
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือ

กันจัดท ายุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) เพ่ือผลิตองค์
ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบูรณาการและส่งผลสู่การปฏิบัติได้จริงนั้น ซึ่งผลการด าเนินการที่ผ่านมา
ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยก่อให้เกิดองค์ความรู้สะสมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมากขึ้น เกิด
การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน และมีผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง ส านักประสานงานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ ร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.)จัดท ายุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ขึ้น ส าหรับ คอบช. คือ เครือข่ายหลักในการบริหาร
จัดการ งานวิจัย ซึ่งปัจจุบันนอกจาก วช. และ สกว. แล้ว ยังมีหน่วยงานในเครือข่ายที่ส าคัญอีก ๕ หน่วยงาน
ด้วยกัน ที่ร่วมมือกันบริหารจัดการระบบวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ คือ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นที่ใช้งบประมาณการวิจัยแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการวิจัย ด้วยความร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วน มีเป้าหมายเพ่ือใช้งานวิจัยพัฒนาประเทศ ภายใต้ผลงานวิจัยมุ่งเป้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญในระบบ
วิจัยที่เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันวางพ้ืนฐานแห่งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศแบบ Growth City  ส าหรับยุทธศาสตร์วิจัยฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “ประเทศไทยมุ่ง
ผลิตองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ และมีกลไกผลักดันองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและชี้น า
ทิศทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) ก าหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อผลิตองค์
ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ๒) 
พัฒนาและส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือผลักดันให้มีการน าองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความเจริญแก่ประเทศแบบบูรณาการ และ ๓) พัฒนาศักยภาพ และ
ส่งเสริมเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็ง ให้สามารถผลิตงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) 
สนับสนุนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อ
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาคมอาเซียน ๒) สนับสนุน
งานวิจัยในการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ๓) 
สนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation) การสร้างนวัตกรรมการใช้ศักยภาพการผลิตของ
พ้ืนที่และการมุ่งสู่การด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) และ ๔) สนับสนุน
กลไกผลักดันงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ส่งผลสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย คือ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม หน่วยงาน
บริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพ่ือการวิจัยด้านโลจิสติกส์อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีการ
ประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง และมีการประสานความร่วมมือน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 

 
 



๒ 

ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 

๒๕๕๘ คือ ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบิน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่กลางอาเซียน  รวมทั้งมีส่วน
สนับสนุนให้ไทยได้รับโอกาสในการจัดการประชุมนิทรรศการต่างๆ เป็นศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กลางด้านการ
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ 
ประเทศไทยมีจุดแข็ง เช่น รถยนต์ การท่องเที่ยว การคมนาคม แต่ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น 
ภาคการเกษตร ก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีแนวโน้มได้รับผลกระทบเพราะมีการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศท่ีมีค่าแรงถูกกว่า เนื่องจากต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยสูงถึงร้อยละ ๑๕.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ซึ่งสูงกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับโลจิสติกส์ไทย โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมโอกาสในการ
ขยายตลาดของธุรกิจไทย และกระตุ้นการลงทุนในพ้ืนที่ที่มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านด้วย ดังนั้น โอกาสของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะได้รับผลต่อเนื่องจากการพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะ โดยการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในประเทศจะน าพาความเจริญและส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคต่างๆ ของไทย อีกทั้งประเทศไทย
ต้องการผลักดันบทบาทในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน จากจุดแข็งในด้านท าเลที่ตั้งซึ่งเป็น
เส้นทางผ่านที่เชื่อมถึงเกือบทุกประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์จึงต้องเข้ามา
รับบทบาทของการสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน๑ อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากภารกิจดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล การด าเนินงานจึงต้องมีความสมเหตุสมผลเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีความม่ันใจและหลักประกันจากการลงทุนครั้งนี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ผลการวิจัยเพ่ือเสนอแนะและสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นส าคัญต่างๆ ต่อไป 

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๒ พบว่า จากบริบทการแข่งขันและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นบริบทการ
แข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่ควรให้ความส าคัญมี ๓ อันดับ ประกอบด้วย ๑) การรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ๒) บทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ๓) ปัจจัยด้านต้นทุนพลังงาน  

๑)  เรื่องการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจที่จะมีการเปิดเสรีในภาคบริการ 

รวมถึงสาขาโลจิสติกส์ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ และมีผลเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. ๒๐๑๕  ซึ่งท าให้ประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคจะกลายเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน (Single Production Base and Market) ซึ่งมีประชากร

                                           
๑
 รายงานการประชุมร่วมโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ทุนวิจัยมุ่งเป้าร่วมระหว่างส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเพื่อน าเสนอความก้าวหน้า ประจ าปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , โครงการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ,๒๕๕๕ 



๓ 

รวมกันกว่า ๖๐๐ ล้านคน และจะมีการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ แรงงาน เงินทุน และการลงทุนภายใน
ภูมิภาคอาเซียนอย่างเสรี ดังนั้น โอกาสหรือปัจจัยเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ มูลค่าการค้าขายสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศภายในกลุ่มจะเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางโลจิสติกส์เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
โดยเฉพาะมีแนวโน้มพึ่งพาการขนส่งทางบกมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่จะถูกเลือกให้เป็นศูนย์
การกระจายสินค้า (DC) ในภูมิภาคอาเซียน 

  อย่างไรก็ดี ผลกระทบเชิงลบหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นตามมา กล่าวคือ จะมีการ
แข่งขันจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs Outsourcing) มากขึ้น โดยผู้ประกอบการ LSPs รายย่อยและราย
กลางของไทยอาจมีการรวมกลุ่ม ควบรวมกิจการ ถูกซื้อกิจการหรือต้องปิดกิจการลงจากการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ LSPs ต่างชาติ รวมทั้งบุคลากรด้านโลจิสติกส์ต่างชาติจะเข้ามาในไทยมากขึ้น ซึ่งอาจมาแย่งงาน
หรือตลาดจากคนไทย และจากผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อประเทศไทยดังกล่าว จากผลการศึกษาได้เสนอแนะให้
ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสเชิงรุก ดังนี้ 

(๑) ไทยจ าเป็นต้องมีต าแหน่งทางการแข่งขัน (Positioning) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในระยะต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดวิสัยทัศน์ที่มองข้ามไปถึง
ระดับภูมิภาค และก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีจุดเน้นในการพัฒนา (Focus) และมีการ
จัดล าดับความส าคัญ 

(๒) แผนโลจิสติกส์ของประเทศในระยะต่อไปควรเปลี่ยนเป้าหมายจากการเน้นลดต้นทุนโล
จิสติกส์มาเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ไทย เพ่ือสนับสนุนการค้าและการสร้างรายได้จากกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสร้างและเพ่ิมกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) 

(๓) ไทยจ าเป็นต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
และควบคุมการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) พัฒนาระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) และการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ตามแนวชายแดน (Border Trade) 

(๕) พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและการขนส่งทางบกที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
ระบบรางและถนน โดยเร่งพัฒนาระบบ Missing Link ภายในประเทศเพ่ือรองรับการค้าระหว่างประเทศใน
ขณะที่พัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศท่ีเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยค านึงถึงผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับกลับมาสู่ประเทศจากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งระหว่างประเทศ 

(๖) เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ของ
ประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ 

๒) บทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้

เน้นการค้ากับภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก โดยจีนมีการวางแผนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางถนนและทางรถไฟใน
ภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจและท าการค้าในประเทศไทยมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
ปัจจุบันจีนได้ด าเนินการค้าเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เช่น เจาะตลาดโดยตรงมาที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และการ
เปิดห้างสรรพสินค้าใหม่ China City Complex ซึ่งจีนก าลังสร้างเครือข่ายทางการค้าและกุมการกระจาย
สินค้า ท าให้ครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยต้องประสบภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเกิดโอกาสทางการค้า กล่าวคือ จะก่อให้เกิดกิจกรรมด้านการค้าและ
เศรษฐกิจกับจีนมากขึ้น แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยงหรือภัยคุกคาม คือ โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งของไทยมีแนวโน้ม
อาจถูกใช้เป็นทางผ่านของพ่อค้าจีน สินค้าจีน และสร้างมูลค่าให้กับประเทศจีนมากกว่าการสร้างมูลค่าให้กับ
ประเทศไทย ช่องทางการตลาดและจ าหน่ายจะถูกควบคุมโดยจีน และผู้ประกอบการขนส่งไทยจะต้องเผชิญ
สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากจีน รวมทั้งปัญหาการปลอมแปลงสินค้าของจีนรวมกับสินค้าไทยจะมี



๔ 

แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งนี้ จากผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อ
ประเทศไทยดังกล่าว จึงควรต้องเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสเชิงรุก ดังนี้ 

(๑) ก าหนดให้การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ของ
ประเทศเพ่ือรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งจากจีน และประเทศสมาชิกในอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศจีนจะเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น และประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสภาวะการ
แข่งขันที่เข้มข้นจากจีน 

(๒) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับภูมิภาคให้มากขึ้นนอกเหนือจากระดับ
ภายในประเทศเพ่ือรองรับการค้ากับจีนที่มุ่งเน้นการค้ากับภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห้งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของจีน 

(๓) ก าหนดมาตรฐานสินค้าน าเข้าอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกันปัญหาสินค้าจีนที่ไม่มี
คุณภาพและการปลอมแปลงสินค้า รวมทั้งเพ่ือปกป้องสินค้าไทยจากการแข่งขันด้านสินค้าราคาถูกจากจีนที่มี
แนวโน้มที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง (Trader) และผู้ประกอบการ LSPs 
ของไทยให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการแข่งขันและค้าขายกับพ่อค้าจีนได้อย่างเหมาะสม 

(๕) ภาครัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ไปลงทุนในตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดย
ให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจต่างๆ เช่น ยกเลิกการเก็บภาษีซ้ าซ้อนจากรายได้ในประเทศและ
จากต่างประเทศ เป็นต้น 

(๖) ภาครัฐจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจแผนการพัฒนาของจีนอย่างลึกซึ้ง และ
ออกกฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อปกป้องผู้ประกอบการ และ/หรือแรงงานชาวไทย 

๓)  ปัจจัยด้านต้นทุนพลังงาน 
 น้ ามันเป็นต้นทุนในโลจิสติกส์ที่ส าคัญเนื่องจากการขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็นการขนส่ง
ทางถนน และราคาน้ ามันเป็นปัจจัยภายนอกที่ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ ามัน
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ ามันดิบตาม Brent และ WTI คาดการณ์ว่า ในไตรมาสที่ ๓ 
ของปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ราคาน้ ามันอยู่ระหว่างที่ ๙๕-๑๑๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ไตรมาสที่ ๔ ซึ่งอยู่ระหว่างที่ ๑๐๐-๑๑๕ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ราคาน้ ามันจะ
เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างที่ ๑๑๔-๑๒๔ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ IEA ประมาณการอุปสงค์น้ ามัน
โลกในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (ปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕) ที่จะเพ่ิมข้ึน ๑.๒ ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือร้อยละ ๑.๓ และ
การบริโภคน้ ามันจะเพ่ิมสู่ระดับ ๙๕.๓ ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการใช้พลังงานในภาคการขนส่งนั้นยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นข้อกังวลในระดับ
โลก จึงท าให้การเตรียมการส าหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
เป็นกระแสและแนวโน้มที่มีบทบาทส าคัญมากขึ้น ซึ่งภาครัฐไทยควรให้ความส าคัญ โดยการพัฒนาโลจิสติกส์
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วซ่ึงจะเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก และ
เพ่ิมการขนส่งทางรถไฟและทางเรือให้มากขึ้น เพ่ือลดมลภาวะต่างๆ และจากปัจจัยด้านต้นทุนพลังงานที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจท าให้ผู้ประกอบการขนส่งไทยจ าเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้มแข็ง มีอ านาจในการต่อรอง และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้ 
รวมทั้งการรวมกลุ่มยังจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเดินรถบรรทุกระหว่างกัน เพ่ือร่วมขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุกคันเดียวกัน เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากการขนส่งด้วยรถบรรทุกเกิดผลสูงสุด 
(Optimization) นอกจากนี้จะท าให้ภาครัฐเร่งผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transportation) ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจากการขนส่งทางถนนเป็นหลักต้องพ่ึงพาการใช้
พลังงานซึ่งเป็นเหตุให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูง และการลดการใช้พลังงานมีความสอดคล้องกับแนวโน้มการ



๕ 

พัฒนาโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ปัจจัยเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น คือ สภาวะราคาน้ ามันที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้การ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
ของประเทศเพ่ือนบ้านได้ โดยเฉพาะในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะเปิดเสรีในอาเซียน 
นอกจากนั้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรีในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ผู้ประกอบการต่างชาติอาจเลือกการ
ย้ายฐานการผลิตเพ่ือหนีปัญหาอุปสรรคด้านระบบโลจิสติกส์ของไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 
และจากการที่ประเทศไทยยังเน้นการขนส่งทางถนนเป็นหลักซึ่งมีต้นทุนสูงจากราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและยังจะสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศด้วย ซึ่งหากประเทศไทยขาดการเตรียมความพร้อมที่ดี
ส าหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อมจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพของประชาชนในประเทศตามมา จากผลกระทบดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับประเทศไทยมีดังนี ้

(๑) ประเทศไทยจ าเป็นต้องวางแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนพลั งงาน ควบคู่ไปกับปัจจัย
ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

(๒) คิดค้นและแสวงหาเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือลดการพ่ึงพา
การใช้พลังงาน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ส าหรับการขนส่งในอนาคตอย่างจริงจัง 
ขณะที่แสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และการขนส่งจากต่างประเทศที่ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport 
System : ITS) โดย ITS เป็นระบบที่จะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดและน าเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง 
เช่น การขนส่งสินค้า หรือการขนส่งมวลชน และรวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การจราจรและตัวยานพาหนะอีกด้วย นอกจากนี้ ITS ยังส่งผลทางอ้อมต่อการลดและป้องกันอุบัติเหตุ การลด
ปัญหามลภาวะ และการประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ดี ควรมีหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ดูแล ITS โดยตรง 
ส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ลงทุนกับนักวิชาการ โดยวางแผนระยะยาวร่วมกันในการน า ITS 
มาใช้ให้ถูกทิศทางและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(๔) ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เช่น ก ารน า 
Business Continuity Plan/Program (BCP) เข้ามาใช้ในระบบโลจิสติกส์ เพ่ือให้มีแผนและระบบส ารองที่จะ
รองรับให้ระบบและกระบวนการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์สามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
หยุดชะงัก แม้ในภาวะที่ประสบวิกฤตการณ์ต่างๆ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ไม่คาดฝันจากทั้งความเสี่ยง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงจากทางการเมือง เช่น อุทกภัย เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุม
ทางการเมือง BCP เป็นการวางแผนล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และหา
แนวทางที่จะลดผลกระทบหรือความรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และต่อเนื่อง ในขณะที่การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management) ก็มีความส าคัญเช่นกันโดยจะใช้
เมื่อเหตุวิกฤติ หรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน หากมี BCP ที่ดีย่อมจะลดโอกาสที่จะต้องใช้ Crisis Management ดังนั้น 
ภาครัฐจึงควรเล็งเห็นความส าคัญในการน าเทคโนโลยีใหม่ เช่น BCP และ Crisis Management มาปรับใช้ในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นแผนรับมือความเสี่ยงในกรณีที่เกิดการขาดตอนหรือหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) และรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อประเทศให้น้อยที่สุด 

(๕) ศึกษาเงื่อนไขด้านกฎระเบียบ มาตรการหรือข้อบังคับระดับสากลที่จะส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบการขนส่งและการวางแผนโลจิสติกส์ในภาพรวม เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับการปล่อยของเสีย 



๖ 

(Emission) ที่ส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์และการขนส่งระหว่างประเทศของไทย และการปรับปรุงกฎหมายของ
ไทยให้ครอบคลุมประเด็นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น 
มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศในสาขาการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น 

(๖) เร่งส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจากการขนส่งทางถนนเป็นหลักต้องพ่ึงพาการใช้พลังงานซึ่งเป็น
เหตุให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูงและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

(๗) ผู้ประกอบการขนส่งรายเล็กของไทยควรรวมกลุ่มกันเพ่ือเป็นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ที่เข้มแข็ง มีอ านาจในการต่อรอง และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการขนส่งต่างชาติได้ 

๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 
  ในช่วงปี ๒๕๕๔–๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ส านักประสานงานโครงการด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ด าเนินงานวาง
กรอบยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) มาแล้ว โดยให้
ความส าคัญ ๒ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ก าหนดทิศทางงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหภาคในเชิงพ้ืนที่ อุตสาหกรรม และเกษตร และ ๒) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัย ด้วยการสร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ การ
เพิ่มทุนเพื่อการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ การพัฒนากระบวนการก าหนดโจทย์วิจัยที่มี
ประสิทธิผล การเพ่ิมประสิทธิผลของกระบวนการวิจัย การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการส่งมอบงานวิจัย และ
การยกระดับความสามารถในการบริโภคงานวิจัยของผู้ใช้ การด าเนินงานทั้ง ๒ ประเด็นข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว 
และได้น าผลโครงการประมวลผลวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือการก าหนดทิศทางงานวิจัยในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มาท าการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลงานวิจัยใน ๓ 
ด้าน ประกอบด้วย ๑) โลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหภาคและเชิงพื้นที ่ ๒) โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรม และ ๓) โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเกษตร กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาจัดท า
ประชาพิจารณ์แล้ว และได้มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน
อาเซียน ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนต้นทุนของภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๗ 
ประเด็นแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ส าคัญซึ่งแบ่งได้ ๔ ระดับ ประกอบด้วย ๑) ระเบียงการขนส่ง 
เป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมโยงทางกายภาพ เช่น การสร้างถนน สะพานเชื่อมต่อกัน ๒) ระเบียงที่เชื่อมโยงหลายจุด 
เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงพ้ืนที่หรือภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกันโดยการบูรณาการระบบขนส่งหลายรูปแบบ ๓) 
ระเบียงโลจิสติกส์ เป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมโยงทางด้านกฎระเบียบ มีกรอบข้อตกลงเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้คน สินค้า และยานพาหนะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี  และ ๔) ระเบียงเศรษฐกิจ เป็นเส้นทางที่มีการ
ดึงดูดการลงทุนและการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับหน่วยเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนระนาบของระเบียง
เศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างระเบียงทางเศรษฐกิจตามหลักทฤษฎี อย่างไรก็ดี  การจะ
บรรลุถึงจุดนี้จะต้องมีการเชื่อมโยงบูรณาการในเชิงกายภาพและระบบโลจิสติกส์ที่ดีก่อน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว
ต้องมีผลงานวิจัยสนับสนุนเพ่ือท าให้ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้ รวมทั้งผลงานวิจัยที่สนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่



๗ 

ประเทศภายใต้บริบทการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน จึงเป็นการต่อยอดขยายสู่การสร้างงานวิจัยและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน  

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านโลจิ
สติกส์ และโซ่อุปทาน ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง

พลังงาน กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัย  

  จากผลการศึกษาการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยเพ่ือรองรับตลาดอาเซียนบวกหก
ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย๓ พบว่าประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและการท าวิจัยเพ่ือน าเอา
นวัตกรรมใหม่ไปเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อม
ทั้งการใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ เป็นต้น จากการพิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อน และปัจจัยด้านการผลิตของ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ในการแข่งขันของประเทศไทยสรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
๑) ความต้องการสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีปริมาณสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์เป็นที่ต้องการและมีปริมาณการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
๒) ประเทศไทยอยู่ในท าเลศูนย์กลางระหว่างประเทศอินเดียและจีน ซึ่งทั้งสอง

ประเทศมีประชากรรวมกันเกือบ ๓,๐๐๐ ล้านคน 
๓) ประเทศไทยอยู่ในท าเลที่ดีโดยเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อประเทศต่างๆ 

ในกลุ่มอาเซียนได ้
๔) สกุลเงินบาทเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศและมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต่ า 
๕) ผู้ประกอบการไทยมีจุดเด่นด้านการบริการและคุณภาพที่ดี มีการให้บริการทั้ง

ก่อนและหลังการขายที่ด ี
๖) ผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน

การลดต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการพัฒนาคุณภาพ 
๗) ผู้ประกอบการไทยมีการเชื่อมโยงกับคู่ค้าและลูกค้าที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้าและซัพพลายเออร์ 
๘) สภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการ

ผลักดันการพัฒนาของผู้ประกอบการไทย 
๙) Clusters ในหลายสาขาของผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร บริการธุรกิจ และโลจิสติกส์ 

จุดอ่อน  
๑) การขับรถโดยใช้พวงมาลัยรถด้านขวาของประเทศไทยมีความแตกต่างกับ

ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนซึ่งใช้พวงมาลัยรถด้านซ้าย 

                                           
๓
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๘ 

๒)  การใช้การขนส่งทางระบบรางมีน้อย เนื่องจากต้องลงทุนสูง 
๓)  ความสามารถทางภาษาท่ีต้องสื่อสารกับประเทศอ่ืนมีจ ากัด 
๔) ผู้ประกอบการไทยไม่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 
๕)  เครือข่ายการขนส่งของผู้ประกอบการไทยไม่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียนเท่ากับ

ผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ 
๖)  เทคโนโลยีการบริหารจัดการของผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศได้ 
๗)  ผู้ประกอบการไทยยังขาดการด าเนินงานกลยุทธ์แบบเชิงรุก โดยส่วนใหญ่ยังเป็น

การด าเนินงานแบบเชิงรับและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการแข่งขันแทนการด าเนินการเชิงรุก 
๘)  ผู้ประกอบการไทยยังขาดการวางแผนด าเนินการที่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอาศัยประสบการณ์การด าเนินงานที่ผ่านมาและยังขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
๙)  ผู้ประกอบการไทยยังขาดความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่ส าคัญต่อการเข้าสู่ 

AEC และผู้ประกอบการส่วนมากยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ AEC 
๑๐)  ผู้ประกอบการไทยยังคงขาดด้านนวัตกรรม โดยให้ความสนใจกับการพัฒนา

และวิจัยค่อนข้างต่ า โดยส่วนใหญ่เป็นการรับเทคโนโลยีหรือระบบจากต่างชาติมากกว่าการพัฒนาเอง 
๑๑)  ผู้ประกอบการไทยยังขาดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ

ด าเนินงานในด้านโลจิสติกส์ โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพียงต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ แต่ขาดการ
ท าเชิงรุกในการด าเนินการเพื่อลดต้นทุนในระยะยาว 

ปัจจัยด้านการผลิตของประเทศไทย  
๑)  ตั้งอยู่ในท าเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ อยู่ในศูนย์กลางของคาบสมุทรอินโด

จีน สามารถเชื่อมต่อกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่ม ASEAN ได้ง่าย  
๒)  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคที่พร้อม อาทิ 

สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง สกุลเงินบาทเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  
๓)  มีภูมิประเทศส าหรับการท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ เป็นต้น  
๔)  มีวัฒนธรรมประจ าชาติเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ เช่น อาหารไทย มวยไทย 

เป็นต้น  
๕) มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์การส่งออกซ่ึงให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี 
๖) มีแรงงานที่ มี ระดับฝี มื อและทั กษะสู ง  แต่ ขาดแ รงงานที่ มี ความรู้ ด้ าน

ภาษาต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ  
๗)  มีระบบการเงินการธนาคารที่ได้มาตรฐานระดับสากล  

ปัจจัยด้านการตลาดของประเทศไทย 
๑)  ประชาชนไทยมีความต้องการสินค้าด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น มือถือ 

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๒)  ประเทศไทยมีความต้องการด้านพลังงานและพลังงานทดแทนมากขึ้น  
๓)  ความต้องการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมีสูงขึ้น  
๔)  มีความต้องการในอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม 

หา้งสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก  
  



๙ 

 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนของประเทศไทย 
๑)  มีสินค้าเกษตรหลักของประเทศ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา ผลไม้

เมืองร้อน อาหารทะเล เป็นต้น  
๒)  มีอุตสาหกรรมการผลิตที่เข้มแข็ง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมอาหาร  
๓)  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง  
๔)  มีอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมรองรับการเข้ามาของประชากรจากประเทศอาเซียน  
๕)  อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพร้อม  

กลยุทธ์ในการแข่งขันของประเทศไทยควรมุง่เน้น ดังนี้ 
๑)  ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
๒)  พัฒนาตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่รู้จัก  
๓) พัฒนาสินค้าและบริการตามแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) 
๔)  สร้างระบบเครือข่ายการขนส่งให้เชื่อมโยงกับประเทศอ่ืน เช่น เส้นทางรถไฟไปยัง

ประเทศจีน  
๕)  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิทางศุลกากร เป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุน  
๖)  สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นผลต่อเนื่องมาจากแผน
ยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซึ่งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ฉบับที่ ๒ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่  วช. และพันธมิตร คือ องค์กร 
๕ ส. (ประกอบด้วย สกว. สวก. สวรส. สวทช. และ สวทน.) ได้ร่วมมือจัดท าขึ้น โดยการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
องค์กรบริหารงานวิจัย กลุ่มนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่เห็นว่านโยบายโดยรวมมี
ลักษณะที่กว้างเกินไป แม้จะได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายภูมิภาคขึ้นแล้ว แต่ก็ยังเป็นเป้าหมายเชิงพ้ืนที่ 
จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น เพ่ือเป็นเครื่องน าทางนโยบายนอกจากนี้ยุทธศาสตร์การวิจัย
รายประเด็นจะเป็นหลักในการก าหนดกรอบการสนับสนุนการวิจัยประเด็นนั้นๆ ที่เชื่อว่าจะสามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยจากการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง วช. และ สกว. เห็นพ้องต้องกันว่า 
ต้องก าหนดความส าคัญก่อนหลังของยุทธศาสตร์ย่อยด้วย เนื่องจากยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นยังมีความ
หลากหลาย ทั้งนี้ วช. และ ๕ ส. จะใช้ยุทธศาสตร์วิจัยเป็นแนวทางก าหนดกรอบการวิจัยที่จะจัดสรร
งบประมาณร่วมกันต่อไป 
 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย  

ประเทศไทยมุ่งผลิตองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ และมีกลไกผลักดันองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติและชี้น าทิศทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
 



๑๐ 

๓. พันธกิจการวิจัย  
๓.๑ ก าหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 
๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือผลักดันให้มีการน าองค์ความรู้ด้านโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทานไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความเจริญแก่ประเทศแบบบูรณาการ 
๓.๓ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมเครือข่ายบุคลากรด้านงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มี

ความเข้มแข็ง และให้สามารถผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 

๔. ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนงานวิจัยด้ านโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานที่ มุ่ ง เน้นการ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
  กลยุทธ์ที ่๑ สนับสนุนงานวิจัยที่พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการเพ่ือสนองตอบต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
(Regional Economic Integration)  
  กลยุทธ์ที ่๒ สนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการสังเคราะห์องค์ความรู้บนบริบทโซ่อุปทานของภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนงานวิจัยในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 กลยุทธ์ที ่๑ สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบบริหารการจัดการเพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี ่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและอุตสาหกรรมต้นน้ าในภาคเกษตร 
 กลยุทธ์ที ่๓ การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ที ่๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation) การสร้างนวัตกรรม
การใช้ศักยภาพการผลิตของพื้นที่และการมุ่งสู่การด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) 
  กลยุทธ์ที ่๑ การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ก่อให้เกิดคุณค่า
เพ่ิม (Value Creation) โดยมุ่งนวัตกรรมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตผล (Potential Product and 
Service) ให้เป็นจุดขายเฉพาะ (Unique Selling Point) ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  กลยุทธ์ที ่๓ การพัฒนากลไกการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดที่สอดคล้องกลไกการขับเคลื่อนของประเทศ 



๑๑ 

  กลยุทธ์ที ่๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนกลไกผลักดันงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ส่งผลสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 
  กลยุทธ์ที ่๑  พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  กลยุทธ์ที ่๒ เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในภาคงานวิจัย 
 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
 ๕.๑ มีองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ือตอบสนองต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 ๕.๒ สามารถใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการรองรับการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 ๕.๓ มีองค์ความรู้เพ่ือชี้น าการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศให้เชื่อมโยงกับ
โครงข่ายในระดับภูมิภาค และผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สานประโยชน์ระหว่างประเทศ 
 ๕.๔ มีองค์ความรู้เพ่ือชี้น าการจัดเตรียมระบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๕.๕ มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๕.๖ มีองค์ความรู้เพ่ือชี้น าเพ่ือลดภัยคุกคามและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ไทยภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๕.๗ มีองค์ความรู้เพ่ือชี้น าเพ่ือก าหนดนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบการทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๕.๘ มีองค์ความรู้เพ่ือชี้น าเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมภายใต้
ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๕.๙ มีองค์ความรู้เพ่ือชี้น าเพ่ือพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
 ๕.๑๐ สามารถวางแผนและพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบการขนส่งที่สอดคล้องต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้า ปริมาณการเดินทาง ทั้งที่มีในปัจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนส่งและการเดินทางที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 ๕.๑๑ สามารถก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวในอนาคต 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตวัชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต   
๑)  ผลงานวิจัยที่ท าให้ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
๒) ผลงานวิจัยที่สามารถเตรียมความพร้อมให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 



๑๒ 

๓)  ผลงานวิจัยที่สนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศภายใต้บริบทการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๔)  ผลงานวิจัยทางธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน 
๕)  งานวิจัยที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมของสินค้าและบริการ 
๖)  งานวิจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ 
๗)  งานวิจัยที่สร้างคุณค่าในโซ่อุปทานของสินค้าในพ้ืนที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 
๘)  งานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีการด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖.๒  ผลลัพธ์ 
   หน่วยงานในภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ มีการ
น าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย 

๖.๓  ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของหน่วยงานในภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาค

ธุรกิจ มีการน าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย 

๖.๔  เป้าหมาย 
 หน่วยงานในภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีและน าองค์ความรู้ไปใช้เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของประเทศไทย 

 
๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงานหลัก 
 ๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 ๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 ๓) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 ๔) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๕) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๖) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๗) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงานเครือข่ายท่ีส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน   

 
๘. แผนงานวิจัยและกรอบเวลา 
 ๘.๑ กรอบเวลาระยะแรก (๒๕๕๕–๒๕๕๗) มีการสนับสนุนให้ด าเนินงาน ๓๑ แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายอย่างบูรณาการ ( ASEAN 
Connectivity) 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค (Regional 
Supply Chain Management) 



๑๓ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การศึกษาด้านต้นทุนและนโยบายราคาการใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย รองรับบริบทการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาศักยภาพของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร การศึกษา กระแสความ
นิยมความต้องการของตลาดส าคัญเพ่ือรองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้าส าหรับสินค้าเกษตร 

แผนงานวิจัยที่ ๕ การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เช่น การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
แข่งขันด้านโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและท่าทีการเจรจาเปิดตลาดการค้า บริการและการลงทุนในกรอบ AEC ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

แผนงานวิจัยที่ ๖ การศึกษาผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และการวิเคราะห์
การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพ่ือกาหนดบทบาทการเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทาน (Chain Driver) หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของโซ่อุปทาน และก าหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๗ การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือ
ทางการค้า รวมถึงการออกแบบระบบโซ่อุปทาน ภายใต้กรอบความร่วมมือ AEC ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยเพ่ือศึกษาประเด็นด้านข้อมูลและองค์ความรู้ในการประเมิน
โครงการ เช่น การศึกษาก าหนดประเภทข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้ในงานวิจัยด้านการประเมินโครงการ 
(Feasibility Study) ของไทย 

๑)  การศึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการประเมินโครงการของไทย 

๒)  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนวทางการหาค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยด้านการ
ประเมินโครงการของไทย 

๓)  การศึกษาเชิงวิจัยเพ่ือก าหนดเกณฑ์อ้างอิงที่เหมาะสมในเชิงวิชาการองค์ความรู้ด้าน
แบบจ าลองและการวางแผนการขนส่ง เช่น การศึกษาโดยเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของแบบการจ าลองขนส่ง
ประเภทต่างๆ 

แผนงานวิจัยที่ ๙  การออกแบบโครงข่ายจราจรและขนส่งที่เหมาะสมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจาก
มนุษย์และ/หรือธรรมชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๑๐ การออกแบบระบบการขนส่งและระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
ส าหรับการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติ 

แผนงานวิจัยที่ ๑๑ การศึกษาโดยใช้แบบจ าลองการขนส่งในการวางแผนและพัฒนา 
แผนงานวิจัยที่ ๑๒ การศึกษาเพ่ือจัดท านโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
แผนงานวิจัยที่ ๑๓ การจัดโครงสร้างเชิงสถาบัน (Institutional Arrangement) ของภาค

การขนส่งที่เหมาะสมเพ่ือก าหนดบทบาทของหน่วยงาน และการสอดรับกับการเปิดเสรีภาคบริการ และการ
แข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ 

แผนงานวิจัยที่ ๑๔ การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และการก ากับดูแล เพ่ือปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงานวิจัยที่ ๑๕ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐานในระดับเกษตรกร 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑)  ส าหรับสินค้าเกษตรในทุกกลุ่มสินค้า มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
การจัดซื้อและโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) การพัฒนายานพาหนะการขนส่งและเทคโนโลยีหลัง



๑๔ 

การเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ส าหรับการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า และการพัฒนาระบบการจัดการและ
ควบคุมคุณภาพ 

๒)  ส าหรับสินค้าประเภทพืชสวน และปศุสัตว์ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เพ่ือลดความสูญเสียระหว่างการขนส่งและขนถ่าย 

๓)  ส าหรับสินค้าประเภทพืชไร่ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนรักษา
สมดุลระหว่างความต้องการสินค้ากับความสามารถในการผลิต 

แผนงานวิจัยที่ ๑๖ การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและการเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งออก ส าหรับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรประเภทพืชไร่และพืชสวน 

แผนงานวิจัยที่ ๑๗ การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทุกประเภท (ยกเว้นสัตว์น้ า) 

แผนงานวิจัยที ่๑๘ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู ้ประกอบการกลุ ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นวิสาหกิจในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๑๙ การศึกษาบทบาทของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการลดต้นทุนด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ 

แผนงานวิจัยที่ ๒๐ การจัดการอุปสงค์ตลอดโซ่อุปทานให้เป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อการ
ด าเนินงาน ส าหรับสินค้าประเภทพืชไร่ และพืชสวน 

แผนงานวิจัยที่ ๒๑ การพัฒนาความเชื ่อมโยงระหว่างกิจกรรมด้านโซ่อุปทาน โดยแบ่ง
ความเชื่อมโยงออกเป็นระดับ ได้แก่ การเชื่อมโยงแบบคลัสเตอร์ภายในกลุ่มอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๒๒ การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในระยะแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๒๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดการ (น าเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น RFID) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ระยะแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๒๔ การประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(DSS) ในอุตสาหกรรม เช่น ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ระยะแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๒๕ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ของห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลด้านการเดินทาง การบริการและ
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันการน าเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ การพัฒนาเวบไซต์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศและที่
พักเชิงสัมผัสวัฒนธรรม (โฮมสเตย์) 

แผนงานวิจัยที่ ๒๖ การศึกษาความเหมาะสมของโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมของระบบการขนส่งและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานวิจัยที่ ๒๗ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายในอุตสาหกรรมอาหาร 
แผนงานวิจัยที่ ๒๘ การศึกษาวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain and Value Creation) 

การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม การบูรณาการหรือการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Products) หรือรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ โดยมุ ่งเน้นกลุ ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก 



๑๕ 

แผนงานวิจัยที่ ๒๙ การบูรณาการภาคการค้าให้เชื ่อมโยงกับภาคการผลิตเพื ่อน า ไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและท่องเที่ยว 

แผนงานวิจัยที่ ๓๐ การศึกษาวิจัยด้านศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการด้านโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑) ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) การพัฒนากระบวนการจัดการหรือกลยุทธ์ทางการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น การบริหารจัดการโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น 

แผนงานวิจัยที่ ๓๑ การศึกษาวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างองค์กร
เพื่อน าไปสู่การด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยง
กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างภาคการผลิตและภาคการค้าการพัฒนาเครือข่ายการก าจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้น
น้ าถงึปลายน้ า เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก 

๘.๒ กรอบเวลาระยะหลัง (๒๕๕๗–๒๕๕๙) มีการสนับสนุนให้ด าเนินงาน ๓๐ แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาวิ เคราะห์ผลกระทบและการแบ่งผลประโยชน์ (Sharing 

Benefit) จากการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน 
แผนงานวิจัยที่ ๒ การศึกษาการใช้ประโยชน์ (Utilization) โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ 

(Existing Infrastructure) และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นระบบการขนส่งต่อเนื่อง 
(Multimodal) ที่สมบูรณ์และมีจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การศึกษาเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการและก ากับดูแลเพ่ือ
รองรับการเปิดเสรีและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งเพ่ือรองรับการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ และข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น BIMSTEC และ IMT-GT เป็นต้น 

แผนงานวิจัยที่ ๕ การออกแบบโครงสร้างระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Configuration) 
รองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้าส าหรับสินค้าเกษตร 

แผนงานวิจัยที่ ๖ การศึกษาผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และการวิเคราะห์
การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพ่ือก าหนดบทบาทการเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน และ
ก าหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที่ ๗ การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือ
ทางการค้า รวมถึงการสร้างโซ่อุปทานอาเซียน ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที ่๘ การสร้าง Value Creation ให้แก่ผู้ประกอบการและการพัฒนาแผนเชิง
รุกในอนาคต ส าหรับสินค้าในภาคอุตสาหกรรม 

แผนงานวิจัยที่ ๙ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและรองรับความ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท AEC เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจอาเซียนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอาเซียน เป็นต้น 

แผนงานวิจัยที่ ๑๐ การศึกษาผลกระทบต่อภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และความ
เป็นไปได้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เช่น BIMSTEC IMT-GT เป็นต้น 



๑๖ 

แผนงานวิจัยที่ ๑๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่เมืองทั้ง
ทางด้านการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า เช่น 

๑)  การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลการขนส่งและจราจรเพ่ือการวิจัยในลักษณะระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) 

๒)  การศึกษาและวิเคราะห์โครงข่ายการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ 
๓)  การพัฒนาโครงข่ายการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ที่มีความสอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างบูรณาการ 
๔)  การบูรณาการแบบจ าลองการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ในระดับเมืองและระดับ

ภูมิภาค 
๕)  การประเมินแผนแม่บทด้านการจราจร และขนส่งในเมืองภูมิภาค 

แผนงานวิจัยที่ ๑๒ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐานในระดับเกษตรกร 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑)  ส าหรับสินค้าประเภทพืชไร่ และสัตว์น้ า มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการโล
จิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เพ่ือลดความสูญเสียระหว่างการขนส่งและขนถ่าย 

๒)  ส าหรับสินค้าประเภทพืชสวน และสัตว์น้ า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
วางแผนรักษาสมดุลระหว่างความต้องการสินค้ากับความสามารถในการผลิต 

แผนงานวิจัยที่ ๑๓ การศึกษาเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขั ้นพื้นฐานตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ด้านการพัฒนายานพาหนะการขนส่ง และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ส าหรับการ
ขนส่งและการขนถ่ายสินค้า ส าหรับสินค้าเกษตรในทุกกลุ่มสินค้า 

แผนงานวิจัยที่ ๑๔ การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและการเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งออก ส าหรับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรประเภทปศุสัตว์ 

แผนงานวิจัยที่ ๑๕ การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในระบบโซ่อุปทาน ในสินค้าประเภท
พืชไร่ พืชสวน 

แผนงานวิจัยที่ ๑๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู ้ประกอบการกลุ ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นวิสาหกิจในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที่ ๑๗ การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร ส าหรับทุกกลุ่มสินค้า 

แผนงานวิจัยที่ ๑๘ บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการจัดการโซ่อุปทานส าหรับ
สินค้าเกษตร 

แผนงานวิจัยที่ ๑๙ การพัฒนาความเชื ่อมโยงระหว่างกิจกรรมด้านโซ่อุปทาน โดยแบ่ง
ความเชื่อมโยงออกเป็นระดับ ได้แก่ การเชื่อมโยงภายในองค์กร การเชื่อมโยงแบบคลัสเตอร์ภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที่ ๒๐ การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที่ ๒๑ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานแบบคลัสเตอร์ในกลุ่มผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กับภาคอุตสาหกรรม 

แผนงานวิจัยที่ ๒๒ การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การจัดการด้านการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว 



๑๗ 

แผนงานวิจัยที่ ๒๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ และนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการ (น าเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น RFID) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที่ ๒๔ การประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
ในอุตสาหกรรม เช่น ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที่ ๒๕ การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งในระดับข้อมูล (Information) และสินค้า (Material) 

แผนงานวิจัยที่ ๒๖ การพัฒนาสินค้าใหม่ ส าหรับสินค้าด้านการเกษตรและอาหารไทย 
แผนงานวิจัยที่ ๒๗ การศึกษาวิเคราะห์โซ่คุณค่าการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เหมาะสม การบูรณาการหรือการเชื ่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging 
Products) หรือรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที่ ๒๘ การศึกษาวิจัยด้านศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการด้านโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๑)  ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒)  การพัฒนากระบวนการจัดการหรือกลยุทธ์ทางการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น 

แผนงานวิจัยที่ ๒๙ การศึกษาวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างองค์กร
เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยง
กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างภาคการผลิตและภาคการค้าการพัฒนาเครือข่ายการก าจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้น
น้ าถึงปลายน้ า เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง 

แผนงานวิจัยที่ ๓๐ การมุ่งสู่การด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) ในทุกกลุ่มสินค้าเกษตร 
 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๙.๑ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจัง จัดสรร
งบประมาณ เพ่ือการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพ่ือการวิจัยด้านโลจิสติกส์อย่างมีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ   

๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านโลจิสติกส์มีการประสานความร่วมมือ
น าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแล้ว 

จะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพ่ือให้แผนการวิจัยด้าน
ต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการก าหนด
หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์



๑๘ 

การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท าให้
ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและ

องค์กรจ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่าง
ใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และ
ข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการ
การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอ
ข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
  สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตั้งแต่ขั้นตอนการ
เริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ
ผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์การวิจัยอย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การ
บริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพ่ือวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรค ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพ่ือประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  



๑๙ 

 
 
หมายเหตุ :   โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ของสินค้า ข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรในระบบโซ่อุปทาน ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 
จึงหมายรวมถึง การวางแผน การน าไปปฏิบัติ และการควบคุมกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ในระบบโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (ที่มา  : อภิชาต โสภา
แดง, ๒๕๕๓, การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
 โซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง เครือข่ายระบบการผลิตหรือบริการ อันประกอบไปด้วย 
ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต ศูนย์กลางการผลิต คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ค้าส่ง และหน่วยค้าปลีก ดังนั้น
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) จึงหมายรวมถึง การออกแบบการวางแผนการ
ปฏิบัติการ การควบคุมกิจกรรมในโซ่อุปทาน ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า โดยวัตถุประสงค์ในการปรับโซ่อุปทาน
ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันขององค์การ รวมถึงการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 


