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

 
ตาราง 1  จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ 

จําแนกตามตําแหน่ง/หน้าที่  และระดับ
การศึกษา 

 
 

ตําแหน่ง/หน้าที ่
ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตรีหรือ
สูงกว่า 

ปวช./
ปวส. 

ต่ํากว่า 
ปวช. 

 พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน 
รวม 148,058 29,312 49,996 68,750

พนักงานจัดซื้อ 27,560 14,690 9,403 3,467
พนักงานจัดส่ง 61,728 5,717 19,834 36,177
พนักงานคลังสินค้า 58,770 8,905 20,759 29,106
 พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน 

รวม 48,092 985 6,077 41,030
พนักงานจัดซื้อ 1,582 208 743 631
พนักงานจัดส่ง 18,885 290 2,431 16,164
พนักงานคลังสินค้า 27,625 487 2,903 24,235
 
55. .   ค่าตอบแทนค่าตอบแทนของของบุคลากรบุคลากรระดับผู้จัดการกลุ่มระดับผู้จัดการกลุ่ม

งานงานด้านโลจิสติกส์ด้านโลจิสติกส์    
เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้จัดการ

กลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ งานจัดซื้อ งานจัดส่ง 
และงานคลังสินค้า กับค่าตอบแทนของผู้จัดการ
งานการตลาด/การขาย พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์น้อยกว่าผู้จัดการงานการตลาด/ 
การขาย (งานจัดซื้อร้อยละ 86.6 งานจัดส่งร้อยละ 
90.7 และงานคลังสินค้าร้อยละ 89.2) ส่วนสถาน
ประกอบการที่จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์มากกว่าผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 
(งานจัดซื้อร้อยละ 3.7 งานจัดส่งร้อยละ 2.9 และ
งานคลังสินค้าร้อยละ 4.3) (แผนภูมิ 4) 

แผนภูมิ 4  ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า  
ที่จ่ายค่าตอบแทนให้ ผู้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์เทียบกับค่าตอบแทนของ
ผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สถานประกอบการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์มากกว่าผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 

 สถานประกอบการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์เท่ากับผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 

 สถานประกอบการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้้จัดการกลุ่มงาน
ด้านโลจิสติกส์น้อยกว่าผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 

  
66. .   การจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์การจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์  

จากการสํารวจ พบว่า สถานประกอบการ
ภาคการค้าทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้าน     
โลจิสติกส์ สําหรับสถานประกอบการที่ส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมมีเพียงร้อยละ 18.5 ของ
จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ส่วนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมและงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของสถานประกอบการนั้น พบว่า ในปี 
2556 สถานประกอบการภาคการค้าทั่วประเทศ  
มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมด้านโลจิสติกส์จํานวน 
54,743 คนต่อปี โดยใช้งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม 3,215.4 บาท/คน/ปี  

ร้อยละ 

กลุ่มงาน 
ด้านโลจิสติกส์ 

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
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77. .   การการว

ด้านด้าน

ประกอบ
ภายนอก
(ร้อยละ 
ร้อยละ 2
ส่วนการ
คิดเป็นร้อ
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กิ

การบร

การจัดการสินค้

พิธีการ

การจัดการค

การจัด

หมายเหตุ : ส

ไม่ม ี
การจัดอบรม 
ให้บุคลากร 

 

5  ร้อยละของส
การจัดอบร
กับบุคลากร 

ว่าจ้างผู้ประกว่าจ้างผู้ประก
นโลจิสติกส์นโลจิสติกส์  
กิ จ ก ร ร ม ด้
บการภาคกา
กดําเนินการม
61.0) รองลง
20.9 และพิธี
จัดการสินค้า
อยละ 18.8 แ

6  ร้อยละของ
ที่ว่าจ้างผู้ป
ด้านโลจิสติ
โลจิสติกส์ 

กิจกรรม 

0.2

1

0 2

อื่นๆ

รรจุสินค้า

ค้าคงคลงั

รศุลกากร

ลังสินค้า

ส่งสินค้า

ถานประกอบการ 1

81.5%

สถานประกอบก
มหรือให้ความ

กอบการภายกอบการภายน

้ า น โ ล จิ ส ติ
ารค้าว่าจ้างผ
มากที่สุด คือ 
งมาคือ การจั
ธีการศุลกากร
าคงคลัง และก
และร้อยละ 12

สถานประกอบ
ระกอบการภา
ติกส์ จําแนกต

12.5

18.8

20.5

20.9

20 40 60

1 แห่ง สามารถตอ

18.5%

มี
การจดั
ให้บุค

         
 
         

การภาคการค้าท
มรู้ด้านโลจิสติ

นอกดําเนินกนอกดําเนินก

ติ ก ส์ ที่ ส ถ า น
ผู้ประกอบก
การจัดส่งสิน
ัดการคลังสิน
ร ร้อยละ 20
การบรรจุสิน
2.5 ตามลําดับ

บการภาคการ
ยนอกดําเนินก
ามกิจกรรมด้

61.0

0 80 100

บได้มากกว่า 1 กจิ

ม ี
ดอบรม 
ลากร 

  =  54,743 คน/ปี

  =  3,215.4 บาท/ค

4

ที่มี
กส์

การาร

น -
าร
ค้า
ค้า 

0.5 
ค้า 
บ 

ค้า
การ
าน  

88.

  
กา
เพี
จัด
จัด
เที
16
แล
คิด
 
แผ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
99.

ภ
ที่
แห
ใน

7

0

จกรรม

ร้อยละ 

คน/ปี 

การ

. .   การวัดปรการวัดปร
สถานประสถานประ

จากก
ารค้าทั่วประ
พียงร้อยละ 2
ดส่งสินค้า (พิ
ดส่งสินค้า) โ
ที่ยวการจัดส่ง
6.4 สินค้าเสี
ละความผิดพ
ดเป็นร้อยละ

ผนภูมิ 7 ร้อย
สถา
ประ
ปัญห

 
 
 
 
 

. .   ปัญหาข้อปัญหาข้อ
ศุลกากรศุลกากร  

ผลจา
าคการค้าทั่วป
ดําเนินการน
ห่ง ซึ่งในจําน
นการดําเนินพ

ไม่มี
8.4% 

มี
 21.6%

รวัดประสิทธิภาพ 

ระสิทธิภาพระสิทธิภาพ
กอบการกอบการ  
ารสํารวจสถ
ะเทศ พบว่า 
21.6 ที่มีการ
พิจารณาจาก
โดยสถานปร
งสินค้าที่ไม่ตร
สียหายจากก
พลาดอ่ืน ๆ เช
6.4 

ยละของเที่ ยว
านประกอบกา
สิทธิภาพการจ
หาที่พบในการข

1 = การจัดส่งสิน
2 = สินค้าเสียหาย
3 = สินค้าสูญหาย
4 = อุบัติเหตุในระ
5 = ความผิดพลา

อร้องเรียนในอร้องเรียนใน

กการสํารวจ
ประเทศ พบว่
นําเข้าและส่ง
นวนนี้ประส
พิธีการศุลกา

0

5

10

15

20
16.4

% 

 1 

ร้อยละ 

การจัดส่งสินการจัดส่งสิน

ถานประกอบ
มีสถานประ
รวัดประสิทธิ
กสัดส่วนของเ
ระกอบการใน
รงเวลา คิดเป็
ารจัดส่ง ร้อ
ช่น เอกสารไม

วการจัดส่ งสิ
ารภาคการค้าที
จัดส่งสินค้า จํา
ขนส่งสินค้า 

ค้าที่ไม่ตรงเวลา  
ยจากการจัดส่ง  
ยจากการจัดส่ง 
ะหว่างการจัดส่ง 
าดอื่น ๆ เช่น เอกส

นการดําเนินนการดําเนิน

จสถานประ
า มีสถานประ
งออก จํานวน
บปัญหาข้อร้
ากรนําเข้าแล

4

7.3
5.2

       2        3      

นค้าของนค้าของ

บการภาค
กอบการ

ธิภาพการ
เที่ยวการ
นกลุ่มนี้มี
ป็นร้อยละ 
ยละ 7.3 
ม่สมบูรณ์ 

สนค้าของ    
ที่มีการวัด
าแนกตาม

สารไม่สมบูรณ์ 

นพิธีการนพิธีการ

กอบการ 
ะกอบการ
น 3,270 
ร้องเรียน    
ละส่งออก 

4.3
6.4

 4       5
ปัญห
การขน

หาที่พบใน
นส่งสินค้า 



 

จํานวน 
ของจําน
และส่งอ
ดําเนินพธีิ
มากที่สุด
(ร้อยละ 
ระเบียบ
กระบวน
เจ้าหน้าที
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1010. . การการ

และและ
โลจิโลจสิ
 

 
ประมาณ
เครื่องมือ
กลุ่มนี้ส่ว
ในอุปกร

ไม่ม ี
55.4% 

หมายเหตุ 

3,270 
แห่ง 

1,457 แห่ง
วนสถานประ
ออก สําหรับ
ธีการศุลกากร
ด คือ ปัญหาค
74.6) รองลง
ต่าง ๆ (ร้อย

นการ ร้อยละ 
ที่ (ร้อยละ 15
 

8  ร้อยละของ
จําแนกตา
ดําเนินพิธีกา

1 = ความล่าช้าใ
2 = ข้อกฎหมาย
3 = ความซ้ําซ้อ
4 = ความโปร่งใ
5 = อื่น ๆ 

รลงทุนในอุปกลงทุนในอุปก
ะเทคโนโลยีสะเทคโนโลยีส
สติกส์สติกส์  
อุปกรณ์เครื่อ
สถานประกอ
ณร้อยละ 20
อด้านโลจิสติก
วนใหญ่ (ร้อยล
รณ์เครื่องมือด้

0

20

40

60

80

มี 
44.6% 

ร้อยล

: สถานประกอบกา

ง หรือคิดเป็น
ะกอบการที่ดํา
บปัญหาข้อร้อ
รที่สถานประก
ความล่าช้าใน
มาเป็นเรื่องข
ละ 43.5) คว
31.0 และคว

5.1) 

สถานประกอบ
มปัญหาข้อร้
ารศุลกากรนําเข

ในการดําเนินงาน  
ย/ระเบียบต่าง ๆ 
นของกระบวนการ
ใสของเจ้าหน้าที่ 

กรณ์เครื่องมือกรณ์เครื่องมือ
สารสนเทศเสารสนเทศเพ

งมือด้านโลจสิ
อบการภาคกา
0.2 มีการลง
กส์ โดยสถาน
ละ 48.3) มีสัด
ด้านโลจิสติกส์

74.6

43.5
3

ละ 

  1         2       

าร 1 แห่ง สามารถ

นร้อยละ 44
าเนินการนําเ
องเรียนในก
กอบการประส
นการดําเนินงา
องข้อกฎหมา
วามซ้ําซ้อนข
วามโปร่งใสข

บการภาคการ
ร้องเรียนในก
ข้าและส่งออก

    

ร 

อด้านโลจิสติกอด้านโลจิสติก
พื่อการจัดกพื่อการจัดก

สติกส์ 
ารค้าทั่วประเท
งทุนในอุปกร
ประกอบการใ
ดส่วนการลงท
ส์น้อยกว่า 10

31.0

15.1
7.

 3         4     5

ถตอบได้มากกว่า 1

5

4.6   
ข้า
าร
สบ
าน 
ย/
อง
อง

ค้า 
าร

กส์กส์
าราร    

ทศ 
รณ์
ใน
ทุน
0% 

รอ
ระ
เห
มา
 
แผ

 
 

 

สา
ป
พ
กา
ใน
ลง
รอ
ระ
เห
มา

ด้า
ส่ว
ใน
24
ระ
มีส

.6

5

ปัญหา 
ข้อร้องเรียน 

 ข้อ

องลงมาเป็น
ะหว่าง 10 –
หลืออีกร้อย
ากกว่า 20%

ผนภูมิ 9  ร้อย
จําแ
เครือ่

 เทคโน
โลจิสติ
สําหรั

ารสนเทศเพื่
ระกอบการภ
บว่า มีสถาน
ารลงทุนในเรื่
นกลุ่มนี้ ส่วนใ
งทุนในซอฟต์
องลงมาเป็น
ะหว่าง 10 -
หลืออีกร้อย
ากกว่า 20%

หากพิ
านโลจิสติกส์ 
วนใหญ่ (ร้อ
นเรื่องดังกล่า
4.0 เป็นสถาน
ะหว่าง 10 –
สัดส่วนการลง

ไม่ม ี 
79.8%

สถานประก
20% คิดเป็น
ละ  19.5 มี
(แผนภูมิ 9) 

ละของสถานป
แนกตามสัดส่ว
องมือด้านโลจสิ

นโลยีสารสน
ติกส์ 
รับการลงทุน
อการจัดการ
าคการค้าทั่วป

นประกอบการ
รืองดังกล่าว โ
ใหญ่ (ร้อยละ
ต์แวร์ด้านโลจิ
สถานประก
20% คิดเป็น
ละ  12.9 มี

พิจารณากา
นั้น จะเห็นได

อยละ 46.2)
าวน้อยกว่า 1
นประกอบกา
– 20% ส่วนที
งทุนที่มากกว่า

ม ี 
20.2% 

อบการที่มีก
นร้อยละ 32

มีสัดส่วนการ

ประกอบการภ
วนการลงทุนใ
สติกส์ 

สัดส่วน 
การลงทุน 
< 10% 

10 - 20% 
21 - 30% 
31 - 40% 
> 40% 

นเทศเพื่อกา

นในการใช้เท
รโลจิสติกส์ขอ
ประเทศ (แผ
รเพียงร้อยละ
โดยสถานประ
ะ 47.1) มีสัด
จิสติกส์ น้อยก
อบการที่มีก
นร้อยละ 30
มีสัดส่วนการ

รลงทุนในฮ
ด้ว่าสถานประ
 มีสัดส่วนก

10% รองลงม
ารที่มีสัดส่วนก
ที่เหลืออีกร้อ
า 20% 

ารลงทุน
.2 ส่วนที่
รลงทุนที่

ภาคการค้า 
ในอุปกรณ์

ร้อยละ

48.3 
32.2 
10.9 
3.6 
5.0 

รจัดการ    

ทคโนโลยี
องสถาน-
นภูมิ 10) 
ะ 16.4 มี
ะกอบการ
ดส่วนการ
กว่า 10% 
ารลงทุน
.3 ส่วนที่
รลงทุนที่

าร์ดแวร์
ะกอบการ
ารลงทุน     
มาร้อยละ 
การลงทุน
ยละ 9.8   
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1111. . สรุปสรุป
  
ระบบโล
สถานปร
แห่ง พบ
อยู่จํานว
ของจําน
เป็นพนั
148,05
จํานวน 
ระดับตํ่า
พนักงาน
สูงถึงร้อย
 
สถานปร
ประกอ
กิจกรรม
ที่ว่าจ้าง
โลจิสติก
ของการ
พิ ธีการ
เชี่ยวชาญ

ไม่ม ี 
83.6% ม ี

16.4%

หมายเหต

10 ร้อยละของ
จําแนกตา
เทคโนโล ี
โลจิสติกส์ 

ปผลปผลและและข้อเสข้อเส
ผลจากการสํ
ลจิสติกส์ภาค
ระกอบการทั่
ว่า มีบุคลาก
น 196,150 ค

นวนบุคลากรท
ักงานหรือลู
8 คน และพ
48,092 คน
กว่า ปวช. โด

นคลังสินค้าที่ม
ยละ 50  
สําหรับการจั
ระกอบการภ
บการมากก
ด้านโลจิสติกส
ผู้ประกอบก
ส์ให้นั้น ส่วนใ
จัดส่งสินค้า 
ศุลกากร  ซึ่
ญในการดําเนิน

<10%

10-20%

21-30%

31-40%

>40%

 
% 

สัดส่วน 
การลงทนุ

ตุ : สถานประกอบ

งสถานประกอ
ามสัดส่วนการ
ยีสารสนเทศ

สนอแนะสนอแนะ  
ํารวจข้อมูลศั
คการค้า พ .
ทั่วประเทศ จํ
รที่ปฏิบัติงาน
คน หรือคิดเป็
ทั้งหมด (846
ลูกจ้ างรายเ
พนักงานหรือ
น ซึ่งส่วนใหญ
ดยเฉพาะพนัก
มีวุฒิการศึกษ

ัดการงานด้าน
ภาคการค้า 
กว่าร้อยละ  
ส์เอง ส่วนสถา
ารภายนอกด
ใหญ่จะให้ดํา
การจัดการค
ึ ง เป็นงานที
นการ 

5.8

1.4

5.7

5.2

1.5

3.1
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น 

การ 1 แห่ง สามาร

บการภาคการ
รลงทุนในการ
เพ่ือการจัดก

ศักยภาพพื้นฐา
ศ . 2556 จา
ํานวน 13,60
นด้านโลจิสติก
ป็นร้อยละ 23
6,818 คน) โด
เ ดือน  จํ านว
อลูกจ้างรายว
ญ่จบการศึกษ
กงานจัดส่งแล
ษาตํ่ากว่า ปว

นโลจิสติกส์ข
พบว่า สถา
60 จะดําเนิ
านประกอบก
ดําเนินการด้า
เนินการในเรื่
คลังสินค้า แล
ที่ ต้ อง ใช้ควา

47

30.3
46

24.0
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ฮาร์ดแวร์
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รถตอบได้มากกว่า 
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าม
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คํา
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จ
ส

ร

ส

ง

 
 
 
 
 
 

7.1
6.2

0
ร้อยละ 

1 ข้อ

นอกจ
ห้ภาครัฐช่วย
ระกอบการไ
วนใหญ่ต้องก
วามรู้ด้านโลจิ
ปกรณ์ด้านโล
าปรึกษา เปน็

าราง 2  ข้อมู
โลจิส

ราย

จํานวนสถานประ
สัดสว่นของบุคลา
    ต่อบุคลากรท

ระดับการศึกษาข
      พนักงาน/
              -  ป
              -  ป
              -  อื่
      พนักงาน/
              -  ป
              -  ป
              -  อื่
สัดสว่นของบุคลา
    โลจิสตกิส์ตอ่
    ดา้นโลจสิตกิ

งบประมาณ/ค่าใ
    โลจิสตกิส์ เฉ
    ฝกึอบรม (บา

 
  

ากนี้ในเรื่องข
ยเหลือด้านโ
ด้แสดงความ
ารให้รัฐจัดให้

จสิติกส์แก่บุคล
จิสติกส์ และ

นต้น 

ลที่สําคัญด้าน
ติกส์ของสถาน

ยการข้อมูลที่สาํ

ะกอบการ (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) 

ของความต้อง
โลจิสติกส์นั้น
มคิดเห็นในเรื่
ห้มีการฝึกอบร
ลากร พัฒนาร
จัดหาผู้เชี่ยวช

นศักยภาพพื้นฐ
ประกอบการภ

าคัญ 

ดา้นโลจิสตกิส ์

นโลจิสตกิส์ (คน) 
น 

า ปวช. 

า ปวช. 
กอบรมดา้น 
ตงิาน 

อบรมด้าน 
ท่ีผา่นการ 

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

ไม่มี  
75.4%


