
 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาสมรรถนะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นของบุคลากรดา้นโลจิสติกส์                 

ในยคุโลจิติกส์ 4.0 ผูว้จิยัไดส้รุปขอ้มูล อภิปรายและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สมรรถนะท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นของบุคลากรด้านโลจิสติกส์                 
ในยคุโลจิติกส์ 4.0 จากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 

1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นของบุคลากรด้านโลจิสติกส์                 
ในยุคโลจิติกส์  4.0 ผู ้ตอบแบบสอบถามบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู ้บริหารระดับกลาง (เช่น 
ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หัวหน้าศูนย)์ รองลงมาคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น ประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ) และเจา้ของสถานประกอบการ ตามล าดบั  

ประเภทหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ รองลงมาคือ ผูป้ระกอบการ
น าเขา้-ส่งออกและผูป้ระกอบการเอกชน แต่ไม่มีการน าเขา้-ส่งออก ตามล าดบั 

ประเภทธุรกิจตามกลุ่มสินคา้ท่ีหน่วยงานของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจยานยนต ์
และช้ินส่วนอะไหล่ยนต์และประเภทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมา คือ ประเภทธุรกิจ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์ และประเภทธุรกิจอาหาร / เคร่ืองด่ืม  ประเภทธุรกิจ เคร่ืองเขียน / 
เคร่ืองใช้ส านักงาน  ประเภทธุรกิจวสัดุก่อสร้าง/หลังคาและประเภทธุรกิจกระเบ้ือง/เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ตามล าดบั 

2. ผลการวิ เคราะห์สมรรถนะของบุคลากรด้าน ความรู้ ส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาเบ้ืองตน้ รองลงมาคือ มีความรู้ในการท าบญัชีสินคา้คง
คลงั มีความรู้ในการใชแ้ละรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างาน มีความรู้ในระเบียบงานคลงัสินคา้ 
มีความรู้ในตวัสินคา้ มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการจดัการคลงัสินคา้ มี
ความรู้ในวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและมีความรู้เร่ืองด้านความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัในการปฎิบติังาน ตามล าดบั 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี รองลงมาคือ มี
วินัยในการท างาน มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  มีจิตส านึกท่ีดีต่อ
องคก์ร มีการรักษาศีลธรรมต่อตนเองและสังคม และมีการตรงต่อเวลา ตามล าดบั 
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ดา้นภาวะผูน้ า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรมีทกัษะการรับสินคา้ รองลงมาคือ มีทกัษะการหยิบ
สินคา้ตามใบสั่งซ้ือและปฎิบติัตามกระบวนการสั่งสินคา้ มีทกัษะการบรรจุและหุ้มห่อสินคา้ มี
ทกัษะการคดัแยกตามประเภทของสินคา้ มีทกัษะการรักษาสภาพและการตรวจสอบคุณภาพของ
สินคา้ มีทกัษะการจดัวางสินคา้เข้าต าแหน่งท่ีจดัเก็บ มีทกัษะการเคล่ือนยา้ยสินค้า มีทกัษะการ
รวบรวมสินคา้เพื่อการจดัส่งและมีทกัษะการจดัเก็บสินคา้คงคลงั ตามล าดบั 

ด้านภาวะผู ้น า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรมีการรับรู้ความต้องการเป้าหมายขององค์กร 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาเบ้ืองตน้ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยืดหยุ่นด้าน
อารมณ์ในการปฎิบติังาน มีการรู้จกัการจดัการตามล าดบัความเร่งด่วน มีการติดต่อประสานงานท่ีดี
และมีความละเอียดรอบคอบ ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกบัวิธีการพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์บุคลากรดา้น 
โลจิสติกส์ ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 ส่วนใหญ่บุคลากรมีความคิดเห็นในเร่ืองของศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มี รองลงมาคือ การฝึกอบรม ระยะกลาง (1 สัปดาห์ – 1 เดือน) การฝึกอบรม ระยะกลาง (1 
สัปดาห์ – 1 เดือน) การฝึกอบรม ระยะยาว  (1 เดือนข้ึนไป) การนิเทศงาน การฝึกอบรม ระยะสั้ น 
(1-3 วนั) มี ศึกษาจากเอกสาร/คู่มือ การไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ระยะยาว (1 เดือนข้ึนไป) 
การศึกษาต่อ มี ประชุม/สัมมนาวชิาการ และการสับเปล่ียนหนา้ท่ี ตามล าดบั 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุคโลติสติกส์ 4.0 ส่วนใหญ่มี
ความสามารถปรับตวัไดท้นักบัเทคโนโลยีในการท างาน รองลงมาคือ มีความรอบรู้ในวิทยาการ
ใหม่ๆอยู่เสมอ มีความสามารถด้านดิจิทลั / มีทศันคติเชิงบวก มีความสามารถด้านดิจิทลั ในการ
ท างานได้ทุกท่ีทุกเวลา มีความสามารถในการประสานงาน เป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรม  มี
ความสามารถและทกัษะ ดา้นการบริการ มีภาวะผูน้ า / มีความรับผิดชอบ สามารถคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ /
สร้างผลงานเชิงนวตักรรมได ้สามารถใช้ภาษาองักฤษ และอ่ืนๆ ไดดี้  สามารถแกปั้ญหาท่ีมีความ
ซับซ้อนได ้ มีทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล 
และมีความสามารถสร้างความร่วมมือ / สร้างเครือข่าย ตามล าดบั 

วธีิการจ าเป็นตอ้งพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่เป็นการไปศึกษาดูงาน รองลงมา
คือ การศึกษาดูงาน การนิเทศงาน ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง การฝึกอบรม ระยะกลาง (1 สัปดาห์ – 1 
เดือน) ศึกษาจากเอกสาร/คู่มือ การสับเปล่ียนหน้าท่ี การฝึกอบรม ระยะยาว (1 เดือนข้ึนไป) การ
ฝึกอบรม ระยะสั้น (1-3 วนั) การศึกษาต่อ และการฝึกอบรม ระยะยาว  (1 เดือนข้ึนไป) ตามล าดบั 

4. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า จากความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีแนวทางพฒันาบุคลากร
รองรับโลจิสติกส์ 4.0 พบวา่ บุคลากรดา้นโลจิสติกส์มีความคิดเห็นในเร่ืองของการท างานท่ีไม่ตรง
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กบัความรู้ความสามารถท่ีถนัดของบุคลากรแต่ละคน แต่สามารถฝีกฝนงานจนช านาญโดยการ
ปฏิบติังานเป็นประจ า ท าให้เกิดการเรียนรู้งานอย่างรวดเร็ว จึงควรให้บุคคลากรไดมี้ส่วนร่วมใน
การคิดและแสดงความเห็นของการปฏิบติังานแต่ละส่วนให้มากกว่าเดิม ให้มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กบัขอ้มูลบางประเภทเพื่อเกิดความช านาญมากข้ึน ในการจดัการดา้นโลจิสติกส์ควรให้มี
การรับรองความปลอดภยัจากสินคา้หรือการบริการลูกคา้และการแนะน าการปฏิบติังานใหก้บัแต่ละ
ฝ่ายเพื่อความเข้าใจมากยิ่งข้ึน และปัญหาการท างานของแต่ละบุคคลไม่เป็นไปตามหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบ ควรให้มีการจดัล าดบัขั้นตอนให้บุคคลกรอย่างชดัเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การท างานมากข้ึน 

 
อภิปรายผล  

 จากผลการอภิปรายเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นของบุคลากรดา้น 
โลจิสติกส์ ในยคุโลจิติกส์ 4.0 พบวา่ 

1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นของบุคลากรด้านโลจิสติกส์                 
ในยุคโลจิติกส์  4.0 ผู ้ตอบแบบสอบถามบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู ้บริหารระดับกลาง (เช่น 
ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หัวหน้าศูนย)์ รองลงมาคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น ประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ) และเจา้ของสถานประกอบการ ตามล าดบั ผลการวิจยั พบวา่ ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและให้ขอ้มูลท่ีไดป้ระสิทธิภาพและมีขอ้มูลท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู่กบัการท างานท่ีไดมี้
ความรู้อย่างกวา้งขวางของผูบ้ริหารระดบักลาง (เช่น ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หัวหน้า
ศูนย์) และคือ ผูบ้ริหารระดับสูง (เช่น ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ) จากความรู้ของ
ผูบ้ริหารจะท าให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนในการท่ีจะน าความรู้ไปถามทอดหรือน าเสนอ
กบัผูท่ี้มีความสนใจต่อไปดว้ย 

ประเภทหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ รองลงมาคือ ผูป้ระกอบการ
น าเขา้-ส่งออกและผูป้ระกอบการเอกชน แต่ไม่มีการน าเขา้-ส่งออก ตามล าดบั ผลการวจิยั พบวา่ใน
การศึกษาประเภทหน่วยงานท่ีใหค้วามร่วมมือในการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการดา้นโลจิสติกส์โดยตรง ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสนใจตรงกบัขอ้มูลท่ีอยากจะรู้และน าไปปรับ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้

ประเภทธุรกิจตามกลุ่มสินคา้ท่ีหน่วยงานของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจยานยนต ์
และช้ินส่วนอะไหล่ยนต์และประเภทธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมา คือ ประเภทธุรกิจ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์ และประเภทธุรกิจอาหาร / เคร่ืองด่ืม  ประเภทธุรกิจ เคร่ืองเขียน / 
เคร่ืองใช้ส านักงาน  ประเภทธุรกิจวสัดุก่อสร้าง/หลังคาและประเภทธุรกิจกระเบ้ือง/เคร่ืองมือ
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อุปกรณ์ ตามล าดบั ผลการวิจยั พบว่าประเภทธุรกิจตามกลุ่มสินคา้ท่ีหน่วยงานท่ีไดท้  าการศึกษา
จะตอ้งเป็นกลุ่มท่ีให้ขอ้มูลไดต้รงจุดและเกิดผลมากท่ีสุด คือ ประเภทธุรกิจท่ีเก่ียวกบัยานยนต ์และ
ช้ินส่วนอะไหล่ยนต์และประเภทธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงจะมีการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายแตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการน าขอ้มูลท่ีไดม้ากพฒันากบัความตอ้งการไดต้รงจุด
อีกดว้ย 

2. ผลการวิ เคราะห์สมรรถนะของบุคลากรด้านความ รู้ ส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาเบ้ืองตน้ รองลงมาคือ มีความรู้ในการท าบญัชีสินคา้คง
คลงั มีความรู้ในการใชแ้ละรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างาน มีความรู้ในระเบียบงานคลงัสินคา้ 
มีความรู้ในตวัสินคา้ มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการจดัการคลงัสินคา้ มี
ความรู้ในวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและมีความรู้เร่ืองด้านความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัในการปฎิบติังาน ตามล าดับ ผลการวิจยั พบว่า ผูว้ิจยัได้ศึกษาสมรรถนะของ
บุคลากรดา้นความรู้จะประกอบไปดว้ยส่วนท่ีส าคญัคือการมีปัญหาท่ีส าคญัในการท างานเพื่อช่วย
แก้ไขให้ตรงตามความตอ้งการ และสามารถปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่า
ชดัเจน อีกทั้งยงัมีการส่งเสริมความรู้ในเร่ืองของการท าบญัชีขอคงคลงัสินคา้และให้ความส าคญักบั
ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือให้เกิดความช านาญก็จะท าให้การท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืนไม่มี
ปัญหาตามมาดว้ย 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี รองลงมาคือ มี
วินัยในการท างาน มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  มีจิตส านึกท่ีดีต่อ
องคก์ร มีการรักษาศีลธรรมต่อตนเองและสังคม และมีการตรงต่อเวลา ตามล าดบั ผลการวิจยั พบวา่ 
ผูว้ิจยัไดมี้การเล็งเห็นความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบตังานให้เกิดผลมาก
ข้ึน มีจิตในความรู้สึก การกระท าท่ีมีความคิดเชิงบวก  มีความรับผิดชอบต่องาน มีวินยั มีความส่ือ
สัตยสุ์จริต มีจรรยาในการประกอบอาชีพ พรอมทั้งเอาใจใส่ต่องานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย จาก
การศึกษาท าใหเ้ขา้ใจถึงความรู้สึก มีจิตส านึกท่ีดีต่อองคก์ร มีการรักษาศีลธรรมต่อตนเองและสังคม 
และมีการตรงต่อเวลา การท างานจึงบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ด้านทักษะการปฎิบัติงานในคลังสินค้า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรมีทักษะการรับสินค้า 
รองลงมาคือ มีทกัษะการหยิบสินคา้ตามใบสั่งซ้ือและปฎิบติัตามกระบวนการสั่งสินคา้ มีทกัษะการ
บรรจุและหุ้มห่อสินคา้ มีทกัษะการคดัแยกตามประเภทของสินคา้ มีทกัษะการรักษาสภาพและการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ มีทกัษะการจดัวางสินคา้เขา้ต าแหน่งท่ีจดัเก็บ มีทกัษะการเคล่ือนยา้ย
สินค้า มีทกัษะการรวบรวมสินคา้เพื่อการจดัส่งและมีทกัษะการจดัเก็บสินคา้คงคลงั ตามล าดับ 
ผลการวิจยั พบวา่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทกัษะการปฎิบติังานในคลงัสินคา้ในเร่ืองของการมีทกัษะในการ
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รับสินคา้ท่ีเป็นพื้นฐานในการขนส่งสินคา้ ท าให้เกิดความส าคญักบัขั้นตอนในการปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการหยบิสินคา้ตามใบสั่งซ้ือและปฎิบติัตามกระบวนการสั่งสินคา้ มีทกัษะการ
บรรจุและหุ้มห่อสินคา้ มีทกัษะการคดัแยกตามประเภทของสินคา้ มีทกัษะการรักษาสภาพและการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ก็เป็นปัจจยัในการปฏิบติังาน ถา้ไม่มีความรู้ความช านาญก็จะท าให้
งานท่ีปฏิบติัอยู่มีผลงานท่ีไม่พึงพอใจและไม่ประสบผลส าเร็จ  ดงันั้นควรให้ความส าคญักบัการ
ปฏิบติังานดา้นสินคา้เพื่อท่ีจะน าผลการปฏิบติัไปปรับใชใ้นเร่ืองอ่ืนๆต่อไป 

ด้านภาวะผู ้น า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรมีการรับรู้ความต้องการเป้าหมายขององค์กร 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาเบ้ืองตน้ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยืดหยุ่นด้าน
อารมณ์ในการปฎิบติังาน มีการรู้จกัการจดัการตามล าดบัความเร่งด่วน มีการติดต่อประสานงานท่ีดี
และมีความละเอียดรอบคอบ ตามล าดบั ผลการวิจยั พบวา่ผูว้ิจยัไดม้องในเร่ืองของการท างานท่ีจะ
สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ผลเกิดจากการมีภาวะผูน้ าท่ีดีในเร่ืองของการรับรู้ความต้องการ
เป้าหมายขององคก์รท่ีจะน าพาไปไดต้ามเป้าหมาย และมีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการ
ตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้จะช่วยส่งเสริมความรู้พร้อมทั้งมีความคิดท่ีแกปั้ญหาเบ้ืองตน้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. ผลการวเิคราะห์ความเห็นเก่ียวกบัวธีิการพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์บุคลากรดา้นโลจิ
สติกส์ ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 ส่วนใหญ่บุคลากรมีความคิดเห็นในเร่ืองของศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง มี 
รองลงมาคือ การฝึกอบรม ระยะกลาง (1 สัปดาห์ – 1 เดือน) การฝึกอบรม ระยะกลาง (1 สัปดาห์ – 
1 เดือน) การฝึกอบรม ระยะยาว  (1 เดือนข้ึนไป) การนิเทศงาน การฝึกอบรม ระยะสั้น (1-3 วนั) มี 
ศึกษาจากเอกสาร/คู่มือ การไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ระยะยาว (1 เดือนข้ึนไป) การศึกษาต่อ มี 
ประชุม/สัมมนาวชิาการ และการสับเปล่ียนหนา้ท่ี ตามล าดบั ผลการวิจยั พบวา่ ในการพฒันาตนเอง
ของบุคลากรมีวิธีต่างๆหลายกหลายท่ีแต่ต่างกนัออกไป จึงท าให้การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการศึกษา
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจของตนเอง จึงจะสามารถเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงก็ถือ
วา่น้อยกวา่การท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าไปในทางเดียวกนั 
ผลงานออกมาจึงเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุคโลติสติกส์ 4.0 ส่วนใหญ่มี
ความสามารถปรับตวัไดท้นักบัเทคโนโลยีในการท างาน รองลงมาคือ มีความรอบรู้ในวิทยาการ
ใหม่ๆอยู่เสมอ มีความสามารถด้านดิจิทลั / มีทศันคติเชิงบวก มีความสามารถด้านดิจิทลั ในการ
ท างานได้ทุกท่ีทุกเวลา มีความสามารถในการประสานงาน เป็นผูมี้คุณธรรม และจริยธรรม  มี
ความสามารถและทกัษะ ดา้นการบริการ มีภาวะผูน้ า / มีความรับผิดชอบ สามารถคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ /
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สร้างผลงานเชิงนวตักรรมได ้สามารถใช้ภาษาองักฤษ และอ่ืนๆ ไดดี้  สามารถแกปั้ญหาท่ีมีความ
ซับซ้อนได ้ มีทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ผา่นการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล 
และมีความสามารถสร้างความร่วมมือ / สร้างเครือข่าย ตามล าดับ ผลการวิจัย พบว่า จาก
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรท าให้การปรับตวัของบุคลากรอยูใ่นระดบัท่ีดีจากการสังเกต
ตามภาระงานท่ีได้ปฏิบัติในเร่ืองการปรับให้ เข้ากับเทคโนโลยีของการท างานในยุค 4.0 
และตอ้งมีความรู้ความเขา้ในดา้นดิจิทลั การมคัวามคิดหรือทศันคดิเชิงบวกในการปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตนเองก าหนดไวใ้นการท างานควรมีการประสานงานในการท างานท่ีให้เกิดความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการท างานและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเร็วเร็ว 
ซ่ึงถือว่าการท างานให้มีความสามคัคีมีความร่วมมือร่วมใจในการท างานก็จะสามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายไดต้ามท่ีตอ้งการ 

วธีิการจ าเป็นตอ้งพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่เป็นการไปศึกษาดูงาน รองลงมา
คือ การศึกษาดูงาน การนิเทศงาน ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง การฝึกอบรม ระยะกลาง (1 สัปดาห์ – 1 
เดือน) ศึกษาจากเอกสาร/คู่มือ การสับเปล่ียนหน้าท่ี การฝึกอบรม ระยะยาว (1 เดือนข้ึนไป) การ
ฝึกอบรม ระยะสั้น (1-3 วนั) การศึกษาต่อ และการฝึกอบรม ระยะยาว  (1 เดือนข้ึนไป) ตามล าดบั 
ผลการวิจยั พบว่า วิธีการท่ีจ าเป็นของบุคคลนั้นข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีตาม
ความรับผดิชอบของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานควรแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมจากการไปศึกษาดูงาน ท าการนิเทศส่วนท่ีพึงอยากรู้และสามารถปรับแกไ้ขให้เป็น
ประโยชน์มากข้ึน ซ่ึงถือวา่ท าใหมี้ศกัยภาพในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

4. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า จากความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีแนวทางพฒันาบุคลากร
รองรับโลจิสติกส์ 4.0 พบวา่ บุคลากรดา้นโลจิสติกส์มีความคิดเห็นในเร่ืองของการท างานท่ีไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถท่ีถนัดของบุคลากรแต่ละคน แต่สามารถฝีกฝนงานจนช านาญโดยการ
ปฏิบติังานเป็นประจ า ท าให้เกิดการเรียนรู้งานอย่างรวดเร็ว จึงควรให้บุคคลากรไดมี้ส่วนร่วมใน
การคิดและแสดงความเห็นของการปฏิบติังานแต่ละส่วนให้มากกว่าเดิม ให้มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กบัขอ้มูลบางประเภทเพื่อเกิดความช านาญมากข้ึน ในการจดัการดา้นโลจิสติกส์ควรให้มี
การรับรองความปลอดภยัจากสินคา้หรือการบริการลูกคา้และการแนะน าการปฏิบติังานใหก้บัแต่ละ
ฝ่ายเพื่อความเข้าใจมากยิ่งข้ึน และปัญหาการท างานของแต่ละบุคคลไม่เป็นไปตามหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบ ควรให้มีการจดัล าดบัขั้นตอนให้บุคคลกรอย่างชดัเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การท างานมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังนี้ 
 ในการพัฒนาอุสาหกรรมยานยนต์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพฒันา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจในยุคโลจิสติกส์ 
4.0 ต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิผล นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์
ในส่วนของคลงัสินคา้ทั้งภาครัฐและเอกชน ยงัสามารถน าสมรรถนะท่ีผูว้ิจยัพฒันาในคร้ังน้ีไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน
สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ยงัสามารถน าสมรรถนะดังกล่าวไป
พฒันาการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานของบุคลากรไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังต่อไป 
ควรน าขอ้มูลท่ีสรุปได้น้ีไปก าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรด้านโลจิสติกส์แยกตาม

กิจกรรมหรือธุรกิจ ซ่ึงมีปัจจยัและขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั จึงสมควรน าไปศึกษาและต่อยอดถึงระดบั
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ในทุกๆหน่วยธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนธุรกิจอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์ของประเทศให้เกิดความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัในเวทีโลกอยา่งย ัง่ยนื 

 


