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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งทางดา้นการพฒันาประเทศ 
ระบบคมนาคม การสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่ม ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY AEC ท่ีมีจุดมุ่งหมายผลกัดนั ASEAN ให้เป็นตลาดฐานเศรษฐกิจเดียวกนั มีการ
เคล่ือนยา้ย การบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือไดอ้ย่างเสรี ท าให้บริษทัต่างชาติมีตวัเลือกใน
การตั้งฐานการผลิตและกระจายสินคา้มากข้ึน ซ่ึงในระยะต่อไปความเช่ือมโยงทางภูมิภาคจะยกระดบั
ข้ึนมากอีกขั้น ซ่ึงประเทศไทยตั้งอยูใ่นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัเช่ือมกบัมหาสมุทรแปซิฟิก กบัมหาสมุทร
อินเดีย East-West Economic Corridor และเช่ือมต่อจีนตอนใตเ้ขา้กบัภูมิภาคแหลมทอง North 
South Economic Corridor ท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและโลจิสติกส์
ของภูมิภาค และเหมาะสมกบัการเป็นประตูสู่เอเชียได ้จิรามน สุธีรชาติ. (2017) เผยแพร่ในนิตยสาร
การเงินธนาคาร ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2017 

ประเทศไทยก าลงักา้วสู่การเปล่ียนแปลงดว้ยวิสัยทศัน์ไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์เชิง
นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นการขบัเคล่ือนปฏิรูปในประเทศดา้นต่างๆ เพื่อปรับแก้
ระบบ ปรับทิศทาง และการพฒันาให้ประเทศเจริญกา้วหน้า ตอ้งสามารถรับมือกบัโอกาสและความ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมีโมเดลเศรษฐกิจออกมาเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัประเทศไทย และเพื่อ
ขบัเคล่ือนนวตักรรม ดว้ยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพิ่มเติมอีก 5 อุตสาหกรรม 
หรือท่ีเรียกวา่ New S-Curve โดยมีอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) เป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมใน New S-Curve ของรัฐบาล เพื่อการพฒันาเปล่ียนแปลงโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
พฒันาสินคา้และธุรกิจอีกดว้ย และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) เป็นหน่ึงในการพฒันาและมีทิศทางท่ีดีและมีความน่าสนใจมากโครงการหน่ึง  ซ่ึง
จุดมุ่งหมายตอ้งการให้เป็น World-Class Economic Zone เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super 
Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายหลกัของประเทศ เพื่อเป็นกลไกลขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในอีก 20 ปี
ขา้งหนา้ อีกทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ Eastern Economic Corridor : EEC ยงัตั้งอยูใ่น
จุดยุทธศาสตร์ส าคญัในการผลิตและการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกบัประเทศต่างๆในภูมิภาค ส่งผล
ให้เป็นท่ีตั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New Engines of Growth สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
และจะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในดา้นต่างๆ การพฒันาจึงตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงการลงทุน
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ทั้งทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศเขา้ดว้ยกนั เพื่อลด
ระยะเวลาในการเดินทาง และการขนส่งสินคา้ ลดตน้ทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความสะดวกปลอดภยั
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ในการเดินทางให้แก่ประชาชนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC จะเป็นปัจจยัหลกัในการ
ผลกัดนัใหร้ะบบโลจิสติกส์เติบโตโดยผา่นนโยบายส าคญัภาครัฐ 3 ดา้นคือ  

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ Hand Infrastructure  
2. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานดา้นกฎหมายกฎระเบียบ Soft Infrastructure ให้สิทธิประโยชน์

เหนือกว่าพื้นท่ีอ่ืน โดยรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมดา้นโครงสร้างทางกายภาพ ซ่ึงเป็นโครงการ
พื้นฐานทางดา้นคมนาคม ซ่ึงอ านวยความสะดวกให้กิจกรรมโลจิสติกส์เกิดความคล่องตวัข้ึนใน
ขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกฎระเบียบให้สิทธิประโยชน์กบันักลงทุนเพื่อดึงดูดให้เขา้มา
ลงทุนผา่น 10 อุตสาหกรรมท่ีตั้งเป้าหมายหลกัไว ้จะเป็นการเพิ่มอุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้ผา่นใน
พื้นท่ี EEC เพื่อกระจายไปยงัพื้นท่ีต่างๆใหเ้ติบโต  

3. โครงการ E-Commerce Park บนพื้นที่ ECC ซ่ึงเป็นโครงการให้สิทธิประโยชน์การ
ลงทุน E-Commerce อยา่งครบวงจร ก็ยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัที่รัฐบาลมุ่งหวงัให้เกิดการ
สนบัสนุนภาคโลจิสติกส์ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(2016), เขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออกเพื่ออนาคตของ ASEAN, Thailand Board of Investment การสนบัสนุน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เติบโต จะก่อให้เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศอีกหลายดา้น จาก
การขยายการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานภาคการท่องเท่ียวและการส่งออกมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึน 
ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสนบัสนุนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆเติบโตไปพร้อม
กนั และรูปแบบการให้บริการโดย Third Party Logistics Provider หรือ 3PL ซ่ึงเป็นการบริการอยา่ง
เป็นระบบและครบวงจรจะเกิดการแข่งขนัภายในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบ ทั้งการขนส่งทางบก 
ธุรกิจการคลงั ธุรกิจ Freight Forwarder ธุรกิจไปรษณียภณัฑ์และรับส่งสินคา้ ให้เติบโตอย่างดี โดย
การขนส่งสินคา้ทางบกซ่ึงเป็นภาคการขนส่งหลกัภายในประเทศท่ีมีแนวโนม้เติบโตข้ึนตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวั ทั้งจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งออกสินคา้ท่ีมีทิศทางเติบโต
ข้ึน ส่งผลให้ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้จากกิจกรรมดงักล่าวโดยสินคา้ท่ีมีแนวโนม้การขนส่งเพิ่มข้ึน
ในทุกอุตสาหกรรม ศูนยว์จิยักสิกรไทย(2560),ธุรกิจ SME โลจิสติกส์ปรับกลยุทธ์รับโอกาสและความ
ทา้ทายในยคุ 4.0 

จากขอ้มูลดงักล่าวเห็นไดว้่าการแข่งขนัทางภาคธุรกิจควรตอ้งยกระดบัตามสภาวะท่ีก าลงัจะ
เปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะการส่งเสริมและพฒันาการบริหารผูใ้ห้บริการดา้นปฏิบติัการดา้นโลจิสติกส์ 
โดยเฉพาะระบบการขนส่งสินคา้ ซ่ึงมีการแข่งขนัการให้บริการท่ีสูงข้ึนของผูป้ระกอบการการ
ให้บริการเคล่ือนยา้ยหรือบรรทุกสินค้า เพื่อเช่ือมโยงไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และ
จ าเป็นตอ้งมีปัจจยัในการท างานให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานการยกระดบัเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกดว้ย เน่ืองจากปัจจุบนัผูป้ระกบการการให้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกมีจ านวน
มากและมาตรฐานยงัไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน จึงควรมีการศึกษาและปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
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ตะวนัออก EEC เป็นการสร้างความพร้อมและรับมือกบัการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนอีกดว้ยความส าคญัของ
ผู ้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้า เป็นส่วนส าคัญท่ีสะท้อนถึงความมีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพในการพฒันาธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาเร่ืองความพร้อม
ของบุคลากรผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
EEC กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัให้บริการรถบรรทุกรายใหญ่แห่งหน่ึง
ในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงปัจจุบนัมีรถขนส่งสินคา้ไวบ้ริการ ประเภทให้บริการลูกคา้เพื่อขนส่งสินคา้ 
อาทิ เช่น บรรจุภณัฑ์อาหาร, อะไหล่รถยนต์, เหล็ก อลูมิเนียม, และอ่ืน ๆ โดยให้บริการ ทั้ง รถ
บรรทุกปิคอพั, รถบรรทุกปิคอพัจมัโบ,้ รถบรรทุก 6 ลอ้กลาง, รถ บรรทุก 6 ลอ้ใหญ่, รถบรรทุก 10 
ลอ้, รถบรรทุกเฮ๊ียบ, รถหวั ลาก 18 ลอ้, รถตูรั้บส่งพนกังาน และรถบสัรับส่งพนกังาน รวมกวา่ 220 
คนั ไวใ้ห้ บริการบริษทัผูว้่าจ้างและท าการขนส่งได้ทัว่ประเทศ จึงท าให้เรามีลูกค้าผูใ้ห้ความ 
ไวว้างใจบริษทัทั้งบริษทัชาวไทย และชาติต่างชาติ และแนวโนม้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการคือบริษทั
ต่างชาติซ่ึงการบริหารงานและดา้นการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความปลอดภยัในการขนส่ง
ไดรั้บความไวว้างใจมากกวา่ 25 ปี จ  าเป็นตอ้งศึกษาเพื่อพฒันาและเพิ่มศกัยภาพในการลองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตโดยใหค้วามส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการให้มีศกัยภาพ
เพื่อรองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โดยเฉพาะในยุค 4.0 อีกทั้งบริษทัฯตั้งอยูใ่น
เขตจงัหวดัชลบุรีซ่ึงอยู่ในเขต EEC ซ่ึงมีการแข่งขนัของผูป้ระกอบการการให้บริการรถบรรทุก
ขนส่งสินคา้คา้สูง ผูว้จิยัจึงใชก้รณีบริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั โดยศึกษา 1.ปัจจยัดา้นองคก์ร 7 ดา้น 
โดยใช้ทฤษฎี McKenzie 7s ดือ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ การจดัหาบุคลากรเขา้ท างาน รูปแบบ 
ระบบ ค่านิยมร่วมทกัษะ การพฒันาดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการอุตสาหกรรม การคา้และการ
บริการได้ทั้งในรูปแบบและอุปสรรค ทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงได้เร่งจดัท าแผนและ
ด าเนินงานการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพื่อ
เตรียมพร้อมและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและเพื่อเพิ่มความ
พร้อมและประสิทธิภาพและการให้บริการของบุคคลากรให้มีมาตรฐานเทียบเท่า โดยเฉพาะการ
ขนส่งทางถนนดว้ยรถบรรทุกไดรั้บประโยชน์การ เช่ือมโยงจาก Eastern Economic Corridor : EEC 
ไปสู่จุดรอยต่อไปประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจึงตอ้งมีการพยามพฒันาไปพร้อมกบัการพฒันา
ในยคุไทยแลนด ์4.0 ใหมี้ประสิทธิภาพมาก 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC  

2. กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
3. เพื่อวเิคราะห์ความพร้อมของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

(EEC) 
4. เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มความพร้อมของบุคคลากรเพื่อการให้บริการดว้ยรถบรรทุก

ขนส่งสินคา้ในองคก์ร 

สมมติฐานในการวจัิย   

1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกในพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

2. ปัจจยัดา้นองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกในพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรต้น                                                                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

        

 

 

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่ง 
5. ประสบการณ์ท างาน 

 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู ้

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก

เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก : EEC ของบริษทั ดาว

ตะวนัออก จ ากดั 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านองค์กร (ทฤษฎี McKenzie 7s) 
 1.1 โครงสร้างองคก์ร 
 1.2 กลยทุธ ์
 1.3 การจดัหาบุคลากรเขา้ท างาน 
 1.4 รูปแบบธุรกิจ 
 1.5 ระบบบริหารงาน 
 1.6 ค่านิยมร่วม 
 1.7 ทกัษะความช านาญของพนกังาน 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาระบบคมนาคม 
2. เป็นแนวทางในการพฒันาการแข่งขนัระบบโลจิสติกส์ 
3. เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ หรือน าไปปรับใชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปพฒันาการใหบ้ริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขนส่ง 
5. เป็นแนวทางและสร้างความพร้อมในการรองรับกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกEEC 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : เป็นกรณีศึกษาของบริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 
2. ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นบุคลากรจากบริษทั ดาว

ตะวนัออก จ ากดั จงัหวดัชลบุรี มีทั้งหมดจ านวน 300 กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 171 คน ค านวณจาก
ทฤษฎีของ Tora Yamane 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : พื้นท่ีท่ีใชใ้นการท าวิจยั คือ บริษทัรถบรรทุกขนส่งสินคา้ บริษทั ดาว
ตะวนัออก จ ากดั จงัหวดัชลบุรี 

4. ขอบเขตดา้นเวลา : ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าการวิจยั คือเดือนมีนาคม 2560-เดือนมิถุนายน 2560 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

บุคลากร หมายถึง การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเก่ียวกบับุคคล เพื่อให้ได้มาซ่ึง
บุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบังาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงาน
สามารถดึงดูด ธ ารงรักษา และพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งน้ี เพื่อให้หน่วยงานสามารถท า
ภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 

โลจิสติกส์ 4.0 Logistics 4.0 หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยในกิจกรรมต่างๆของ

การบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ซ่ึงถือเป็นงานบริหารจดัการความตอ้งการของ Demand และ Supply 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC หมายถึง เขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่อีกหน่ึงตวัช่วยส าหรับนกัลงทุนไทยและต่างชาติดว้ย

ศกัยภาพดา้นแหล่งท่ีตั้ง Geographical Advantage ความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และ โลจิสติกส์ 

รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในบริเวณพื้นท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure หมายถึง โครงสร้างพื้นฐาน มกัถูกใช้ในความหมายท่ี

รองรับการใชง้านของประชาชน เช่น ถนน ระบบประปา ระบบน ้ าทิ้ง ระบบไฟฟ้า และระบบส่ือสาร 

โดยในหลายคร้ัง โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคา้หรือ

บริการ นอกจากน้ีค าว่าโครงสร้างพื้นฐานบางคร้ังยงักล่าวถึงระบบพื้นฐานท่ีตอบสนองประชาชน

เช่น โรงพยาบาล หรือ โรงเรียน ในทางการทหาร ค าว่าโครงสร้างพื้นฐานกล่าวถึงอาคารหรือการ

ส่วนท่ีเตรียมใชใ้นการสู้รบและปฏิบติัการทางการทหาร 

การขนส่ง หมายถึง การเคล่ือนยา้ยคนและส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง การขนส่งแบ่ง

ออกเป็นหมวดใหญ่ดงัน้ี ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ และ อ่ืน ๆ เราสามารถพิจารณาการขนส่งไดจ้าก

หลายมุมมอง โดยคร่าว ๆ แลว้ เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน, ยานพาหนะ, 

และการด าเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งท่ีใช ้เช่น ถนน ทางรถไฟ เส้นทาง

การบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่ารถ และ ท่าเรือ 

ในขณะท่ี ยานพาหนะ คือส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีไปบนโครงข่ายนั้น เช่น รถยนต ์รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ส่วน การ

ด าเนินการ นั้ นจะสนใจเก่ียวกับการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร ระบบควบคุมการบิน และ

นโยบาย เช่น วธีิการจดัการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผา่นทาง หรือการเก็บภาษีน ้ามนั เป็นตน้ 

 

 

 


