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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ ได้ด�ำเนินการขึน้ จากสภาพปัญหาปัจจุบัน คือยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
โลจิสติกส์ไทยส�ำหรับผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างมากต่อ
การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าว รูปแบบการวิจัยได้ด�ำเนินการเป็น
ลักษณะผสมผสานระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย
ต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การสนทนากลุม่ เฉพาะ และ
การใช้แบบสอบถาม ผลของการวิจัย ได้น�ำเสนอเกณฑ์มาตรฐานฯใหม่ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 9 ด้าน
ได้แก่ 1) วิสยั ทัศน์และการวางแผนการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 2) การจัดการกระบวนการ 3) การจัดการ
และพัฒนาทุนมนุษย์ 4) ลูกค้าและการตลาด 5) การร่วมมือกับคู่ค้าในโซ่อุปทาน 6) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 7) ความปลอดภัยและความมั่นคง8)การประเมินผล และ 9) ผลการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัด
รวมทัง้ สิน้ 42 ตัวชีว้ ดั ส�ำหรับเกณฑ์ทงั้ 9 ด้านดังกล่าวผลของการน�ำเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังกล่าวไปประเมินสภาพ
การด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบการจ�ำนวน 140 บริษทั พบว่าผลการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ทัง้ 9 ด้าน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง 6 ด้าน และอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ 3 ด้าน ได้แก่ 1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) ความปลอดภัยและ
ความมั่นคง และ 3) ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ยังได้น�ำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรส�ำหรับ
ปรับปรุงผลการปฏิบตั ใิ นระดับต�ำ่ เพือ่ ให้องค์กรมีแนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพและเพือ่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการโลจิสติกส์ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ

Abstract
The research on the development of quality standard for Thai logistics business for international
freight forwarders, is generated from the current issue that there is no specific quality standard for
Thai logistics business for international freight forwarders. Indeed, the standard is greatly importance
for the development of potentialities and standards of companies in such businesses. The research
model is conducted as a combination of qualitative and quantitative research. Research methodology
and research tools that are used, including documentary analysis, interview, component analysis,
group discussion, and questionnaire. The research results demonstrate new quality standard which
consists of the standards in 9 areas: 1) Vision and strategic planning, 2) Process management,
3) Human capital management and development, 4) Customers and marketing, 5) Supply chain
collaboration, 6) Innovation and technology, 7) Safety and security, 8) Evaluation and 9) Performance.
Total number of indicators, for all standards in 9 areas are 42 indicators. The new quality standard
is used for the evaluation of operating conditions in 140 companies. As a result of the performance
in 9 areas, there are 6 areas that are in moderate performance level. Whereas, 3 areas in low
performance level, which are innovation and technology, safety and security, and performance. In
addition, the research gives ways to improve companies that have low performance in order to
enhance efficiency and increase capability to sustainable competitive advantages.
Keywords: Logistic Managements, Quality Standard for Logistics Business, International Freight Forwarders
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โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือของประเทศและผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ในแง่
ของการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิม่ ประกอบกับการทีร่ ฐั บาลไทยได้ประกาศนโยบายการส่งเสริมธุรกิจ
โลจิสติกส์และมุง่ มัน่ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนัน้ ธุรกิจ
โลจิสติกส์จึงต้องรื้อปรับระบบการจัดการเป็นการเร่งด่วน ในภาพรวมผู้ประกอบธุรกิจไทยมีศักยภาพที่ดี
มาก มีความตื่นตัวด้านโลจิสติกส์มากพอสมควรเพราะรัฐบาลให้ความส�ำคัญด้านนี้ แต่ว่าการด�ำเนินการ
โลจิสติกส์ของไทยยังอยู่ในขั้นของการเรียนรู้ทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถแปลงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลได้ชัดเจน (ธนิต โสรัตน์, 2550) ปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดก็คือยัง
ไม่มมี าตรฐานโลจิสติกส์ของประเทศไทยทีส่ อดคล้องกับการก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, 2559)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ จึงเน้นการพัฒนาการ
บริหารจัดการธุรกิจให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ โดยได้ออกเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ พ.ศ. 2556
ขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการให้ธรุ กิจโลจิสติกส์ได้ใช้พฒ
ั นาคุณภาพองค์กรให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย หมวดที่ 1 องค์กรและการจัดการ หมวดที่ 2
การวางแผนกลยุทธ์ หมวดที่ 3 การบริหารคุณภาพบริการและการปฏิบตั กิ าร หมวดที่ 4 ลูกค้าและตลาด
หมวดที่ 5 ทรัพยากรมนุษย์ หมวดที่ 6 การบริหารความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2556 ได้ถกู น�ำมาใช้ในปี พ.ศ. 2556 - 2557
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ มีโครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ปีละ 60 บริษัท
โดยการจัดประชุม แนะน�ำเกณฑ์มาตรฐาน จัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงแล้ว
ท�ำการประเมิน บริษัทที่ผ่านการประเมินต่างได้รับใบรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อมาในปี พ.ศ.
2558 โครงการนี้ยุติลง เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจน้อย
Dewan M. Z. Islam and Thomas H. Zunder (2014) ท�ำการวิจัยเรื่องมาตรฐานคุณภาพใหม่ที่
จ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในยุโรป โดยใช้วธิ กี ารวิจยั แบบเดลฟาย (Delphi) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 รอบ ผลการวิจัยพบว่ามีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 7 ฉบับ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
โลจิสติกส์ ได้แก่ 1) EN 13011 : 2000แสดงคุณภาพของการขนส่ง 2) CEN/TR 14310 : 2002 แสดงและ
รายงานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง 3) EN 13876 : 2002 ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริการขนส่ง
สินค้า 4) EN 12507 : 2000 แนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการขนส่งทางถนน การเก็บสินค้า การกระจายสินค้า
และการขนส่งสินค้าทางราง 5) EN 15696 : 2007 คุณลักษณะของบริการจัดเก็บสินค้าด้วยตนเอง 6)
ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการเชิงคุณภาพ 7) ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผลการ
วิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 5 ล�ำดับแรกเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์โดยตรง
ส่วน 2 ล�ำดับสุดท้ายนัน้ สามารถใช้ได้กบั องค์กรทีเ่ ป็นบริษทั โลจิสติกส์และองค์กรทัว่ ไป และทัง้ 7 มาตรฐาน
ดังกล่าวมีความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2556 อย่างมาก
จากการศึกษากระบวนการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดภายในประเทศและต่างประเทศ พบว่า
กระบวนการพัฒนามาตรฐาน มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาองค์ประกอบส�ำคัญที่จะน�ำมา
ก�ำหนดเป็นมาตรฐาน 2) จัดท�ำเป็นมาตรฐานฉบับร่าง 3) ตรวจสอบมาตรฐานฉบับร่างโดยผุ้ทรงคุณวุฒิ
4) ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นมาตรฐานฉบับจริง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2561; International Standard
Organization, 2018)
จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้เกิดปัญหาการวิจยั ทีว่ า่ น่าจะมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์สำ� หรับประเทศไทยขึน้ ใหม่ โดยมุง่ เน้นธุรกิจผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ก่อนเป็นอันดับแรกเนือ่ งจากธุรกิจผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปัจจุบนั มีบทบาทหน้าทีค่ รอบคลุม
ถึงการให้บริการโลจิสติกส์เกือบทุกประเภท เป็นสาขาโลจิสติกส์ทตี่ อ้ งเร่งรัดเปิดเสรีภายใต้ความตกลงว่า
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ด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) และจากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาการวิจัยดังกล่าว ท�ำให้
ผู้วิจัยมีความประสงค์ท�ำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภท
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
ประเทศ

1. เพือ่ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

2. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติของบริษัทโลจิสติกส์ประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานที่บริษัทโลจิสติกส์ประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศปฏิบัติได้น้อย

สมมุติฐานการวิจัย

ธุรกิจโลจิสติกส์ประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
มีสภาพการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยโดยสังเขป

1. ขัน้ การพัฒนาเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร เพื่อหาองค์ประกอบคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยแบบวิเคราะห์
เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 23 คน ทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อหาองค์ประกอบที่
เหมาะสมส�ำหรับพัฒนาเป็นมาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ดว้ ยแบบสัมภาษณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)ทั้งนี้ จ�ำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ 23 คน เนื่องจากได้ข้อมูลที่
เพียงพอและข้อมูลเริ่มซ�้ำเดิมและอิ่มตัว
1.3 การศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมส�ำหรับพัฒนาเป็นมาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์
ไทยด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factors Analysis)
1.4 การตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยโดยการ
สนทนากลุม่ เฉพาะผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นผูบ้ ริหารของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ประเภทตัวแทนผูป้ ระกอบการขนส่ง
จ�ำนวน 12 คนวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ตามหลักการสนทนากลุม่ เฉพาะ
จะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 12 คน การสนทนากลุ่มเฉพาะควรเลือกผุ้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน มี
ความรอบรู้ในเรื่องที่ท�ำการสนทนากลุ่มเฉพาะเป็นอย่างดี จ�ำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนคือ
8-12 คน (ประวิต เอราวรรณ์, 2557; Devault, 2017; Prasad, 2017)
2. ขั้นการศึกษาสภาพการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิ
สติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปหาค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมุตฐิ าน
โดยการใช้ t-test, ANOVA หากพบความแตกต่าง จะหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe
3. ขัน้ การเสนอแนวทางส�ำหรับผูป้ ระกอบการในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้บริหารของธุรกิจประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ มีความช�ำนาญและมีประสบการณ์สงู ในการพัฒนาองค์กรในด้านทีต่ อ้ งการพัฒนา จ�ำนวน 10 คน
(เลือกจาก 10 อันดับแรกของผู้ประกอบการ ตามค�ำแนะน�ำของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร เพือ่ หาองค์ประกอบคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์พบองค์ประกอบที่
บ่งบอกคุณภาพการบริหารธุรกิจโลจิสติกส์18 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Results (performance, effectiveness)
2) Operations (processes, systems)3) Strategy4) Leadership 5) Measurement, analysis and Knowledge
Management 6) Workforce (Human Resource) 7) Customers Focus 8) Core management skills
(planning, Organizing, Leading, Controlling) 9) Innovation and Information Technology 10) Logistics
quality (efficiency) 11) Infrastructure (support, facilitators) 12) Security (safety) 13) Supply chain flow
& network 14) Timeliness (on time) 15) Context of organization (site, environment, communities)
16) Customs 17) Responsibility for shipments 18)Tracking and Tracing
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1.2 ผลการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒเิ พือ่ หาองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมส�ำหรับพัฒนาเป็นมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า 18 องค์ประกอบในขั้นตอนที่ 1.1 มีความส�ำคัญ และควรเพิ่มอีก 12
องค์ประกอบ ได้แก่ 19) ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น (Trust, Integrity) 20) การควบคุมที่สังเกตุเห็นได้
(Visibility Control) 21) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 22) การฝึกอบรม (Training)
23) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 24) ซอฟท์แวร์ และแพลตฟอร์ม (Software and Platform)
25) การน�ำมาตรการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Compliance) 26) การก�ำกับติดตามตรวจสอบ
(Monitoring) 27) การวิเคราะห์ปัญหา (Gap Analysis) 28) ความร่วมมือภายในองค์กร 29) การวางแผน
(Planning) 30) การตลาด (Marketing)
1.3 ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ พั ฒ นาเป็ น มาตรฐานคุ ณ ภาพธุ ร กิ จ
โลจิสติกส์ไทยพบว่ามีองค์ประกอบทีส่ ามารถพัฒนาเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพได้ 9 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การวางแผน (Planning) 2) การด�ำเนินงาน (Operations) 3) พนักงาน (Staff) 4) ลูกค้า (Customers)
5) นวัตกรรม (Innovation) 6) ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) 7) บริบทขององค์กร (Context) 8) การประเมินผล
(Evaluation) 9) ผลการปฏิบัติงาน (Results) ผู้วิจัยเขียนเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
(ฉบับร่าง) รวม 49 ตัวชี้วัด
1.4 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย พบว่า
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยมาตรฐาน 9 ด้าน ได้แก่ 1) วิสยั ทัศน์
และการวางแผนการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning) 2) การจัดการกระบวนการ
(Process Management) 3) การจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Management and Development)
4) ลูกค้าและการตลาด (Customers and Marketing) 5) การร่วมมือกับคู่ค้าในโซ่อุปทาน (Supply Chain
Collaboration) 6) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) 7) ความปลอดภัยและความมัน่ คง
(Safety and Security) 8) การประเมินผล (Evaluation) 9) ผลการปฏิบัติงาน (Performance) จ�ำนวนตัวชี้
วัดรวม 42 ตัวชี้วัด ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ฉบับสมบูรณ์
ด้าน

ตัวชี้วัด

1. วิสัยทัศน์และการวางแผน 1. องค์กรก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายคุณภาพ
การจั ด การธุ ร กิ จ เชิ ง กลยุ ท ธ์ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
(Vision and Strategic Planning) 2. องค์กรจัดท�ำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
3. องค์กรจัดท�ำแผนงานหรือแผนด�ำเนินการก�ำกับดูแลองค์กรเพิม่ เติม
ส�ำหรับนโยบายอื่นๆ (เช่น ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านจรรยา
บรรณและแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการต่อต้านคอรัปชั่น เป็นต้น)
4. องค์กรจัดท�ำสรุปเป็นแผนผังกลยุทธ์ (Strategic Map) และสื่อสาร
ให้พนักงานในทุกล�ำดับชั้นรับทราบและด�ำเนินการ
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ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ด้าน

ตัวชี้วัด

2. การจั ด การกระบวนการ 1. องค์กรออกแบบและจัดท�ำขั้นตอนรายละเอียดของการด�ำเนินงาน
(Process Management)
รวมทัง้ การก�ำกับดูแล การบันทึกทัง้ ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอืน่ ๆ
2. องค์กรน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริการรับจัดการ
ขนส่งระหว่างประเทศ
3. องค์ ก รแบ่ ง ประเภทการให้ บ ริ ก ารแล้ ว ก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบให้พนักงานเพื่อรองรับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ
4. องค์กรก�ำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดของการบริการรับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศให้ชัดเจนและก�ำกับดูแลเพื่อให้ได้การบริการที่
มีคุณภาพ
5. องค์กรก�ำหนดตัวชี้วัดและก�ำกับดูแลให้บริการที่นอกเหนือจากการ
บริการปกติ (Non - Conformance) รวมทั้งการป้องกันและแก้ไข
6. องค์กรประเมิน จัดท�ำแผนและด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management) อย่างเป็นระบบ
3. การจั ด การและพั ฒ นาทุ น 1. องค์กรจัดท�ำแผนภูมอิ งค์กร (Organization Chart) ก�ำหนดค�ำบรรยาย
มนุษย์ (Human Capital
ลักษณะงาน (Job Description) และก�ำหนดคุณสมบัตขิ องต�ำแหน่งงาน
Management and
(Job Specification) ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการบริการและ
Development)
การขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร
2. องค์กรบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management)
อย่างเป็นระบบ (การวางแผนบุคลากร การคัดเลือกและการว่าจ้าง
การก�ำหนดผลตอบแทน การประเมินผลการด�ำเนินงาน การให้
ความช่วยเหลือและสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น)
3. องค์กรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development) (การออกแบบลักษณะงาน การพัฒนาด้านอาชีพ
การฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคคล การวางแผนการเติบโตใน
องค์กร)
4. องค์กรจัดสถานทีท่ ำ� งาน อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพียงพอและเป็นไปตามข้อกฎหมาย
5. องค์กรมีแผนและด�ำเนินการเตรียมผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งบริหารทีส่ ำ� คัญ
ในองค์กร (Succession Planning)
6. องค์กรด�ำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
หรือแนวปฏิบัติที่ดี พนักงานยอมรับและปฏิบัติตามและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน
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ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ด้าน

ตัวชี้วัด

4. ลู ก ค ้ า แ ล ะ ก า ร ต ล า ด 1. องค์กรก�ำหนดเกณฑ์ ด�ำเนินการวิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญ
(Customers and Marketing) ของกลุ่มลูกค้า
2. องค์กรจัดท�ำแผนการตลาด (Marketing Plan)ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
3. องค์ ก รก� ำ หนดเกณฑ์ ม าตรฐานในการเสนอบริ ก ารลู ก ค้ า แต่ ล ะ
ประเภท การก�ำกับดูแลการบริการ รวมถึงการแสดงความรับผิด
ชอบต่อการให้บริการ (ความตรงเวลาและความถูกต้องทั้งในด้านการ
ส่งมอบสินค้า เอกสาร และข้อมูลตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเสร็จสิน้ การให้บริการ)
4. องค์กรก�ำหนดช่องทางและบุคคลในการรับเรือ่ งร้องเรียน ช่วยแก้ไข
ปัญหาและติดต่อกลับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
5. การร่ ว มมื อ กั บ คู ่ ค ้ า ในโซ่ 1. องค์กรจัดระบบการคัดเลือกผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้าง (Suppliers) รวมถึง
อุปทาน (Supply Chain
คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner or Agent) ที่เข้ามารับช่วงต่อให้
Collaboration)
บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
2. องค์กรก�ำหนดแนวทางและแผนการท�ำงานร่วมกับผูส้ ง่ มอบ ผูร้ บั จ้าง
(Suppliers) รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner or Agent) เพื่อ
พัฒนาการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
3. องค์ ก รก� ำ หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพการบริ ก ารและก� ำ กั บ ดู แ ล
การบริการของผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้าง (Suppliers) รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ
(Business Partner or Agent) ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีก่ ำ� หนดไว้
4. องค์กรประเมินคุณภาพการบริการของผูส้ ง่ มอบ ผูร้ บั จ้าง (Suppliers)
รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner or Agent) อย่างเป็นระบบ
และมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้าง รวมถึงคู่ค้าทาง
ธุรกิจทราบเป็นระยะๆ
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ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ด้าน

ตัวชี้วัด

6. นวั ต กรรมและเทคโนโลยี 1. องค์กรวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาขัน้ ตอนการท�ำงานเพือ่ ส่งเสริม
(Innovation and Technology) ประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
2. องค์กรน�ำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง หรือสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกประเภทต่างๆ แบบฟอร์ม ฯลฯ ทีช่ ว่ ยให้ทำ� งานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. องค์กรพัฒนาหรือน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) ที่สนับสนุนงานด้านการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศมาเชื่อมต่อการส่งผ่านสารสนเทศในองค์กร (Internal IT
Integration)
4. องค์กรพัฒนาหรือน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) ที่สนับสนุนงานด้านการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศมาเชือ่ มต่อการส่งผ่านสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกองค์กร
(External IT Integration)
5. องค์กรให้ความส�ำคัญและพัฒนาเครื่องมือ หรือ ระบบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการ
6. องค์กรน�ำนวัตกรรมที่ยกระดับการจัดการด้านคุณภาพมาใช้กับ
องค์กร เช่น 5ส., Kaizen, Lean, Green Logistics, Six Sigmaเป็นต้น
7. ความปลอดภัยและ
1. องค์กรก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
ความมั่นคง (Safety and
และความมั่นคงขององค์กร
Security)
2. องค์กรประกาศและสือ่ สารนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อ ม และความมั่ น คงขององค์ ก รให้ พนั ก งานทุ ก ล� ำ ดั บ ชั้ น
รับทราบ ให้ความส�ำคัญ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. องค์ ก รปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานที่ ร องรั บ นโยบายด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และความมัน่ คงขององค์กร
4. องค์กรเก็บข้อมูลเชิงสถิติ วิเคราะห์สาเหตุ และด�ำเนินการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาทีท่ ำ� ให้เกิดการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย ความสูญเสีย
ความสูญหาย หรืออุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ
5. องค์กรให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยของพนักงาน
โดยการตรวจสุขภาพประจ�ำปีและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่าง
เหมาะสมสม�่ำเสมอ
6. องค์กรให้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อมและมีการก�ำกับดูแล เพือ่ ไม่ให้
สินค้าที่รับขนส่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
8. การประเมินผล (Evaluation) 1. องค์กรก�ำกับดูแล (Monitor) การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและ
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้อย่างใกล้ชิด
2. องค์กรด�ำเนินการวัดผลการปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั หลัก (Key Performance
Indicators: KPIs) และตัวชีว้ ดั (Performance Indicators: PIs) เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ น�ำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการให้
บริการต่อไป

สุทธิปริทัศน์
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ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ด้าน
9. ผลการปฏิบัติงาน
(Performance)

ตัวชี้วัด
1. องค์กรจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน (Finance) และ
สื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2. องค์กรจัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานด้านลูกค้ากับคู่ค้า (Customers
and Business Partners) และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
3. องค์กรจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทุนมนุษย์ (Human
Capital) และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
4. องค์กรจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ (Internal
Process) และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

2. ผลการศึกษาสภาพการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 6 เกณฑ์ คือ ลูกค้าและการตลาด (Customers and
Marketing) เป็นอันดับทีห่ นึง่ รองลงมา คือ การร่วมมือกับลูกค้าในโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Collaboration)
การจัดการกระบวนการ (Process Management) การบริหารจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital
Management and Development) การประเมินผล (Evaluation) และวิสัยทัศน์และการวางแผนการจัดการ
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning) ตามล�ำดับ ในขณะที่มีการปฏิบัติในระดับน้อย 3 เกณฑ์
คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and
Security) และผลการปฏิบัติงาน (Performance)
การทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด�ำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
โลจิสติกส์ไทยจ�ำแนกตามเพศ อายุ ต�ำแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ เี พศ อายุ ต�ำแหน่ง
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการด�ำเนินงานของบริษทั ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t = 0.559, p = .057) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน
2. การเปรี ย บเที ย บสภาพการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพธุ ร กิ จ
โลจิสติกส์ไทยจ�ำแนกตามขนาดของบริษทั ระยะเวลาด�ำเนินงานของบริษทั นับตัง้ แต่เริม่ จดทะเบียนพบว่า
ผู้ให้ข้อมูลที่มีขนาดของบริษัทและระยะเวลาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการด�ำเนินงานของบริษัท
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 (F = 275.264, p = .000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่บริษัทโลจิสติกส์ประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปฏิบัติ
ได้น้อย
1) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี องค์กรควรวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาขั้นตอนการท�ำงาน
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนงานทุก
ขั้นตอน พัฒนาพนักงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนทุกงาน
2) ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง องค์กรควรก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงขององค์กรแล้วประกาศและสื่อสารนโยบายไปยังพนักงานทุก
ล�ำดับชั้น ให้รับทราบ ให้ความส�ำคัญ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3) ด้านผลการปฏิบตั งิ าน องค์กรควรก�ำหนดนโยบายให้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์
โดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมน�ำแนวคิด
การประเมินแบบสมดุลย์ (Balanced Scorecard: BSC) ประกอบด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือด้านการเงิน
(Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) และด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and growth)

การอภิปรายผล

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยเรียงล�ำดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยมาตรฐาน 9 ด้าน 42 ตัวชี้วัด นับเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุม
บทบาทภารกิจของธุรกิจผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมาตรฐานเหล่านีพ้ ฒ
ั นามา
จากองค์ประกอบด้านคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สอดคล้องกับ เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ 2556 ประกอบด้วย 1) องค์กรและการจัดการ 2) การวางแผนกลยุทธ์
3) การบริหารคุณภาพบริการและปฏิบัติการ 4) ลูกค้าและการตลาด 5) ทรัพยากรมนุษย์ 6) การบริหาร
ความรูแ้ ละการเรียนรูข้ ององค์กร 7) ผลลัพธ์และสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2557) ท�ำการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า มีการจ�ำแนกเกณฑ์มาตรฐานเป็น
5 ด้าน ได้แก่ การบริการ การตลาด บุคลากร การบริหารจัดการ และผลประกอบการ
2. ผลการศึกษาสภาพการด�ำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพบว่า สภาพการด�ำเนินงานของบริษทั ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
โลจิสติกส์ไทยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง 6 เกณฑ์ โดยด้านลูกค้าและการตลาด
(Customers and Marketing) เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ การร่วมมือกับลูกค้าในโซ่อุปทาน (Supply
Chain Collaboration) การจัดการกระบวนการ (Process Management) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ประกอบธุรกิจ
มุ่งให้ความส�ำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก หรือมุ่งลูกค้าเป็นส�ำคัญ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (2557) ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ผลการวิจัยพบว่า
มีการจ�ำแนกเกณฑ์มาตรฐานเป็น 5 ด้าน โดย 2 ล�ำดับแรกได้แก่ การบริการ และการตลาด
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพธุ ร กิ จ
โลจิสติกส์ไทยฯจ�ำแนกตามเพศ อายุ และต�ำแหน่ง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีเพศ อายุ และต�ำแหน่งต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อสภาพการด�ำเนินงานของบริษทั ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในภาพ
รวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เป็นเพราะตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ไม่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ สภาพการด�ำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยฯ สอดคล้องกับ วรพจน์ มีถม (2554) ท�ำการวิจยั เรือ่ ง การออกแบบ
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ระบบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระหว่างไทยกับเวียดนาม และ ทวีศักดิ์
สุวรรณเกิด (2555) ท�ำการวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรูท้ มี่ ผี ลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
โลจิสติกส์ในกลุม่ บริษทั MIB Holdingพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ เี พศ อายุ และต�ำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ตัวแปรตามไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบสภาพการด�ำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์
ไทยฯ จ�ำแนกตามขนาดของบริษัท พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีขนาดของบริษัทต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การด�ำเนินงานของบริษทั ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยฯในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานทุกด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบริษัทขนาดย่อม มีความแตกต่างจากบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ที่เป็นเช่นนี้เพราะบริษัทขนาดย่อมหรือขนาดเล็ก มักไม่พร้อมในด้านก�ำลังคนและเงินทุน
สอดคล้องกับ ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต (2554) ท�ำการวิจัยเรื่องการรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของ
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทยฯ พบว่า ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศขนาดเล็กส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเงินทุนและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การเปรียบเทียบสภาพการด�ำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์
ไทยฯจ�ำแนกตามระยะเวลาด�ำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนพบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีระยะเวลา
ด�ำเนินงานของบริษทั นับตัง้ แต่เริม่ จดทะเบียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการด�ำเนินงานของบริษทั ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการด�ำเนินงานทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 ทีผ่ ลการวิจยั เป็นเช่นนีเ้ พราะว่าธุรกิจทีม่ รี ะยะเวลาด�ำเนินการมากจะมีประสบการณ์และพัฒนาการด้าน
คุณภาพมากขึน้ สอดคล้องกับ Yeni Sumantri and Sim Kim Lau (2011) ท�ำการวิจยั เรือ่ ง สภาพปัจจุบนั ของแรง
ผลักดันของผลประกอบการด้านโลจิสติกส์ในอินโดนีเซีย: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่
มีศักยภาพสูง ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาด�ำเนินงานมีผลต่อคุณภาพการด�ำเนินงานด้านโลจิสติกส์
3. แนวทางการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยฯที่ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติในระดับน้อยด้านที่มีผลการปฏิบัติในระดับน้อยและมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาองค์กรทีเ่ สนอในการวิจยั ได้แก่ องค์กรควรก�ำหนดนโยบายให้ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็น
รูปธรรมน�ำแนวคิดการประเมินแบบสมดุลย์ (Balanced Scorecard: BSC) ท�ำการวัดและประเมินผลที่ใช้
มุมมองทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินมีความสมดุลกัน เพื่อสะท้อนภาพของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ขององค์กร ประกอบด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือมุมมองด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer)
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning
and growth) น�ำผลการประเมินสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ แล้วร่วมกันหาทางปรับปรุงหรือพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจาก ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ กับ ผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 มุมมองตามแนวคิด
Balanced Scorecard สอดคล้องกับ พิชญดา ดอนสมจิตร, ธนัญญา วสุศร, จิรชัย พุทธกุลสมศิร,
ปภัศร ชัยวัฒน, และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ (2556) ท�ำการวิจัย เรื่อง การวัดคุณภาพบริการของผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ประเทศกัมพูชาเปรียบเทียบกับประเทศไทยด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL พบว่า
ผลการด�ำเนินงานด้านผลลัพธ์ อยู่ในล�ำดับสุดท้ายในทั้งสองประเทศ
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจยั พบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยฯ ประกอบด้วยมาตรฐาน 9 ด้าน
42 ตัวชี้วัด ดังนั้น ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศควรศึกษารายละเอียดของมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยฯ แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรตาม
ความเหมาะสม และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศควรน�ำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
โลจิสติกส์ไทยฯไปพัฒนาต่อ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการพัฒนา
คุณภาพให้สูงขึ้น
2. ผลการวิจัยสภาพการด�ำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยฯ ในภาพ
รวมมีระดับการปฏิบัติน้อยและมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ ด้านผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นธุรกิจผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศควรเร่งพัฒนาคุณภาพด้านผลการปฏิบัติงานก่อนเป็นอันดับแรก
3. ผลการวิจยั พบแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์
ไทยฯ ดังนัน้ ธุรกิจผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศควรศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรให้มคี ณ
ุ ภาพ
สูงขึ้น แล้ววางแผนด�ำเนินการให้ส�ำเร็จผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลการน�ำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศไปใช้
2. ควรท�ำการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพส�ำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเภทอื่น เช่น คลัง
สินค้า ตัวแทนออกของ ฯลฯ
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