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การสํารวจข้อมูลศักยภาพพืน้ฐานระบบ 
โลจิสตกิสภ์าคการค้า พ.ศ. 2556 

 
 

  วัตถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของ        
สถานประกอบการในภาคการค้า ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่
จําเป็นสําหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ 
ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) 

ทั้งนี้ หากได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างด้วยดี จะทําให้ข้อมูลสถิติที่ได้จากผล
การสํารวจมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้วางแผนพัฒนาธุรกิจของประเทศ เพื่อใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการวางแผนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

  การนาํข้อมลูไปใชป้ระโยชน ์
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนี้ผู้ใช้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
ภาครัฐ : ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เชิงมหภาค ได้แก่ ใช้ประกอบการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โลจิสติกส์ของประเทศให้มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค และเพื่อเพิ่ม   
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ภาคเอกชน : ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
เตรียมพร้อมในการปรับตัวภายใต้ระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ในการเปรียบเทียบผล
การประกอบการกับค่าเฉลี่ยของประเทศเพื่อทราบจุดยืนของตนเอง และเตรียมแนวทางในการพัฒนาธุรกิจทั้งทางด้าน
บุคลากร ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ 

  อํานาจหนา้ที่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
สํานักงานสถิติแห่งชาติดําเนินการจัดทําการสํารวจ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสละเวลาตอบข้อถามที่เป็นข้อมูลของการดําเนินกิจการและขอให้ความมั่นใจว่า
ข้อความหรือข้อมูลที่บันทึกในแบบข้อถามนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่
นําไปเปิดเผยเป็นรายกิจการ แต่จะนําไปประมวลผลและนําเสนอในลักษณะภาพรวมเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกเก็บภาษีใด ๆ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอแสดงความ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกแบบสอบถาม ติดต่อสอบถามได้ที่ 
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การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล/ตอบแบบสอบถาม 

 

 การรักษาความลับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่ท่านให้มา      
ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลรายกิจการ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติจะนํามาประมวลเป็นค่าสถิติต่าง ๆ 
เช่น ค่าเฉล่ีย ร้อยละ เพื่อเผยแพร่ในภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายกิจการที่จะทําให้ทราบได้ว่า
เป็นสถานประกอบการใด โดยเด็ดขาด ซึ่งท่านผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถิติ     
พ.ศ. 2550 
 มาตรา 15 บรรดาข้อมูลเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องถือเป็นความลับ โดย
เคร่งครัดห้ามมิให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษา เปิดเผยข้อมูลนั้น แก่บุคคลใด
ซึ่งไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่  
 (1) เป็นการเปิดเผย เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ต้องหาว่ากระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทําสถิติ วิเคราะห์หรือวิจัย ทั้งนี้เท่าที่     
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจ้าของข้อมูล  
 มาตรา 16 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหรือสํานักงานสถิติ
แห่งชาติต้องไม่นําบรรดาข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้หรือกรอกแบบสอบถามไปใช้
ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทําสถิติวิเคราะห์หรือวิจัย  

 การให้ข้อมูล/ตอบแบบสอบถาม  
มาตรา 18 ผู้ใดไม่ให้ข้อมูล หรือไม่กรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กําหนดในประกาศตามมาตรา 10 หรือ 

ไม่ส่งคืนแบบสอบถามที่ได้กรอกรายการแล้วแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
ประกาศ ตามมาตรา 10 (4) หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 12 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท  
 มาตรา 19 ผู้ใดซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลตามมาตรา 11 แต่จงใจให้ข้อมูลเป็นเท็จต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  
สามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 มาตรา 20 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ม่ันใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เก่ียวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษ”ี 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     www.nso.go.th 

 กรุงเทพมหานคร สอบถามได้ที่ 
     สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
     กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1 
     โทร. 0 2142 1236 – 9 

 ต่างจังหวัด สอบถามได้ที ่
     สํานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ 

     สํานักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่านในการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่เป็นจริง ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการส่งเสริม
การดําเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจรุ่งเรือง เศรษฐกิจชาติก้าวไกล 



ลับลับ  
 
 
 
 

         

        การสํารวจข้อมูลศักยภาพพืน้ฐานระบบ 
           โลจิสติกส์ภาคการคา้ พ.ศ. 2556    

              บันทึกข้อมูลการดําเนินกิจการระหว่างวันที่ 1 มกราคม  –  31 ธันวาคม 2555 
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สลค. 56 
(แบบแจงนับ) 



  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
ข้อ 1  รูปแบบการจดัต้ังตามกฎหมาย   (กา    ใน    เพียงข้อเดียว) Rec. 1

Col.53
A01
54 

1     ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนติิบุคคล 
2     ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจาํกัด 
3     บริษัทจํากัด บรษิัทจํากัด (มหาชน) 
4     การจัดตัง้ในรูปแบบอื่น ๆ (ระบุ) .………………………………………………....... 
      ถ้า  ใน   หน้าข้อ 2 - 3  ให้บันทึก  
 เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก              A02 

55-67  

ข้อ 2 ระยะเวลาในการดาํเนนิกิจการของสถานประกอบการ (กา    ใน    เพียงข้อเดียว) A03
68 

1     น้อยกว่า 1 ป ี 3     6 - 10 ป ี
2     1 - 5 ป ี 4    มากกว่า 10 ปี

ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายทั้งสิน้ของสถานประกอบการในรอบปี 2555 (กา    ใน    เพียงข้อเดียว) A04
69 

1     น้อยกว่า  1   ล้านบาท  2     1 - 25    ล้านบาท 3     26 -  50   ล้านบาท 
4     51 -  100   ล้านบาท 5     101 - 500   ล้านบาท 6     501 - 1,000   ล้านบาท 
7     มากกว่า  1,000   ล้านบาท  

  ค่าใช้จา่ยของสถานประกอบการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจของสถานประกอบการทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่รวมค่าจ้าง เงินเดือน และเงินสวัสดิการต่าง ๆ 

ข้อ 4  จํานวนคนทาํงานทัง้สิน้ของสถานประกอบการในปี 2555           

 ชาย หญิง  
1.  คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ เงินเดือน           A05

70-74
A09

90-94
2.  พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน           A06

75-79
A10

95-99
3.  พนักงานหรือลูกจ้างรายวนั           A07

80-84
A11

100-104
รวม (1 + 2 + 3)           A08

85-89
A12

105-109
  คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือเงินเดือน หมายถึง เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน หรือสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานให้กับสถานประกอบการ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการซึ่งมีจํานวนชั่วโมงทํางานไม่ตํ่ากว่าสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง โดยเจ้าของหรือผู้ประกอบการอาจให้เงิน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือช่วย
เกื้อกูลอย่างอื่น แต่ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการจ่ายค่าแรงงานให้ตามกฎหมาย 

  พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับตําแหน่งที่สถานประกอบการจ้างให้ทํางานเป็นประจําและเต็มเวลา โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ เป็นการตอบแทนการทํางาน พนักงานประจําแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน  หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นรายเดือน 
2.  พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน     หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นรายวัน รายสัปดาห์ 

ข้อ 5  บันทึกจํานวนพนักงาน/ลูกจา้งรายเดือนและรายวนั ที่รับผิดชอบงานดา้นโลจสิติกส์ จาํแนกตามระดบัการศึกษา Rec. 2
Col.53

 พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือน พนักงานหรือลูกจา้งรายวัน   

 ปรญิญาตร ี
หรอืสงูกวา่ 

ปวช./
ปวส. 

อื่น ๆ เช่น
ต่ํากวา่ ปวช.

ปรญิญาตรี
หรอืสงูกวา่

ปวช./
ปวส.

อื่น ๆ เช่น
ต่ํากวา่ ปวช.

  

1. พนักงานจัดซือ้       B01 
54-58 

B05 
74-78 

B09 
94-98 

B13 
114-118

B17 
134-138

B21 
154-158

2. พนักงานจัดส่ง       B02 
59-63 

B06 
79-83 

B10 
99-103 

B14 
119-123

B18 
139-143

B22 
159-163

3. พนักงานคลังสนิค้า (รวมพนักงาน 
   หีบห่อและบรรจภัุณฑ์)       B03 

64-68 
B07 

84-88 
B11 

104-108 
B15 

124-128
B19 

144-148
B23 

164-168

รวม (1 + 2 + 3)       B04 
69-73 

B08 
89-93 

B12 
109-113 

B16 
129-133

B20 
149-153

B24 
169-173

หมายเหตุ : หากพนักงาน 1 คน รับผิดชอบงานหลายตําแหน่ง/หน้าที่ เช่น รับผิดชอบงานจัดซื้อและงานคลังสินค้า ให้บันทึกตําแหน่ง/หน้าที่ ที่ใช้เวลาทํางานมากที่สุด
 



  

ข้อ 6 สถานประกอบการมีการจัดอบรมหรือสง่บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรูด้้านโลจสิติกสใ์ห้กับ 
B25 
174 

 บุคลากรหรือไม่ (กา    ใน    เพียงข้อเดียว)  

1   ไม่มี  

2   มี      จํานวน   B26 
175-179  คน / ปี 

   

              งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในการอบรม          B27 
180-189 บาท / ปี 

ข้อ 7 บันทึกสัดส่วนค่าตอบแทนตอ่ปีที่สถานประกอบการจ่ายให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานในรอบปี 2555 (ก่อนหักภาษี)
  ลงในตาราง ในกรณีทีส่ถานประกอบการไม่มีกลุ่มงานดงัแสดงในตารางกรุณาบันทกึ ‘‘ - ’’ 

 
(เนื่องจากข้อมูลระดับเงินเดือนเป็นความลับของสถานประกอบการ เพื่อความสะดวกในการบันทึกค่าตอบแทนของบุคลากร 
จึงขอความกรุณาท่านบันทึกค่าตอบแทนของบุคลากร (รวมเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ) ในรูปแบบของสัดส่วนเทียบกับ
ค่าตอบแทนที่สถานประกอบการจ่ายให้กับผู้จัดการงานการตลาด/การขาย) 

ผู้จัดการกลุ่มงาน 
สัดส่วนค่าตอบแทนของบุคลากรระดับผู้จัดการ 

เทียบกับผู้จัดการงานการตลาด/การขาย 
(รวมเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ) 

 

 1.  งานจัดซือ้      % B28
190-192

 2.  งานจัดสง่      % B29
193-195

 3.  งานคลงัสินค้า      % B30
196-198

 

ตัวอย่างวิธีการคํานวณ 
 
 
 

สมมติให้  บริษัท ก จ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ (เช่น ค่าอาหาร ค่าดูแลบุตร ค่าพาหนะ) และเงินโบนัสให้กับผู้จัดการ  
งานการตลาด/งานขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาท/คน/ปี และจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ และเงินโบนัส
ให้กับผู้จัดการงานจัดซื้อ เป็นเงิน 720,000  บาท/คน/ปี 

ดังนั้น      สัดส่วนเงินเดือนของผู้จัดการงานจัดซื้อ   =  (720,000/960,000) x 100  =  75%  
 
 
 

สมมติให้  บริษัท ข จ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ (เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร) และเงินโบนัสให้กับ
ผู้จัดการงานการตลาด/งานขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท/คน/ปี และจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ และ    
เงินโบนัสให้กับผู้จัดการงานคลังสินค้า เป็นเงิน 1,200,000  บาท/คน/ปี 

ดังนั้น      สัดส่วนเงินเดือนของผู้จัดการงานคลังสินค้า  =  (1,200,000/840,000) x 100  =  142%       

 

พันล้าน            ล้าน              พัน     
                                                   

กรณีที ่ 1 

กรณีที ่2 



  

ตอนที่ 2 การดําเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 
ข้อ 8    สถานประกอบการมีการวา่จ้างผู้ประกอบการภายนอกดําเนนิการดา้นโลจสิติกส์ในกิจกรรมตอ่ไปนี้หรอืไม่ Rec. 3 

Col.53
(ให้   ใน   หากสถานประกอบการ   “มี” การว่าจ้างภายนอกดําเนินการด้านโลจิสติกส์ ให้บันทึกร้อยละ 

 ของลักษณะการดําเนินการด้านโลจิสติกส์) 

กิจกรรม 
การว่าจ้างภายนอก ลักษณะการดําเนินการด้านโลจสิติกส์ 

ไม่มี มี ดําเนินการเอง (%) จ้างภายนอก
ดําเนินการ (%)

 
1. การจดัส่งสินค้า (Transport)  C01

54  1  2 
C011 
55-57     

C012
58-60

2. จัดการคลังสินค้า (เช่น การเคลื่อนย้าย
สินค้าในคลังสินค้า) 

 C02
61  1  2 

C021 
62-64     

C022
65-67

3. จัดการสินค้าคงคลัง (เช่น การบริหาร
จัดการสินค้าเขา้-ออก จากคลังสินค้า 
การควบคุมสตอ๊กสินค้า) 

 C03
68  1  2 

C031 
69-71     

C032
72-74

         

4. การบรรจุสินค้า (Packaging)  C04
75  1  2 

C041 
76-78     

C042
79-81

5. พิธีการศุลกากร  C05
82  1  2 

C051 
83-85     

C052
86-88

 
6. อื่น ๆ (ระบุ) .........................................  C06

89  1  2 
C061 
90-92     

C062
93-95

ข้อ 9 สถานประกอบการได้มีการวัดประสทิธิภาพการจัดส่งสนิค้า โดยพิจารณาจากจาํนวนเที่ยวที่มีการจัดส่ง C07 
96 

 (Shipment)  ทั้งหมดหรือไม่ 

1   ไม่มี   

2   มี      สัดส่วนของเที่ยวการจัดส่งสินคา้ที่ไม่ตรงเวลา    % 
C08 

97-99  

สัดส่วนของจํานวนเที่ยวที่มีสินค้าสูญหายจากการจดัส่ง    % 
C09 

100-102

สัดส่วนของจํานวนเที่ยวที่มีสินค้าเสียหายจากการจดัส่ง    % 
C10 

103-105

สัดส่วนของจํานวนเที่ยวที่เกิดอบุัติเหตใุนระหวา่งการจัดส่ง    % 
C11 

106-108

สัดส่วนของจํานวนเที่ยวที่เกิดความผิดพลาดอื่น ๆ             
เช่น เอกสารไม่สมบูรณ ์

   % 
C12 

109-111

ข้อ 10   สถานประกอบการมีการบริหารจัดการสนิค้าคงคลงัหรอืไม่ C13 
112 

1   ไม่มี 

2   มี      ปริมาณสินค้าคงคลังที่มีเพียงพอจําหน่ายได้ภายใน    C14 
113-115 วัน 

 



  

ข้อ 11   ในปี 2555 สถานประกอบการดําเนนิการนาํเขา้และส่งออกหรือไม่ C15 
116 

   1   ไม่มี   2   มี 

ถ้า ‘‘มี’’ สถานประกอบการประสบปัญหาในการดําเนินพิธีการศุลกากรนําเข้าและส่งออกหรอืไม่ 
 (กา  ใน   เพียงข้อเดียว) 

1   ไม่มี 
C16 
117 

2   มี       1 - 2   ครั้งต่อเดอืน 

3   มี       3 - 10  ครัง้ต่อเดือน 

4   มี       มากกว่า  10  ครัง้ตอ่เดือน 

ถ้าบันทึกข้อ “2 หรือ 3 หรือ 4” ให้ระบุปัญหาที่ได้รับว่าเกีย่วกับอะไร (กา  ใน   ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ความล่าช้าในการดําเนินงาน  C17 
118 

 ความซ้ําซ้อนของกระบวนการ  C18 
119 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ เช่น กฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ   C19 
120 

 เจ้าหน้าที่ไม่มคีวามโปร่งใส  C20 
121 

 อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................  C21 
122 

ข้อ 12 ในช่วงปี 2553 - 2555 สถานประกอบการมีการลงทุนในอุปกรณ์เครือ่งมือด้านโลจสิติกส์หรือไม ่ C22 
123 

1   ไม่มี 

2   มี   มูลค่าการลงทุนต่อปี ประมาณร้อยละ    C23 
124-126 ของยอดขาย 

  อุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์ เช่น โฟล์คลิฟ พาเลท Rack (ชั้นวางสินค้าในโกดัง) Handheld ห้องเย็น/ตู้เย็น 

ข้อ 13 ในช่วงปี 2553 - 2555 สถานประกอบการมีการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ C24 
127 

 เพื่อการจัดการโลจิสติกสห์รอืไม่  

1   ไม่มี 

2   มี   มูลค่าการลงทุนในซอฟต์แวรต์่อปี ประมาณรอ้ยละ    C25 
128-130 ของยอดขาย 

    มูลค่าการลงทุนในฮารด์แวรต์่อปี ประมาณรอ้ยละ    C26 
131-133 ของยอดขาย 

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์  
1. ซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์ เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) 

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange System : EDI) ระบบการจัดการการขนส่ง 
(Transportation Management System : TMS) ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System : WMS) 

2. ฮาร์ดแวร์ด้านโลจิสติกส์ เช่น บาร์โค้ด ระบบกําหนดพิกัดท่ีต้ังดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) รหัสบ่งชี้
โดยใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification : RFID)  

 



  

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ 
ข้อ 14   ปัญหาและอปุสรรคของสถานประกอบการด้านแรงงานโลจสิติกส ์  C27 

134 

 1.  ในปี 2555 สถานประกอบการมีบุคลากรดา้นโลจิสติกส์เขา้มาทํางานใหมห่รือไม่  

   1   ไม่มี   2   มี 

ถ้า “มี” ความคิดเห็น/ประสบการณ์ของสถานประกอบการกลุ่มแรงงานดา้นโลจิสติกสท์ี่เข้ามาทํางานใหม่ 
มีทักษะ/ฝีมือแรงงานเพยีงใด (วงกลมรอบตัวเลขเพียงข้อเดียว)    

 ดีพอแล้ว……..….. 1 ควรปรับปรุง..………. 2 ควรปรับปรุงอยา่งมาก…………. 3 C28
135 

2.  คุณลักษณะแรงงานด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการแห่งนี้ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนีอ้ยู่ในระดับปัญหาใด 

      (วงกลมรอบตัวเลข) 

 
คุณลักษณะแรงงาน 

ระดับของปัญหา  

 มาก ปานกลาง น้อย  
   ความรู้พื้นฐานในตําแหน่งงานที่ทํา 1 2 3 C29 

136  

   ทักษะฝีมือแรงงาน 1 2 3 C30 
137  

   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 1 2 3 C31 
138  

   ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 1 2 3 C32 
139  

   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 1 2 3 C33 
140  

   ความขยันและอดทน 1 2 3 C34 
141  

   ความสามารถในการแก้ปัญหา 1 2 3 C35 
142  

   ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 1 2 3 C36 
143  

   มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 1 2 3 C37 
144  

   มีความซ่ือสัตย์สุจริต 1 2 3 C38 
145  

   มีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น (ทํางานเป็นทีม) 1 2 3 C39 
146  

ข้อ 15   ความต้องการที่จะให้ภาครฐัช่วยเหลือด้านโลจสิติกส ์ C40 
147 

   1   ไม่ต้องการ   2   ต้องการ 
ถ้า “ต้องการ” ให้บันทึกเลข 1-4 ลงใน  โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย   

                ( 1 =  มากที่สุด     2  =  มาก     3  =  ปานกลาง     4  =  น้อย )    

 1.  จดัให้มกีารฝึกอบรมและใหค้วามรู้ด้านโลจสิติกส์แก่บุคลากร  C41
148

 2.  การพัฒนาระบบและอุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์  C42
149

 3.  จดัผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรกึษา  C43
150

 4.  แก้ไข/พัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ  C44
151

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทผ์ูบ้ันทึกแบบสอบถาม (ในกรณีที่สํานักงานสถิติแห่งชาติต้องการขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม)

ชื่อผู้ใหข้้อมูล……………………………………………………หมายเลขโทรศพัท.์……...………………………..…… 

สํานักงานสถติิแห่งชาติ ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
เมื่อกรอกข้อมลูเสร็จแล้ว ขอให้พับแบบสอบถามนี้ใส่ซองที่แนบมาส่งสํานักงานสถติิแห่งชาติ ภายใน 31 พฤษภาคม 2556 




