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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒ นาทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศผ่าน
องค์ความรู้ทักษะ และทัศนคติในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นพนักงานของบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจานวน 400 คน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ในการทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระ และ
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ตัวแปรตาม ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเป็นแบบกึ่งโครงสร้างแบบ
ปลายเปิ ด จากกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อง ของบริ ษั ท โลจิ ส ติก ส์ ระหว่ างประเทศ และ
บุคลากรในภาครัฐ จานวน 21 ราย
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศผ่านองค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ อันได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านทักษะ และปัจจัยด้านทัศนคติ ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารในธุรกิจนี้ โดยฝ่ายบริหารได้รับทราบ และให้ความสาคัญ
ในการวางแผนเพื่อพัฒ นาทุน มนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ของบริษัทและ
ความคาดหวังของพนั กงานในเรื่ องหลั กอยู่แล้ ว เนื่องจากแนวโน้มและทิ ศทางของการตลาดและ
อุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลทาให้ฝ่ายบริหารต้องปรับนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ
คาสาคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ทุนมนุษย์ โลจิสติกส์ องค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
Abstract
The purpose of this research is to study the development of human capital in the
international logistics business through knowledge, skills and attitudes in Thailand by
using a questionnaire to collect data from 400 employees of international logistics
companies and use One-Way ANOVA and Multiple regression analysis to test the
influence between variables. Qualitative research, an in-depth interview which is a
semi-structured from the management session of 21 personnel’ s group or the
relevant persons of the international logistics company including government sector,
was used to support the quantitative approach.
The results of the quantitative research results showed insight into human capital
development in the international logistics business through knowledge, skills and
attitudes, namely knowledge factors, skill factor and attitude factors which are in the
same direction as in-depth interviews with executives that the management are
already aware of and focus on planning to develop human capital to meet the
company objectives and expectations of employees. Due to the trend and direction
of this industry including government policies, the management has to constantly
adjust the human capital development policies and always respond to the
technological changes.
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บทนา
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้น หลายประเทศจาเป็นต้องพึ่งพารายได้จากการ
ทาธุรกิจระหว่างประเทศเป็นหลัก และในการทาธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านการ
นาเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายชนิด การทากิจกรรมด้านการนาเข้าส่งออกให้มีประสิทธิภาพมีผล
อย่างมากต่อต้นทุนการดาเนินงาน และต้นทุนด้านการตลาดของผู้นาเข้าและผู้ส่งออก ปัจจัยสาคัญซึ่ง
น ามาซึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ นงานด้ านที่ ก ล่ าวมาเกี่ ยวข้ องอย่ างมากกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลไกและเป็นตัวแปรที่สาคัญในการให้บริการของอุตสาหกรรมธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
ทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญอย่างมากในการดาเนินธุรกิจใด ๆ บุคคลในฐานะที่เป็นปัจจัย
หลักในการทากิจกรรมต่ าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วง ในปัจจุบันมีการให้ความสาคัญของบุคคลที่ทางานใน
องค์การตามชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป นับตั้งแต่ บุคลากร (personnel) ทรัพยากรมนุษย์ (human
resource) ตลอดถึง ทุนมนุษย์ (human capital) บุคคลจะทางานอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
ผลิ ตสิน ค้า การจัดส่ ง การคัดกรอง การเงิน การบัญ ชี การขาย และอีกมากมายหลายงานที่ไม่ได้
กล่าวถึง สรุปได้ว่าบุคคลเป็นผู้ทางานและเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการทางานของธุรกิจต่าง ๆ ให้
สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ในสองทศวรรษที่ผ่านมามีการกล่าวถึงคาว่าโลจิสติกส์กันอย่างแพร่หลายคาว่า โลจิสติกส์
(logistics) เป็ น ค าที่ ม าจากภาษาฝรั่งเศส คือ ค าว่า Logistique ที่มี รากศั พ ท์ มาจากคาว่า โลเชร์
(Logger) ที่ห มายถึง การเก็บ คานี้ มีจุดเริ่มต้น มาจากการขนส่ งสิ นค้าทางการทหาร ซึ่งโดยทั่ วไป
เรียกว่าการส่งกาลังบารุง ประกอบด้วย เสบียงอาหาร อาวุธ และกาลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ
อธิบายอีกแบบว่า เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ สิ่งของหรือบุคคลจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ ง อาจมีการจัดเก็บ ระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร อาวุธ สินค้าส าเร็จรู ป
วัตถุดิบ และอื่น ๆ พจนานุกรมของเว็บสเตอร์ (Webster) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นศาสตร์เกี่ยวกับ
สาขาวิทยาการและการปฏิบัติการทางการทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจัดส่ง การเก็บ
รักษา การบารุงรักษาอุปกรณ์ และการรักษาอภิบาลบุคลากร พร้อมทั้งการจัดเตรียมสิ่ งอานวยความ
สะดวกและการบริการต่าง ๆ ให้ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันด้วย
จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ไทย 2561 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) พบว่า
ธุรกิจบริการโลจิ สติกส์คิดเป็ นร้อยละ 3.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) มีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในปี พ.ศ.2560 จ านวนรวมกันประมาณ 300,000 ล้ านบาท ในประเทศไทยผู้ ประกอบการ
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ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ในปั จจุ บั นมีความหลากหลาย โดยสามารถจาแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ มหลั ก ๆ
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่งทางบก/ขนส่งทางน้า/ขนส่งทางอากาศ และตัวแทนออกของและ
ตัวแทนขนส่ ง และคลั งสิ นค้ า ซึ่ งเป็ นบริษั ทที่ จดทะเบี ยนไว้กั บกรมพั ฒ นาธุรกิจการค้ าจ านวนกว่ า
10,000 บริษัท และกว่าร้อยละ 80 เป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีทุนจดทะเบียน
ต่ากว่า 5 ล้านบาท ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ในปี พ.ศ.2561 มีมูลค่า
58,000–57,700 ล้านบาท ขยายตัวชะลอเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.5–2.1 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 57,700
ล้านบาท ตามทิศทางการส่งออกของไทยที่เติบโตอย่างชะลอลงเล็กน้อยจากฐานที่สูงของปีที่ผ่านมา และ
ทาธุรกิจแบบดั้งเดิม บริหารงานแบบครอบครัว และส่วนใหญ่ให้บริการด้านโลจิสติกส์เท่านั้น
ภาครัฐของไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยต่อการให้ความสาคัญของระบบโลจิสติกส์ โดยในแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาระบบโลจิ สติกส์ ของประเทศไทย ฉบั บที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้ าหมายส าคัญด้านการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งสู่อนาคตของประเทศในปี พ.ศ.2579 ให้สัมฤทธิผลโดยการ
ยกระดับทุนมนุษย์โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่
ของประเทศโดยการพั ฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ ภาคการเกษตรให้มี ประสิ ทธิภาพ เพิ่ มขีด
ความสามารถของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้สามารถกระจายฐานการบริการและการลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียนอย่างมีเสถียรภาพ สนับสนุนการแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาทุน
มนุ ษ ย์ แ รงงานให้ มี ทั กษะสู งและมี ม าตรฐานสากล ด าเนิ น กิ จ กรรมทางโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้า การบริการ และการลงทุนในอนุ
ภูมิภ าคและภูมิภ าคอาเซียน เพื่อมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ ว
ภายในปี พ.ศ.2579
องค์ประกอบหลักอีกประการหนึ่ง ที่นั บได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญที่จะส่งเสริมให้องค์การต่าง ๆ
ขับ เคลื่ อนไปข้างหน้ าได้อย่างมั่นคงคือทรัพยากรมนุษย์ ในธุรกิจผู้ ให้ บริการโลจิสติกส์ ทรัพยากร
มนุษย์มีความสาคัญอย่างมากทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร เนื่องจากบุคคลที่เป็นพนักงาน
มีผลอย่างมากต่อความสาเร็จ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินธุรกิจที่จะนาไปสู่ความพึง
พอใจของลู กค้า แต่เนื่ องจากต้น ทุ นของการบริห ารจัดการองค์การส่ วนที่ใหญ่ ที่ สุ ดมาจากค่าจ้ าง
พนักงาน ในการนี้ความพยายามในการเพิ่มจานวนพนักงานอาจไม่ ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้น การ
พัฒนาทุนมนุษย์บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถหรือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานจึ งมีค วามจ าเป็ น อย่ างที่ สุ ด เนื่ องจากทรัพ ยากรมนุษ ย์เป็ น ทรัพ ยากรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ใน
องค์ก าร การจั ด การและการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ดี จึงส่ งผลอย่ างมากต่ อความก้า วหน้ าของ
องค์การ หากแต่การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในองค์การ ไม่ได้ดาเนินไป
เหมือนในอดีตเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และ
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒ นาให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้หรือทางาน
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ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ จะทาให้
สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการต่อไป
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นนโยบายของ
ภาครั ฐ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยให้ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม ในกรณี ข องธุ ร กิ จ
ผู้ ให้ บ ริก ารขนส่ งหรือโลจิ ส ติ กส์ จะเห็ นได้ว่าหลายบริษั ท ได้ มีการลงทุน ในการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ทั้งในด้านการปฏิบัติการ และการให้บริการลูกค้ามากขึ้ นเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพในการทางาน เพิ่ มความรวดเร็ว ความแม่น ยา ความปลอดภัย และยกระดับ ความ
น่าเชื่อถือของบริษัท
ภาครัฐของประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของโลจิสติกส์ว่ามีส่วนสาคัญ ในการบริหาร
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้กาหนดหัวข้อที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555–พ.ศ.2559 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเน้นการ
พั ฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ มี ทุ น มนุ ษ ย์ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ , 2556) ซึ่งปั จจั ยส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
ประเทศให้ ก้าวหน้าต่อไปได้ บุ คลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์จึงถูกกาหนดให้เป็นอีกหนึ่งส่ วน
สาคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขัน
ทั้งนี้ ทุนมนุษย์เป็นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่บุคลากรในองค์ การจาเป็นต้อง
มีในการปฏิบัติงานตามบทบาทขององค์การ หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบโดยในแต่ละองค์การ แต่
ละงาน จะกาหนดทุนมนุษย์ตามที่องค์การมีความประสงค์โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ และคุณลักษณะของที่ผู้ปฏิบัติง านในแต่ละระดับ
จะต้องมีและปฏิบัติได้ตามความคาดหวังในแต่ละตาแหน่ง (ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550)
ภาครัฐก็ได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยแบ่งเป็นหลายระยะ เพื่อยกระดับบุคลากรในธุรกิจผู้ให้ บริการขนส่ง
สินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาค
บริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งทางสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยเป็น
ผู้เสนอโครงการฯ โดยการพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒ นาขึ้นเป็นหลักสูตรเพิ่มฐานทุนมนุษย์ ที่
พัฒนาด้านความรู้ ประสบการณ์ และตลอดทั้งการเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
และคุณ วุฒิ วิชาชีพ สาขาวิช าชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ ง และผสมผสานกับการระดมความ
คิดเห็ น จากผู้เชี่ย วชาญในวิช าชีพผู้ ให้ บริการขนส่งสิ นค้าและโลจิสติกส์ และผู้ เชี่ ยวชาญจากสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เป็นหลักสูตรการพัฒ นาที่
ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่ง โดยเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
บุคคลในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
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ทุนมนุษย์ สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ให้สูงขึ้นได้ ตามความหมายของแรงงานเป็นประชากรที่
อยู่ ในวั ย ท างานที่ ส ามารถท างานได้ โดยใช้ ก าลั งกาย และก าลั งความคิ ด ที่ มี ห ลายระดั บ ความรู้
ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งความหมายของแรงงานมีคาที่
เกี่ยวข้องหลากหลายคา ได้แก่ กาลังคน และกาลังแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีความหมายที่แบ่งย่อยลง
ไปเป็นผู้มีงานทา ผู้ว่างงาน ผู้ที่อยู่ และไม่อยู่ในกาลังแรงงานโดยที่ผู้มีงานทายังจาแนกได้ตามสาขา
การผลิตอีกหลายประเภท ซึ่งแรงงานในทุกสาขาการผลิตมีความสาคัญอย่างยิ่ง และสร้างประโยชน์
ทั้งในระดับสถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติ
รุธิร์ พนมยงค์ (2558) กล่าวว่า ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากจะ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอาเซียน และความสามารถในการดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศแล้ว ยังมีส่วนช่วยเร่งผลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วย หาก
เครื อข่ ายการขนส่ ง การสื่ อสาร โทรคมนาคม การจั ดการคลั งสิ นค้าและโครงสร้างพื้ นฐานอื่ น ๆ ที่
สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภายในกลุ่ม อาเซียนยังขาดความน่าเชื่อถือได้ ย่อมเป็นการยากสาหรับบริษัท
ต่าง ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ
สินค้าของบริษัท ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ในปี ค.ศ.2015
การบริการด้านโลจิสติกส์มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและต่อ
ระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค บทบาทที่สามารถกล่าวถึงมี 2 ประการด้วยกัน ประการแรก ต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในรายจ่ายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจการค้า ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโลจิสติกส์
จึ งส่ งผลกระทบและขณะเดี ยวกั น ได้ รับผลกระทบจากกิ จกรรมอื่ นในระบบเศรษฐกิ จของประเทศ
ประการที่สอง โลจิสติกส์รองรับการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการของธุรกรรมทางเศรษฐกิจ จึงมีส่วน
สาคัญในการสนับสนุนการขายสินค้าและการบริการ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศผ่านองค์ความรู้ทักษะ และ
ทัศนคติในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ด้านความรู้
1. โลจิสติกส์ทั่วไป
2. ด้านการตลาด
3. เศรษฐกิจ
4. คู่แข่งและคู่ค้า
5. เทคโนโลยีความล้าสมัย
6. สภาวการณ์เมือง/กฎระเบียบ
7. การฝึกอบรม (ทฤษฎีและปฏิบัติงานจริง)
8. สภาวการณ์เมือง/กฎระเบียบ
9. ฝึกอบรม (ทฤษฎีและปฎิบตั ิจริง)
การพัฒนาทุนมนุษย์
1. การเพิ่มขึ้นของผลงาน
2. การทางานเสร็จตรงตามเวลาและ
ถูกต้อง

ด้านทักษะ
1. การให้ความสาคัญกับคุณภาพ
2. การปรับปรุงกระบวนการทางาน
3. เทคโนโลยีใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์
4. มีความรับผิดชอบ
5. มีความคิดสร้างสรรค์
ด้านทัศนคติ
1. การทางานเป็นทีม
2. จิตสานึกในการให้บริการ
3. ทัศนคติต่อการทางาน
4. ทัศนคติในการพัฒนาตนเอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบผสม (Mix Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
คุ ณ ภ าพ (Qualitative Research) และการวิ จั ยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตั วอย่างที่ เป็ นพนั กงานของบริษั ทโลจิสติ กส์ ระหว่างประเทศ
จ านวน 400 คน โดยการออกแบบสอบถามให้ ส ามารถอธิ บ ายตั ว แปรต่ าง ๆ นั บ ตั้ งแต่ ข้ อ มู ล
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ตลอดทั้งตัวแปร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยจะใช้เครือข่ายของฝ่ายบุคคลของบริษัทต่าง ๆ ในวงการ ให้การช่วยเหลือ
โดยแนะน าพนั กงานตอบให้ ต่อจากนั้นนาไปทาการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) คาถามใน
แบบสอบถามทาโดยใช้วิธีการทดสอบหาค่า Cronbach Alfa โดยท าการทดสอบ (The Index of
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Item-Objective Congruence: IOC) โดยให้ ที่ ป รึกษาเห็ น ชอบและผู้ เชี่ย วชาญ 5 คน ตรวจสอบ
ความสมบู ร ณ์ (Validity) เพื่ อให้ ได้ผ ลที่ ต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะถือว่ายอมรับ ได้ โดยท าการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ที่ไม่ซ้ากับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทาการทดสอบ
ใช้การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ยว (One–Way ANOVA) และการวิเคราะห์ ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปร ร่วมกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเป็นแบบกึ่งโครงสร้างแบบ
ปลายเปิด (Semi–Structured) จากกลุ่มผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ และบุ คลากรในภาครั ฐ จานวน 21 ราย ตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ ซึ่งจะแบ่ งวิธีการศึ กษา
ออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
1. เชิงปริมาณ เป็นพนักงานของบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจานวน 400 คน โดยการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ ใช้จานวนสูงสุดที่มีอยู่ในตารางการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรของ Yamane (1976) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
2. เชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง
แบบปลายเปิด (Semi-Structures) จากกลุ่มผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ และบุคลากรในภาครัฐ จานวน 21 คน โดยวิธีเจาะจง (Purposive) และวิธีบอกต่อ
(Snowball) ผสมกันเพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กระบวนการ และการให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดทั้งตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านโลจิสติกส์ ความรู้ด้านอื่น ๆ
คุณสมบัติ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานที่ควรมี และนาข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการทางาน ตาแหน่งงาน อายุ
การท างานในตาแหน่ งปั จจุ บั น อายุการท างานในสายอาชีพ มี พนั กงานที่ เป็ นชาวต่างชาติ จ านวน
พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ และการประกอบธุรกิจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาแหน่งหัวหน้าแผนก มีอายุการทางาน 3-4 ปี มีอายุ
การทางานในสายอาชีพ 6-10 ปี มีพนักงานชาวต่างชาติเช่น อเมริกันเป็นผู้บริหารระดับสู ง และบาง
บริษัทพนักงานระดับล่าง เช่นพนักงานติดรถ พนักงานขนของ โดยส่วนมากไม่ได้มีจานวนพนักงานที่เป็น
ชาวต่างประเทศมากนัก และการประกอบธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก
และ cross boarder
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA)
และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ หาผล
ความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามตามสมมติฐานของงานวิจัย สามารถสรุปการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
สมมติฐาน
ยอมรับ
1. ปัจจัยด้านความรู้ (โลจิสติกส์ทั่วไป นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การฝึกอบรม
และการแข่งขัน คู่ค้า) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจ

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศผ่านการศึกษาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
2. ปัจจัยด้านทักษะ (การให้ความสาคัญกับคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการทางาน มี
ความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาทุน

มนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศผ่านการศึกษาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
3. ปัจจัยด้านทัศนคติ (ด้านการทางานเป็นทีม จิตสานึกในการให้บริการ ทัศนคติต่อการ
ทางาน ด้านทัศนคติในการตนเอง) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์

ในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศผ่านการศึกษาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ทาให้ทราบถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ผ่านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ อันได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านทักษะ และปัจจัยด้าน
ทัศนคติ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารในธุรกิจนี้ โดยฝ่ายบริหารได้
รับทราบ และให้ความสาคัญในการวางแผนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อสนองตอบ
วัตถุประสงค์ของบริษัท และความคาดหวังของพนักงานในเรื่องหลักอยู่แล้ว เนื่องจากแนวโน้มและ
ทิศทางการตลาดอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลทาให้ฝ่ายบริหารต้องปรับนโยบายการ
พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการตลาดอยู่เสมอ
อภิปราย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจั ยส่วนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการทางาน ตาแหน่งงาน อายุการทางานในตาแหน่งปัจจุบัน อายุ
การท างานในสายอาชีพ มี พนั กงานที่ เป็ นชาวต่ างชาติ จ านวนพนักงานที่ เป็ นชาวต่างชาติ และการ
ประกอบธุรกิจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตาแหน่งหัวหน้าแผนก มีอายุการทางาน 3-4 ปี มีอายุการทางานในสายอาชีพ 6-10 ปี
มีพนั กงานชาวต่างชาติเช่น อเมริกันเป็นผู้บริหารระดับสูง และบางบริษัทพนักงานระดับล่าง เช่น
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พนักงานติดรถ พนักงานขนของ โดยส่วนมากไม่ได้มีจานวนพนักงานที่เป็นชาวต่างประเทศมากนัก
และการประกอบธุ ร กิ จ ขนส่ ง ระหว่ า งประเทศ เช่ น ทางเรื อ , ทางอากาศ, ทางบก และ cross
boarder
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) และวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
regression analysis) เพื่ อ หาอิ ท ธิ พ ลระหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตามตามสมมติ ฐ านของ
งานวิจัย สรุปได้ว่า
1. การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรปั จ จั ย ด้ า นความรู้ สามารถสรุป ข้ อ มู ล ได้
ดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านความรู้ (นโยบายรัฐบาล-การเมือง กฎระเบียบ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการ
แข่งขัน คู่ค้า การฝึกอบรม โลจิสติกส์ทั่วไป) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ อัตราการเพิ่มของ
ผลงานของทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า ความพึงพอใจในผลลัพธ์หลังจากได้รับการพัฒนาทุน
มนุษย์ มีความสัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มของผลงานแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความสาคัญ
ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านความรู้ (นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจเทคโนโลยี และการ
แข่งขัน) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ อัตราการทางานที่ตรงเวลาและถูกต้องของทุนมนุษย์ใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศผ่านองค์ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีขององค์กร
2. การวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของตัวแปรด้านปัจจัยด้านทักษะ สามารถสรุปข้อมูล ได้
ดังต่อไปนี้ คือ จิตสานึกในการให้บริการ ทัศนคติต่อการทางาน ทัศนคติในการพัฒนาตนเอง การให้
ความสาคัญกับคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการทางาน เทคโนโลยีใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์) จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ อัตราการเพิ่มของผลงานของทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า ด้านทุน
มนุ ษ ย์ ข องพนั ก งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราการเพิ่ ม ของผลงาน แสดงให้ เห็ น ว่ า เห็ น ว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับ ด้านความต้องการของพนักงานในการพัฒนาทุนมนุษย์ นอกจากนี้
ปัจจัยด้านทักษะ (ด้านทุนมนุษย์ของพนักงาน) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับอัตราการทางานที่
ตรงเวลาและถู ก ต้ อ งของทุ น มนุ ษ ย์ ใ นธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ พบว่ า ด้ า นทุ น มนุ ษ ย์ ข องพนั ก งาน มี
ความสั ม พั น ธ์กั บ อั ตราการท างานที่ ต รงเวลาและถู กต้ อ ง แสดงให้ เห็ น ว่าผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับด้านความจาเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ของพนักงาน
3. การวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ของตัวแปรด้านปัจจัยด้านทัศนคติ สามารถสรุปข้อมูล ได้
ดังต่อไปนี้ ปั จจัยด้านทัศนคติ จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มของผลงานของทุน
มนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า ด้านความจาเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ของพนักงาน มีความสัมพันธ์
กับอัตราการทางานที่ตรงเวลาและถูกต้อง แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ ด้าน
ความจาเป็น ในการพัฒ นาทุนมนุษย์ของพนักงาน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านทัศนคติ จากการวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์กับอัตราการทางานที่ตรงเวลาและถูกต้องของทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า ด้าน
วิธีการพัฒนามีผลต่อการทางาน มีความสัมพันธ์กับอัตราการทางานที่ตรงเวลาและถูกต้อง แสดงให้
เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามวิธีการในการพัฒนาทุนมนุษย์ของพนักงาน
จากผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทุน
มนุษย์ในธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย และเพื่อศึกษาแนวทางที่จะนามาใช้ และ
เสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ไทย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. นโยบายเรื่องการวางแผนบุคลากร (Manpower Planning) ผู้บริหารส่วนใหญ่จะเน้น
ไปในด้านจานวนพนักงานโดยใช้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต
โดยหารือร่วมกับบริษัทต่างชาติที่ร่วมทุนกัน บางบริษัทหารือกับฝ่ายขายก่อนนาเสนอ คณะกรรมการ
บริหาร (Executive board) และคณะกรรมการบริษัทต่อไป หน่วยงานรัฐวิ สาหกิจก็เช่นเดียวกัน แต่
มีขั้นตอนเพิ่มอีกคือคณะกรรมการต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณปี (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย
และด้านพนักงานทั้งหมดด้วย)
2. งบประมาณด้านการฝึกอบรมแก่พนักงาน โดยผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็ นในเรื่อง
งบประมาณด้านการฝึกอบรมไว้ว่า งบประมาณด้านฝึกอบรมส่วนใหญ่จัดเป็นครั้งคราวตามคุณภาพของ
พนั กงานในด้ านที่ บริ ษั ทต้ องการให้ เพิ่ มองค์ ความรู้ และเป็ นไปตามกระแสของตลาด ณ เวลานั้ น ๆ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เทิดศักดิ์ จอมศรี (2542) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บริษัทเทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษา
อบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแล้ว ยังสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและทัศคติที่ดีในการปฏิบัติงานระดับมาก
3. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Planning) โดยผู้บริหารส่วนใหญ่
ได้มีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจนให้พนักงาน โดยแจ้งให้ทราบนับตั้งแต่วันที่มา
ทางานวันแรก มีการกาหนดชั่วโมงต่อปีในการฝึกอบรม บริษัทเหล่านี้มีทั้งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทร่วมทุน และบริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงมีการศึกษาสูง มี ประสบการณ์ในธุรกิจและเป็นผู้บริหาร
สมัยใหม่
4. ทัศนคติของพนักงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน โดยผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วย
ว่าทัศนคติมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน มีการให้ความสาคัญกับทัศนคติ 4 หัวข้อใหญ่ ๆ ได้แก่
ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นที ม และความซื่อสัตย์มีสาคัญแก่การทางาน แต่
ผู้บ ริห ารให้ความสาคัญเป็ นอันดับ รอง ๆ เพราะส่วนใหญ่บริษัทให้ลูกค้าจ่ายตรงกับบริษัท ยกเว้น
บริษัทที่ทางานชนิดส่งของเก็บเงินปลายทางซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่รัดกุมและเป็นเงินจานวนไม่มากในลูกค้า
ปลีกแต่ละราย และบริษัทจะวิธีดาเนินการตามกฎหมาย อีกทั้งมีฝ่ายการเงินคอยติดตาม มีโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์คอยตักเตือน และมีแรงจูงใจให้พนักงานโอนเงินเข้าบัญชีบริษัททุกวันหรือเมื่อการถือเงิน
สดถึงจานวนที่ตั้งไว้ ถ้ารับเช็คจ่ายชื่อบริษัทก็มีแรงจูงใจให้นาเข้าบริษัทตามกาหนดเช่นกัน
5. การพัฒนาทุนมนุ ษย์ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะและทั ศนคติมีผลต่อการทางานให้
สาเร็จตรงเวลาและจัดส่งได้อย่างถูกต้อง โดยผู้บริหารทั้งหมดจากการสัมภาษณ์ เห็นด้วยกันกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะการทางานให้ถูกต้องและตรงเวลาคือหัวใจของความสาเร็จ แสดงถึง
การพัฒนาทุนมนุษย์ เพราะเมื่อถูกต้องและตรงเวลา ไม่มีข้อมูลผิดพลาดคือการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ซึ่งงานสาเร็จสะท้อนถึงการทางานที่ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ นอกจากลดต้นทุน
แล้วยังเพิ่มผลงานได้อีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ อุ่นใจ (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทคูโบต้าทั่งทอง จากัด ” พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของกลุ่มบริษัทคูโบต้าทั่งทอง จากัด มีการพัฒ นาโดยเฉพาะในเรื่องของ ทุนการศึกษา การ
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานได้ ศึก ษาต่ อในระดับ ที่ สู งขึ้น และการสนับ สนุ นในการศึก ษาดู งานและการ
ฝึกอบรมแก่พนักงาน ด้านการพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะนิสัยต่อการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
ทักษะ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ในงานที่ปฏิบัติของกลุ่มบริษัท คูโบต้าทั่งทอง จากัด อยู่ในระดับมาก
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success of Factors) ของบริษัท โดยสามารถสรุปได้
ตามหัวข้อดังนี้
6.1 เครือข่ายในการทางานและแบรนด์ชื่อเสียงของบริษัท worldwide ซึ่งบริษัทมีผู้ถือ
หุ้นต่างประเทศจะได้เปรียบ
6.2 คุณภาพและความสามารถ (คุณสมบัติและทักษะ รวมถึงทัศนคติของพนักงาน)
6.3 การสื่อสารทั้งภายในบริษัทและห่วงโซ่อื่น ๆ ในระบบด้านทัศนคติ และการทางาน
เป็นทีมขององค์กรเอง
6.4 การจัดการด้านการเงินของบริษัท และการคัดเลื อกระดับลู กค้า การให้ จานวนวัน
เครดิตฯลฯ
6.5 ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ด้ ว ยบริ ก ารที่ ห ลากหลายหรื อ บริ ก ารในระบบ total
solution ในการวางแผนและแก้ปัญหาในเชิงลึก
6.6 ทีมงานบริ ห ารที่ มีความทัน สมัย สามารถตอบสนองต่ อนโยบายของรัฐ และความ
ต้องการพิเศษของลูกค้า
6.7 มีการอบรมองค์ความรู้ใหม่แก่พนักงานทุกระดับและมีนโยบายการวางแผนสืบทอด
โดยส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้จะมีนโยบายเลื่อนตาแหน่งคนภายในก่อน ผู้บริ หารและเจ้าของอยู่ในธุรกิจมา
นานมาก เริ่มจากกิจการเล็ก ๆ ก่อน แล้วขยายกิจการในเชิงกว้างหรือเชิงลึกหรือเห็นโอกาสธุรกิจเอง
และแยกตัวไปเริ่มกิจการเอง เป็นวงจรเช่นนี้อยู่เสมอ
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7. ภาครั ฐควรสนั บสนุ น อุ ตสาหกรรมนี้ เพิ่ มขึ้ น ในด้ านใด โดยผู้ บริ ห ารทั้ งหมดจากการ
สัมภาษณ์คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรส่งเสริมตลาดเสรี ให้คนไทยพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เช่น tracking system ระบบประเมิน SCOR MODEL ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ เมื่อภาครัฐอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในด้านโครงสร้างพื้ นฐานในทุกเส้ นทางของการขนส่ง อีกทั้ งจัดการโครงสร้างภาษี
แรงจูงใจฯลฯ แก่บริษัทในธุรกิจเพื่อเพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน มีปริมาณขนส่งที่มากขึ้นในราคาต้นทุน
ที่ถูกลง นอกจากนี้นโยบายการเงินให้ดอกเบี้ยต่า และสิทธิประโยชน์ของ BOI แก่ SME จะทาให้เกิดการ
ขยายตัวของธุ รกิ จ เพิ่ มผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมของประเทศ (GROSS NATIONAL PRODUCT และ GROSS
DOMESTIC PRODUCT) ทางด้านองค์ความรู้ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลั ง (กรมศุลกากร)
ฯลฯ รวมทั้งหลักสูตรในมหาวิทยาลัย สมาคมโลจิสติกส์ต่าง ๆ ควรจัดฝึกอบรมขั้นพื้นฐานของภาคปฏิบัติ
จริงให้ มากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นด้ านน้ามันควรมีราคาคงที่ (รัฐสนับสนุน) และเตรียมการเรื่องสถานีเติม
ไฟฟ้าสาหรับรถที่ใช้ไฟฟ้าด้วย
8. ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ
8.1 นอกจากขาดแคลนพนั ก งานปฏิ บั ติ แล้ ว ยังขาดแคลนอาจารย์ผู้ ส อนด้ ว ย ดั งนั้ น
อาจารย์ผู้สอนควรจะมีประสบการณ์จริงมาก่อน จึงจะสอนวิชาด้านนี้ได้ดีและครบถ้วน บางสถาบันใน
หลั กสู ต รจะมีข้อแนะน าให้ เชิญ ผู้ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาเป็ นวิท ยากรพิเศษแก่ นักศึก ษา ให้
อาจารย์ไปปฏิบัติงานในบริษัทจริงเช่นกัน
8.2 สมาคมโลจิ ส ติ ก ส์ ค วรจะมี บ ทบาทมากขึ้ น และเข้ ม แข็ งขึ้ น ในการอบรม ส าหรั บ
พนักงานและผู้บริหารระดับกลาง โดยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้นาไปเครดิตภาษีได้ 2-3 เท่า
เช่น การบริจาคให้สถาบันการศึกษา องค์กรกุศล และวัดวาอาราม
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ผลการวิ จั ยเชิ งปริ ม าณ ท าให้ ท ราบถึ งการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ในธุรกิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ระหว่ าง
ประเทศผ่านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ อันได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านทักษะ และปัจจัย
ด้านทัศนคติ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้บริหารในธุรกิจนี้ โดยฝ่าย
บริห ารได้รับ ทราบ และให้ ความส าคัญในการวางแผนเพื่อพัฒ นาทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิส ติกส์ เพื่อ
สนองตอบความคาดหวังของพนักงานในเรื่องหลักอยู่แล้ว เนื่องจากแนวโน้มและทิศทางการตลาด
อุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลทาให้ ฝ่ายบริหารต้องปรับนโยบายให้ ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านการวางแผนบุคลากร (Manpower Planning) บริษัทธุรกิจโลจิสติกส์ ควรมีนโยบาย
ทางด้านการพัฒ นาปั จจั ยด้านความรู้ ปัจจัยด้านทักษะ และปัจจัยด้านทัศนคติที่เกื้อหนุนต่อการ
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พัฒนาทุนมนุษย์ให้แก่พนักงาน เพื่อรองรับในการทางานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแผนงานในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้
2. ผู้บริหารทุกระดับในธุรกิจโลจิสติกส์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาผลการศึกษานี้ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการส่งเสริม สนั บสนุน และวางแผนแนวทาง ทางด้านทุนมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์
เพื่อให้พนักงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในปัจจุบันและอนาคต
3. หน่ ว ยงานภาครัฐ และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโลจิส ติ กส์ ควรน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดงานวิจัย ในการดาเนินงานของอุตสาหกรรมในธุรกิจโลจิสติกส์ หน่วยงาน
ภาครัฐ ควรสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูประโภคด้านพื้นฐาน (Infrastructure) การขนส่งทุกเส้นทาง
(Mode of Transportation) โดยผ่านนโยบายการเงิน การคลัง เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่า และด้านลด
ภาษีด้านนาเข้าของหัวจักร หัวลากทางโลจิสติกส์
4. หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรสร้างความรู้และทักษะในธุรกิจโลจิสติกส์ โดย
ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย และสมาคมโลจิสติกส์ จัดหลักสูตรอบรมและสัมมนา ภาคปฏิบัติให้เพิ่มขึ้น
เช่นปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ส่งอาจารย์มาดูงานและปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้นบริษัท Kerry
มี บั น ทึ กข้ อตกลงในการเปิ ด หลั กสู ต รปริ ญ ญาตรี และหลั กสู ตรระยะสั้ น กั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครราชสีมา ทาง Kerry ได้ส่งตัวแทนมาเป็นวิทยากรร่วม อีกทั้งเปิด Call Center ที่จังหวัดนี้ด้วย
5. บริษัทและผู้มีอานาจของบริษัทหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ควรให้ความร่วมมือในให้
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่ องค์กร รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
ในการสนับสนุนงานวิจัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ประเทศในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ในประเทศไทย
(compare with each other’s) เพื่อทราบถึงรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์มาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์
ขององค์กรได้ครอบคลุมมากขึ้น
2. ศึกษาความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ความ
เป็นอยู่ที่ดีมีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์หรือไม่ การธารงรักษาไว้ในด้านพนักงาน (Retain)ฯลฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการวาง นโยบายการบริหารได้ตรงต่อความต้องการของพนักงาน
3. ศึกษาความสามารถในการให้บริการ ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของไทย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
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