บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือ
กันจัดทายุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) เพื่อผลิตองค์
ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบูรณาการและส่งผลสู่การปฏิบัติได้จริงนั้น ซึ่งผลการดาเนินการที่ผ่านมา
ประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยก่อให้เกิดองค์ความรู้สะสมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมากขึ้น เกิด
การบูร ณาการการทางานระหว่างหน่ ว ยงาน และมี ผู้ นาผลงานวิจัยไปใช้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง สานักประสานงานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ ร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(คอบช.)จัดทายุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ขึ้น สาหรับ คอบช. คือ เครือข่ายหลักในการบริหาร
จัดการ งานวิจัย ซึ่งปัจจุบันนอกจาก วช. และ สกว. แล้ว ยังมีหน่วยงานในเครือข่ายที่สาคัญอีก ๕ หน่วยงาน
ด้ว ยกั น ที่ร่ ว มมื อกัน บริ ห ารจั ดการระบบวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาประเทศ คื อ ส านักงานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์ การมหาชน) (สวก.) สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) และส านั กงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ยุทธศาสตร์วิจัย รายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นที่ใช้งบประมาณการวิจัยแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการวิจัย ด้วยความร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วน มีเป้าหมายเพื่อใช้งานวิจัยพัฒนาประเทศ ภายใต้ผลงานวิจัยมุ่งเป้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญในระบบ
วิจัยที่เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกันวางพื้นฐานแห่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศแบบ Growth City สาหรับยุทธศาสตร์วิจัยฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “ประเทศไทยมุ่ง
ผลิตองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ และมีกลไกผลักดันองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและชี้นา
ทิศทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) กาหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อผลิตองค์
ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ๒)
พัฒนาและส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อผลักดันให้มีการนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติก ส์และโซ่
อุปทานไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความเจริญแก่ประเทศแบบบูรณาการ และ ๓) พัฒนาศักยภาพ และ
ส่ งเสริ มเครื อข่ ายบุ คลากรวิจั ย ด้านโลจิ สติ กส์ และโซ่อุ ปทานให้ มีความเข้มแข็ง ให้ สามารถผลิ ตงานวิ จัยที่
สอดคล้ องกับความต้องการของประเทศ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑)
สนับสนุนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อ
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาคมอาเซียน ๒) สนับสนุน
งานวิจัยในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดั บประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ๓)
สนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation) การสร้างนวัตกรรมการใช้ศักยภาพการผลิตของ
พื้นที่และการมุ่งสู่การดาเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) และ ๔) สนับสนุน
กลไกผลักดันงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ส่งผลสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย คือ รัฐบาลให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม หน่ว ยงาน
บริหารงานวิจัยมี การบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านโลจิสติกส์ อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีการ
ประสานความร่ วมมือบู รณาการการดาเนิ นการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง และมีการประสานความร่วมมือนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง

๒

ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี
๒๕๕๘ คือ ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบิน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่กลางอาเซียน รวมทั้งมีส่วน
สนับสนุนให้ไทยได้รับโอกาสในการจัดการประชุมนิทรรศการต่างๆ เป็นศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กลางด้านการ
บริ การด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข และสนั บสนุ นการเติบโตของอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ยว นอกจากนี้
ประเทศไทยมีจุดแข็ง เช่น รถยนต์ การท่องเที่ยว การคมนาคม แต่ ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น
ภาคการเกษตร ก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีแนวโน้มได้รับผลกระทบเพราะมีการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เนื่องจากต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยสูงถึงร้อยละ ๑๕.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ซึ่งสูงกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับโลจิสติกส์ไทย โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมโอกาสในการ
ขยายตลาดของธุรกิจไทย และกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านด้วย ดังนั้น โอกาสของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะได้รับผลต่อเนื่องจากการพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะ โดยการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในประเทศจะน าพาความเจริ ญและส่ งเสริมเศรษฐกิจในภาคต่างๆ ของไทย อีกทั้งประเทศไทย
ต้องการผลักดันบทบาทในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน จากจุดแข็งในด้านทาเลที่ตั้งซึ่งเป็น
เส้นทางผ่านที่เชื่อมถึงเกือบทุกประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์จึงต้องเข้ามา
รับบทบาทของการสร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ๑ อย่างไรก็ดี
เนื่องจากภารกิจดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล การดาเนินงานจึงต้องมีความสมเหตุสมผลเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจและหลักประกันจากการลงทุนครั้งนี้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ผลการวิจัยเพื่อเสนอแนะและสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นสาคัญต่างๆ ต่อไป
๑.๒ การวิเ คราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกั บประเด็น การ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ๒ พบว่า จากบริบ ทการแข่ง ขัน และบริบ ทการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นบริบทการ
แข่งขันและการเปลี่ย นแปลงที่ควรให้ค วามสาคัญ มี ๓ อันดับ ประกอบด้ว ย ๑) การรวมกลุ่ม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ๒) บทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ๓) ปัจจัยด้านต้นทุนพลังงาน
๑) เรื่องการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจ ที่จะมีการเปิดเสรีในภาคบริการ
รวมถึงสาขาโลจิสติกส์ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ และมีผลเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งทาให้ประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคจะกลายเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน (Single Production Base and Market) ซึ่งมีประชากร
๑

รายงานการประชุมร่วมโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ทุนวิจัยมุ่งเป้าร่วมระหว่างสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเพื่อนาเสนอความก้าวหน้า ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
๒
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , โครงการศึกษาประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ,๒๕๕๕

๓
รวมกันกว่า ๖๐๐ ล้านคน และจะมีการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ แรงงาน เงินทุน และการลงทุนภายใน
ภูมิภาคอาเซียนอย่างเสรี ดังนั้น โอกาสหรือปัจจัยเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ มูลค่าการค้าขายสินค้าและ
บริ การระหว่างประเทศภายในกลุ่ ม จะเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดกิจกรรมทางโลจิส ติกส์เพิ่มขึ้น ตามไปด้ว ย
โดยเฉพาะมีแนวโน้มพึ่ง พาการขนส่งทางบกมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีศัก ยภาพที่จ ะถูก เลือ กให้เ ป็น ศูน ย์
การกระจายสินค้ า (DC) ในภูมิภาคอาเซียน
อย่างไรก็ดี ผลกระทบเชิงลบหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น ตามมา กล่าวคือ จะมีการ
แข่งขันจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs Outsourcing) มากขึ้น โดยผู้ประกอบการ LSPs รายย่อยและราย
กลางของไทยอาจมีการรวมกลุ่ ม ควบรวมกิจการ ถูกซื้อกิจการหรือต้ องปิดกิจการลงจากการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ LSPs ต่างชาติ รวมทั้งบุคลากรด้านโลจิสติกส์ต่างชาติจะเข้ามาในไทยมากขึ้น ซึ่งอาจมาแย่งงาน
หรือตลาดจากคนไทย และจากผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อประเทศไทยดังกล่าว จากผลการศึกษาได้เสนอแนะให้
ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสเชิงรุก ดังนี้
(๑) ไทยจาเป็นต้องมีตาแหน่งทางการแข่งขัน (Positioning) เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในระยะต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดวิสัยทัศน์ที่มองข้ามไปถึง
ระดับภูมิภาค และกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีจุดเน้นในการพัฒนา (Focus) และมีการ
จัดลาดับความสาคัญ
(๒) แผนโลจิสติกส์ของประเทศในระยะต่อไปควรเปลี่ยนเป้าหมายจากการเน้นลดต้นทุนโล
จิสติกส์มาเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ไทย เพื่อสนับสนุนการค้าและการสร้างรายได้จากกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสร้างและเพิ่มกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added)
(๓) ไทยจาเป็นต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
และควบคุมการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) พัฒนาระบบและสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) และการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ตามแนวชายแดน (Border Trade)
(๕) พัฒ นาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและการขนส่งทางบกที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
ระบบรางและถนน โดยเร่งพัฒนาระบบ Missing Link ภายในประเทศเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศใน
ขณะที่พัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยคานึงถึงผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับกลับมาสู่ประเทศจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งระหว่างประเทศ
(๖) เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ของ
ประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ
๒) บทบาทของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้
เน้นการค้ากับภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก โดยจีนมีการวางแผนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางถนนและทางรถไฟใน
ภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจและทาการค้าในประเทศไทยมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
ปัจจุบันจีนได้ดาเนินการค้าเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เช่น เจาะตลาดโดยตรงมาที่ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และการ
เปิดห้างสรรพสินค้าใหม่ China City Complex ซึ่งจีนกาลังสร้างเครือข่ายทางการค้าและกุมการกระจาย
สินค้า ทาให้ครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยต้องประสบภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้น อย่ างไรก็ดี แม้ว่าจะเกิดโอกาสทางการค้า กล่ าวคือ จะก่อให้ เกิดกิจกรรมด้านการค้าและ
เศรษฐกิจกับจีนมากขึ้น แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยงหรือภัยคุกคาม คือ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของไทยมีแนวโน้ม
อาจถูกใช้เป็นทางผ่านของพ่อค้าจีน สินค้าจีน และสร้างมูลค่าให้กับประเทศจีนมากกว่าการสร้างมูลค่าให้กับ
ประเทศไทย ช่องทางการตลาดและจาหน่ายจะถูกควบคุมโดยจีน และผู้ประกอบการขนส่งไทยจะต้องเผชิญ
สภาวะการแข่งขัน ที่เข้มข้น ขึ้น จากจี น รวมทั้งปัญหาการปลอมแปลงสิ นค้าของจีนรวมกับสินค้าไทยจะมี

๔
แนวโน้ มเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งจะส่ งผลเสี ย ต่อภาพลั กษณ์ของประเทศไทย ทั้งนี้ จากผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อ
ประเทศไทยดังกล่าว จึงควรต้องเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสเชิงรุก ดังนี้
(๑) กาหนดให้การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ของ
ประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งจากจีน และประเทศสมาชิกในอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศจีนจะเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น และประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสภาวะการ
แข่งขันที่เข้มข้นจากจีน
(๒) เร่ งพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภู มิภ าคให้ มากขึ้นนอกเหนือจากระดั บ
ภายในประเทศเพื่อรองรับการค้ากับจีนที่มุ่งเน้นการค้ากับภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห้งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของจีน
(๓) กาหนดมาตรฐานสิ นค้ า นาเข้า อย่ า งเข้ มงวดเพื่อ ป้ องกั นปั ญ หาสิ น ค้ าจี น ที่ไ ม่ มี
คุณภาพและการปลอมแปลงสินค้า รวมทั้งเพื่อปกป้องสินค้าไทยจากการแข่งขันด้า นสินค้าราคาถูกจากจีนที่มี
แนวโน้มที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง (Trader) และผู้ประกอบการ LSPs
ของไทยให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการแข่งขันและค้าขายกับพ่อค้าจีนได้อย่างเหมาะสม
(๕) ภาครัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ไปลงทุนในตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดย
ให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจต่างๆ เช่น ยกเลิกการเก็บภาษีซ้าซ้อนจากรายได้ในประเทศและ
จากต่างประเทศ เป็นต้น
(๖) ภาครัฐจาเป็นต้องศึกษาและทาความเข้าใจแผนการพัฒนาของจีนอย่างลึกซึ้ง และ
ออกกฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อปกป้องผู้ประกอบการ และ/หรือแรงงานชาวไทย
๓) ปัจจัยด้านต้นทุนพลังงาน
น้ามันเป็นต้นทุนในโลจิสติกส์ที่สาคัญเนื่องจากการขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็นการขนส่ง
ทางถนน และราคาน้ามันเป็นปัจจัยภายนอกที่ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ามัน
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ามันดิบตาม Brent และ WTI คาดการณ์ว่า ในไตรมาสที่ ๓
ของปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ราคาน้ามันอยู่ระหว่างที่ ๙๕-๑๑๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ไตรมาสที่ ๔ ซึ่งอยู่ระหว่างที่ ๑๐๐-๑๑๕ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่ วนในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ราคาน้ามันจะ
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างที่ ๑๑๔-๑๒๔ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ IEA ประมาณการอุปสงค์น้ามัน
โลกในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (ปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕) ที่จะเพิ่มขึ้น ๑.๒ ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือร้อยละ ๑.๓ และ
การบริโภคน้ามันจะเพิ่มสู่ระดับ ๙๕.๓ ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการใช้พลังงานในภาคการขนส่งนั้นยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นข้อกังวลในระดับ
โลก จึงทาให้การเตรียมการสาหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
เป็นกระแสและแนวโน้มที่มีบทบาทสาคัญมากขึ้น ซึ่งภาครัฐไทยควรให้ความสาคัญ โดยการพัฒนาโลจิสติกส์
ของประเทศที่พัฒนาแล้วซึง่ จะเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก และ
เพิ่มการขนส่งทางรถไฟและทางเรือให้มากขึ้น เพื่อลดมลภาวะต่างๆ และจากปัจจัยด้านต้นทุนพลังงานที่มี
แนวโน้ มเพิ่มสู งขึ้น อย่างต่อเนื่ อง อาจทาให้ ผู้ ประกอบการขนส่งไทยจาเป็นที่จะต้องรวมกลุ่ มกันเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้มแข็ง มีอานาจในการต่อรอง และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้
รวมทั้งการรวมกลุ่มยังจะเป็นประโยชน์ต่ อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเดินรถบรรทุกระหว่างกัน เพื่อร่วมขนส่ง
สิ น ค้ า ด้ ว ยรถบรรทุ ก คั น เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากการขนส่ ง ด้ ว ยรถบรรทุ ก เกิ ด ผลสู ง สุ ด
(Optimization) นอกจากนี้ จ ะท าให้ ภ าครั ฐ เร่ ง ผลั ก ดั น การพั ฒ นาการขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ
(Multimodal Transportation) ให้สาเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจากการขนส่งทางถนนเป็นหลักต้องพึ่งพาการใช้
พลังงานซึ่งเป็นเหตุให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูง และการลดการใช้พลังงานมีความสอดคล้องกับแนวโน้มการ

๕
พัฒนาโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ปัจจัยเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น คือ สภาวะราคาน้ามันที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้การ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นได้ โดยเฉพาะในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่ อุ ตสาหกรรมโลจิส ติ กส์ จ ะเปิ ด เสรี ในอาเซี ย น
นอกจากนั้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรีในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ผู้ประกอบการต่างชาติอาจเลือกการ
ย้ายฐานการผลิตเพื่อหนีปัญหาอุปสรรคด้านระบบโลจิสติกส์ของไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ต้นทุนสูงขึ้น
และจากการที่ประเทศไทยยั งเน้น การขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งมีต้นทุนสูงจากราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและยังจะสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศด้ว ย ซึ่งหากประเทศไทยขาดการเตรียมความพร้อมที่ดี
สาหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อมจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพของประชาชนในประเทศตามมา จากผลกระทบดังกล่าวจึงมี ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับประเทศไทยมีดังนี้
(๑) ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งวางแผนพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนพลั งงาน ควบคู่ไปกับปัจจัย
ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
(๒) คิดค้นและแสวงหาเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพา
การใช้พลังงาน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สาหรับการขนส่งในอนาคตอย่างจริงจัง
ขณะที่แสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และการขนส่งจากต่างประเทศที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport
System : ITS) โดย ITS เป็นระบบที่จะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดและนาเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง
เช่น การขนส่งสินค้า หรือการขนส่งมวลชน และรวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การจราจรและตัวยานพาหนะอีกด้วย นอกจากนี้ ITS ยังส่งผลทางอ้อมต่อการลดและป้องกันอุบัติเหตุ การลด
ปัญหามลภาวะ และการประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ดี ควรมีหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ดูแล ITS โดยตรง
ส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ลงทุนกับนักวิชาการ โดยวางแผนระยะยาวร่วมกันในการนา ITS
มาใช้ให้ถูกทิศทางและเกิดประโยชน์สูงสุด
(๔) ศึ ก ษาแนวโน้ ม เทคโนโลยี ใ หม่ ใ นการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เช่ น ก ารน า
Business Continuity Plan/Program (BCP) เข้ามาใช้ในระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้มีแผนและระบบสารองที่จะ
รองรับให้ระบบและกระบวนการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์สามารถดาเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
หยุดชะงัก แม้ในภาวะที่ประสบวิกฤตการณ์ต่างๆ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่ างๆ ที่ไม่คาดฝันจากทั้งความเสี่ยง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงจากทางการเมือง เช่น อุทกภัย เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุม
ทางการเมือง BCP เป็นการวางแผนล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และหา
แนวทางที่จะลดผลกระทบหรือความรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และต่อเนื่อง ในขณะที่การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management) ก็มีความสาคัญเช่นกันโดยจะใช้
เมื่อเหตุวิกฤติ หรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน หากมี BCP ที่ดีย่อมจะลดโอกาสที่จะต้องใช้ Crisis Management ดังนั้น
ภาครัฐจึงควรเล็งเห็นความสาคัญในการนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น BCP และ Crisis Management มาปรับใช้ในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นแผนรับมือความเสี่ยงในกรณีที่เกิด การขาดตอนหรือหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) และรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศให้น้อยที่สุด
(๕) ศึกษาเงื่อนไขด้านกฎระเบียบ มาตรการหรือข้อบังคับระดับสากลที่จะส่งผลกระทบ
ต่อรู ป แบบการขนส่ งและการวางแผนโลจิ ส ติกส์ ในภาพรวม เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับ การปล่ อยของเสี ย
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(Emission) ที่ส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์และการขนส่งระหว่างประเทศของไทย และการปรับปรุงกฎหมายของ
ไทยให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ความเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง เช่ น
มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศในสาขาการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น
(๖) เร่งส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal
Transportation) ให้สาเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจากการขนส่งทางถนนเป็นหลักต้องพึ่งพาการใช้พลังงานซึ่งเป็น
เหตุให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูงและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
(๗) ผู้ประกอบการขนส่งรายเล็กของไทยควรรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ที่เข้มแข็ง มีอานาจในการต่อรอง และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการขนส่งต่างชาติได้
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่สาคัญของการวิจั ยที่
เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
ในช่วงปี ๒๕๕๔–๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สานักประสานงานโครงการด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดาเนินงานวาง
กรอบยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุ ปทานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) มาแล้ว โดยให้
ความสาคัญ ๒ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) กาหนดทิศทางงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหภาคในเชิงพื้นที่ อุตสาหกรรม และเกษตร และ ๒) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัย ด้วยการสร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ การ
เพิ่มทุนเพื่อการวิจัย ด้านโลจิส ติกส์ และโซ่อุปทานของประเทศ การพัฒนากระบวนการกาหนดโจทย์วิจัยที่มี
ประสิทธิผล การเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งมอบงานวิจัย และ
การยกระดับความสามารถในการบริโภคงานวิจัยของผู้ใช้ การดาเนินงานทั้ง ๒ ประเด็นข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว
และได้นาผลโครงการประมวลผลวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการกาหนดทิศทางงานวิจัยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มาทาการสังเคราะห์ข้อมูลที่ไ ด้จากการวิเคราะห์ผลงานวิจัยใน ๓
ด้ า น ประกอบด้ ว ย ๑) โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่อ ุป ทานมหภาคและเชิง พื ้น ที ่ ๒) โลจิส ติก ส์แ ละโซ่อ ุป ทาน
อุตสาหกรรม และ ๓) โลจิส ติกส์และโซ่อุปทานเกษตร กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาจัดทา
ประชาพิจารณ์แล้ว และได้มาจัดทาเป็นยุ ทธศาสตร์ วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน โดยมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน
อาเซียน ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนต้นทุนของภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๗
ประเด็น แนวคิด ระเบีย งเศรษฐกิจ เป็น เรื่อ งที่สาคัญ ซึ่ง แบ่ง ได้ ๔ ระดับ ประกอบด้วย ๑) ระเบียงการขนส่ง
เป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมโยงทางกายภาพ เช่น การสร้างถนน สะพานเชื่อมต่อกัน ๒) ระเบียงที่เชื่อมโยงหลายจุด
เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงพื้นที่หรือภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยการบูรณาการระบบขนส่งหลายรูปแบบ ๓)
ระเบียงโลจิสติกส์ เป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมโยงทางด้านกฎระเบียบ มีกรอบข้อตกลงเพื่ออานวยความสะดวก
ให้คน สินค้า และยานพาหนะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี และ ๔) ระเบียงเศรษฐกิจ เป็นเส้นทางที่มีการ
ดึงดูดการลงทุน และการสร้ างกิจ กรรมทางเศรษฐกิจให้กับหน่วยเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนระนาบของระเบียง
เศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างระเบียงทางเศรษฐกิจตามหลักทฤษฎี อย่างไรก็ดี การจะ
บรรลุถึงจุดนี้จะต้องมีการเชื่ อมโยงบูรณาการในเชิงกายภาพและระบบโลจิสติกส์ที่ดีก่อน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว
ต้องมีผลงานวิจัย สนับสนุนเพื่อทาให้ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย นได้ รวมทั้ง ผลงานวิจั ยที่สนับ สนุ นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่
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ประเทศภายใต้บริบทการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน จึงเป็นการต่อยอดขยายสู่การสร้างงานวิจัย และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน
๑.๔ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย และจุด แข็ง จุด อ่อ นในประเด็น การพัฒ นาและการวิจัย ด้า นโลจิ
สติ กส์ และโซ่อุปทาน ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พลังงาน กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัย
จากผลการศึกษาการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยเพื่อรองรับตลาดอาเซียนบวกหก
ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๓ พบว่าประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและการทาวิจัยเพื่อนาเอา
นวัตกรรมใหม่ไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อม
ทั้งการใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ เป็นต้น จากการพิ จารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อน และปัจจัยด้านการผลิต ของ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ในการแข่งขันของประเทศไทยสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง
๑) ความต้องการสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีปริมาณสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์เป็นที่ต้องการและมีปริมาณการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
๒) ประเทศไทยอยู่ ในทาเลศู นย์กลางระหว่า งประเทศอินเดีย และจีน ซึ่งทั้ งสอง
ประเทศมีประชากรรวมกันเกือบ ๓,๐๐๐ ล้านคน
๓) ประเทศไทยอยู่ในทาเลที่ดีโดยเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมต่อประเทศต่างๆ
ในกลุ่มอาเซียนได้
๔) สกุลเงินบาทเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศและมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต่า
๕) ผู้ประกอบการไทยมีจุดเด่นด้านการบริการและคุณภาพที่ดี มีการให้บริการทั้ง
ก่อนและหลังการขายที่ดี
๖) ผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน
การลดต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการพัฒนาคุณภาพ
๗) ผู้ประกอบการไทยมีการเชื่อมโยงกับคู่ค้าและลูกค้าที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าและซัพพลายเออร์
๘) สภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการ
ผลักดันการพัฒนาของผู้ประกอบการไทย
๙) Clusters ในหลายสาขาของผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร บริการธุรกิจ และโลจิสติกส์
จุดอ่อน
๑) การขั บ รถโดยใช้ พ วงมาลั ย รถด้ า นขวาของประเทศไทยมี ค วามแตกต่ า งกั บ
ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนซึ่งใช้พวงมาลัยรถด้านซ้าย
๓
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๘
๒) การใช้การขนส่งทางระบบรางมีน้อย เนื่องจากต้องลงทุนสูง
๓) ความสามารถทางภาษาที่ต้องสื่อสารกับประเทศอื่นมีจากัด
๔) ผู้ ป ระกอบการไทยไม่ มี ต ราสิ น ค้ า (Brand) เป็ น ที่ รู้ จั ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
๕) เครือข่ายการขนส่งของผู้ประกอบการไทยไม่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียนเท่ากับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ
๖) เทคโนโลยี ก ารบริ ห ารจั ด การของผู้ ป ระกอบการไทยไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ
ผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศได้
๗) ผู้ประกอบการไทยยังขาดการดาเนินงานกลยุทธ์แบบเชิงรุก โดยส่วนใหญ่ยังเป็น
การดาเนินงานแบบเชิงรับและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการแข่งขันแทนการดาเนินการเชิงรุก
๘) ผู้ประกอบการไทยยังขาดการวางแผนดาเนินการที่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอาศัยประสบการณ์การดาเนินงานที่ผ่านมาและยังขาดการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
๙) ผู้ประกอบการไทยยังขาดความเข้าใจในกฎระเบี ยบต่างๆ ที่สาคัญต่อการเข้าสู่
AEC และผู้ประกอบการส่วนมากยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของ AEC
๑๐) ผู้ประกอบการไทยยังคงขาดด้านนวัตกรรม โดยให้ความสนใจกับการพัฒนา
และวิจัยค่อนข้างต่า โดยส่วนใหญ่เป็นการรับเทคโนโลยีหรือระบบจากต่างชาติมากกว่าการพัฒนาเอง
๑๑) ผู้ประกอบการไทยยังขาดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดาเนินงานในด้านโลจิสติกส์ โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพียงต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ แต่ขาดการ
ทาเชิงรุกในการดาเนินการเพื่อลดต้นทุนในระยะยาว
ปัจจัยด้านการผลิตของประเทศไทย
๑) ตั้งอยู่ในทาเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ อยู่ในศูนย์กลางของคาบสมุทรอินโด
จีน สามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม ASEAN ได้ง่าย
๒) มี ร ะบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน คมนาคมขนส่ ง และสาธารณู ป โภคที่ พ ร้ อ ม อาทิ
สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง สกุลเงินบาทเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
๓) มีภูมิประเทศสาหรับการท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ เป็นต้น
๔) มีวัฒนธรรมประจาชาติ เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ เช่น อาหารไทย มวยไทย
เป็นต้น
๕) มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์การส่งออกซึ่งให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
๖) มี แ รงงานที่ มี ร ะดั บ ฝี มื อ และทั ก ษะสู ง แต่ ข าดแ รงงานที่ มี ค วามรู้ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
๗) มีระบบการเงินการธนาคารที่ได้มาตรฐานระดับสากล
ปัจจัยด้านการตลาดของประเทศไทย
๑) ประชาชนไทยมี ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า ด้ า นเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เช่ น มื อ ถื อ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒) ประเทศไทยมีความต้องการด้านพลังงานและพลังงานทดแทนมากขึ้น
๓) ความต้องการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมีสูงขึ้น
๔) มี ค วามต้ อ งการในอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร เช่ น โรงพยาบาล โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก

๙
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนของประเทศไทย
๑) มีสินค้าเกษตรหลักของประเทศ เช่น ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย ยางพารา ผลไม้
เมืองร้อน อาหารทะเล เป็นต้น
๒) มี อุ ตสาหกรรมการผลิ ตที่ เ ข้ มแข็ ง เช่ น อุ ตสาหกรรมรถยนต์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรมอาหาร
๓) การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง
๔) มีอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมรองรับการเข้ามาของประชากรจากประเทศอาเซียน
๕) อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพร้อม
กลยุทธ์ในการแข่งขันของประเทศไทยควรมุง่ เน้น ดังนี้
๑) ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๒) พัฒนาตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่รู้จัก
๓) พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารตามแนวทางของเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (Creative
Economy)
๔) สร้างระบบเครือข่ายการขนส่งให้เชื่อมโยงกับประเทศอื่น เช่น เส้นทางรถไฟไปยัง
ประเทศจีน
๕) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิทางศุลกากร เป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุน
๖) สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ก ารวิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ วิจั ย รายประเด็น ด้า นโลจิ ส ติ กส์ และโซ่อุ ปทาน เป็น ผลต่อ เนื่ องมาจากแผน
ยุ ทธศาสตร์ วิจั ย ด้า นโลจิ ส ติก ส์ และโซ่ อุ ป ทานแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซึ่ ง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ฉบับที่ ๒ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่ วช. และพันธมิตร คือ องค์กร
๕ ส. (ประกอบด้วย สกว. สวก. สวรส. สวทช. และ สวทน.) ได้ร่วมมือจัดทาขึ้น โดยการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
องค์กรบริ ห ารงานวิจั ย กลุ่ มนั กวิจัย กลุ่ มผู้ ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่เห็นว่านโยบายโดยรวมมี
ลักษณะที่กว้างเกินไป แม้จะได้มีการจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยรายภูมิภาคขึ้นแล้ว แต่ก็ยังเป็นเป้าหมายเชิงพื้นที่
จึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น เพื่อเป็นเครื่องนาทางนโยบายนอกจากนี้ยุทธศาสตร์การวิจัย
รายประเด็นจะเป็นหลักในการกาหนดกรอบการสนับสนุนการวิจัยประเด็นนั้น ๆ ที่เชื่อว่าจะสามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยจากการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง วช. และ สกว. เห็นพ้องต้องกันว่า
ต้องกาหนดความสาคัญก่อนหลังของยุทธศาสตร์ย่อยด้วย เนื่องจากยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ยังมีความ
หลากหลาย ทั้ ง นี้ วช. และ ๕ ส. จะใช้ ยุ ท ธศาสตร์ วิ จั ย เป็ น แนวทางก าหนดกรอบการวิ จั ย ที่ จ ะจั ด สรร
งบประมาณร่วมกันต่อไป

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
ประเทศไทยมุ่งผลิตองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ และมีกลไกผลักดันองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติและชี้นาทิศทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑๐

๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ กาหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อผลักดันให้มีการนาองค์ความรู้ ด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความเจริญแก่ประเทศแบบบูรณาการ
๓.๓ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมเครือข่ายบุคลากรด้านงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มี
ความเข้มแข็ง และให้สามารถผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานที่ มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั น เพื่อ ตอบสนองต่ อ การรวมกลุ่ ม เศรษฐกิจ และข้อ ตกลงระหว่ า งประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนงานวิจัยที่พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการเพื่อสนองตอบต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
(Regional Economic Integration)
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการสังเคราะห์องค์ความรู้บนบริบทโซ่อุปทานของภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรี ย มความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่ งขันของประเทศจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนงานวิจัยในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
กลยุทธ์ที่ ๑ สนั บสนุ นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบบริหารการจัดการเพื่อวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การปรับ ปรุง กระบวนการโลจิส ติก ส์แ ละการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและอุตสาหกรรมต้นน้าในภาคเกษตร
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation) การสร้างนวัตกรรม
การใช้ศักยภาพการผลิตของพื้นที่และการมุ่งสู่การดาเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Logistics)
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ก่อให้เกิดคุณค่า
เพิ่ม (Value Creation) โดยมุ่งนวัตกรรมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัย เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพของผลิต ผล (Potential Product and
Service) ให้เป็นจุดขายเฉพาะ (Unique Selling Point) ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒ นากลไกการจัดการโซ่อุปทานและโลจิส ติกส์ ระดับจังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัดที่สอดคล้องกลไกการขับเคลื่อนของประเทศ

๑๑
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัย เชิง ปฏิบัติด้า นโลจิส ติก ส์ที่เ กี่ย วกับการสร้า งและพัฒ นาระบบโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุน กลไกผลักดัน งานวิจัยด้า นโลจิสติกส์แ ละโซ่อุปทานให้ส่งผลสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรในภาคงานวิจัย

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๕.๑ มีองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๕.๒ สามารถใช้ประโยชน์โ ครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไ ด้อย่า งเต็มประสิทธิภาพในการรองรับการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในและระหว่างประเทศ
๕.๓ มีองค์ค วามรู้ เพื่อชี้ น าการพัฒ นาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ เชื่อมโยงกั บ
โครงข่ายในระดับภูมิภาค และผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สานประโยชน์ระหว่างประเทศ
๕.๔ มีองค์ความรู้เพื่อชี้นาการจัดเตรียมระบบการบริหารจัดการและกากับดูแลการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๕.๕ มี อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ภาคเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรมจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๕.๖ มีองค์ความรู้เพื่อชี้นาเพื่อลดภัยคุกคามและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ไทยภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๕.๗ มีองค์ความรู้ เพื่อ ชี้น าเพื่อ กาหนดนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้ อมให้ แ ก่
ผู้ประกอบการทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๕.๘ มีองค์ความรู้เพื่อชี้นาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมภายใต้
ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๕.๙ มีองค์ความรู้เพื่อชี้นาเพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
๕.๑๐ สามารถวางแผนและพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบการขนส่งที่สอดคล้องต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้า ปริมาณการเดินทาง ทั้งที่มีในปัจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนส่งและการเดินทางที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
๕.๑๑ สามารถกาหนดนโยบายในการบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวในอนาคต

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
๑) ผลงานวิจัยที่ทาให้ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน
๒) ผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

๑๒
๓) ผลงานวิจัยที่สนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศภายใต้บริบทการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๔) ผลงานวิจัยทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน
๕) งานวิจัยที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมของสินค้าและบริการ
๖) งานวิจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ
๗) งานวิจัยที่สร้างคุณค่าในโซ่อุปทานของสินค้ าในพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
๘) งานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีการดาเนินการด้านโลจิสติกส์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๒ ผลลัพธ์
หน่วยงานในภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ มีการ
นาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย
๖.๓ ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานในภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาค
ธุรกิจ มีการนาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย
๖.๔ เป้าหมาย
หน่วยงานในภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีและนาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒ นาด้านโลจิส ติกส์
และโซ่อุปทานของประเทศไทย

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ หน่วยงานหลัก
๑) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๓) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
๔) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๕) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๖) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๗.๒ หน่วยงานเครือข่ายที่สาคัญ
มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน

๘. แผนงานวิจัยและกรอบเวลา
๘.๑ กรอบเวลาระยะแรก (๒๕๕๕–๒๕๕๗) มีการสนับสนุนให้ดาเนินงาน ๓๑ แผนงานวิจัย ดังนี้
แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาโครงข่ า ยอย่ า งบู ร ณาการ ( ASEAN
Connectivity)
แผนงานวิจัยที่ ๒ การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค (Regional
Supply Chain Management)

๑๓
แผนงานวิจัยที่ ๓ การศึกษาด้านต้นทุนและนโยบายราคาการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมสาหรับประเทศไทย รองรับบริบทการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาศักยภาพของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร การศึกษา กระแสความ
นิยมความต้องการของตลาดสาคัญเพื่อรองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้าสาหรับสินค้าเกษตร
แผนงานวิจัยที่ ๕ การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่ มประเทศอาเซียน
เช่น การศึก ษาต้น ทุน โลจิส ติก ส์ข องการท่อ งเที่ย วในกลุ่ม ประเทศอาเซีย น การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
แข่ง ขัน ด้า นโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซี ยน การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและท่าทีการเจรจาเปิดตลาดการค้า บริการและการลงทุนในกรอบ AEC ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็นต้น
แผนงานวิจัยที่ ๖ การศึกษาผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และการวิเคราะห์
การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อกาหนดบทบาทการเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทาน (Chain Driver) หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของโซ่อุปทาน และกาหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก
แผนงานวิจัยที่ ๗ การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือ
ทางการค้า รวมถึงการออกแบบระบบโซ่อุปทาน ภายใต้กรอบความร่วมมือ AEC สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะแรก
แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาประเด็ น ด้ า นข้ อ มู ล และองค์ค วามรู้ ใ นการประเมิ น
โครงการ เช่น การศึกษากาหนดประเภทข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในงานวิจัยด้านการประเมินโครงการ
(Feasibility Study) ของไทย
๑) การศึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการประเมินโครงการของไทย
๒) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนวทางการหาค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยด้านการ
ประเมินโครงการของไทย
๓) การศึกษาเชิงวิจัยเพื่อกาหนดเกณฑ์อ้างอิงที่เหมาะสมในเชิงวิชาการองค์ความรู้ด้าน
แบบจาลองและการวางแผนการขนส่ง เช่น การศึกษาโดยเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของแบบการจาลองขนส่ง
ประเภทต่างๆ
แผนงานวิจัยที่ ๙ การออกแบบโครงข่ายจราจรและขนส่งที่เหมาะสมเพื่อรองรับภัยพิบัติจาก
มนุษย์และ/หรือธรรมชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๑๐ การออกแบบระบบการขนส่งและระบบบริหารจัดการด้านโลจิส ติกส์
สาหรับการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติ
แผนงานวิจัยที่ ๑๑ การศึกษาโดยใช้แบบจาลองการขนส่งในการวางแผนและพัฒนา
แผนงานวิจัยที่ ๑๒ การศึกษาเพื่อจัดทานโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
แผนงานวิจัยที่ ๑๓ การจัดโครงสร้างเชิงสถาบัน (Institutional Arrangement) ของภาค
การขนส่งที่เหมาะสมเพื่อกาหนดบทบาทของหน่วยงาน และการสอดรับกับการเปิดเสรีภาคบริการ และการ
แข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๑๔ การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และการกากับดูแล เพื่อปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๑๕ การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐานในระดับเกษตรกร
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑) สาหรับสินค้าเกษตรในทุกกลุ่มสินค้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
การจัดซื้อและโลจิสติกส์ข าเข้า (Inbound Logistics) การพัฒนายานพาหนะการขนส่งและเทคโนโลยีหลัง

๑๔
การเก็บ เกี่ย ว บรรจุภัณฑ์ สาหรับ การขนส่งและการขนถ่ายสินค้า และการพัฒ นาระบบการจัด การและ
ควบคุมคุณภาพ
๒) สาหรับสินค้าประเภทพืชสวน และปศุสัตว์ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้ านการ
จัดการโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เพื่อลดความสูญเสียระหว่างการขนส่งและขนถ่าย
๓) สาหรับสินค้าประเภทพืชไร่ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนรักษา
สมดุลระหว่างความต้องการสินค้ากับความสามารถในการผลิต
แผนงานวิจัยที่ ๑๖ การศึก ษาแนวทางการลดต้น ทุน และการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพในการ
ส่งออก สาหรับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรประเภทพืชไร่และพืชสวน
แผนงานวิจัยที่ ๑๗ การศึก ษาการจัด การห่ว งโซ่อุป ทาน โดยมุ่ง เน้น การมีส ่ว นร่ว มของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทุกประเภท (ยกเว้นสัตว์น้า)
แผนงานวิจัยที่ ๑๘ การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน และพัฒ นาเครือ ข่า ยความ
ร่ว มมือ ของผู ้ป ระกอบการกลุ ่ม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม โดยมุ่ง เน้น วิส าหกิจ ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะแรก
แผนงานวิจัยที่ ๑๙ การศึกษาบทบาทของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการลดต้นทุนด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์
แผนงานวิจัยที่ ๒๐ การจัดการอุป สงค์ต ลอดโซ่อุปทานให้เป็นไปในทิศทางที่เ อื้อ ต่อ การ
ดาเนินงาน สาหรับสินค้าประเภทพืชไร่ และพืชสวน
แผนงานวิจัยที่ ๒๑ การพัฒ นาความเชื่อ มโยงระหว่า งกิจ กรรมด้า นโซ่อุป ทาน โดยแบ่ง
ความเชื่อมโยงออกเป็น ระดับ ได้แก่ การเชื่อมโยงแบบคลัสเตอร์ภายในกลุ่มอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก
แผนงานวิจัยที่ ๒๒ การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในระยะแรก
แผนงานวิจัยที่ ๒๓ การพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศด้า นโลจิส ติกส์ และนวัต กรรมเพื่ อ
การจัด การ (นาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น RFID) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ระยะแรก
แผนงานวิจัยที่ ๒๔ การประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(DSS) ในอุตสาหกรรม เช่น ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ระยะแรก
แผนงานวิจัยที่ ๒๕ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ของห่ว งโซ่อุป ทานด้า นการท่องเที่ย ว เช่น การพัฒ นาศูนย์กลางข้อมูล ด้า นการเดิน ทาง การบริการและ
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันการนาเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ การพัฒนาเวบไซต์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศและที่
พักเชิงสัมผัสวัฒนธรรม (โฮมสเตย์)
แผนงานวิจัยที่ ๒๖ การศึก ษาความเหมาะสมของโปรแกรมประยุก ต์ใ ช้ (Application)
เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบการขนส่งและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานวิจัยที่ ๒๗ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้า หมายในอุตสาหกรรมอาหาร
แผนงานวิจัยที่ ๒๘ การศึกษาวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain and Value Creation)
การพัฒ นาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม การบูรณาการหรือการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒ นาผลิต ภัณฑ์ใหม่ (Emerging Products) หรือรูป แบบการให้บริก ารแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นกลุ ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก

๑๕
แผนงานวิจัยที่ ๒๙ การบูร ณาการภาคการค้า ให้เ ชื ่อ มโยงกับ ภาคการผลิต เพื ่อ น าไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและท่องเที่ยว
แผนงานวิจัยที่ ๓๐ การศึกษาวิจัยด้านศักยภาพและความพร้อมในการดาเนินการด้านโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑) ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อดาเนินการด้านโลจิสติ กส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒) การพัฒนากระบวนการจัดการหรือกลยุทธ์ทางการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น การบริหารจัดการโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น
แผนงานวิจัยที่ ๓๑ การศึกษาวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างองค์กร
เพื่อนาไปสู่ก ารดาเนิน การด้านโลจิส ติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม เช่น การพัฒ นารูปแบบการเชื่อมโยง
กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างภาคการผลิตและภาคการค้าการพัฒนาเครือข่ายการกาจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้น
น้าถึงปลายน้า เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก
๘.๒ กรอบเวลาระยะหลัง (๒๕๕๗–๒๕๕๙) มีการสนับสนุนให้ดาเนินงาน ๓๐ แผนงานวิจัย ดังนี้
แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบและการแบ่ ง ผลประโยชน์ ( Sharing
Benefit) จากการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
แผนงานวิจัยที่ ๒ การศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ (Utilization) โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี อ ยู่
(Existing Infrastructure) และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นระบบการขนส่งต่อเนื่อง
(Multimodal) ที่สมบูรณ์และมีจุดเน้นทางยุทธศาสตร์
แผนงานวิจัยที่ ๓ การศึ ก ษาเตรี ยมความพร้ อมในการบริห ารจั ดการและก ากั บดู แ ลเพื่ อ
รองรับการเปิดเสรีและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งเพื่อรองรับการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ และข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น BIMSTEC และ IMT-GT เป็นต้น
แผนงานวิจัยที่ ๕ การออกแบบโครงสร้างระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Configuration)
รองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้าสาหรับสินค้าเกษตร
แผนงานวิจัยที่ ๖ การศึกษาผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และการวิเคราะห์
การเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเพื่อกาหนดบทบาทการเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน และ
กาหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๗ การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือ
ทางการค้า รวมถึงการสร้างโซ่อุป ทานอาเซีย น ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๘ การสร้าง Value Creation ให้แก่ผู้ประกอบการและการพัฒนาแผนเชิง
รุกในอนาคต สาหรับสินค้าในภาคอุตสาหกรรม
แผนงานวิจัยที่ ๙ การประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อสนับสนุ นและรองรับความ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท AEC เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจอาเซียนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอาเซียน เป็นต้น
แผนงานวิจัยที่ ๑๐ การศึกษาผลกระทบต่อภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และความ
เป็นไปได้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อาจจะเกิด ขึ้นในอนาคต
เช่น BIMSTEC IMT-GT เป็นต้น

๑๖
แผนงานวิจัยที่ ๑๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่เมืองทั้ง
ทางด้านการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า เช่น
๑) การจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลการขนส่งและจราจรเพื่อการวิจัยในลักษณะระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์
(Geographic Information System : GIS)
๒) การศึกษาและวิเคราะห์โครงข่ายการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
๓) การพัฒ นาโครงข่ายการเดินทางและระบบโลจิส ติกส์ ที่มี ความสอดคล้ องกับทิ ศ
ทางการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างบูรณาการ
๔) การบูรณาการแบบจาลองการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ในระดับเมืองและระดับ
ภูมิภาค
๕) การประเมินแผนแม่บทด้านการจราจร และขนส่งในเมืองภูมิภาค
แผนงานวิจัยที่ ๑๒ การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐานในระดับเกษตรกร
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑) สาหรับสินค้าประเภทพืชไร่ และสัตว์น้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการโล
จิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เพื่อลดความสูญเสียระหว่างการขนส่งและขนถ่าย
๒) สาหรับสินค้าประเภทพืชสวน และสัตว์น้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
วางแผนรักษาสมดุลระหว่างความต้องการสินค้ากับความสามารถในการผลิต
แผนงานวิจัยที่ ๑๓ การศึก ษาเพื ่อ เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพโลจิส ติก ส์ขั้น พื ้น ฐานตลอดห่ว งโซ่
อุป ทาน ด้านการพัฒ นายานพาหนะการขนส่ง และเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ สาหรับการ
ขนส่งและการขนถ่ายสินค้า สาหรับสินค้าเกษตรในทุกกลุ่มสินค้า
แผนงานวิจัยที่ ๑๔ การศึก ษาแนวทางการลดต้น ทุน และการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพในการ
ส่งออก สาหรับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรประเภทปศุสัตว์
แผนงานวิจัยที่ ๑๕ การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในระบบโซ่อุปทาน ในสินค้ าประเภท
พืชไร่ พืชสวน
แผนงานวิจัยที่ ๑๖ การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน และพัฒ นาเครือ ข่า ยความ
ร่ว มมือ ของผู ้ป ระกอบการกลุ ่ม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม โดยมุ่ง เน้น วิส าหกิจ ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๑๗ การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับในห่ วงโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร สาหรับทุกกลุ่มสินค้า
แผนงานวิจัยที่ ๑๘ บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการจัดการโซ่อุปทานสาหรับ
สินค้าเกษตร
แผนงานวิจัยที่ ๑๙ การพัฒ นาความเชื่อ มโยงระหว่า งกิจ กรรมด้า นโซ่อุป ทาน โดยแบ่ง
ความเชื่อมโยงออกเป็น ระดับ ได้แก่ การเชื่อมโยงภายในองค์กร การเชื่อมโยงแบบคลัสเตอร์ภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๒๐ การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๒๑ การวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบการด าเนิ น งานแบบคลั ส เตอร์ ใ นกลุ่ ม ผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กับภาคอุตสาหกรรม
แผนงานวิจัยที่ ๒๒ การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การจัดการด้านการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว

๑๗
แผนงานวิจัยที่ ๒๓ การพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศด้านโลจิสติกส์ และนวัตกรรมเพื่อการ
จัดการ (นาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น RFID) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๒๔ การประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)
ในอุตสาหกรรม เช่น ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๒๕ การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งในระดับข้อมูล (Information) และสินค้า (Material)
แผนงานวิจัยที่ ๒๖ การพัฒนาสินค้าใหม่ สาหรับสินค้าด้านการเกษตรและอาหารไทย
แผนงานวิจัยที่ ๒๗ การศึก ษาวิเ คราะห์โ ซ่คุณ ค่า การพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมที่
เหมาะสม การบูร ณาการหรือการเชื่อ มโยงระหว่า งอุต สาหกรรม เพื่อ พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ (Emerging
Products) หรือรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๒๘ การศึกษาวิจัยด้านศักยภาพและความพร้อมในการดาเนินการด้านโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑) ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อดาเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒) การพัฒนากระบวนการจัดการหรือกลยุทธ์ทางการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น
แผนงานวิจัยที่ ๒๙ การศึกษาวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างองค์กร
เพื่อน าไปสู่ การดาเนิ น การด้า นโลจิ ส ติกส์ ที่เ ป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม เช่น การพัฒ นารูปแบบการเชื่อมโยง
กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างภาคการผลิตและภาคการค้าการพัฒนาเครือข่ายการกาจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้น
น้าถึงปลายน้า เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะหลัง
แผนงานวิจัยที่ ๓๐ การมุ่งสู่การดาเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Logistics) ในทุกกลุ่มสินค้าเกษตร

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๙.๑ รั ฐ บาลให้ ความส าคัญกับ การแก้ไขปัญ หาและพัฒ นาด้า นโลจิส ติก ส์อย่างจริ งจัง จัดสรร
งบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านโลจิสติกส์อย่างมีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ
๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการดาเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านโลจิสติกส์มีการประสานความร่วมมือ
นาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan)
ภายหลังจากการกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแล้ว
จะมีการกาหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้าน
ต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้ องกันและส่ งผลต่ อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผ ล มีการกาหนด
หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนดาเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์

๑๘
การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะทาให้
ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและ
องค์กรจานวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่าง
ใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และ
ข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการดาเนินการ
การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอานวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอ
ข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ
ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจานวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่กาหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะนาไป
พัฒนารูปแบบด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตั้งแต่ขั้นตอนการ
เริ่มต้นการทาวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการทาวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ
ผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนให้ ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์การวิจัยอย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การ
บริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้
๑๑.๑ การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย
๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างดาเนิ นการวิจั ย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรค ในการดาเนินงานที่เกิดจากการนายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างถูกต้องหรือไม่
๑๑.๓ การประเมิน ผลหลั งดาเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่ห น่ว ยงาน
ดาเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัย โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย

๑๙

หมายเหตุ : โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ของสินค้า ข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรในระบบโซ่อุปทาน ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
จึงหมายรวมถึง การวางแผน การนาไปปฏิบัติ และการควบคุมกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ 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 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์การ รวมถึงการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

