
บทที่ 1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยก ำลังจะเปล่ียนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดด จำก ประเทศไทย 3.0 ท่ี เน้น
อุตสำหกรรมหนกั แต่ตอ้งเผชิญกบัดกัรำยไดป้ำนกลำงท่ีไม่อำจน ำพำประเทศกำ้วไปไดม้ำกกว่ำน้ี 
ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้ำหมำยในกำรกำ้วข้ึนเป็นประเทศท่ีมีรำยไดสู้งหรือประเทศพฒันำ
แลว้ในอนำคต ภำยใต ้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ท่ีตอ้งเพิ่มศกัยภำพกำรขยำยตวัทำง
เศรษฐกิจและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเทคโนโลยี และนวตักรรม ดังนั้ น กำร
ขบัเคล่ือนประเทศไทยจำก 3.0 ไปสู่ 4.0 ส่ิงท่ีตอ้งใส่เขำ้ไปคือ นวตักรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค ์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคงจะตอ้งเป็นกำรขบัเคล่ือนแนวทำงน้ีไปพร้อมๆ กนัระหว่ำง      
10 ประเทศสมำชิกอำเซียน ตำมแผนประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 2025 หรือ AEC Blueprint 2025 ท่ี
ไดก้  ำหนดไวว้ำ่ นวตักรรมในอำเซียนจะเป็นเสำหลกัหน่ึงของพลวตัอำเซียน 

โลกของธุรกิจ กำรคำ้ และอุตสำหกรรมในปัจจุบนั ได้ขบัเคล่ือนจำกยุคดั้ งเดิม เขำ้สู่ยุค
เทคโนโลยีดิจิทลั เหมือนท่ีเรำเรียกกนัติดปำกว่ำเป็น ยุค 4.0 งำนโลจิสติกส์และซพัพลำยเชน เป็น
องคำพยพใหญ่ ท่ีมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั ตั้งแต่ตน้น ้ ำถึงปลำยน ้ ำ เทคโนโลยีดิจิทลัจะท ำให้
รูปแบบกำรท ำงำนในแต่ละกิจกรรมเปล่ียนแปลงไป อย่ำงปฏิเสธไม่ได้ เขำ้สู่ยุคโลจิสติกส์ 4.0    
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ก็มีกำรพฒันำไปตำมล ำดบั เคร่ืองจกัร  โรบอท  และอินเตอร์เน็ต ถูกน ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงเต็มท่ีเพื่อทดแทนแรงงำนมนุษย ์ด้วยเหตุน้ี แผนยุทธศำสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบักำร
พฒันำทรัพยำกรมนุษยใ์นระดบัต่ำง ๆ ลว้นตอ้งปรับตวัเพื่อรับมือใหท้นักบัโลกท่ีก ำลงัเปล่ียนแปลง
ไปอยำ่งรวดเร็ว 

World Economic Forum ได้พูดถึงอำชีพในอนำคตซ่ึงมีผลมำจำกควำมพยำยำมในกำร
ปฏิวติัอุตสำหกรรม คร้ังท่ี 4 ของโลก ว่ำจะส่งผลต่อเร่ืองของทกัษะ โดยภำคธุรกิจตอ้งกำรผูท่ี้มี
ทกัษะดำ้นขอ้มูลและกำรค ำนวณมำกข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะท่ีงำนดำ้นบริกำรลดลง เพรำะมีเทคโนโลยี
เขำ้มำแทนท่ี จึงเผชิญกบัวิกฤตกำรณ์เพรำะมีคนจ ำนวนมำกท่ีไม่สำมำรถรองรับธุรกิจในอนำคตได ้
ดงันั้ นต้องเพิ่มทักษะท่ีจ ำเป็นให้กับคนรุ่นใหม่ เช่น เร่ือง Data Analysis ซ่ึงเป็นศำสตร์ของกำร     
ใช้ข้อมูลจำกท่ีต่ำง ๆ มำวิเครำะห์ร่วมกัน และน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจำกนั้น ยงัตอ้งมี
พื้นฐำน 3 ด้ำน ท่ีเรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญ คือ  ทัศนคติ (Attitude) ต้องมีทัศนคติของควำม
รับผิดชอบ , ทกัษะ (Skill) มีทกัษะทำงดำ้นเทคโนโลยี และ ควำมรู้ (Knowledge) มีควำมกระหำย
ในกำรเรียนรู้ ไม่ใช่แค่กำรจดจ ำ แต่ตอ้งประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงไดด้ว้ย 
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ประเทศไทยเองก็ต้องปรับตวัรับกับควำมเปล่ียนแปลงน้ีเช่นกัน เร่ิมด้วยกำรประกำศ
เดินหน้ำนโยบำย ไทยแลนด์ 4.0  ซ่ึงเป็นโมเดลพฒันำเศรษฐกิจของรัฐบำล ภำยใต้กำรน ำของ      
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหวัหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ีเขำ้
มำบริหำรประเทศบนวิสัยทศัน์ท่ี วำ่ “มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน”  ไปพร้อมๆกบั แผนยทุธศำสตร์ชำติ
20 ปี ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่เด็กก่อนวยัอนุบำลไปจนถึงระดบัอุดมศึกษำ เป็นกำรมุ่งสร้ำงคนตั้งแต่ระดบั
รำกฐำน เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงของโลกยคุใหม่น้ีไดอ้ยำ่งรอบดำ้น 

ส่วนดำ้นเศรษฐกิจ แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 ในระยะ 5 ปีนบัจำก
น้ี  (2560-2564) ในแต่ละยุทธศำสตร์จะพบว่ำ กำรปรับโครงสร้ำงด้ำนต่ำงๆ ล้วนมีควำม
สลบัซบัซอ้นมำกข้ึน ก็เพื่อรองรับส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงอยำ่งกำ้วกระโดดตลอดเวลำ ทุกอยำ่งท่ีท ำจะ
หยุดชะงกัไม่ได ้อีกทั้งยงัตอ้งสำมำรถปรับใหเ้ขำ้สู่วงจรกำรเปล่ียนแปลงของโลกไดอ้ยำ่งทนัท่วงที 
และภำยใต้กลไกกำรค้ำโลกท่ีมีควำมเปล่ียนแปลงน้ี กำรค้ำระหว่ำงประเทศมีกำรเติบโตอย่ำง
รวดเร็ว นโยบำยกำรเปิดเสรีกำรคำ้ตำมขอ้ตกลงต่ำงๆก็มีมำกข้ึน ท ำให้กำรคำ้ในปัจจุบนัเป็นกำรคำ้
แบบไร้พรมแดน ดงันั้นกำรแข่งขนัจึงเพิ่มควำมเขม้ขน้และเป็นกำรแข่งขนักนัในระดบัโลก ดว้ย
เหตุน้ีโลจิสติกส์จึงเป็นยุทธศำสตร์หน่ึงท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำง
กำรคำ้ของประเทศ 

ในร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ไดต้ั้งเป้ำหมำยลดตน้ทุนกำรด ำเนินกำรจำก 14 % ให้เหลือ 12% เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรคำ้
ของไทย และมีธุรกรรมกำรใหบ้ริกำรกำรน ำเขำ้และส่งออกดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 100% ในปี 
2564  เป้ำหมำยส ำคญั คือ กำรเป็น ชำติกำรคำ้และบริกำร เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นประเทศรำยไดสู้งในปี 
2579  ยุทธศำสตร์ส่วนท่ีส ำคญัยิ่งของแผนยุทธศำสตร์ฉบบัน้ี คือ กำรพฒันำปัจจยัสนบัสนุนดำ้น 
โลจิสติกส์ ในส่วนของกำรพฒันำบุคลำกรโดยมุ่งเน้นกำรเร่งผลิตก ำลังคนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ
ดำ้นโลจิสติกส์และระบบติดตำม ซ่ึงยุทธศำสตร์ดงักล่ำวน้ีสอดคลอ้งกบักำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำ 
โลจิสติกส์ภำยใตย้ทุธศำสตร์ชำติ 20 ปีของรัฐบำลอีกดว้ย  

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีควำมตอ้งกำรบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์และซพัพลำยเชนเพิ่มสูงข้ึน
ทุกปี ในช่วงหลำยปี   ท่ีผ่ำนมำทุกหน่วยกำรผลิต ไม่ว่ำจะเป็นสถำนศึกษำทั้งในระดบัอุดมศึกษำ 
และอำชีวศึกษำ รวมถึงองค์กร สถำบนั สมำคมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่ำงเร่งผลิตบุคลำกรป้อนเขำ้สู่
อุตสำหกรรม อยำ่งต่อเน่ือง  

อีกทั้งแนวโน้มกำรผลิตบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศในปัจจุบนั เร่ิมมีแนวโน้ม
ชะลอตวัในสถำบนัอุดมศึกษำ แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในระดบัอำชีวศึกษำ  ในขณะท่ีภำคธุรกิจ 
และภำคอุตสำหกรรม ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ก็มีควำมตอ้งกำรแรงงำนในระดบัวชิำชีพเพิ่ม
สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถิติเก่ียวกบักำรพฒันำก ำลงัคนด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทย จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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กระทรวงแรงงำนนั้นช้ีวำ่ จ  ำนวนบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในปี 2559 มีอยู่ทั้งส้ิน 
1,226,940 คน ซ่ึงจะเพิ่มมำกข้ึนเป็น 1,396,443 คนในปี 2564 ดงันั้น จำกขอ้มูลดงักล่ำวประเทศ
ไทยจะตอ้งเร่งผลิตแรงงำนดำ้นโลจิสติกส์ป้อนเขำ้สู่ตลำดแรงงำนเพิ่มมำกข้ึนอีกรำว 1.7 แสนคน  

ผลจำกควำมไม่พฒันำเร่ืองคนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร ดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น       
มีผลท ำให้มุมมองจำกต่ำงประเทศ โดย WEF (World Economic Forum) ปรับลดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนั 2016-2017 ของประเทศไทยจำกอนัดบัท่ี 32 เป็น 34 จำก 140 ประเทศ 

จำกปรำกฎกำรณ์ดงัท่ีกล่ำวมำน้ี ควรอยำ่งยิ่งท่ีเรำจะตอ้งศึกษำสมรรถนะท่ีจ ำเป็น เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัของนักโลจิสติกส์ ให้สำมำรถอยู่รอดได้  ในยุค Logistics 4.0 และ
สำมำรถก ำหนดแนวทำง วำงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศ ทั้งปริมำณ และคุณภำพ ไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

ทั้งน้ี สมรรถนะ (Competency) เป็นควำมรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีบุคลำกรในองค์กร
จ ำเป็นตอ้งมีในกำรปฏิบติังำนตำมบทบำทขององคก์ร หน้ำท่ีและภำรกิจท่ีรับผิดชอบ โดยในแต่ละ
องค์กร แต่ละงำน จะก ำหนดสมรรถนะตำมท่ีองค์กรมีควำมประสงค์โดยบุคลำกรท่ีปฎิบติังำน
ดำ้นโลจิสติกส์จะตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ ควำมช ำนำญ และคุณลกัษณะท่ีผูป้ฎิบติังำนใน
แต่ละระดบัจะตอ้งมีและปฎิบติัได้ตำมควำมคำดหวงัในแต่ละต ำแหน่ง (ธ ำรงศกัด์ิ คงคำสวสัด์ิ, 
2550)  

กำรแปลงหน้ำท่ีเชิงคุณภำพ (Quality Function Deployment: QFD) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ี
น ำเอำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์เสียงเรียกร้องของลูกคำ้ (Voice of Customer : 
VOC) มำผ่ำนกระบวนกำรตำมขั้นตอน 4 ขั้นตอน (QFD Four-Phase) ซ่ึงจะมีทั้ งกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบ (Benchmarking) และตำรำงไขว ้(Matrix) แสดงควำมสัมพนัธ์ มีขั้นตอนเร่ิมจำกกำร
วำงแผนผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรวำงแผนกระบวนกำร และกำรสร้ำงเอกสำร
ปฏิบติังำน ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ QFD เป็นเทคนิคท่ีสำมำรถสร้ำงแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบั
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้
 ดงันั้นในกำรวิจยัน้ีจึงไดน้ ำเทคนิคกำรแปลงหนำ้ท่ีเชิงคุณภำพ ซ่ึงจะน ำควำมตอ้งกำรหรือ
ควำมมุ่งหวงัของกลุ่มเป้ำหมำย มำแปลงเป็นระบบและกระบวนกำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรพฒันำบุคลำกร
ดำ้นโลจิสติกส์ โดยก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผูใ้ชบ้ริกำรบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ เพื่อคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ในยคุโลจิสติกส์ 4.0 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

        1. เพื่อศึกษำแนวคิด และทฎษฎีของสมรรถนะท่ีมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นของบุคลำกรดำ้น    
โลจิสติกส์ในยคุโลจิสติกส์ 4.0 
 2. เพื่อสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศ บนแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0 
 
ค ำถำมกำรวจัิย  

        1. สมรรถนะดำ้นใดบำ้งเป็น “สมรรถนะท่ีมีควำมจ ำเป็น” ส ำหรับบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ 
ในยคุโลติสติกส์ 4.0 
  2. ปัจจุบนัองคก์รของท่ำนมีวิธีกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ดว้ยวธีิกำรใด 
  3. เพื่อใหบุ้คลำกรดำ้นโลจิสติกส์ท่ีมีสมรรถนะดงักล่ำวขำ้งตน้ จ ำเป็นตอ้งพฒันำบุคลำกร
ดำ้นโลจิสติกส์ ดว้ยวธีิกำรใด 
 
กรอบแนวควำมคิดกำรวจัิย 

 

 

ภำพประกอบที ่1 กรอบแนวควำมคิดกำรวิจยั 
 
 
 

  สถำนกำรณ์บุคลำกร
ดำ้นโลจิสติกส์ 
ในปัจจุบนั 

 
แนวคิด และทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

สมรรถนะของบุคลำกร 

แนวทำงกำรพฒันำ
บุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์
ในยคุโลจิสติกส์ 4.0 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ 

วเิครำะห์ควำมตอ้งกำร
โดยใชเ้ทคนิค QFD  

ไดร้ำยกำร 
สมรรถนะท่ีจ ำเป็น 

สัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำย 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 

งำนวิจยัน้ีศึกษำโดยใช้กลุ่มบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนควำมร่วมมือ หรือ
เป็นบริษทัท่ีเป็นสมำชิก ของสภำผูส่้งสินคำ้ทำงเรือแห่งประเทศไทย  
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท ำให้ทรำบสมรรถนะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ในยุค       
โลจิสติกส์ 4.0 

2. สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ของประเทศ ซ่ึงจะเป็นกำร
ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหแ้ก่บุคลำกรโลจิสติกส์ไทยในยคุโลจิสติกส์ 4.0 

3. เพื่อช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้เป็นขอ้มูลประกอบกำรวำงแผนหรือ
ก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ ให้มีศกัยภำพ
รองรับแนวคิดโลจิสติกส์ 4.0 
 
นิยำมศัพท์   

ขีดควำมสำมำรถ (Competency) หมำยถึง ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้ เห็นถึง
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ ในแต่ละขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ในอุตสำหกรรม
ยำนยนตแ์ละช้ินส่วน 

บุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ (Logistics Workforce ) หมำยถึง ผูท่ี้ท  ำงำนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ต่ำงๆ ท่ีส ำคญัดำ้นโลจิสติกส์ ได้แก่ กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร และกำรควบคุมกำรท ำงำนของ
องค์กร  รวมทั้ ง กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดกำร
เคล่ือนยำ้ย กำรจดัเก็บ กำรรวบรวม กำรกระจำยสินคำ้ วตัถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และกำรบริกำร ให้
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรและควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็น
ส ำคญั ในท่ีน้ีรวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ดว้ย  

โลจิสติกส์ 4.0 (Logistics 4.0) หมำยถึง ยุคท่ีมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของกำรบริหำรจดักำรด้ำนโลจิสติกส์ ทั้งควำมตอ้งกำรด้ำน Demand และ Supply 
ช่วยให้ช่องว่ำงระหว่ำงโซ่อุปทำนสั้ นลง ผูผ้ลิตสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค
ได้มำกข้ึน โดยค ำนึงถึง Global Value Chain ซ่ึงเป็นควำมเช่ือมโยงของห่วงโซ่คุณค่ำ (Value 
Chain) เป็นส ำคญั 

กำรแปลงหน้ำที่ เชิงคุณภำพ (Quality Function Deployment: QFD) คือ ระบบกำร
ถ่ำยทอดควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้เป็นเป้ำหมำยท่ีเหมำะสมของบริษทัในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำร
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วิจยัผลิตภณัฑ์ กำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์ กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย กำรติดตั้งและกำรตลำด 
กำรขำยและกำรบริกำร 

เสียงเรียกร้องจำกลูกค้ำ (Voice of Customer: VOC) คือ ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีแสดง
ออกมำ ไดแ้ก่ ควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริง คุณลกัษณะทำงคุณภำพ หนำ้ท่ีของผลิตภณัฑ์ ควำมน่ำเช่ือถือ 
และค่ำเป้ำหมำย  


