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สูงกว่า จะปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานจัดซื้อ 
คิดเป็นร้อยละ 50.1 สําหรับผู้จบการศึกษาใน
ระดับ ปวช./ปวส. จะปฏิบัติงานในตําแหน่งการ
จัดการคลังสินค้า คิดเป็นร้อยละ 41.5 ส่วนผู้ที่จบ
การศึกษาระดับตํ่ากว่า ปวช. จะปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งการจัดส่งสินค้า คิดเป็นร้อยละ 52.6 

 พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน 

สํ าหรับจํ านวนพนักงานหรือลูกจ้ า ง    
รายวันที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์นั้น  พบว่า    
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานคลังสินค้า
จํานวน 27,625 คน (ร้อยละ 57.4) รองลงมา
ปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานจัดส่งจํานวน 
18,885 คน (ร้อยละ 39.3) และพนักงานจัดซื้อ
จํานวน 1,582 คน (ร้อยละ 3.3) 

หากพิจารณาตามระดับการศึกษาของ
พนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏิบัติงานด้าน      
โลจิสติกส์ จะเห็นได้ว่าจบการศึกษาระดับตํ่ากว่า 
ปวช. มากที่สุด จํานวน 41,030 คน (ร้อยละ 
85.3) ในจํานวนนี้จะเป็นพนักงานคลังสินค้า    
มากถึงร้อยละ 59.1  
 
55. .   ค่าตอบแทนค่าตอบแทนของของบุคลากรบุคลากรระดับผู้จัดการกลุ่มระดับผู้จัดการกลุ่ม

งานด้านโลจิสติกส์งานด้านโลจิสติกส์    
เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้จัดการ

กลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ งานจัดซื้อ งานจัดส่ง 
และงานคลังสินค้า กับค่าตอบแทนของผู้จัดการ
งานการตลาด/การขาย พบว่า สถานประกอบการ
ภาคการค้าฯ ส่วนใหญ่ จ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ผู้จัดการกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์น้อยกว่าผู้จัดการ
งานการตลาด/การขาย (งานจัดซื้อร้อยละ 86.6 
งานจัดส่งร้อยละ 90.7 และงานคลังสินค้าร้อยละ 
89.2) ส่วนสถานประกอบการภาคการค้าฯ ที่จ่าย
ค่าตอบแทนให้ผู้จัดการกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์
มากกว่าผู้จัดการงานการตลาด/การขาย (งานจัดซื้อ
ร้อยละ 3.7 งานจัดส่ งร้อยละ 2.9 และงาน
คลังสินค้าร้อยละ 4.3) (แผนภูมิ 4) 

แผนภูมิ 4  ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า  
ที่จ่ายค่าตอบแทนให้ ผู้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์เทียบกับค่าตอบแทนของ
ผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สถานประกอบการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์มากกว่าผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 

 สถานประกอบการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์เท่ากับผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 

 สถานประกอบการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์น้อยกว่าผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 

  
66. .   การจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์การจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์  
 
แผนภูมิ 5  ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้าที่มี

การจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์
กับบุคลากร 

 
 
 
 
 
  
  
  
  

จากการสํารวจ พบว่า สถานประกอบการ
ภาคการค้าฯ ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบาย
ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้าน  
โลจิสติกส์ สําหรับสถานประกอบการที่ส่งบุคลากร

86.6 90.7 89.2

9.7 6.4 6.5
3.7 2.9 4.3
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งานจัดซื้อ งานจัดส่ง งานคลังสินค้า

ร้อยละ 

กลุ่มงาน 
ด้านโลจิสติกส์ 

18.5%81.5%

ไม่ม ี
การจัดอบรม 
ให้บุคลากร 

ม ี
การจัดอบรม 
ให้บุคลากร 

           =  54,743 คน/ปี 
 
           =  3,215.4 บาท/คน/ปี 



 

เข้ารับการฝึกอบรมมีเพียงร้อยละ 18.5 ของ
จํานวนสถานประกอบการทั้งหมด ส่วนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมและงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของสถานประกอบการนั้น พบว่า ใน
ปี 2556 สถานประกอบการภาคการค้าทั่วประเทศ  
มี บุคลากรที่ เข้ ารับการอบรมด้านโลจิส ติกส์  
จํานวน 54,743 คนต่อปี โดยใช้งบประมาณ/
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,215.4 บาท/คน/ปี  

 
77. .   การว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนินการการว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนินการ

ด้านโลจิสติกส์ด้านโลจิสติกส์  
 
แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า

ที่ว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนินการ
ด้านโลจิสติกส์ จําแนกตามกิจกรรมด้าน  
โลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

กิ จ ก ร ร ม ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ที่ ส ถ า น -
ประกอบการภาคการค้าฯ ว่าจ้างผู้ประกอบการ
ภายนอกดําเนินการมากที่สุด คือ การจัดส่งสินค้า
(ร้อยละ 61.0) รองลงมาคือ การจัดการคลังสินค้า 
ร้อยละ 20.9 และพิธีการศุลกากร ร้อยละ 20.5 
ส่วนการจัดการสินค้าคงคลัง และการบรรจุสินค้า 
คิดเป็นร้อยละ 18.8 และร้อยละ 12.5 ตามลําดับ 

88. .   การลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์การลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ    
โลจิสติกส์โลจิสติกส์  
 อุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ 

 ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ภ า ค ก า ร ค้ า ฯ         
ทั่วประเทศ ประมาณร้อยละ 20.2 มีการลงทุนใน
อุปกรณ์ เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ โดยสถาน -
ประกอบการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.3)    
มีสัดส่วนการลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องมือด้าน      
โลจิสติกส์น้อยกว่า 10% รองลงมาเป็นสถาน-
ประกอบการที่มีการลงทุนระหว่าง 10 – 20%  
คิดเป็นร้อยละ 32.2 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 19.5  
มีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่า 20% (แผนภูมิ 7) 
 
แผนภูมิ 7  ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า 

จําแนกตามสัดส่วนการลงทุนในอุปกรณ์
เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ 

 
สัดส่วน 

การลงทุน ร้อยละ

< 10% 48.3 
10 - 20% 32.2 
21 - 30% 10.9 
31 - 40% 3.6 
> 40% 5.0 

 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ    

โลจิสติกส์ 

 สําหรับการลงทุนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ของสถาน-
ประกอบการภาคการค้าฯ ทั่วประเทศ (แผนภูมิ 8) 
พบว่า มีสถานประกอบการภาคการค้าฯ เพียง 
ร้ อยละ  16 .4  มีการลงทุน ใน เรื่ อ งดั งกล่ าว        
โดยสถานประกอบการในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
47.1) มีสัดส่วนการลงทุนในซอฟต์แวร์ ด้าน       
โลจิสติกส์ น้อยกว่า 10% รองลงมาเป็นสถาน-
ประกอบการที่มีการลงทุนระหว่าง 10 - 20%   
คิดเป็นร้อยละ 30.3 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12.9  
มีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่า 20% 

กิจกรรม 

0.2

12.5

18.8

20.5

20.9

61.0

0 20 40 60 80 100

อื่นๆ

การบรรจุสินค้า

การจัดการสินค้าคงคลงั

พิธีการศุลกากร

การจัดการคลังสินค้า

การจัดส่งสินค้า

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม

ร้อยละ 

ม ี 
20.2% 

ไม่ม ี 
79.8%
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ด้านโลจิส
ภาคการ
การลงทุน
ร้อยละ 
การลงทุ
ร้อยละ 9
 
99. . สรุปผสรุปผ
  
ระบบโล
สถานปร
ธุรกิจกา
ต้ังแต่ 16
แห่ง พบ
อยู่จํานว
ของจําน
เป็นพนั
148,05
จํานวน 
ระดับตํ่า
พนักงาน
สูงถึงร้อย

ไม่ม ี 
83.6% 

หมายเหต

8  ร้อยละของ
จําแนกตาม
เทคโนโลยี
โลจิสติกส์ 

หากพิจารณ
สติกส์ นั้น จะ
รค้าฯ ส่วนให
นในเรื่องดังกล
24.0 เป็นสถ
ทุนระหว่าง 1
9.8 มีสัดส่วนก

ผลผลและและข้อเสนข้อเสน
ผลจากการสํ
ลจิสติกส์ภาค
ระกอบการภ
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กว่า ปวช. โด

นคลังสินค้าที่ม
ยละ 50  

<10

10-20

21-30

31-40

>40

ม ี 
16.4% 

สัดส่วน 
การลงทนุ

ตุ : สถานประกอบ

สถานประกอบ
มสัดส่วนการ
ยีสารสนเทศเ

ณาการลงทุน
ะเห็นได้ว่าสถา
ญ่ (ร้อยละ 4
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การที่มีสัดส่ว
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ร้อยละ 

47.1
46.2

50

แวร์

ต์แวร์

1 ข้อ

สําหรับ
ถานประกอบ
ระกอบการ
จกรรมด้านโล
ว่าจ้างผู้ประ
ลจิสติกส์ให้นั้น
องการจัดส่ง
ธีการศุ ลกา

ช่ียวชาญในกา
นอกจ

ห้ภาครัฐช่วย
ระกอบการไ
วนใหญ่ต้องก
วามรู้ด้านโลจิ
ปกรณ์ด้านโล
าปรึกษา เปน็

าราง 2  ข้อมู
โลจิส

ราย
จํานวนสถานประก
ต้ังแต่ 16 คนขึ้นไป
สัดสว่นของบุคลา
    ต่อบุคลากรท
ระดับการศึกษาข
      พนักงาน/
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              -  อื่
      พนักงาน/
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              -  ป
              -  อื่
สัดสว่นของบุคลา
    โลจิสตกิส์ตอ่
    ดา้นโลจสิตกิ
งบประมาณ/ค่าใ
    โลจิสตกิส์ เฉ
    ฝกึอบรม (บา

บการจัดการง
บการภาคกา
รมากกว่าร้อ
ลจิสติกส์เอง ส
กอบการภาย
น ส่วนใหญ่จ
สินค้า การจั
ากร  ซึ่ ง เป็น
ารดําเนินการ 
ากนี้ในเรื่องข
ยเหลือด้านโ
ด้แสดงความ
ารให้รัฐจัดให้

จสิติกส์แก่บุคล
จิสติกส์ และ

นต้น 

ลที่สําคัญด้าน
ติกส์ของสถาน

ยการข้อมูลที่สาํ
กอบการภาคการค้
ป (แห่ง) 
ากรท่ีปฏิบัตงิานด
ท้ังหมด (คน) 
ของบุคลากรดา้น
/ลูกจา้งรายเดือน
รญิญาตร ี
วช./ปวส. 
น ๆ เช่น ต่าํกวา่
/ลูกจา้งรายวัน 
รญิญาตร ี
วช./ปวส. 
น ๆ เช่น ต่าํกวา่
ากรท่ีผ่านการฝึก
อบุคลากรท่ีปฏิบัติ
กส์ (คน) 
ใช้จ่ายในการฝึกอ
ฉลี่ยต่อบุคลากรที
าท/คน) 

งานด้านโลจิส
ารค้าฯ พบว่
อยละ  60 จ
ส่วนสถานประ
ยนอกดําเนิน
ะให้ดําเนินกา
ัดการคลังสิน

นงานที่ ต้ อง ใ

ของความต้อง
โลจิสติกส์นั้น
มคิดเห็นในเรื่
ห้มีการฝึกอบร
ลากร พัฒนาร
จัดหาผู้เชี่ยวช

นศักยภาพพื้นฐ
ประกอบการภ

าคัญ 
คา้ที่มีคนทํางาน

ดา้นโลจิสตกิส ์

นโลจิสตกิส์ (คน) 
น 

า ปวช. 

า ปวช. 
กอบรมดา้น 
ตงิาน 

อบรมด้าน 
ท่ีผา่นการ 

สติกส์ของ
า สถาน-
ะดําเนิน
ะกอบการ
นการด้าน  
ารในเรื่อง
นค้า และ  
ใ ช้ความ

งการที่จะ
น สถาน-
องนี้ โดย
รมและให้
ระบบและ
ชาญมาให้

ฐานระบบ  
าคการค้า  

ปี 2556
13,607

0.2

148,058

29,312
49,996
68,750
48,092

985
6,077

41,030
0.3

3,215.4




