขนส่งต่ำงชำติได้ 

๑.๓ ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
  ในช่วงปี ๒๕๕๔–๒๕๕๕ ที่ผ่ำนมำ ส ำนักประสำนงำนโครงกำรด้ำนโลจิสติกส์ร่วมระหว่ำง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ได้ด ำเนินงำนวำง
กรอบยุทธศำสตร์วิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) มำแล้ว โดยให้
ควำมส ำคัญ ๒ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้แบบบรูณำกำรสูก่ำรปฏิบัติ
เพื่อพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนมหภำคในเชิงพื้นที่ อุตสำหกรรม และเกษตร และ ๒) กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลระบบบริหำรงำนวิจัย ด้วยกำรสร้ำงและพัฒนำนักวิจัยที่มีประสิทธิภำพ กำร
เพิ่มทุนเพื่อกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนของประเทศ กำรพัฒนำกระบวนกำรก ำหนดโจทย์วิจัยที่มี
ประสิทธิผล กำรเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนกำรวิจัย กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรส่งมอบงำนวิจัย และ
กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรบริโภคงำนวิจัยของผู้ใช้ กำรด ำเนินงำนทั้ง ๒ ประเด็นข้ำงต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว 
และได้น ำผลโครงกำรประมวลผลวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนเพื่อกำรก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยในกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มำท ำกำรสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ผลงำนวิจัยใน ๓ 
ด้ำน ประกอบด้วย ๑) โลจิสติกส์และโซ่อ ุปทำนมหภำคและเชิงพื ้นที ่ ๒) โลจิสติกส์และโซ่อ ุปทำน
อุตสำหกรรม และ ๓) โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนเกษตร กับข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญมำจัดท ำ
ประชำพิจำรณ์แล้ว และได้มำจัดท ำเป็นยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน โดยมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะกลุ่มประเทศใน
อำเซียน ซึ่งในปัจจุบันและอนำคตเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนต้องเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนต้นทุนของภำคธุรกิจให้สำมำรถแข่งขันได้บนเวทีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะในปี ๒๕๕๗ 
ประเด็นแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ส ำคัญซึ่งแบ่งได้ ๔ ระดับ ประกอบด้วย ๑) ระเบียงกำรขนส่ง 
เป็นเส้นทำงที่มีกำรเช่ือมโยงทำงกำยภำพ เช่น กำรสร้ำงถนน สะพำนเช่ือมต่อกัน ๒) ระเบียงที่เช่ือมโยงหลำยจุด 
เป็นเส้นทำงที่เช่ือมโยงพื้นที่หรือภูมิภำคต่ำงๆ เข้ำด้วยกันโดยกำรบูรณำกำรระบบขนส่งหลำยรูปแบบ ๓) 
ระเบียงโลจิสติกส์ เป็นเส้นทำงที่มีกำรเช่ือมโยงทำงด้ำนกฎระเบียบ มีกรอบข้อตกลงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้คน สินค้ำ และยำนพำหนะสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรี และ ๔) ระเบียงเศรษฐกิจ เป็นเส้นทำงที่มีกำร
ดึงดูดกำรลงทุนและกำรสร้ำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจให้กับหน่วยเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนระนำบของระเบียง
เศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำรสร้ำงระเบียงทำงเศรษฐกิจตำมหลักทฤษฎี อย่ำงไรก็ดี  กำรจะ
บรรลุถึงจุดน้ีจะต้องมีกำรเช่ือมโยงบูรณำกำรในเชิงกำยภำพและระบบโลจิสติกส์ที่ดีก่อน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่ำว
ต้องมีผลงำนวิจัยสนับสนุนเพื่อท ำให้ทรำบถึงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอำเซียน และผลงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนได้ รวมทั้งผลงำนวิจัยที่สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจให้แก่



๗ 

ประเทศภำยใต้บริบทกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ดังนั้น ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทำน จึงเป็นกำรต่อยอดขยำยสู่กำรสร้ำงงำนวิจัยและควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศโดยเฉพำะในกลุ่มประเทศอำเซียน  

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนโลจิ
สติกส์ และโซ่อุปทำน ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กระทรวงคมนำคม กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง

พลังงำน กระทรวงพำณิชย์ สถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัย  

  จำกผลกำรศึกษำกำรพัฒนำธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยเพื่อรองรับตลำดอำเซียนบวกหก
ของ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย๓ พบว่ำประเทศไทยต้องมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและกำรท ำวิจัยเพื่อน ำเอำ
นวัตกรรมใหม่ไปเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้ในระยะยำว เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พร้อม
ทั้งกำรใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ เป็นต้น จำกกำรพิจำรณำถึงจุดแข็งจุดอ่อน และปัจจัยด้ำนกำรผลิตของ
ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ในกำรแข่งขันของประเทศไทยสรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
๑) ควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมของประเทศไทยมีปริมำณสูงข้ึน

อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์เป็นที่ต้องกำรและมีปริมำณกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
๒) ประเทศไทยอยู่ในท ำเลศูนย์กลำงระหว่ำงประเทศอินเดียและจีน ซึ่งทั้งสอง

ประเทศมีประชำกรรวมกันเกือบ ๓,๐๐๐ ล้ำนคน 
๓) ประเทศไทยอยู่ในท ำเลที่ดีโดยเป็นจุดศูนย์กลำงที่สำมำรถเช่ือมต่อประเทศต่ำงๆ 

ในกลุ่มอำเซียนได้ 
๔) สกุลเงินบำทเป็นที่ยอมรับในหลำยประเทศและมคีวำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ต่ ำ 
๕) ผู้ประกอบกำรไทยมีจุดเด่นด้ำนกำรบริกำรและคุณภำพที่ดี มีกำรให้บริกำรทั้ง

ก่อนและหลังกำรขำยที่ดี 
๖) ผู้ประกอบกำรไทยมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทั้งในด้ำน

กำรลดต้นทุน กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง และกำรพัฒนำคุณภำพ 
๗) ผู้ประกอบกำรไทยมีกำรเช่ือมโยงกับคู่ค้ำและลูกค้ำที่ดี สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้ำและซัพพลำยเออร์ 
๘) สภำหอกำรค้ำไทยและสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยมีควำมเข้มแข็งในกำร

ผลักดันกำรพัฒนำของผู้ประกอบกำรไทย 
๙) Clusters ในหลำยสำขำของผู้ประกอบกำรมีประสิทธิภำพ เช่น ด้ำนกำรเกษตร 

อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมอำหำร บริกำรธุรกิจ และโลจิสติกส์ 

จุดอ่อน  
๑) กำรขับรถโดยใช้พวงมำลัยรถด้ำนขวำของประเทศไทยมีควำมแตกต่ำงกับ

ประเทศส่วนใหญ่ในอำเซียนซึ่งใช้พวงมำลัยรถด้ำนซ้ำย 

                                            
๓ Jenbunjerd Co. Ltd. : Professional Knowledge Center ,online : http 
://www.jenbunjerd.com/wordpress/81. html 



๘ 

๒)  กำรใช้กำรขนส่งทำงระบบรำงมีน้อย เนื่องจำกต้องลงทุนสูง 
๓)  ควำมสำมำรถทำงภำษำที่ต้องสื่อสำรกับประเทศอื่นมีจ ำกัด 
๔) ผู้ประกอบกำรไทยไม่มีตรำสินค้ำ (Brand) เป็นที่ รู้จักเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศ 
๕)  เครือข่ำยกำรขนส่งของผู้ประกอบกำรไทยไม่ครอบคลุมทั้งภูมิภำคอำเซียนเท่ำกับ

ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่จำกต่ำงประเทศ 
๖)  เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรของผู้ประกอบกำรไทยไม่สำมำรถแข่งขันกับ

ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่จำกต่ำงประเทศได ้
๗)  ผู้ประกอบกำรไทยยังขำดกำรด ำเนินงำนกลยุทธ์แบบเชิงรุก โดยส่วนใหญ่ยังเป็น

กำรด ำเนินงำนแบบเชิงรับและปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันแทนกำรด ำเนินกำรเชิงรุก 
๘)  ผู้ประกอบกำรไทยยังขำดกำรวำงแผนด ำเนินกำรที่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่เป็น

กำรอำศัยประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและยังขำดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม 
๙)  ผู้ประกอบกำรไทยยังขำดควำมเข้ำใจในกฎระเบียบต่ำงๆ ที่ส ำคัญต่อกำรเข้ำสู่ 

AEC และผู้ประกอบกำรส่วนมำกยังไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ AEC 
๑๐)  ผู้ประกอบกำรไทยยังคงขำดด้ำนนวัตกรรม โดยให้ควำมสนใจกับกำรพัฒนำ

และวิจัยค่อนข้ำงต่ ำ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรรับเทคโนโลยีหรือระบบจำกต่ำงชำติมำกกว่ำกำรพัฒนำเอง 
๑๑)  ผู้ประกอบกำรไทยยังขำดควำมตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำร

ด ำเนินงำนในด้ำนโลจิสติกส์ โดยส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจเพียงต่อกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่วำงไว้ แต่ขำดกำร
ท ำเชิงรุกในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดต้นทุนในระยะยำว 

ปัจจัยด้ำนกำรผลิตของประเทศไทย  
๑)  ตั้งอยู่ในท ำเลที่ตั้งทำงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ อยู่ในศูนย์กลำงของคำบสมุทรอินโด

จีน สำมำรถเช่ือมต่อกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม ASEAN ได้ง่ำย  
๒)  มีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน คมนำคมขนส่งและสำธำรณูปโภคที่พร้อม อำทิ 

สนำมบินสุวรรณภูมิ ท่ำเรือแหลมฉบัง สกุลเงินบำทเป็นที่ยอมรับในภูมิภำค  
๓)  มีภูมิประเทศส ำหรับกำรท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เกำะสมุย เชียงใหม่ เป็นต้น  
๔)  มีวัฒนธรรมประจ ำชำติเป็นที่ยอมรับของชำวต่ำงชำติ เช่น อำหำรไทย มวยไทย 

เป็นต้น  
๕) มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์กำรส่งออกซึ่งให้สิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษี 
๖) มี แรงงำนที่ มี ระดับฝี มื อและทั กษะสู ง แต่ ขำดแ รงงำนที่ มี ควำมรู้ ด้ ำน

ภำษำต่ำงประเทศและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
๗)  มีระบบกำรเงินกำรธนำคำรที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล  

ปัจจัยด้ำนกำรตลำดของประเทศไทย 
๑)  ประชำชนไทยมีควำมต้องกำรสินค้ำด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น มือถือ 

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๒)  ประเทศไทยมีควำมต้องกำรด้ำนพลังงำนและพลังงำนทดแทนมำกขึ้น  
๓)  ควำมต้องกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียนมีสูงข้ึน  
๔)  มีควำมต้องกำรในอุตสำหกรรมกำรบริกำร เช่น โรงพยำบำล โรงแรม 

ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำปลีก  
  



๙ 

 อุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนของประเทศไทย 
๑)  มีสินค้ำเกษตรหลักของประเทศ เช่น ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย ยำงพำรำ ผลไม้

เมืองร้อน อำหำรทะเล เป็นต้น  
๒)  มีอุตสำหกรรมกำรผลิตที่ เข้มแข็ง เช่น อุตสำหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสำหกรรมอำหำร  
๓)  กำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวสูง  
๔)  มีอุตสำหกรรมค้ำปลีกพร้อมรองรับกำรเข้ำมำของประชำกรจำกประเทศอำเซียน  
๕)  อุตสำหกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีควำมพร้อม  

กลยุทธ์ในกำรแข่งขันของประเทศไทยควรมุ่งเน้น ดังน้ี 
๑)  ลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
๒)  พัฒนำตรำสินค้ำ (Brand) ให้เป็นที่รู้จัก  
๓) พัฒนำสินค้ำและบริกำรตำมแนวทำงของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 

Economy) 
๔)  สร้ำงระบบเครือข่ำยกำรขนส่งใหเ้ช่ือมโยงกับประเทศอื่น เช่น เส้นทำงรถไฟไปยัง

ประเทศจีน  
๕)  พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิทำงศุลกำกร เป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุน  
๖)  สร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวร่วมกับประเทศไทย ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์
และโซ่อุปทำน ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

  ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน เป็นผลต่อเนื่องมำจำกแผน
ยุทธศำสตร์วิจัยด้ำนโลจิสติกส์ และโซ่อุปทำนแห่งชำติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซึ่งนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยฯ ฉบับที่ ๒ เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นที่  วช. และพันธมิตร คือ องค์กร 
๕ ส. (ประกอบด้วย สกว. สวก. สวรส. สวทช. และ สวทน.) ได้ร่วมมือจัดท ำข้ึน โดยกำรมีส่วนร่วมจำกกลุ่ม
องค์กรบริหำรงำนวิจัย กลุ่มนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่เห็นว่ำนโยบำยโดยรวมมี
ลักษณะที่กว้ำงเกินไป แม้จะได้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยภูมิภำคข้ึนแล้ว แตก่็ยังเป็นเป้ำหมำยเชิงพื้นที่ 
จึงจ ำเป็นต้องมียุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็น เพื่อเป็นเครื่องน ำทำงนโยบำยนอกจำกนี้ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
รำยประเด็นจะเป็นหลักในกำรก ำหนดกรอบกำรสนับสนุนกำรวิจัยประเด็นนั้นๆ ที่เช่ือว่ำจะสำมำรถน ำไปใช้
แก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม โดยจำกกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง วช. และ สกว. เห็นพ้องต้องกันว่ำ 
ต้องก ำหนดควำมส ำคัญก่อนหลังของยุทธศำสตร์ย่อยด้วย เนื่องจำกยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นยังมีควำม
หลำกหลำย ทั้งนี้  วช. และ ๕ ส. จะใช้ยุทธศำสตร์วิจัยเป็นแนวทำงก ำหนดกรอบกำรวิจัยที่จะจัดสรร
งบประมำณร่วมกันต่อไป 
 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย  

ประเทศไทยมุ่งผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแบบบูรณำกำร และมีกลไกผลักดันองค์
ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติและช้ีน ำทิศทำงในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 
 
 



๑๐ 

๓. พันธกิจกำรวิจัย  
๓.๑ ก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยเพื่อผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนโลจสิติกส์และโซอุ่ปทำนที่มีประสิทธิภำพและ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ 
๓.๒ พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย เพื่อผลักดันให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำนโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงควำมเจริญแก่ประเทศแบบบูรณำกำร 
๓.๓ พัฒนำศักยภำพ และส่งเสริมเครอืข่ำยบุคลำกรด้ำนงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้มี

ควำมเข้มแข็ง และให้สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ สนับส นุนงำนวิจัยด้ ำนโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน ท่ีมุ่ งเน้นกำรเพ่ิมขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ือตอบสนองต่อกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนงำนวิจัยที่พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงบูรณำกำรเพื่อสนองตอบต่อกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
(Regional Economic Integration)  
  กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนงำนวิจัยที่เน้นกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้บนบริบทโซ่อุปทำนของภำค
เกษตรและภำคอุตสำหกรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันของประเทศจำกกำร
รวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ สนับสนุนงำนวิจัยในกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพกำร
จัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบบริหำรกำรจัดกำรเพื่อวำงแผนและพัฒนำระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเกี ่ยวกับกำรปรับปรุงกระบวนกำรโลจิสติกส์และกำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำน โดยมุ่งเน้นวิสำกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและอุตสำหกรรมต้นน้ ำในภำคเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ ๓ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์และกำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำนในภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๔ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมเพื่อ
เช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ สนับสนุนงำนวิจัยท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำ (Value Creation) กำรสร้ำงนวัตกรรม
กำรใช้ศักยภำพกำรผลิตของพ้ืนท่ีและกำรมุ่งสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ที่ก่อให้เกิดคุณค่ำ
เพิ่ม (Value Creation) โดยมุ่งนวัตกรรมที่เหมำะสมและเอื้อต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ กำรว ิจ ัย เพื ่อพ ัฒ นำศ ักยภำพขอ งผล ิตผล  (Potential Product and 
Service) ให้เป็นจุดขำยเฉพำะ (Unique Selling Point) ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำกลไกกำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดที่สอดคล้องกลไกกำรขับเคลื่อนของประเทศ 



๑๑ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติด้ำนโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำระบบโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)  

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ สนับสนุนกลไกผลักดันงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้ส่งผลสู่กำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภำพบุคลำกรในภำคงำนวิจัย 
 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ๕.๑ มีองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยด้ำนโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทำนทีส่นับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๒ สำมำรถใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอยู่ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพในกำรรองรับกำร
บริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 
 ๕.๓ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำกำรพัฒนำโครงข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศให้เช่ือมโยงกับ
โครงข่ำยในระดับภูมิภำค และผลักดันให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่สำนประโยชน์ระหว่ำงประเทศ 
 ๕.๔ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำกำรจัดเตรียมระบบกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในกำรรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๕ มีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่ เกิดข้ึนต่อภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรมจำกกำร
รวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๖ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำเพื่อลดภัยคุกคำมและสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
ไทยภำยใต้บริบทประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๗ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำเพื่อก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบกำรทั้งภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม ภำยใต้บริบทประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๘ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำเพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้แก่ภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรมภำยใต้
ควำมร่วมมือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๙ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำเพื่อพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพของห่วงโซ่อุปทำนในกลุ่มประเทศ
อำเซียน 
 ๕.๑๐ สำมำรถวำงแผนและพัฒนำระบบโครงข่ำยและระบบกำรขนส่งที่สอดคล้องต่อปริมำณกำรขนส่ง
สินค้ำ ปริมำณกำรเดินทำง ทั้งที่มีในปัจจุบันและสำมำรถรองรับปริมำณกำรขนส่งและกำรเดินทำงที่จะเกิดข้ึนใน
อนำคต 
 ๕.๑๑ สำมำรถก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรกำรขนส่งและกำรจรำจรที่มีประสิทธิภำพ และ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรขยำยตัวในอนำคต 
 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
๑)  ผลงำนวิจัยที่ท ำให้ทรำบถึงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอำเซียน 
๒) ผลงำนวิจัยที่สำมำรถเตรียมควำมพร้อมให้แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องที่สำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้ 



๑๒ 

๓)  ผลงำนวิจัยที่สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศภำยใต้บริบทกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

๔)  ผลงำนวิจัยทำงธุรกิจและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ห่วงโซ่อุปทำน 
๕)  งำนวิจัยที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมของสินค้ำและบริกำร 
๖)  งำนวิจัยที่ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับประเทศ 
๗)  งำนวิจัยที่สร้ำงคุณค่ำในโซ่อุปทำนของสินค้ำในพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศ 
๘)  งำนวิจัยที่ส่งเสริมกำรพัฒนำและสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนที่มีกำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖.๒  ผลลัพธ์ 
   หน่วยงำนในภำครำชกำร ภำคท้องถ่ิน ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และภำคธุรกิจ มีกำร
น ำองค์ควำมรู้ไปใช้เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนของประเทศไทย 

๖.๓  ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของหน่วยงำนในภำครำชกำร ภำคท้องถ่ิน ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และภำค

ธุรกิจ มีกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนของประเทศไทย 

๖.๔  เป้ำหมำย 
 หน่วยงำนในภำครำชกำร ภำคท้องถ่ิน ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และภำคธุรกิจไม่ต่ ำ

กว่ำร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้ำหมำย มีและน ำองค์ควำมรู้ไปใช้เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์
และโซ่อุปทำนของประเทศไทย 

 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

 ๒) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 
 ๓) ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
 ๔) ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ 
 ๕) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
 ๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
 ๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 มหำวิทยำลัยรัฐ และเอกชน   

 
๘. แผนงำนวิจัยและกรอบเวลำ 
 ๘.๑ กรอบเวลำระยะแรก (๒๕๕๕–๒๕๕๗) มีกำรสนับสนุนให้ด ำเนินงำน ๓๑ แผนงำนวิจัย ดังน้ี 

แผนงำนวิจัยที่ ๑ กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒ นำโครงข่ำยอย่ำงบู รณำกำร (ASEAN 
Connectivity) 

แผนงำนวิจัยที่ ๒ กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค (Regional 
Supply Chain Management) 



๑๓ 

แผนงำนวิจัยที่ ๓ กำรศึกษำด้ำนต้นทุนและนโยบำยรำคำกำรใช้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
เหมำะสมส ำหรับประเทศไทย รองรับบริบทกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

แผนงำนวิจัยที่ ๔ กำรศึกษำศักยภำพของโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตร กำรศึกษำ กระแสควำม
นิยมควำมต้องกำรของตลำดส ำคัญเพื่อรองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้ำส ำหรับสินค้ำเกษตร 

แผนงำนวิจัยที่ ๕ กำรศึกษำศักยภำพของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอำเซียน 
เช่น กำรศึกษำต้นทุนโลจิสติกส์ของกำรท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอำเซียน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
แข่งขันด้ำนโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอำเซียน กำรศึกษำและวิเครำะห์เพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยและท่ำทีกำรเจรจำเปิดตลำดกำรค้ำ บริกำรและกำรลงทุนในกรอบ AEC ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๖ กำรศึกษำผลกระทบของกำรเปิดกำรค้ำเสรีอำเซียน และกำรวิเครำะห์
กำรเช่ือมโยงโซ่คุณค่ำเพื่อกำหนดบทบำทกำรเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทำน (Chain Driver) หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของโซ่อุปทำน และก ำหนดมำตรกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๗ กำรศึกษำแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำธุรกิจและควำมร่วมมือ
ทำงกำรค้ำ รวมถึงกำรออกแบบระบบโซ่อุปทำน ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ AEC ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๘ กำรวิจัยเพื่อศึกษำประเด็นด้ำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ในกำรประเมิน
โครงกำร เช่น กำรศึกษำก ำหนดประเภทข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนเพื่อใช้ในงำนวิจัยด้ำนกำรประเมินโครงกำร 
(Feasibility Study) ของไทย 

๑)  กำรศึกษำพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยด้ำนกำรประเมินโครงกำรของไทย 

๒)  กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนแนวทำงกำรหำค่ำตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงำนวิจัยด้ำนกำร
ประเมินโครงกำรของไทย 

๓)  กำรศึกษำเชิงวิจัยเพื่อก ำหนดเกณฑ์อ้ำงอิงที่เหมำะสมในเชิงวิชำกำรองค์ควำมรู้ด้ำน
แบบจ ำลองและกำรวำงแผนกำรขนส่ง เช่น กำรศึกษำโดยเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของแบบกำรจ ำลองขนส่ง
ประเภทต่ำงๆ 

แผนงำนวิจัยที่ ๙  กำรออกแบบโครงข่ำยจรำจรและขนส่งที่เหมำะสมเพื่อรองรับภัยพิบัติจำก
มนุษย์และ/หรือธรรมชำติ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๐ กำรออกแบบระบบกำรขนส่งและระบบบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์วิกฤติ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๑ กำรศึกษำโดยใช้แบบจ ำลองกำรขนส่งในกำรวำงแผนและพัฒนำ 
แผนงำนวิจัยที่ ๑๒ กำรศึกษำเพื่อจัดท ำนโยบำยด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 
แผนงำนวิจัยที่ ๑๓ กำรจัดโครงสร้ำงเชิงสถำบัน (Institutional Arrangement) ของภำค

กำรขนส่งที่เหมำะสมเพื่อก ำหนดบทบำทของหน่วยงำน และกำรสอดรับกับกำรเปิดเสรีภำคบริกำร และกำร
แข่งขันภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๔ กำรศึกษำกฎหมำย กฎระเบียบ และกำรก ำกับดูแล เพื่อปรับปรุงระบบ
กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๕ กำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์ข้ันพื้นฐำนในระดับเกษตรกร 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ส ำหรับสินค้ำเกษตรในทุกกลุ่มสินค้ำ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำร
กำรจัดซื้อและโลจิสติกส์ขำเข้ำ (Inbound Logistics) กำรพัฒนำยำนพำหนะกำรขนส่งและเทคโนโลยีหลัง



๑๔ 

กำรเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ส ำหรับกำรขนส่งและกำรขนถ่ำยสินค้ำ และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรและ
ควบคุมคุณภำพ 

๒) ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชสวน และปศุสัตว์ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ขำออก (Outbound Logistics) เพื่อลดควำมสูญเสียระหว่ำงกำรขนส่งและขนถ่ำย 

๓) ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชไร่ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรวำงแผนรักษำ
สมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรสินค้ำกับควำมสำมำรถในกำรผลิต 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๖ กำรศึกษำแนวทำงกำรลดต้นทุนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ส่งออก ส ำหรับผู้ส่งออกสินค้ำเกษตรประเภทพืชไร่และพืชสวน 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๗ กำรศึกษำกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและผู้ประกอบกำรรำยย่อยในระบบโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตรทุกประเภท (ยกเว้นสัตว์น้ ำ) 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๘ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือของผู้ประกอบกำรกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยมุ่งเน้นวิสำหกิจในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๙ กำรศึกษำบทบำทของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำในกำรลดต้นทุนด้ำน
กำรขนส่งและโลจิสติกส์ 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๐ กำรจัดกำรอุปสงค์ตลอดโซ่อุปทำนให้เป็นไปในทิศทำงที่เอื้อต่อกำร
ด ำเนินงำน ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชไร่ และพืชสวน 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๑ กำรพัฒนำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกิจกรรมด้ำนโซ่อุปทำน โดยแบ่ง
ควำมเช่ือมโยงออกเป็นระดับ ได้แก่ กำรเช่ือมโยงแบบคลัสเตอร์ภำยในกลุ่มอุตสำหกรรม และกำรเช่ือมโยง
ระหว่ำงกลุ่มอุตสำหกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๒ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในโซ่อุปทำน โดยมุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๓ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ และนวัตกรรมเพื ่อ
กำรจัดกำร (น ำเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ เช่น RFID) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
ระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๔ กำรประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 
(DSS) ในอุตสำหกรรม เช่น ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
ระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๕ กำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ของห่วงโซ่อุปทำนด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น กำรพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรเดินทำง กำรบริกำรและ
สถำนที่ท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และภูมิภำค เพื่อให้มีควำมเช่ือมโยงกันกำรน ำเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว และ กำรพัฒนำเวบไซต์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ภำยในประเทศและที่
พักเชิงสัมผัสวัฒนธรรม (โฮมสเตย์) 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๖ กำรศึกษำควำมเหมำะสมของโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) 
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรขนส่งและกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๗ กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในตลำดเป้ำหมำยในอุตสำหกรรมอำหำร 
แผนงำนวิจัยที่ ๒๘ กำรศึกษำวิเครำะห์โซ่คุณค่ำ (Value Chain and Value Creation) 

กำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมำะสม กำรบูรณำกำรหรือกำรเช่ือมโยงระหว่ำงอุตสำหกรรม เพื่อ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ ใหม่  (Emerging Products) หรือรูปแบบกำรให้บริกำรแบบใหม่  โดยมุ่ ง เน้นกลุ่ ม
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก 



๑๕ 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๙ กำรบูรณำกำรภำคกำรค้ำให้เช่ือมโยงกับภำคกำรผลิตเพื่อน ำไปสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ในอุตสำหกรรมยำสมุนไพรและท่องเที่ยว 

แผนงำนวิจัยที่ ๓๐ กำรศึกษำวิจัยด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก ซึ่งมีประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ควำมพร้อมและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรหรือกลยุทธ์ทำงกำรค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๓๑ กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรพัฒนำรูปแบบกำรเช่ือมโยง
กิจกรรมทำงธุรกิจระหว่ำงภำคกำรผลติและภำคกำรค้ำกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมตั้งแต่ต้น
น้ ำถึงปลำยน้ ำ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก 

๘.๒ กรอบเวลำระยะหลัง (๒๕๕๗–๒๕๕๙) มีกำรสนับสนุนให้ด ำเนินงำน ๓๐ แผนงำนวิจัย ดังน้ี 
แผนงำนวิจัยที่ ๑ กำรศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบและกำรแบ่งผลประโยชน์ (Sharing 

Benefit) จำกกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนในภูมิภำคอำเซียน 
แผนงำนวิจัยที่ ๒ กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์  (Utilization) โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ มีอยู่ 

(Existing Infrastructure) และแนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเป็นระบบกำรขนส่งต่อเนื่อง 
(Multimodal) ที่สมบูรณ์และมีจุดเน้นทำงยุทธศำสตร์ 

แผนงำนวิจัยที่ ๓ กำรศึกษำเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลเพื่อ
รองรับกำรเปิดเสรีและกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

แผนงำนวิจัยที่ ๔ กำรศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำโครงข่ำยระบบกำรขนส่งเพื่อรองรับกำร
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ และข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่จะเกิดข้ึนในอนำคต เช่น BIMSTEC และ IMT-GT เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๕ กำรออกแบบโครงสร้ำงระบบโซ่อุปทำน (Supply Chain Configuration) 
รองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้ำส ำหรับสินค้ำเกษตร 

แผนงำนวิจัยที่ ๖ กำรศึกษำผลกระทบของกำรเปิดกำรค้ำเสรีอำเซียน และกำรวิเครำะห์
กำรเช่ือมโยงโซ่คุณค่ำเพื่อก ำหนดบทบำทกำรเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทำน หรือเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทำน และ
ก ำหนดมำตรกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๗ กำรศึกษำแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำธุรกิจและควำมร่วมมือ
ทำงกำรค้ำ รวมถึงกำรสร้ำงโซ่อุปทำนอำเซียน ภำยใต้กรอบกำรค้ำเสรีอำเซียน ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๘ กำรสร้ำง Value Creation ให้แก่ผู้ประกอบกำรและกำรพัฒนำแผนเชิง
รุกในอนำคต ส ำหรับสินค้ำในภำคอุตสำหกรรม 

แผนงำนวิจัยที่ ๙ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนและรองรับควำม
เปลี่ยนแปลงภำยใต้บริบท AEC เช่น ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้ำนกำรท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจอำเซียนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนของกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศในอำเซียน เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๐ กำรศึกษำผลกระทบต่อภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม และควำม
เป็นไปได้ในกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ จำกกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศที่อำจจะเกิด ข้ึนในอนำคต 
เช่น BIMSTEC IMT-GT เป็นต้น 



๑๖ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๑ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจรำจรในพื้นที่เมืองทั้ง
ทำงด้ำนกำรขนส่งผู้โดยสำรและกำรขนส่งสินค้ำ เช่น 

๑) กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลกำรขนส่งและจรำจรเพื่อกำรวิจัยในลักษณะระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS) และระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) 

๒) กำรศึกษำและวิเครำะห์โครงข่ำยกำรเดินทำงด้วยรถโดยสำรสำธำรณะ 
๓) กำรพัฒนำโครงข่ำยกำรเดินทำงและระบบโลจิสติกส์ที่มีควำมสอดคล้องกับทิศ

ทำงกำรพัฒนำเมืองและกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตอย่ำงบูรณำกำร 
๔)  กำรบูรณำกำรแบบจ ำลองกำรเดินทำงและระบบโลจิสติกส์ในระดับเมืองและระดับ

ภูมิภำค 
๕) กำรประเมินแผนแม่บทด้ำนกำรจรำจร และขนส่งในเมืองภูมิภำค 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๒ กำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์ข้ันพื้นฐำนในระดับเกษตรกร 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชไร่ และสัตว์น้ ำ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรโล
จิสติกส์ขำออก (Outbound Logistics) เพื่อลดควำมสูญเสียระหว่ำงกำรขนส่งและขนถ่ำย 

๒) ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชสวน และสัตว์น้ ำ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำร
วำงแผนรักษำสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรสินค้ำกับควำมสำมำรถในกำรผลิต 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๓ กำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์ ข้ันพื้นฐำนตลอดห่วงโซ่
อุปทำน ด้ำนกำรพัฒนำยำนพำหนะกำรขนส่ง และเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ส ำหรับกำร
ขนส่งและกำรขนถ่ำยสินค้ำ ส ำหรับสินค้ำเกษตรในทุกกลุ่มสินค้ำ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๔ กำรศึกษำแนวทำงกำรลดต้นทุนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ส่งออก ส ำหรับผู้ส่งออกสินค้ำเกษตรประเภทปศุสัตว์ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๕ กำรวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระบบโซ่อุปทำน ในสินค้ำประเภท
พืชไร่ พืชสวน 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๖ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือของผู้ประกอบกำรกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยมุ่งเน้นวิสำหกิจในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๗ กำรพัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทำนสินค้ำ
เกษตร ส ำหรับทุกกลุ่มสินค้ำ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๘ บทบำทของภำครัฐในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรโซ่อุปทำนส ำหรับ
สินค้ำเกษตร 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๙ กำรพัฒนำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกิจกรรมด้ำนโซ่อุปทำน โดยแบ่ง
ควำมเช่ือมโยงออกเป็นระดับ ได้แก่ กำรเช่ือมโยงภำยในองค์กร กำรเช่ือมโยงแบบคลัสเตอร์ภำยในกลุ่ม
อุตสำหกรรม และกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกลุ่มอุตสำหกรรม ส ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๐ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในโซ่อุปทำน โดยมุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๑ กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนแบบคลัสเตอร์ในกลุ่มผู้
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์กับภำคอุตสำหกรรม 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๒ กำรพัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว 



๑๗ 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๓ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ และนวัตกรรมเพื่อกำร
จัดกำร (น ำเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ เช่น RFID) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๔ กำรประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ (DSS) 
ในอุตสำหกรรม เช่น ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๕ กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ (Logistics Technology) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรโลจิสติกส์ทั้งในระดับข้อมูล (Information) และสินค้ำ (Material) 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๖ กำรพัฒนำสินค้ำใหม่ ส ำหรับสินค้ำด้ำนกำรเกษตรและอำหำรไทย 
แผนงำนวิจัยที่ ๒๗ กำรศึกษำวิเครำะห์โซ่คุณค่ำกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เหมำะสม กำรบูรณำกำรหรือกำรเช่ือมโยงระหว่ำงอุตสำหกรรม เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging 
Products) หรือรูปแบบกำรให้บริกำรแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๘ กำรศึกษำวิจัยด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง ซึ่งมีประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ควำมพร้อมและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรหรือกลยุทธ์ทำงกำรค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๙ กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรพัฒนำรูปแบบกำรเช่ือมโยง
กิจกรรมทำงธุรกิจระหว่ำงภำคกำรผลิตและภำคกำรค้ำกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมตั้งแต่ต้น
น้ ำถึงปลำยน้ ำ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๓๐ กำรมุ่งสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) ในทุกกลุ่มสินค้ำเกษตร 
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๙.๑ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงจริงจัง จัดสรร
งบประมำณ เพื่อกำรวิจัยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  

๙.๒ หน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยมีกำรบริหำรงบประมำณเพื่อกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงมีเอกภำพ
และมีประสิทธิภำพ   

๙.๓ หน่วยงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรวิจัยภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยเดียวกันอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๙.๔ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์มีกำรประสำนควำมรว่มมือ
น ำผลงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำอย่ำงจริงจัง 
 
๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภำยหลังจำกกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแล้ว 

จะมีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวำงต่อเนื่องเป็นระยะยำวเพื่อให้แผนกำรวิจัยด้ำน
ต่ำงๆ มีควำมเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีกำรก ำหนด
หน่วยงำนและบุคลำกรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด ำเนินงำน รวมทั้งช่วงเวลำกำรทบทวนและปรับยุทธศำสตร์



๑๘ 

กำรวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ใหม่ หรือสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงจำกเคยศึกษำไว้ อันจะท ำให้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมเป็นจริงมำกขึ้น 

๑๐.๒ กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน 
 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน จะเกี่ยวข้องกับภำคส่วนและ

องค์กรจ ำนวนมำกและเป็นแผนระยะกลำง ดังนั้น  มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกลไกกำรสื่อสำรอย่ำง
ใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอำจมีกำรจัดตั้งเป็นเครือข่ำยของแต่ละภำคส่วน (Sector Networking) และ
ข้ำมภำคส่วน (Inter-Sector Networking) และอำจผนวกกับเครือข่ำยออนไลน์ พัฒนำเป็นระบบสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทำงที่เหมำะสมในระยะเวลำ ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ ในกำรด ำเนินกำร
กำรพัฒนำสังคมออนไลน์จะเป็นกำรยกระดับควำมร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยำกำร และช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำน รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูล กำรโต้ตอบ และกระทั่งกำรติดต่อขอ
ข้อมูลกำรวิจัยระหว่ำงภำคส่วนได้ 

๑๐.๓ ควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร 
 มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร ได้แก่ ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ด้ำนระบบงำน และ

ควำมพร้อมด้ำนระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่ใช้ส ำหรับกำรวิจัย บุคลำกรที่สนับสนุนกำรวิจัยต้องมีควำมรู้
และมีจ ำนวนเพียงพอในกำรประสำนงำน ระบบงำนต่ำงๆ จะต้องมีควำมคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ระบบฐำนข้อมูลกำรวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจำยและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกต่อกำรวิจัยในอนำคต จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศกำร
วิจัยที่เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล
ดังกล่ำวในขอบเขตที่ก ำหนด มีกำรเช่ือมโยงกับฐำนข้อมูลกำรวิจัยขององค์กำรและภำคส่วนอื่นทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ มีกำรประมวลผลปัญหำและถอดบทเรียนของกำรด ำเนินงำนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อจะน ำไป
พัฒนำรูปแบบด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมกำรวิจัย 
  สร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และ

องค์กรต่ำงๆ ได้มีโอกำสร่วมในกำรท ำวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนตั้งแต่ข้ันตอนกำร
เริ่มต้นกำรท ำวิจัย โดยอำจร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อข้อเสนอกำรท ำวิจัย และกำรร่วมวิจำรณ์และเสนอแนะ
ผลกำรวิจัย นอกจำกนี้กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้งำนวิจัยไปสู่วงกว้ำงทั้งในประเทศและระดับสำกล  
 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 กำรขับเคลื่อนให้ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้ำประสงค์กำรวิจัยอย่ำงมีประสิทธิผล จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้กำร
บริหำรจัดกำรระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในกำรติดตำมและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ กำรประเมินก่อนด ำเนินกำรวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเครำะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
กำรวิจัยที่เหมำะสมและสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัย 
 ๑๑.๒ กำรติดตำมผลระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทรำบปัญหำ 
อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยดังกล่ำวไปปฏิบัติ ว่ำสำมำรถตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ กำรประเมินผลหลังด ำเนินกำรวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงำนวิจัยที่หน่วยงำน
ด ำเนินกำรวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพำะกำรประเมินผลควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของกำรวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย และเป้ำประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัย  



๑๙ 

 
 
หมำยเหตุ :   โลจิสติกส์ (Logistics) หมำยถึง ศำสตร์และศิลป์ของกำรจัดกำรกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเคลื่อนที่ของสินค้ำ ข้อมูลสำรสนเทศ และทรัพยำกรในระบบโซ่อุปทำน ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำด้วยวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้น กำรจัดกำรโลจิสติกส์ (Logistics Management) 
จึงหมำยรวมถึง กำรวำงแผน กำรน ำไปปฏิบัติ และกำรควบคุมกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในระบบโซ่อุปทำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด (ที่มำ  : อภิชำต โสภำ
แดง, ๒๕๕๓, กำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์, มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 
 โซ่อุปทำน (Supply Chain) หมำยถึง เครือข่ำยระบบกำรผลิตหรือบริกำร อันประกอบไปด้วย 
ผู้ผลิตปัจจัยกำรผลิต ศูนย์กลำงกำรผลิต คลังสินค้ำ ศูนย์กระจำยสินค้ำ ศูนย์ค้ำส่ง และหน่วยค้ำปลีก ดังนั้น
กำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Supply Chain Management) จึงหมำยรวมถึง กำรออกแบบกำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติกำร กำรควบคุมกิจกรรมในโซ่อุปทำน ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำ โดยวัตถุประสงค์ในกำรปรับโซ่อุปทำน
ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำร รวมถึงกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 


