
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) ไดจัดทํา

โครงการสํารวจขอมูลศักยภาพพื้นฐานระบบ     

โลจิสติกสภาคการคา พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนการจัดทํา

ครั้งที่ 3 (ครั้งแรก ในป 2553 ครั้งที่ 2 ป 2556) 

โดยมี วัต ถุประสงค เพื่ อ เก็บรวบรวมขอมูลที่

เกี่ยวของกับปจจัยความสามารถในการจัดการ

ด า น โล จิ ส ติ ก ส ขอ งส ถานป ระกอบ การ ใน        

ภาคการคา และเพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทํา

ดัชนีช้ีวัด (KPIs) ที่จําเปนสําหรับการประเมินผล

ระบบโลจิสติกสของประเทศไทย  

การสํารวจขอมูลศักยภาพพื้นฐานระบบ 

โลจิสติกสภาคการคา พ.ศ. 2558 ครอบคลุม

เฉพาะสถานประกอบการ ธุรกิ จการค าที่ มี

คนทํางานต้ังแต 16 คนข้ึนไป ทั่วประเทศ ซึ่ ง

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขายสง       

การขายปลีก ยกเวน การซอมแซมยานยนต 

รถจักรยานยนต และแผงลอย ตามการจัดประเภท

มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 

(Thailand Standard Industrial Classification 

: TSIC 2009) 

สําหรับการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

ใช วิ ธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยัง  

สถานประกอบการตาง ๆ ที่ตกเปนตัวอยาง กรอก

แบบสอบถามระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 

2558 ขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีเปนผลของ 

การดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา (1 มกราคม – 

31 ธันวาคม 2557) สรุปไดดังน้ี 

11..  จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามจํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม

หมวดธุรกิจหมวดธุรกิจ  

 ผลจากการสํารวจ สถานประกอบการ

ภาคการคาเฉพาะที่ประกอบธุรกิจการขายสงและ

การขายปลีกที่มีคนทํางานต้ังแต 16 คนข้ึนไป   

ทั่วประเทศ จํานวน 10,434 แหง  แยกเปน

ประกอบธุรกิจการขายสง รอยละ 44.2 และ   

รอยละ 37.3 ประกอบธุรกิจการขายปลีก สวน

สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจการขายสงและ

การขายปลีก คิดเปนรอยละ 18.5 (แผนภูมิ 1) 

 
แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการภาคการคา 

จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
        หมวด 45 การขายสงและการขายปลีก ยกเวน 

                     การซอมยานยนตและจักรยานยนต 

        หมวด 46 การขายสง ยกเวน ยานยนตและจักรยานยนต 

        หมวด 47 การขายปลีก ยกเวน ยานยนตและจักรยานยนต 

  

22..  ขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ (( จํานวนจํานวน

คนทํางานคนทํางาน))  

สถานประกอบการภาคการคาสวนใหญ 

(รอยละ 76.0)  เป นสถานประกอบการที่ มี

คนทํางาน 16 – 50 คน และรอยละ 21.1 เปน

สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51 – 200 คน 

สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 

200 คน คิดเปนรอยละ 2.9  

หมวด 45
18.5%

หมวด 46
44.2%

หมวด 47
37.3%

 

10,434 
แหง 
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แผนภูมิ 2 รอยละของสถานประกอบการภาคการคา 

จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

(จํานวนคนทํางาน)  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

33..  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  

สถานประกอบการภาคการคาสวนใหญ 

(รอยละ 72.0) มีรูปแบบการจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด 

บริษัทจํากัด (มหาชน) สวนที่มีรูปแบบการจัดต้ัง

เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด 

มีรอยละ 20.8 สําหรับสถานประกอบการที่มี

รูปแบบการจัดต้ังเปนสวนบุคคล หางหุนสวน

สามัญที่ไมเปนนิติบุคคล และการจัดต้ังในรูปแบบ

อื่น ๆ เชน สหกรณ รานคาชุมชน กลุมแมบาน  

คิดเปนรอยละ 5.6 และรอยละ 1.6 ตามลําดับ 

 
แผนภูมิ 3 รอยละของสถานประกอบการภาคการคา 

จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

44..  จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานโลจิสติกสจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานโลจิสติกส  

ผ ล จ ากก า ร สํ า ร ว จ  พบ ว า  ส ถ าน -

ประกอบการภาคการคาในภาพรวมทั่วประเทศ   

มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานโลจิสติกส จํานวน 

134,028 คน หรือคิดเปนรอยละ 23.1 ของจํานวน

บุคลากรทั้งหมด (580,524 คน) ซึ่งในจํานวนน้ีเปน

พนักงานหรือลูกจางรายเดือน จํานวน 99,586 คน 

และพนักงานหรือลูกจางรายวัน จํานวน 34,442 คน 

(ตาราง 1) 

 พนักงานหรือลูกจางรายเดือน 

เมื่อพิจารณาถึงพนักงานหรือลูกจาง   

รายเ ดือนที่ปฏิบั ติงานดานโลจิส ติกส  พบวา     

สวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานจัดสง 

จํานวน 42,807 คน (รอยละ 43.0) รองลงมา

ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานคลังสินคา และ

พนักงานจัดซื้อ จํานวน 36,825 คน และ 19,954 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 37.0 และ 20.0 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของ

พนักงานหรือลูกจางรายเดือนที่ปฏิบัติงานดาน   

โลจิสติกส น้ัน พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือสูงกวา จะปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงาน

จัดซื้อ คิดเปนรอยละ 46.5 สําหรับผูจบการศึกษา

ในระดับ ปวช./ปวส. จะปฏิบัติงานในตําแหนง 

การจัดการคลังสินคา คิดเปนรอยละ 47.0 สวนผูที่

จบการศึกษาระดับตํ่ากวา ปวช. จะปฏิบัติงานใน

ตําแหนงการจัดสงสินคา คิดเปนรอยละ 55.3 

 พนักงานหรือลูกจางรายวัน 

สําหรับจํานวนพนักงานหรือลูกจางรายวัน 

ที่ปฏิบัติงานดานโลจิสติกสน้ัน พบวา สวนใหญ

ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานคลังสินคาจํานวน 

20,931 คน (รอยละ 60.8) รองลงมาปฏิบัติงานใน

ตําแหนงพนักงานจัดสง จํานวน 12,311 คน   

(รอยละ 35.7) และพนักงานจัดซื้อ จํานวน 1,200 คน 

(รอยละ 3.5) 

0
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16 - 50 คน 51 - 200 คน มากกวา 200 คน

76.0

21.1

2.9

รอยละ 

ขนาด 

72.0%
20.8%

5.6%
1.6%

บริษัทจํากัด  
บริษัทจํากัด (มหาชน) 

การจัดต้ัง 
รูปแบบอ่ืน ๆ 

สวนบุคคล 

หสน. หจก. 
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หากพิจารณาตามระดับการศึกษาของ

พนักงานหรือลูกจางรายวันที่ปฏิบั ติงานดาน      

โลจิสติกส จะเห็นไดวาจบการศึกษาระดับตํ่ากวา 

ปวช. มากที่สุด จํานวน 30,061 คน (รอยละ 

87.3) ในจํานวนน้ีจะเปนพนักงานคลังสินคา    

มากถึงรอยละ 61.5  
 

ตาราง 1  จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานโลจิสติกส 

จําแนกตามตําแหนง/หนาที่  และระดับ

การศึกษา 
 

 

ตําแหนง/หนาที ่

ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา

ตรีหรือ

สูงกวา 

ปวช./

ปวส. 

ต่ํากวา 

ปวช. 

 พนักงานหรือลูกจางรายเดือน 

รวม 99,586 27,840 28,748 42,998 

พนักงานจัดซ้ือ 19,954 12,936 5,425 1,593 

พนักงานจัดสง 42,807 9,190 9,820 23,797 

พนักงานคลังสินคา 36,825 5,714 13,503 17,608 

 พนักงานหรือลูกจางรายวัน 

รวม 34,442 531 3,850 30,061 

พนักงานจัดซ้ือ 1,200 182 402 616 

พนักงานจัดสง 12,311 93 1,269 10,949 

พนักงานคลังสินคา 20,931 256 2,179 18,496 

 

55. .   การจัดอบรมหรือใหความรูดานโลจิสติกสการจัดอบรมหรือใหความรูดานโลจิสติกส  

จากการสํารวจ พบวา สถานประกอบการ

ภาคการคาทั่วประเทศ สวนใหญยังไมมีนโยบายสง

บุคลากรเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานดาน     

โลจิสติกส สําหรับสถานประกอบการที่สงบุคลากร

เขารับการฝกอบรมมีเพียงรอยละ 16.9 ของ

จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น สวนบุคลากรที่

เขารับการฝกอบรมและงบประมาณ/คาใชจายใน

การฝกอบรมของสถานประกอบการน้ัน พบวา ในป 

2558 สถานประกอบการภาคการคาทั่วประเทศ  

มีบุคลากรที่เขารับการอบรมดานโลจิสติกสจํานวน 

40,151 คน โดยใชงบประมาณ/คาใชจายในการ

ฝกอบรม 3,786.4 บาท/คน 

แผนภูมิ 4  รอยละของสถานประกอบการภาคการคาที่
มีการจัดอบรมหรือใหความรูดานโลจิสติกส
กับบุคลากร 

 
 
 

 
 

  

  

  

  

66. .   การวาจางผูประกอบการภายนอกดําเนินการการวาจางผูประกอบการภายนอกดําเนินการ

ดานโลจิสติกสดานโลจิสติกส  

กิ จ ก ร ร ม ด า น โ ล จิ ส ติ ก ส ที่ ส ถ า น -
ประกอบการภาคการคาวาจางผูประกอบการ

ภายนอกดําเนินการมากที่สุด คือ การจัดสงสินคา
(รอยละ 78.4) รองลงมาคือ พิธีการศุลกากร รอยละ 
30.5 และการจัดการคลังสินคา รอยละ 18.7 สวน
การจัดการสินคาคงคลัง และการบรรจุสินคา    
คิดเปนรอยละ 13.9 และรอยละ 11.7 ตามลําดับ 
 
แผนภูมิ 5  รอยละของสถานประกอบการภาคการคา

ที่วาจางผูประกอบการภายนอกดําเนินการ

ดานโลจิสติกส จําแนกตามกิจกรรมดาน  
โลจิสติกส 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

 

40,151 คน 

 
3,786.4 บาท/คน 

16.9%83.1%

ไมม ี
การจัดอบรม 
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ม ี
การจัดอบรม 
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อื่นๆ
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พิธีการศุลกากร

การจัดสงสินคา

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 กิจกรรม 
 

รอยละ 
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77. .   การวัดประสิทธิภาพการจัดสงสินคาของการวัดประสิทธิภาพการจัดสงสินคาของ

สถานประกอบการสถานประกอบการภาคการคาภาคการคา  

  จากการสํารวจสถานประกอบการภาคการคา 
ทั่วประเทศ พบวา มีสถานประกอบการเพียงรอยละ 
17.6 ที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดสงสินคา 
(พิจารณาจากสัดสวนของเที่ยวการจัดสงสินคา) 
โดยสถานประกอบการในกลุมน้ีมีเที่ยวการจัดสง
สินคาที่ไมตรงเวลา คิดเปนรอยละ 14.0 สินคา
เสียหายจากการจัดสง รอยละ 10.9 และความ
ผิดพลาดอื่น ๆ เชน เอกสารไมสมบูรณ คิดเปน
รอยละ 10.8 
 
แผนภูมิ 6 รอยละของสถานประกอบการภาคการคา  

ที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดสงสินคาและ
ปญหาที่พบในการขนสงสินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 = การจัดสงสินคาท่ีไมตรงเวลา  
 2 = สินคาเสียหายจากการจัดสง  
 3 = อุบัติเหตุในระหวางการจัดสง 
 4 = สินคาสูญหายจากการจัดสง 
 5 = ความผิดพลาดอ่ืน ๆ เชน เอกสารไมสมบูรณ 

  

88. .   ปญหาในการดําเนินพิธีการศุลกากรปญหาในการดําเนินพิธีการศุลกากร  

ผลจากการสํารวจสถานประกอบการ 

ภาคการคาทั่วประเทศ พบวา มีสถานประกอบการ

ที่ดําเนินการนําเขาและสงออก จํานวน 2,512 
แหง ซึ่งในจํานวนน้ีประสบปญหาในการดําเนินพิธี

การศุลกากรนําเขาและสงออก จํานวน 894 แหง 

หรือคิดเปนรอยละ 35.6 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการที่ ดําเ นินการนําเขาและสงออก 

สําหรับปญหาในการดําเนินพิธีการศุลกากรที่ 

สถานประกอบการประสบมากที่สุด คือ ปญหา
ความลาชาในการดําเนินงาน (รอยละ 63.4) 

รองลงมาเปนเรื่องของขอกฎหมาย/ระเบียบตาง ๆ 

(รอยละ 55.8) ความซ้ําซอนของกระบวนการ 

(รอยละ 36.5) และความโปรงใสของเจาหนาที่ 
(รอยละ 16.5) 

 
แผนภูมิ 7  รอยละของสถานประกอบการภาคการคาที่

ประสบปญหาในการดําเนินพิธีการศุลกากร
นําเขาและสงออก 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 1 = ความลาชาในการดําเนินงาน      

 2 = ขอกฎหมาย/ระเบียบตาง ๆ 

 3 = ความซ้ําซอนของกระบวนการ 

 4 = ความโปรงใสของเจาหนาท่ี 

 5 = อ่ืน ๆ 

 

 

99. . การลงทุนในอุปกรณเครื่องมือดานโลจิสติกสการลงทุนในอุปกรณเครื่องมือดานโลจิสติกส

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    

โลจิสติกสโลจิสติกส  

 อุปกรณเครื่องมือดานโลจิสติกส 

 สถานประกอบการภาคการคาทั่วประเทศ 
ประมาณรอยละ 14.4 มีการลงทุนในอุปกรณ
เครื่องมือดานโลจิสติกส โดยสถานประกอบการใน
กลุมน้ีสวนใหญ (รอยละ 53.5) มีสัดสวนการลงทุน
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ปญหา 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

2,512 
แหง 



 ix

 

ในอุปกรณเครื่องมือดานโลจิสติกสนอยกวา 10% 
รองลงมาเปนสถานประกอบการที่มีการลงทุน
ระหวาง 10 – 20% คิดเปนรอยละ 33.1 สวนที่
เหลืออีกรอยละ 13.4 มีสัดสวนการลงทุนที่
มากกวา 20% (แผนภูมิ 8) 
 
แผนภูมิ 8  รอยละของสถานประกอบการภาคการคา 

จําแนกตามสัดสวนการลงทุนในอุปกรณ

เคร่ืองมือดานโลจิสติกส 

 

 

สัดสวน 

การลงทุน 
รอยละ 

< 10% 53.5 

10 - 20% 33.1 

21 - 30% 6.4 

31 - 40% 1.6 

> 40% 5.4 

 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ    

โลจิสติกส 

 สําหรับการลงทุนในการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกสของสถาน-

ประกอบการภาคการคาทั่วประเทศ (แผนภูมิ 9) 

พบวา มีสถานประกอบการเพียงรอยละ 10.6 มี

การลงทุนในเรื่องดังกลาว โดยสถานประกอบการ

ในกลุมน้ี สวนใหญ (รอยละ 51.2) มีสัดสวนการ

ลงทุนในซอฟตแวรดานโลจิสติกส นอยกวา 10% 

รองลงมาเปนสถานประกอบการที่มีการลงทุน

ระหวาง 10 - 20% คิดเปนรอยละ 26.4 สวนที่

เหลืออีกรอยละ 11.3 มีสัดสวนการลงทุนที่

มากกวา 20% 

 

 

 

 หากพิจารณาการลงทุนในฮารดแวร

ดานโลจิสติกส น้ัน จะเห็นไดวาสถานประกอบการ

สวนใหญ (รอยละ 42.8) มีสัดสวนการลงทุน     

ในเรื่องดังกลาวนอยกวา 10% รองลงมารอยละ 

23.6 เปนสถานประกอบการที่มีสัดสวนการลงทุน

ระหวาง 10 – 20% สวนที่เหลืออีกรอยละ 9.3   

มีสัดสวนการลงทุนที่มากกวา 20% 

 
แผนภูมิ 9 รอยละของสถานประกอบการภาคการคา 

จําแนกตามสัดสวนการลงทุนในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ      

โลจิสติกส 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

มี
14.4%

ไมมี
85.6%

มี
ไมมี

51.2

26.4

3.8

2.1

5.4

42.8

23.6

3.2

0.9

5.2

0 10 20 30 40 50 60

<10%

10-20%

21-30%

31-40%

>40% ฮารดแวร

ซอฟตแวร

รอยละ 

สัดสวน 
การลงทุน 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

89.4% 
10.6% 




