
 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  การศึกษาเร่ือง ‚ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั‛ ไดศึ้กษา
ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการศึกษาโดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 แนวคิดทฤษฎี Mckinsey 7-S   
 2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการเศรษฐกิจภาคตะวนัออก Eastern Economic Corridor : EEC 
 2.3 ความหมายของการขนส่งสินคา้และเส้นทางจุดเช่ือมต่อในภูมิภาค 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง    

2.1  แนวคิดแมคคินซีย์ McKinsey 7-S Framework   
อ านาจ วัดจินดา กล่าวถึง กรอบแนวคิดในการประเมินองค์กรของ Mckinsey 7s คือปัจจยั 7 

ประการ McKinsey 7-S Framework วา่เป็นแนวคิดในการแสวงหาความเป็นเลิศ โดยโธมสั เจ ปีเตอร์
และโนเบิร์ต เอช วอตอร์แมน ไดเ้ผยแพร่ผลการวิจยัในหนงัสือ In search of Excellence วิธีประเมิน
โดยการเปรียบเทียบเคียงขอ้มูลองคก์รชั้นน า 60 องคก์ร ผลการประเมินมีเกณฑ์แบบเดียวกนั ปรากฏวา่
ผลมีองค์กรชั้นเลิศเพียงจ านวนหน่ึง ซ่ึงมีความโดดเด่นอย่างยิ่งเฉพาะวตัรกรรมและการประดิษฐ์
คิดคน้ใหม่ๆโดยกรอบแนวคิดท่ีมาใชอ้งคก์รนั้นๆ เรียกวา่ Mckinsey 7-S Framework แนวคิดน้ีไดรั้บ
การเผยแพร่เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1980 โดย Robertman,Tom Peter and Julien Phillips แนวคิดตอ้งการ
น าเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเกิดจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 7 ประการ ของธุรกิจ
วา่มีลกัษณะและมีสภาพอย่างไร จึงเป็นท่ีมาของศพัท ์Mckansey’s 7S แบบจ าลอง 7S เป็นกรอบการ
พิจารณาและการวางแผนเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ในองคก์รโดยการประสานองคป์ระกอบทั้ง 7 ตวั ให้
สอดคลอ้งประสานกนั ตวัแปรแต่ละตวัมีความส าคญัต่อการบริหารองค์กรเร่ิมตั้งแต่ก าหนดกลยุทธ์
องคก์รการมาเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาโครงสร้างองคก์ร เป้าหมายขององค์การ ระบบการด าเนินงาน 
ทกัษะท่ีใชใ้นการท างาน บุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของพนกังานแลเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
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2.2  แนวคิดของแมคคินซีย์  (McKinsey 7’s Framework) ได้ถูกน ามาใ้้ในการบริหารเปน นหลัก
สากล ประกอบไปด้วย 

 1. Structure โครงสร้างองค์กร หมายถึง ลกัษณะโครงสร้างขององคก์รท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคลุม การรวมอ านาจและ การกระจาย
อ านาจของผูบ้ริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหนา้ท่ี ตามผลิตภณัฑ ์ตามลูกคา้ตามภูมิภาคไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โครงสร้างองคก์รมีความยดืหยุน่มากนอ้ยเพียงไร ความยดืหยุน่นอ้ย โอกาสส าเร็จนอ้ย 
 2. Strategy กลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
การพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อนของกิจการ โดยพิจารณาว่าองค์กรมีการก าหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจนหรือไม่ 
และกลยทุธ์นั้นกระจายออกไปใน sector  ต่างๆ หรือไม่เอา strategy กระจายออกมาเป็น  BSC เลย 
 3.   Staff การจัดการบุคคลเข้าท างาน หมายถึง การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ การ
พฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง พนกังานมีคุณภาพไหม มาโดยระบบเส้นสายหรือไม่ 
 4. Managerial style รูปแบบ หมายถึง การจดัการท่ีมีรูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
องคก์าร เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะทอ้นถึงวฒันธรรมองคก์าร สไตล์การบริหารเป็น
อยา่งไร ถา้มีพิธีการ ไม่ส าเร็จ เช่น คุณชุมพล ณ ล าเลียง มีสโลแกนวา่ Come with solution, don’t 
come with problem 
 5.   System ระบบ หมายถึง กระบวนการและล าดบัขั้นการปฏิบติัติงานทุกอยา่ง ท่ีเป็นระบบ
ท่ีต่อเน่ืองสอดคลอ้งประสานกนัทุกระดบั การวางระบบงาน 
 6.   Shared value ค่านิยมร่วม หมายถึง ค่านิยมร่วมกนัระหวา่งคนในองคก์าร ความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความเช่ือร่วมกนัในหน่วยงาน 
  7.   Skill ทกัษะ หมายถึง ความโดดเด่น ความเช่ียวชาญในการผลิต การขาย การให้บริการ 
พนกังานมีทกัษะในการท างานหรือไม่ อะไรความแตกต่างระหวา่ง knowledge กบั skill รู้แลว้ท าให้
คนอ่ืนเช่ือดว้ย และน ามาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ในการท างานไดด้ว้ย 

นายอลงกรณ์ พลบุตร, กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, ‚โครงการเมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สนองนโยบาย เร่งแกว้กิฤติเศรษฐกิจ/เช่ือมัน่รายไดเ้พิ่ม เสริมแกร่งให้กบัประเทศ, ‚28 พฤศจิกายน 
2543‛  

Thomas J Peter and Robert H.Waterman : In search of Excellence. 1980. 14 เมษายน 2554 
แหล่งท่ีมา : รศ.เศกสิน ศรีวฒันานุกุลกิจ : วชิาองคก์ารและการจดัการ 
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2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการเศรษฐกจิภาคตะวนัออก Eastern Economic Corridor: EEC  

การพฒันาเขตเศรษฐกิจ EEC สนบัสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ต่อยอดผลกัดนัการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบ S-Curve ใน กลุ่ม 5 อุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะการท่องเท่ียวกลุ่มรายไดดี้และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การเกษตร
และเทคโนโลยชีีวภาพ และการแปรรูปอาหาร ต่อยอดเพิ่มเป็น New S-Curve ใน 5 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทลั และการแพทยค์รบวงจร เพิ่ม
เขา้มา จากท่ีกล่าวมาพื้นฐานทางอุตสาหกรรมอยูท่ี่ภาคตะวนัออก ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
ซ่ึงมีโครงสร้างพื้นฐานอยู่พร้อม เป็นท าเลท่ีดีเหมาะสม การพฒันาจึงเน้นไปท่ีน่ี ตามนโยบายของ
ภาครัฐ แมว้่าพื้นท่ีภาคตะวนัออกดูเหมือนวา่จะมีความเหมาะสม เน่ืองจากมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เดิมอยู ่ทั้งการสาธารณูปโภค พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ระบบการขนส่งทางบก ทางราง ทางอากาศและ
ทางน ้า แต่ทวา่เม่ือเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกขยายตวั ระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมโดยเฉพาะดา้นการ
ขนส่งจะยงัไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน  

การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษภาคตะวนัออก ท าให้พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 3 
จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เหตุผลส าคญัท่ีท าให้กลุ่มจงัหวดั EEC มีความ
เหมาะสมท่ีจะเป็นพื้นท่ีน าร่องเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ เน่ืองจากภาคตะวนัออกเป็นพื้นท่ีท่ีรู้จกัของ
นกัลงทุนทัว่โลก ในฐานะพื้นท่ีชั้นน าในการพฒันาอุตสาหกรรมของอาเซียน การมีนกัลงทุนทัว่โลกอยู่
ในพื้นท่ีท าให้เกิดความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีทั้งทาง
ถนนรถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยงัเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ซ่ึง
สามารถเช่ือมโยงไปยงัท่าเรือน ้ าลึกทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา และท่าเรือวงัเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการมีฐานอุตสาหกรรม
ส าคญัพร้อมต่อยอดหลายอุตสาหกรรมใน 10 คลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต ์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ ธุรกิจการบิน (อู่ตะเภา) หุ่นยนต ์
ไบโอเทคโนโลยี และอุปกรณ์การแพทยเ์ป้าหมายส าคญัของการพฒันาเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ ท่ี
เรียกวา่ ‘ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก’ Eastern Economic Corridor : EEC คือ การเป็นจุดศูนยก์ลางใน
ระดบัโลก โดยเฉพาะด้านการลงทุน เป็นฐานอุตสาหกรรมด้านพลงังาน และโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยโรงกลัน่น ้ ามนัขนาดใหญ่ 5 โรง อุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมี 3 แห่งโรงผลิตไฟฟ้า 20 โรง 
และนิคมอุตสาหกรรม 29 แห่ง ทั้งยงัเช่ือมโยงดว้ยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งท่ีมีความสะดวกสบาย 
ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 200 กม. ท่ีเช่ือมผา่นเส้นทางสายหลกั ท่าเรือพาณิชยแ์หลมฉบงัสนามบินอู่ตะเภา 
และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ศกัยภาพส าคญัของพื้นท่ี EEC คือ การเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์แห่งภูมิภาคอาเซียน เป็นประตู
สู่เอเชีย สามารถเขา้ถึงประชากรโลกไดก้วา่คร่ึงหน่ึงโดย EEC จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีขนาดใหญ่
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ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนทั้งในเชิงงบประมาณ และขนาดพื้นท่ี GDP ของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
อาเซียน และอินเดีย มีมูลค่ารวมกวา่ 1/3 ของ GDP โลก โดยในอนาคต EEC จะเป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยง
กบัการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้และระเบียงตะวนัออก-ตะวนัตก ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของ
ความเช่ือมโยงมหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 
และทางตอนใตข้องประเทศจีนดว้ย  

การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคอย่างย ัง่ยืนบนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น 
มุ่งเน้นการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกให้เป็นศูนยก์ลางเช่ือมต่อเขตเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศ CLMVT (กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ เวยีดนาม และไทย) โดยจะมีไทยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจ 
8 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ศูนยก์ลางการบิน    
2.  ศูนยก์ลางการขนส่ง    
3. ศูนยก์ลางทางการคา้   
4.  ศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมการผลิตชั้นสูง    
5. ศูนยก์ลางการท่องเท่ียว  
6. ศูนยก์ลางดา้นนวตักรรมและดา้นสารสนเทศการส่ือสาร   
7. ศูนยก์ลางธุรกิจระดบัโลก        
8. มหานครแห่งอนาคต เป็นศูนยก์ลางการลงทุน การขนส่งของภูมิภาค แหล่งบุคลากร 

เป็นประตูสู่เอเชีย Gate-way to Asiaภารกิจหลกัมีการวางเป้าลงทุน 4 กลุ่ม 5 โครงการหลกั และ 15 
โครงการส าคญั แบ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็นสนามบินอู่ตะเภา และอุตสาหกรรมอากาศยาน, 
ท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ, ท่าเรือแหลมฉบงั เฟส 3, ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3, รถไฟความเร็วสูงสาย
ตะวนัออก, รถไฟทางคู่และทางหลวงสายใหม่ มอเตอร์เวย ์กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
แบ่งเป็นยานยนตอ์จัฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต,์ ปิโตรเคมีขั้นสูง และอุตสาหกรรมชีวภาพ, 
เมดิคบัฮบั (รักษาพยาบาล ยา อุปกรณ์การแพทย)์ และอาหารแห่งอนาคต กลุ่มท่ี 3 ไดแ้ก่ ท่องเท่ียว 
โดยจะสนบัสนุนการท่องเท่ียว บางแสน พทัยา สัตหีบ และระยอง กลุ่มสุดทา้ยกลุ่มท่ี 4 คือการตั้งเป้า
สร้างเมืองใหม่ ไดแ้ก่ Global Business Hub / Free Economic Zone, พฒันาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-
พทัยา-ระยอง และระบบสาธารณูปโภค น ้า-พลงังาน-ขยะ เม่ือรวมทั้ง 4 กลุ่มแลว้ จะเป็น 15 โครงการ
หลกัท่ีเป็นภารกิจตอ้งพฒันาในพื้นท่ี EEC 

การคมนาคมท่ีพร้อมและทนัสมยัในการกระจายสินคา้และรองรับผูโ้ดยสารในทุกรูปแบบ
การขนส่ง สนับสนุนการพฒันาในพื้นท่ี EEC จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานข้ึนรองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 โครงการหลักท่ีรัฐจะเร่งรัดการก่อสร้างให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมเร็วท่ีสุด ประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(2016),เขตพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกเพื่ออนาคตของ ASEAN 
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1. ขยายท่าอากาศยานอู่ตะเภา และสร้างใหเ้ป็นเมืองการบินของภาคตะวนัออก สร้างศูนยก์ารซ่อม
และสร้างเคร่ืองบินของภูมิภาค อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ารวิจยัและพฒันา (R&D) ท่ีตอ้งระดมทั้งทุนและ
คนเก่งท่ีสุดของโลกมารวมตวักนัอยูท่ี่ประเทศไทย 

โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภา พ.ศ.2558-2566 

 
ภาพประกอบที ่2  แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสนามบินอู่ตะเภา 6,500 ไร่ของกองทพัเรือ ท่ีมาภาพ : 

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ระยะที ่1 (ปี 2558 - 2560) 
เป็นการเพิ่มศกัยภาพการรองรับผูโ้ดยสารเป็น 3 ลา้นคน/ปี โดยใชอ้าคารผูโ้ดยสารท่ีมีอยู่

เดิมและอาคารผูโ้ดยสารใหม่ รวมทั้งทางวิ่ง ทางขบั ลานจอดอากาศยาน การบริการทางภาคพื้น 
ระบบเติมน ้ามนั และหอบงัคบัการบินท่ีมีอยูเ่ดิม 

ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 331 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 36 (พนมสารคาม) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ) ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 
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ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (Motorway) ระหวา่งเมืองสายพทัยา - มาบตาพุด ปรับถนนทางเขา้ - 
ออกหลกัในฝ่ังตะวนัตกของท่าอากาศยานใหส้อดคลอ้งกบัการบริการเชิงพาณิชยข์องท่าอากาศยาน 

ระยะที ่2 (ปี พ.ศ.2561 - 2563) 
เพื่อรองรับผูโ้ดยสารเป็น 5 ลา้นคน/ปี โดยการเพิ่มการด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในฝ่ังตะวนัตก

ให้มากข้ึน โดยยึดหลกั One Airport Two Mission ในการบริหารจดัการพื้นท่ีการให้บริการเชิงพาณิชย์
และความมัน่คง ภายใตก้ารดูแลของกองทพัเรือ 

ระยะที ่3 (ปี พ.ศ.2563 เปน นต้นไป) 
การศึกษาการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นท่ี Landside และ Airside รวมถึงส่ิงอ านวยความ

สะดวกในการพฒันาขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้รองรับการเติบโตของกิจการ
การบินในอนาคต 
2. สร้างรถไฟความเรนวสูงสายตะวนัออกเ้่ือมต่อ 3 สนามบิน สามารถเดินทางจากสนามบินอู่ตะเภา
ไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิภายในเวลา 45 นาที และสามารถเดินทางไปถึงสนามบินดอนเมืองไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง โดยไม่ตอ้งเปล่ียนรถการพฒันาเขตเศรษฐกิจ EEC เป็นโอกาสดีท่ีจะให้หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทบทวนและเร่งรัดการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงให้เช่ือมโยงเขา้กบัระบบรถไฟฟ้า
สายแอร์พอร์ตเรลลิงก ์Airport Rail Link  

 
ภาพประกอบที ่3  ทางหลวงหมายเลข 3126 และ เส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขา้สนามบินอู่ตะเภา 

ทีม่า : ครม.อนุมติังบฯ สร้างทางหลวงหมายเลข 3126 เขา้สนามบินอู่ตะเภา (ไทยรัฐ 6 ก.ย. 59) คมนาคม
เร่งแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานรองรับสนามบินอู่ตะเภา (ผูจ้ดัการ 22 ก.ย. 58) 
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3. การพัฒนาท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือมาบตาพุดระยะท่ี 3 ท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ และท่าเรือ
แหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ใหเ้ป็นท่าเรือชั้นน าระดบั 1 ใน 10 ของโลก 

 
ภาพประกอบที ่4 โครงการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ EEC ท่ีมาภาพ : EEC ศูนยก์ลางใหม่ของ 

 ทวปีเอเชีย 29 มิถุนายน 2017 

4. รถไฟทางคู่ ส าหรับการขนส่งสินคา้ระบบรางท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่า ท่ีจะเช่ือมการขนส่งเขา้สู่ท่าเรือ
แหลมฉบงั และท่าเรือมาบตาพุด 

2.4  ความหมายของการขนส่งสินค้า 

ดร.มณิสรา บารมี้ัย (2552) ให้ความหมายของการขนส่งว่า ‚การขนส่ง‛ เป็นกิจกรรม
ทางดา้นเศรษฐกิจอย่างหน่ึง ท่ีจะจดัให้มีการเคล่ือนยา้ยคน สัตว ์ส่ิงของ จากท่ีหน่ึงไปท่ีหน่ึง ณ 
เวลาใดเวลาหน่ึง ตามความประสงค์เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ตามความตอ้งการ ในปัจจุบนัการ
ขนส่งมีความส าคญัและส่งผลธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนของการจดัหาวตัถุดิบ การผลิตการ
ขายและการจัดจ าหน่าย ในหลายธุรกิจต้นทุนจากการขนส่งนับเป็นต้นทุนท่ีส าคญัและส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนรวมของผลิตภณัฑ์ บริการ นอกเหนือจากน้ีการขนส่งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเพิ่ม
คุณค่าของสินคา้หรือบริการการบริโภคตามท่ีตนตอ้งการเน่ืองจากการขนส่งจะช่วยน าสินคา้จาก
แหล่งผลิตผ่านมือคนกลางจนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค ดงันั้นการด าเนินธุรกิจใดๆย่อมอาศยัขนส่ง
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ทั้งส้ิน หากพิจารณาจากมุมมองทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินใดมีการขนส่งดีถนนดีและมียานพาหนะท่ี
ใชข้นส่งอยา่งเพียงพอ ยอ่มท าใหเ้กิดการล าเลียงจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดท าไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว
เป็นผลให้เศรษฐกิจทอ้งถ่ินเจริญ ดงันั้นการขนส่งจึงมีบทบาทส าคญัต่อชีวิตมนุษยไ์ม่ยิ่งหยอ่นกว่า
กิจกรรมอ่ืน 

ข้อมูลเกีย่วกบัข้อด ี- ข้อเสียของการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

อุตสาหกรรมขนส่งดว้ยรถยนต ์Motor Carrier มีความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศรถยนตมี์ความไดเ้ปรียบในการเขา้ถึงชุมชนและพื้นท่ีไดดี้กวา่รูปแบบอ่ืน ขนาดการบรรทุก
ของรถยนตมี์ปริมาณไม่มาก ท าให้ไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ขณะท่ีเรือและรถไฟมีความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุน เม่ือขนส่งในระยะไกลและขนปริมาณมาก การขนส่งดว้ยรถยนต์ พฒันา
ไปอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รถยนต์มีการพฒันาด้านเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์อย่าง
ต่อเน่ือง เคร่ืองยนตมี์ก าลงับรรทุกมากและมีความเร็วข้ึนรวมทั้งเคร่ืองยนตมี์อุปกรณ์ท่ีเช่ือถือได ้ 

ปัจจยัส าคญัในการพฒันาการขนส่งดว้ยรถยนตคื์อ เครือข่ายถนน ประเทศต่างๆลงทุนสร้าง
เครือข่ายถนนมากข้ึนและมีการปรับปรุงตลอดเวลา การลงทุนของรัฐ ท าให้รถยนต์เขา้ถึงพื้นท่ีได้
กวา้งข้ึน การขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารดว้ยรถยนตจึ์งมีอตัราเติบโตสูง, การจดัท าเน้ือหาองคค์วามรู้ 
SMEs ภายใตง้านพฒันาศูนยข์อ้มูล SMEs Knowledge Center (2557) 

ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของการใ้้รถบรรทุกขนส่งสินค้า  

ข้อได้เปรียบของรถบรรทุก : Advantage of Carrier ดงัน้ี 
1. รวดเรนว : Speed รถบรรทุกจดัเป็นการบริการขนส่งท่ีรวดเร็ว ความรวดเร็วอยูท่ี่ยานพาหนะ

ท่ีสามารถเดินทางดว้ยความเร็วสูง บรรทุกสินคา้ไดไ้ม่มาก ดงันั้นจึงใชเ้วลานอ้ยในการรวบรวมสินคา้
ให้เต็มคนั Full truck Load : FTL รวมทั้งการขนถ่ายสินคา้ข้ึนรถออกจากรถใชเ้วลานอ้ย ความรวดเร็ว
การขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซ้ือ Order Cycle Time 

2. เปน นบริการขนส่งจากที่ถึงที่ : Door-to-Door Service รถบรรทุกสามารถเดินทางไป
ตามถนนใหญ่เรือเล็กหรือแมแ้ต่ไม่มีถนน หากไม่มีส่ิงกรีดขวางหรือส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคจนเกินขีด
ความสามารถของรถบรรทุก ดงันั้นรถบรรทุกจึงสาสมารถเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ เพื่อบรรทุกและ
ขนถ่ายสินคา้ไดดี้กวา่รูปแบบการขนส่งอ่ืน 

บริการขนส่งแบบจากท่ีถึงท่ี หมายถึง การใชย้านพาหนะคนัเดียวกนั บรรทุกสินคา้จากตน้
ทางไปถึงปลายทางโดยสินคา้ไม่ตอ้งเปล่ียนถ่ายยานพาหนะ เช่นบรรทุกสินคา้จากในกรุงเทพฯ ไป
ใหลู้กคา้ท่ีเชียงใหม่โดยตรง การขนส่งรูปแบบอ่ืนจะตอ้งมีการขนถ่ายเปล่ียนยานพาหนะเช่น ขนส่ง
สินคา้จากโรงงานกรุงเทพฯไปส่งลูกคา้ท่ีเชียงใหม่ดว้ยรถไฟ บริษทัฯตอ้งขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก
ไปข้ึนรถไฟ เม่ือรถไฟถึงเชียงใหม่จะต้องขนถ่ายสินคา้ออก จากรถไฟไปข้ึนรถบรรทุกเพื่อไปส่ง
ปลายทางท่ีตอ้งการ 
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ขอ้ไดเ้ปรียบรถบรรทุกท่ีใหบ้ริการแบบจากท่ีถึงท่ี ท าให้ส่งมอบสินคา้ไดร้วดเร็วลดค่าใชจ่้าย
การขนถ่ายซ ้ าซอ้น ลดความเสียหายและสูญหายของสินคา้ระหวา่งขนถ่ายเปล่ียนยานพาหนะอีกดว้ย 

3. เครือข่ายครอบคลุม : Extensive Road Network รัฐบาลลงทุนสร้างถนนเช่ือมโยง
ภูมิภาค จงัหวดัอ าเภอและหมู่บา้น เครือข่ายถนนท่ีเช่ือมโยงกนั ท าให้รถบรรทุกเขา้ถึงไดทุ้กแห่ง 
ขณะท่ีรูปแบบการขนส่งอ่ืน มีเครือข่ายจ ากดั จึงท าใหบ้ริการจ ากดัอยูบ่างพื้นท่ี 

4. มีการแข่งขันสูง : High Competition ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขนัมากหรือนอ้ยอยูก่บั
นโยบายของแต่ละประเทศ ประเทศท่ีมีนโยบายให้ผูป้ระกอบการมากราย และอนุญาตให้มีรถบรรทุก
ส่วนบุคคล การแข่งขนัจึงมีมาก ประเทศท่ีมีการควบคลุมจ านวนผูป้ระกอบการและไม่อนุญาตให้มี
รถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขนัก็จะมีนอ้ย ปัจจุบนัประเทศส่วนใหญ่มีนโยบายผอ่นคลายกฎระเบียบ 
Deregulation การขนส่งท าให้มีการแข่งขนั ซ่ึงการแข่งขนัมีผลต่ออตัราค่าขนส่งและคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

5. ความเสียหายน้อย : Low Damage การขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกมีความรวดเร็ว สินคา้
อยูย่านพาหนะระยะสั้น ประกอบกบัถนนไดม้าตรฐาน และยานพาหนะมีระบบกนัสะเทือนดี จึงลด
ความเสียหายสินคา้ ผูรั้บสินคา้ไดรั้บสินคา้ในสภาพสมบูรณ์ ซ่ึงช่วยลดสินคา้คงคลงั 
       6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก Small Carrying รถบรรทุกขนสินคา้ได้น้อยเม่ือเปรียบ 
เทียบกบัรูปแบบการขนส่งอ่ืน ท าให้ใชเ้วลานอ้ยในการรวบรวมและส่งมอบสินคา้ รวมทั้งขนถ่าย
ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินคา้ รวมทั้งขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินคา้จึงถึงมือผูรั้บเร็ว 
ลดปริมาณสินคา้คงคลงัของลูกคา้ และเพิ่มระดบัการบริการลูกคา้ 

7. สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า : Meet Customer Requirement 
ผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกมีจ านวนมากและส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรายย่อย ท าให้
สามารถดูแลลูกคา้แต่ละรายไดม้าก ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมน้ี ยงัคงให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคงและผูส่้งของก็ยงัคาดหวงัจากผูป้ระกอบการ ท่ีจะให้การ
ตอบสนองความตอ้งการดียิง่ข้ึน 

8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ : Complete Transportation การขนส่งรูปแบบอ่ืนไม่สามารถ
ให้บริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่งแบบ
ท่าเรือถึงท่าเรือรถบรรทุกเป็นตวัเช่ือมต่อกบัรูปแบบขนส่งอ่ืน และท าให้สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า 
รถบรรทุกเป็นตวัประสานงานสากล Universal Coordinator 

ข้อเสียเปรียบรถบรรทุก : Disadvantage of Motor Carrier รถบรรทุกกนมีข้อเสียเปรียบ ดังนี ้

1. ค่าขนส่งแพง High Cost : รถบรรทุกตน้ทุนสูง โดยเฉพาะตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงน ้ ามนั 
หล่อล่ืนและค่าบ ารุงรักษา ดงันั้นค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกวา่การขนส่งแบบอ่ืน ยกเวน้ ทางอากาศ 
แต่รถบรรทุกสามารถให้บริการจากท่ีถึงท่ี จึงรถค่าใชจ่้ายขนถ่ายซ ้ าซ้อน และลดเวลาเดินทางของสินคา้ 
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ท าใหล้ดตน้ทุนคงคลงัดงันั้น บริษทัจะตอ้งพิจารณาจุดแรกระหวา่งไดก้บัเสีย Trade-offs คือระหวา่ง
ค่าระวางสูงกบัค่าใชจ่้ายสินคา้คงคลงั ท่ีลดลงเพื่อใชต้ดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง 

2. บรรทุกสินค้าได้น้อย : Low Capacity ระวางรถบรรทุกจ ากดัดว้ยความยาวสูง และน ้ าหนกั
บรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินคา้นอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งดว้ยรถไฟหรือเรือ 
อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัมีการพฒันารถบรรทุกใหมี้ความสามารถใหมี้การบรรทุกไดม้ากข้ึน เช่นรถพว่ง 

3. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ : Weather Sensitive ภูมิภาคท่ีมีพายุ ฝนตกหนกั อาจท าให้
รถบรรทุกผ่านไม่ได้ หรือตอ้งใช้ความเร็วต ่าหรือในภาวะมีภยัธรรมชาติ ท าให้ถนนถูกตดัขาด
รถบรรทุกวิง่ผา่นไม่ได ้มีผลใหก้ารส่งมอบสินคา้ล่าชา้ 

จุดเ้่ือมโยงการขนส่งทางถนน และจุดผ่านแดน 

การขนส่งสินคา้ทางถนนสามารถเช่ือมโยงกบัการขนส่งสินคา้ภายในรูปแบบเดียวกนั และ
เช่ือมโยงกบัการขนส่งสินคา้รูปแบบอ่ืน Multi-Modal ไดโ้ดยอาศยัจุดเช่ือมโยง โครงสร้างพื้นฐานทาง
ถนนท่ีดีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในเร่ืองของเวลา Transit Time และความสะดวกในการเขา้ถึงเหล่า
วตัถุดิบและสินคา้ Accessibility การขนส่งสินคา้ทางถนนสามารถเช่ือมต่อกบัการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ 
ไดห้ลากหลายรูปแบบข้ึนกบัลกัษณะของสินคา้ท่ีท าการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะมาเช่ือมต่อ
กบัการขนส่งกบัการขนส่งสินคา้ทางถนนเพื่อน าไปสู่การขนส่งรูปแบบต่างๆ ซ่ึงส่วนหน่ึงใช้รองรับ
และสนบัสนุนการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลและทางอากาศ การจดัท าเน้ือหาองค์ความรู้ 
SMEs ภายใตง้านพฒันาศูนยข์อ้มูล SMEs Knowledge Center (2557) จุดเช่ือมโยงระบบขนส่งสินคา้
หลกัของประเทศไทย 

1. สถานีขนส่งสินคา้ Truck Terminal มีหน้าท่ีรวมรวมสินคา้จากแหล่งผลิตต่างๆเพื่อส่ง
ต่อไปยงัประตูการคา้ หรือท าหน้าท่ีกระจายสินคา้มาจากประตูการคา้ไปยงัแหล่งบริโภคตามภูมิภาค
ต่างๆ ปัจจุบนัสถานีขนส่งสินคา้ของประเทศไทยภายใตก้ารดูแลของส่วนกิจการขนส่ง กรมการขนส่ง
ทางบก ไดเ้ปิดให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการขนส่งสินคา้ทางถนนรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ซ่ึง
กระจายตวัตามชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีขนส่งร่มเกล้า สถานีขนส่งคลองหลวง 
สถานีขนส่งสินคา้พุทธมณฑล 

2. สถานีตรวจและนบับรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทรลเรอร์เพื่อการส่งออก หรือ สตส. Off-Dock 
Constrainer Freight Station, CFS จดัตั้งข้ึนเพื่อยา้ยกิจกรรมในเร่ืองราวการบรรจุเขา้ตูใ้นส่วนของการ
ส่งออกท่ีบริเวณท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย ออกมาใหบ้ริการดา้นนอก และจากนั้นจึงน าสินคา้ท่ีบรรจุเขา้
ตูแ้ลว้บรรทุกข้ึนรถหัวรากไปยงัท่าเรือ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานในบริเวณท่าเรือท าไดร้วดเร็วมาก
ข้ึน และยงัเป็นการเพิ่มพื้นท่ีส าหรับพกัตูสิ้นคา้ภายนอกเขตท่าเรืออีกดว้ย 

3. โรงพกัสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบคอน
เทรนเนอร์นอกเขตท าเนียบท่าเรือ หรือ รพท. Inland Container Depot, CD ให้บริการใกลเ้คียงกบั
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ท่าเรือแต่ไม่มีกิจกรรมทางเรือมาเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การให้บริการบรรจุสินคา้เขา้ตูป้ระเภท LCL การ
ใหบ้ริการชัว่คราวส าหรับจดัเก็บสินคา้และตูสิ้นคา้ประเภท FCL การเก็บรักษาและท าความสะอาด
ตูเ้ปล่า ตลอดจนการท าพิธีการศุลกากร 

4. ยา่นกองเก็บตูสิ้นคา้ Container Yard, CY เป็นสถานีท่ีใชพ้กัตูค้อนเทรนเนอร์ในปัจจุบนั 
มีทั้งหมด 18 แห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีตั้งบริเวณถนนบางนา-บางปะกง อ าเภอเมืองและอ าเภอเมืองบางพลี
ในจงัหวดัสมุทรปราการ และบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ผูใ้ห้บริการยา่นกองเก็บตูสิ้นคา้บางรายมีพฒันาการ
ใหบ้ริการแบบครบวงจร และมีการบริการจ าท าพิธีการศุลกากรโดยผา่นระบบ EDI 

5. สถานท่ีเก็บพกัสินคา้ เป็นสถานีท่ีใชเ้ก็บรักษาสินคา้ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ Warehouse 
ไซโล Silo และห้องเยน็ Chill Room โดยในส่วนคลงัสินคา้สาธารณะ Public Warehouse ท่ีใหบ้ริการ
ทั้งหมดมี 89 แห่ง แบ่งเป็นคลงัสินคา้ขององคก์ารคลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์7 แห่ง และคลงัสินคา้ท่ี
เอกชนเป็นเจา้ของจ านวน 82 แห่ง คลงัสินคา้สาธารณะส่วนมากตั้งอยูบ่ริเวณกรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ชลบุรี และพระนครศรีอยธุยา 

การเ้่ือมโยงการขนส่งทางถนนกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

ในดา้นการขนส่งสินคา้ทางถนน ประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองต าแหน่ง เน่ืองจากมี
อาณาเขตติดต่อกบัพรหมแดนประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ คือทิศเหนือ ไดแ้ก่ ประเทศเมียนม่าร์ 
และลาว ทิศตะวนัตก ไดแ้ก่ ประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ ประเทศลาวและกมัพูชา และทิศไต ้
ไดแ้ก่ประเทศมาเลเชีย โดยรวมแลว้ประเทศไทยมีพรหมแดนติดต่อประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะยาวท่ี
สุก 2,400 กิโลเมตร รองลงมาประเทศลาว ระยะ 1,810 กิโลเมตร กมัพูชา ระยะทาง 725 กิโลเมตร และ
ประเทศมาเลเซียระยะทาง 647 กิโลเมตร นอกจากน้ีการขนส่งสินคา้ยงัสามารถเช่ือมต่อไปยงัจีนตอน
ใตท้างดา้นเหนือและเวยีดนามทางดา้นตะวนัออกไดอี้กดว้ย 

จุดผ่านแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

ประเทศไทยไดพ้ฒันากรอบความร่วมมือทวิภาคกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างเครือข่าย
การขนส่งเช่ือมโยงทางบกผา่นจุดผ่านแดนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงการขนส่ง
สินคา้ผา่นแดนนั้นจะท าการขนส่งผา่นจุดผา่นแดนระหวา่งไทยกบัประเทศเพื่อบา้น แบ่งเป็น จุดผา่น
แดนชัว่คราวและจุดผอ่นปรน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จุดผ่านแดนถาวร Permanent Crossing Point/International Check Point เป็นจุดผา่น
แดนท่ีรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศท่ีพรหมแดนติดต่อกนั ประกาศให้มีการสัญจรไป-มา ทั้ง
บุคคล ส่ิงของ และยานพาหนะ โดยทัว่ไปแลว้ จุดผา่นแดนถาวรจะมีการด าเนินงานเร่ืองพิธีการตรวจ
คนเขา้เมือง และพิธีการศุลกากรตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ เพื่อการคา้ การท่องเท่ียวและอ่ืนๆ 
ปัจจุบนัไทยมีจุดผ่านแดนถาวรกบัประเทศเพื่อนบา้นรวม 29 จุด อย่างไรก็ตามในส่วนบุคคลจาก
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ประเทศท่ีสาม เช่นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ สามารถเดินทางเขา้-ออก ทางจุดผ่านแดนถาวรได้โดยใช้
หนังสือเดินทาง แต่ในกรณีผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ทางฝ่ายลาวประกาศให้มีจุดผ่านเพียง 5 จุด
เท่านั้นท่ีอนุญาตให้บุคคลจากประเทศสามารถเดินทางเขา้-ออกลาวไดจึ้งเรียกช่ือเพื่อให้แตกต่างจาก
จุดผา่นแดนถาวร จุดอ่ืนๆวา่เป็นด่านสากล 

2. จุดผ่านแดน้่ัวคราว/จุดผ่อนปรน รวม 42 แห่ง โดยแยกเป็นไทย-พม่า 11 แห่ง ไทย-ลาว 
21 แห่ง และไทยกมัพูชา 10 แห่ง โดยจุดผา่นแดนชัว่คราว Temporary Crossing Point เป็นจุดผา่นแดน
ท่ีเปิดเป็นการเฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉินจ าเป็นเฉพาะคราวเท่านั้น ไม่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจการคา้ และ
ในบริเวณนั้นหรือบริเวณใกลเ้คียงไม่มีจุดผา่นแดนประเภทอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถใช ้หรือไม่เหมาะ
กบัการใช้ดว้ยเหตุผลต่างๆ และเม่ือครบก าหนดเวลาหรือบรรลุวตัถุประสงค์แลว้ จะปิดจุดผ่านแดน
ชัว่คราวทนัที เช่น การส่งอพยพกลบัประเทศ การส่งสินคา้ช่วยเหลือประชาชนของประเทศเพื่อนบา้น
ขององคก์รระหวา่งประเทศเป็นตน้  

ส่วนจุดผอ่นปรนหรือจุดผอ่นปรนการคา้ Check Point For Border Trade เป็นจุดท่ีจงัหวดั
ชายแดนผอ่นปรนใหมี้การคา้บริเวณชายแดนในพื้นท่ี และประเภทสินคา้ท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับสินคา้เล็กๆนอ้ยๆท่ีจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้งสองประเทศ 

เส้นทางเ้่ือมโยงระหว่างภูมิภาคตามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผ่าน ได้แก่ 

เส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 เช่ือมโยงทะเลจีนใตก้บัทะเลอนัดามนั ผา่นพม่า ไทย  
ลาวและเวยีดนาม (เมาะละเหม่ง-เมียวะดี-แม่สอด-มุกดาการ-สะหวนันะเขต-เว-้ดานงั) 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ R3W เป็นเส้นทางระหวา่งประเทศไทย-พม่า-จีนตอนใต ้(เชียงตุง-
ท่าข้ีเหล็ก-แม่สาย) 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ R3E เป็นเส้นทางระหวา่งประเทศไทย-ลาว-จีนตอนใต ้(คุณหมิง-
หว้ยทราย-เชียงของ) 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ R1 เช่ือมโยงเส้นทางระหวา่งประเทศไทย-กมัพูชา-เวียดนาม (อรัญประเทศ-
ปอยเปรต-พนมเปญ-โฮจิมินซิต้ี) 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ R10 ระหว่างประเทศไทย-กมัพูชา (ตราด-เกาะกง-นามคาน) จะเห็นไดว้่า
ประเทศไทยมีโอกาสท่ีพฒันาเพื่อเป็นศูนยก์ลางดา้นโลจิสติกส์ไดเ้น่ืองจากความไดเ้ปรียบทางดา้น
ยุทธศาสตร์ท่ีดี อย่างไรก็ตามาไทยยงัคงตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดคลอ้ง
กบัการพฒันาบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโลจิสติกส์ดา้นอ่ืนๆ 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์, พิมลพรรณ เรพเพอร์, กฤษดา อคัรพทัธยากุล, วิระศกัด์ิ ฮาดดา, สุเมธ 
ทรงวชัราภรณ์ และวสุเชษฐ์ โสภนเสถียร ศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการ
พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม 
2556 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชียบทความน้ีเสนอรายงานการศึกษาการ เตรียมความ
พร้อมในการพฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียนองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางในสามดา้น 
ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียน 

ปัจจยัการบริหารงาน และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพฒันาองค์การสู่ประชาคม
อาเซียน คณะผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก กลุ่มตวัอยา่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 310 ผลการศึกษาพบวา่ การเตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลางและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นองคก์าร, ดา้นกระบวนการ, ดา้นเทคโนโลยีและดา้นกลยุทธ์อยูใ่น
ระดบัปานกลางทั้งหมด ปัจจยัการบริหารในการเตรียมความพร้อมฯ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมไดแ้ก่ อายุ, การศึกษา, 
รายได,้และระยะเวลาในการท างาน ปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความส าคญัต่อการเตรียมความพร้อมฯ
เรียงจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ, ดา้นบุคลากร, ดา้นงบประมาณ, และ
ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ และยงัพบวา่ ปัจจยัดา้นงบประมาณและการจดัการมีอิทธิพลทางออ้มต่อการ
เตรียมความพร้อม แนวทางการเตรียมความพร้อมในการพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนคือองค์กรควรวางแผนการบริหารงานตามความเหมาะสมของพื้นท่ี เนน้การบูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนให้ความรู้ ความเขา้ใจ ถึงวตัถุประสงค ์บทบาท หนา้ท่ี 
การเพิ่มโครงสร้างหน่วยงานในองคก์รท่ีดูแลเก่ียวกบัอาเซียนโดยเฉพาะให้สอดคลอ้งกบับริบทของ
พื้นท่ี และควรสร้างองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
อาเซียนใหก้บัคนในชุมชน 
        ธนสิน จนัทเดช ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาโปรแกรมการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวแผนกบริการส่วนหน้า เพื่อการแข่งขนัในประชาคมอาเซียน สถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ผลการศึกษาพบวา่ดา้นความรู้ความสามารถ 
(Knowledge and Skills) ดา้นความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารผูป้ระกอบการมี
ความเห็นวา่บุคลากรตอ้งปรับปรุงเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร เน่ืองจากระดบัภาษาองักฤษ
ของบุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีเป็นมาตรฐาน  ดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
การจบัประเด็นในเร่ืองงาน ท่ีประชุมให้ความเห็นว่าบณัฑิตจบใหม่ หรือบุคลากรท่ีเพิ่งกา้วเขา้สู่การ
ท างานเป็นคร้ังแรก มกัจะไม่สามารถ จบัประเด็นการท างาน ประเด็นเร่ืองงานในหน้าท่ี หรืองานท่ี
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ไดรั้บมอบหมาย ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(Attributes) ดา้นความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นคนไทยท่ีดี แมจ้ะส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้แต่ก็ส่ือสารดว้ยคุณลกัษณะของความ
เป็นคนไทย  ดา้นความกลา้ในการแสดงออกบณัฑิตบางคนไม่เช่ือมัน่ในความสามารถของตน ก็ไม่
กลา้น าเสนอ ไม่กลา้ส่ือสาร มหาวทิยาลยัควรพฒันาในเร่ืองน้ี 
        ค าวิไล เพง็พิลาวงศ์, กญัจนวลยั นนทแกว้, วรรณวิชนี ถนอมชาติ Vol 11, No 1 (2558) 
วารสารการศึกษาและพฒันาสังคม การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของบุคลากรใน
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเตรียมความพร้อม
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารในกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ 
สปป.ลาว มีความคิดเห็นเก่ียวสมรรถนะหลกัทั้ง 12 ดา้น เม่ือเรียงระดบัโดยค่าเฉล่ีย พบวา่ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ดา้นจรรยาบรรณและความซ่ือสัตย ์รองลงมาดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ดา้น
ความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อนโยบาย เป็นอบัดบั 3 ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการท างานขา้มวฒันธรรมและความหลากหลาย ดา้น
การบริการท่ีดี ด้านการส่ือสาร ด้านภาษา องักฤษ และภาษาอาเซียน และดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาและปัจจยัการท างาน
ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานหน่วยงานท่ีสังกดัและประสบการณ์ในการท างานแต่ละต าแหน่ง มีความคิดเห็น
เก่ียวกบั 12 ดา้น พบวา่ สมรรถนะหลกัดา้นความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อนโยบาย มีระดบัความส าคญัเป็น
อนัดบัแรก รองลงมา คือ ด้านภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน ดา้นการบริการท่ีดีอยู่ในล าดบัท่ี 3 
ดา้นจรรยาบรรณและความซ่ือสัตยอ์ยูใ่นล าดบัท่ี 4 ดา้นการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นล าดบั
ท่ี 5 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นล าดบัท่ี 6 ดา้นการท างานขา้มวฒันธรรมและความหลากหลาย 
อยูใ่นล าดบัท่ี 7 ดา้นการส่ือสารอยูใ่นล าดบัท่ี 8 ดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นล าดบัท่ี 9 ดา้นการท างานเป็นทีม
อยูใ่นล าดบัท่ี 10 ดา้นการมุ่งผมสัมฤทธ์ิอยูใ่นล าดบัท่ี 11 ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ
อยูใ่นล าดบัท่ี 10 
        เพียงพิศ บรรจงจิตต์, เมธินี วงศว์านิช รัมภกาภรณ์, พนิต เข็มทอง Vol 30, No 3 (2015) 
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทศัน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์  ศึกษาสมรรถนะและ
ความตอ้งการสมรรถนะในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีจ าเป็นของครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครู กรุงเทพมหานครสังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) โดยมุ่งศึกษาสมรรถนะ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ 2) ดา้นทกัษะ 3) ดา้นเจตคติและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอนในวิทยาลยั
หมู่บา้นครู จ  านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณค่าสถิติท่ีใช้ คือ ค่า
แจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละและขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรู้ส่วนใหญ่มีระดบัสมรรถนะอยู่ในระดบัปานกลางและส่วนใหญ่มี
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ระดบัสมรรถนะท่ีตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นทกัษะส่วนใหญ่มีระดบัสมรรถนะอยูใ่นระดบั
มากและส่วนใหญ่มีระดบัความตอ้งการสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกจากนั้นดา้นเจตคติและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสมส่วนใหญ่มีระดบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นอยูใ่นระดบัมากและส่วนใหญ่มีระดบัความ
ตอ้งการสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
        ทิพยพ์าพร มหาสินไพศาล การเตรียมความพร้อมนกัส่ือสารองค์กรในการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน Vol 4 (2013) การเตรียมความพร้อมท่ีส าคญัของนกัส่ือสารองคก์รในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน วารสารปัญญาภิวฒัน์ คือ การมีความรู้และทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษท่ีดี การมี
ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพื่อนบา้น การเรียนรู้เร่ืองการท างาน
ในวฒันธรรมขา้มชาติ เพื่อให้นกัส่ือสารองคก์รยุคใหม่ มีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการใชชี้วิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงวิถีการท างานของประเทศอาเซียน ทกัษะทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และกระแสการใชส่ื้อดา้น Social media เป็นเร่ืองท่ีมาแรงและหลีกเล่ียงไม่ได ้
เพราะฉะนั้น การพฒันาทกัษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่ง โดยท่ียิ่งมี
ความรู้ในเร่ืองดงักล่าวมากเท่าไร ยิ่งถือเป็น "มูลค่าเพิ่ม" ให้กบัตวันกัส่ือสารองค์กรมากข้ึนเท่านั้น 
นอกจากน้ี นกัส่ือสารองคก์รควรเป็นผูท่ี้มีความเป็นผูน้ า มีความคิดสร้างสรรค ์ชอบและกลา้ท่ีจะคิด
อะไรใหม่ๆ และเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น และการเปิดรับข่าวสารจากหลายๆ ส่ือ คุณลกัษณะ
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งเสริมสร้างและปลูกฝังให้อยู่ในจิตวิญญาณของอาชีพนกัส่ือสารองคก์รอย่าง
ย ัง่ยนื 
        ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ,์ พิมลพรรณ เรพเพอร์, กฤษดา อคัรพทัธยากุล, วิระศกัด์ิ ฮาดดา, สุเมธ 
ทรงวชัราภรณ์, วสุเชษฐ์ โสภนเสถียร Vol 3, No 2 (2013) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และการพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
ฉบบัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์บทความน้ีเสนอรายงานการศึกษาการ เตรียมความพร้อมในการ
พฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียนองคก์าร บริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางในสามดา้น ไดแ้ก่ การ 
เตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจยัการบริหารงาน และแนวทางการ
เตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียน คณะผูว้จิยั ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจาก กลุ่มตวัอย่างองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 310 ตวัอย่าง โดยสุ่มจาก ประชากร
ประกอบดว้ย คณะผูบ้ริหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง จ านวนทั้งหมด 1,359 อบต. 
ใน 21 จงัหวดั ผลการศึกษาพบวา่ การเตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์ารสู่ประชาคมอาเซียน
ขององค์การ บริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางในภาพรวมมีการปฏิบติั อยู่ในระดบัปานกลางและ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นองคก์าร, ดา้นกระบวนการ, ดา้นเทคโนโลยีและดา้นกลยุทธ์อยู่
ในระดบัปานกลางทั้งหมด ปัจจยัการบริหาร ในการเตรียมความพร้อมฯ พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กบั การเตรียมความพร้อมไดแ้ก่ อายุ, 
การศึกษา, รายได,้ และระยะเวลาในการท างาน ปัจจยัทางการบริหารท่ีมีความ ส าคญัต่อการเตรียม
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ความพร้อมฯ เรียงจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ, ดา้นบุคลากร, ดา้น 
งบประมาณ, และดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ และยงัพบว่าปัจจยัดา้นงบประมาณ และการจดัการมี
อิทธิพลทางออ้ม ต่อการเตรียมความพร้อม แนวทางการเตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์รแห่ง
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน คือองคก์รควรวางแผนการบริหารงานตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
เน้นการบูรณาการการท างานของหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึง
วตัถุประสงค์ บทบาท หน้าท่ี การเพิ่มโครงสร้างหน่วยงานในองค์กร ท่ีดูแลเก่ียวกับอาเซียน
โดยเฉพาะให้สอดคล้องกบับริบทของพื้นท่ี และควรสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองและควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนใหก้บัคนในชุมชน 
        รัฐภูมิ ฉตัรวิโรจน์, อ.ดร.ปิยพงษ ์สุเมตติกุล Vol 9, No 3 (2014) การบริหารบุคลากรครูไทย
ให้มีทกัษะภาษาองักฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ 1) ดา้นการวางแผนและการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากรท่ีพบโรงเรียน
วางแผนอตัราก าลงัครูไทยและครูต่างชาติจดัการสอนหลกัสูตร “Modern Language Program” “MLP” 
และหลกัสูตร English Program (EP) รับครูต่างชาติและครูไทยโดยการสอบสัมภาษณ์ภาษาองักฤษทุก
วิชาเอก ส่วนปัญหาท่ีพบคือดา้นการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากรครูไทยนอกจากวิชาเอกองักฤษ
ขาดทกัษะภาษาองักฤษ และครูต่างชาติปฏิบติัหนา้ท่ีในระยะสั้นไม่ต่อเน่ือง 2) ดา้นการพฒันาบุคลากร
ท่ีพบ คือการสนับสนุนครูไทยได้พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ โดยจดัสอนนอกเวลา แบ่งตามระดับ
ความรู้ภาษาองักฤษใหก้บัครูไทย และส่งไปฝึกอบรมในต่างประเทศ จนสามารถเป็น Pure Teacher 
ท่ีสอนหลกัสูตร “MLP” โดยไม่ตอ้งสอนร่วมกบัครูชาวต่างชาติเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ
คดัเลือก ส่วนปัญหาท่ีพบคือบุคลากรครูไทยท่ีเป็น Pure Teacher มียงัจ านวนนอ้ย 3) ดา้นการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีพบการปฏิบติั  คือ การให้ค่าตอบแทนครูไทยท่ีเป็น Pure Teacher มีการ
สร้างขวญัก าลงัใจโดยมอบของขวญัในโอกาสต่างๆ ซ่ึงไม่พบปัญหาดา้นน้ี 4) ดา้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีพบการปฏิบติั คือ การประเมินทกัษะภาษาองักฤษโดยใช้ การทดสอบ IELTS คะแนน
ตั้งแต่ 6.0 ข้ึนไป จึงไดค้ดัเลือกเป็น Pure Teacher และมีการประเมิน Pure teacher จากการสอน 
Teaching Methodology, Teaching Aid และการท า Classroom Research โดยกรรมการทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นการจดัระดบั A กบั B ค่าตอบแทน ของกลุ่ม A จะไดค้่าตอบแทนมากท่ีสุด นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการประเมินทกัษะภาษาองักฤษของครูไทย ผูป้กครองมีความพึงพอใจในการประเมิน
ทกัษะภาษาองักฤษของครูไทยมาก ปัญหาท่ีพบคือครูไทยวิชาเอกอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ ผ่านการ
ทดสอบ IELTS ไดย้าก 
   ศุภคัรจิรา พรหมสุวชิา, ธนวฒัน์ พิมลจินดา, ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค Vol 10, No 1 (2557)  
การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
วารสารการศึกษาและพฒันาสังคม มหาวิทยาลยับูรพา  ผลการวิจยัพบวา่ 1. การเตรียมความพร้อม
เพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ตามความคิดเห็นของ
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อาจารยผ์ูส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
ดา้นกฎระเบียบต่างๆ ดา้นบุคลากร ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
และดา้นอาคารสถานที่ ตามล าดบั 2. แนวทางการเตรียมความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ ไดแ้ก่ 
1) ดา้นวิชาการ ควรพฒันาหลกัสูตรให้รองรับประชาคมอาเซียน และแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความ
เป็นครูไทย 2) ดา้นบุคลากร ควรมีโครงการแลกเปล่ียน หมุนเวียนอาจารย ์และสนบัสนุนให้บุคลากร
ส่ือสารกบันิสิตต่างชาติได ้3) ดา้นงบประมาณ ควรจดัสรรงบประมาณโดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
และตอบสนองต่อแผนยทุธศาสตร์ของคณะ 4) ดา้นกฎระเบียบต่างๆ ควรปรับปรุงระบบการรับนิสิต
ให้เป็นระบบออนไลน์ และออกใบประกอบวิชาชีพครูที่สามารถใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนได ้
5) ดา้นอาคารสถานท่ี ควรจดัเตรียมสถานท่ีเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา เพิ่มอาหารนานาชาติ
และจุดเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 6) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ควรจดัตั้งศูนยส์ าหรับ
ใหบ้ริการ และดูแลใหค้  าปรึกษาแก่นิสิตต่างชาติโดยเฉพาะ 
        อารีรัตน์ แก้วศรี 2556 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา : ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
วารสารงานวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความรู้ ระดบั
ความพร้อมและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจา้หน้าท่ี
จดัเก็บภาษีของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ เจา้หน้าท่ีจดัเก็บภาษีอากรพื้นท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จ านวน 330 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t-test, One-Way ANOVA, Least - Significant Different (LSD) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระดบัปานกลาง ความพร้อม ดา้นภาษา ดา้นภาษี ดา้นวิชาชีพบญัชี และดา้นกฎหมาย อยูใ่น
ระดบัต ่ามาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุและการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมในด้าน
ภาษา และด้านภาษีในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนัส่วนประสบการณ์ท างาน
ทางดา้นการจดัเก็บภาษีมีผลต่อความพร้อมทางดา้นวิชาชีพบญัชี ดา้นภาษา และดา้นภาษี และพบว่า
ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษี
ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีในดา้น
วชิาชีพและดา้นกฎหมายอยูใ่นระดบัต ่ามากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 รจนา ขุนแกว้, มทันชยั สุทธิพนัธ์ Vol 32, No 1 (2015) ความพร้อมของนกัศึกษาสาขาการ
บญัชีในมหาวิทยาลยัในจงัหวดั สงขลาสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบั ความส าคญัของ
ปัจจยัท่ีมี ผลต่อการพฒันาศกัยภาพและศึกษาความพร้อมของนกัศึกษาสาขาการบญัชีต่อ ความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั แปร ดงักล่าว โดยใชแ้บบสอบ 
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ถามในการเก็บขอ้มูล จานวน 344 คน และใชส้ถิติท่ีใช้ วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา มีความพร้อมเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
โดยปัจจยัท่ีให ้ความส าคญัและมีความพร้อมมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นการปฏิบติังานดว้ยความ ซ่ือสัตย์
สุจริต การปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบญัชี 
ในทางกลับกันพบว่าปัจจัยท่ีให้ความส าคัญและมีความพร้อม น้อยท่ีสุดคือ ทักษะในด้าน
ภาษาองักฤษและด้านความรู้และทกัษะในด้านภาษาอ่ืนๆ เช่น มาลายู ภาษาจีน เป็นตน้ อีกทั้งการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ยงัพบวา่ สถาบนัการศึกษา และเกรดเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมของ
นกัศึกษาอยา่ง มีนยัส าคญั ผลการศึกษาดงักล่าวสามารถลบัความส าคญัในการพฒันา ซ่ึงอาจ เร่ิมจาก
ปัจจยัท่ีมีความพร้อมนอ้ย คือทกัษะในภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดจุดอ่อนของ
บุคลากรสาขาวชิาชีพบญัชีไทย โดยจะตอ้งอาศยัความ ร่วมมือกนัของภาครัฐและภาคเอกชน 
        ณัฐชญา น่วมเรือง ความรู้ ความพร้อมและความตอ้งการของบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อ
รองรับการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา พยาบาล
วชิาชีพของโรงพยาบาลภาครัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วารสารงานวจิยัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความรู้และความพร้อมเพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ย
แรงงานในภาพรวม ของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ อายขุองพยาบาลวชิาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความรู้ แต่มีผล
ต่อความพร้อมและความตอ้งการ ส่วนประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างมีผลต่อความรู้ ความพร้อม
และความตอ้งการ การทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ความรู้ในการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรีตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัความพร้อม แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการ ส่วนความพร้อมมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัความตอ้งการใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ยแรงงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ข้อมูลเกีย่วกบับริษัทดาวตะวนัออกจ ากดั 
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บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั บริการรถบรรทุกขนส่งสินคา้ทัว่ไป ราคามาตรฐาน บริการ

คุณภาพตรงต่อเวลา รักษาสินคา้ บริการรถปิคอพั 6 ลอ้กลาง 6 ลอ้ใหญ่ 10 ลอ้ รถบสั รถเฮ๊ียบ และ
รถเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ไวบ้ริการขนส่งสินคา้ทัว่ไปบริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2530 
เร่ิมตน้จากการให้บริการ ทางดา้นรถบรรทุกขนส่งสินคา้เพียงไม่ก่ีประเภท ให้บริการลูกคา้เพื่อ
ขนส่งสินคา้ ทัว่ไป อาทิเช่น บรรจุภณัฑอ์าหาร, อะไหล่รถยนต ์และอ่ืนๆ ต่อมาดว้ยธุรกิจท่ีขยายตวั
และการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึน เราจึงเพิ่ม ศกัยภาพในการให้บริการทางดา้นรถบรรทุกสินคา้
ท่ีหลากหลายข้ึน โดยใหบ้ริการ ทั้ง รถบรรทุกปิคอพั, รถบรรทุกปิคอพัจมัโบ,้ รถบรรทุก 6 ลอ้กลาง
(เปลือย,ตู)้, รถ บรรทุก 6 ลอ้ใหญ่(เปลือย,ตู)้, รถบรรทุก 10 ลอ้(เปลือย,ตู)้, รถบรรทุกเฮ๊ียบ, รถหวั 
ลาก 18 ลอ้, รถตูรั้บส่งพนกังาน และรถบสัรับส่งพนกังาน รวมกวา่ 220 คนั ไวใ้ห้ บริการบริษทัผู ้
ว่าจา้งและท าการขนส่งได้ทัว่ประเทศ จึงท าให้เรามีลูกคา้ผูใ้ห้ความ ไวว้างใจมากกว่า 40 บริษทั  
ตลอดระยะเวลามากกวา่ 20 ปีท่ีผา่นมา ท าให้เราเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น การให้บริการรถบรรทุก
ขนส่งสินคา้ โดยเราไดมี้ผลงานและบริการเป็นท่ียอมรับ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาจนถึง
ปัจจุบนัปัจจุบนั จนขยายองค์กรย่อยออก มาเป็นบริษทัลูก คือ บริษทั เอ็มเพอเรอร์ ทรานสปอร์ต 
จ ากดั เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหง้าน คล่องตวัมากยิง่ข้ึน ซ่ึงทั้งสองบริษทัฯเสมือนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ประเภทและจ านวนรถบรรทุกขนส่งสินคา้รถบรรทุกปิคอพั 32 คนั รถบรรทุก 4 ลอ้ 11 คนั รถบรรทุก 
6 ลอ้กลาง 19 คนัรถบรรทุก 6 ลอ้ใหญ่ 99 คนัรถบรรทุก 10 ลอ้  45 คนั รถบรรทุก 10 ลอ้พ่วง 4 คนั 
รถเทรลเลอร์ 4 คนั รถเฮ๊ียบ 2 คนั รถบสั รับ-ส่งพนักงาน 2 คนัรถตู ้รับ-ส่งพนักงาน 2 คนั รวม
ทั้งหมด 220 คนั 
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ข้อก าหนดของรถบรรทุกสินค้าทุกคัน 

1. ตอ้งท าประกนัอุบติัเหตุ        
2.  ตอ้งท าประกนัสินคา้    
3. ประกนัผูข้บัข่ี และตอ้งคอยตรวจเช็ควนัหมดอายปุระกนัภยั   
4. รถบรรทุกทุกคนั ตอ้งติดเคร่ืองมือติดตามรถหรือ GPS (TRACKING SYSTEM) เพื่อ

เป็นการสร้างความมัน่ใจและความชดัเจนในการ ติดตามรถบรรทุกไดอ้ยา่งแม่นย  า  
5. พนกังานขบัรถตอ้งมีโทรศพัทมื์อถือและตอ้งเปิดเคร่ืองไวต้ลอดเวลา เพื่อการติดต่อท่ี

รวดเร็ว     

 

ภาพประกอบที ่7 การอบรมพนกังานใชถ้งัดบัเพลิงประจ ารถท่ีมา : DAOTAWANOOK CO.,LTD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


