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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่การศกึษากระบวนการก่อตวัของนโยบายโลจสิตกิส์ของประเทศไทย	ตลอดจนศกึษาบทบาทของ
กลุ่มต่างๆ	ที่มีต่อการก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย	โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผู้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ	 ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยเริ่มมีการก�าหนดนโยบายด้าน							
โลจสิตกิส์ของประเทศนบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2545	เป็นต้นมา	โดยมสีาเหตจุากการก่อตวัของปัญหาด้านโลจสิตกิส์ของประเทศ	ทัง้นีป้ระเทศไทย
นับได้ว่ามีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่อ	GDP	 อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว	 โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมยังขาด
การเชื่อมโยง	กฎระเบียบการค้าต่างๆ	ยังไม่อ�านวยความสะดวกทางการค้า		ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทยยังขาดการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน	และประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านโลจิสติกส์	ก่อนปี	พ.ศ.	2550	การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของไทย
เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง	ขาดการบูรณาการเชิงนโยบายระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการ
ก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ที่ชัดเจน	 จากการศึกษาพบว่ากระบวนการก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์นั้นเป็นการริเริ่มมาจากภาครัฐ	
โดยรฐับาลมอบหมายสภาพฒันาเศรษฐกจิสงัคมแห่งชาตเิป็นผูร้บัผดิชอบในการยกร่างแผน	จากการศกึษาพบว่า	กระบวนการร่างนโยบาย
ด้านโลจิสติกส์	 มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการก�าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นขั้นตอน	 โดยการก�าหนดนโยบายนั้นมีการให้ความ
ส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ	ทั้งภาคเอกชนและภาควิชาการ

Abstract

 The objective of this research is to study process of composition of logistics policy in Thailand including to study roles 
of	any	groups	who	are	involved	with	logistics	policy	in	Thailand	by	qualitative	research.	To	collect	data	is	done	by	deeply	
interviewing	to	the	participants	who	involve	in	policy	making	of	logistics	in	Thailand.	According	to	the	study,	logistics	policy	
in	Thailand	has	been	made	since	the	year	2002	due	to	problem	in	logistics	in	Thailand.		However,	Thailand	has	high	cost	
for	logistics	development	per	GDP	when	comparing	with	developed	countries.	Infrastructure	in	commucation	has	shortage	
of	connection	and	commercial	regulations	do	not	facilitate	commerce.	Logistics	entrepreneurs	in	Thailand	lacks	development	
of	capability	in	competition	and	Thailand	is	lacking	logistics	personnels.	Before	2007,	logistics	development	in	Thailand	did	
not	have	direction,	shortage	of	policy	integration	between	sectors.	Therefore,	it	is	extremely	important	for	Thailand	to	have	
patently	logistics	policy.	According	to	the	study,	to	make	logistics	policy	was	started	by	government	sectors.	The	government	
assigned	Office	of	the	National	Economic	and	Social	Development	Board	to	be	responsible	to	draft	the	plan.	According	
to	the	study,	process	in	draft	of	logistics	policy	conforms	with	theory	of	public	policy	making	procedurally.	The	policy	making	
emphasizes	to	participation	of	private	and	academic	sectors.
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ค�ำน�ำ

	 แนวคดิการบรหิารจดัการกระบวนการโลจสิตกิส์นัน้	ได้รบั
ความสนใจและนับเป็นแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่งถือ
เป็นศาสตร์ในการบริหารนับจากปี	ค.ศ.	1980	เป็นต้นมา	อย่างไร
กด็แีนวคดิด้านโลจสิตกิส์นัน้	กม็ใิช่เป็นสิง่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ใหม่แต่อย่าง
ใด	 หากแต่มีรากฐานเกี่ยวข้องกับการพลาธิการทางทหาร	 ซึ่งใน
การสงครามนั้น	การได้เปรียบ	เสียเปรียบทางยุทธศาสตร์	ตลอด
จนเงือ่นไขในการแพ้หรอืชนะสงครามนัน้		มคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้อง
อย่างมากกับการส่งก�าลังบ�ารุง	 อันได้แก่	 เสบียง	 ก�าลังพล	 และ
ยุทโธปกรณ์ต่างๆ	 ได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ	 ประวัติ-
ศาสตร์ทางทหารสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช	ซึ่งได้ขยาย
อทิธพิลและขยายดนิแดนจากเมซโิดเนยีร์ในกรกีไปยงัเปอร์เซยีและ
ยงัทรงขยายราชอาณาจกัรไปจนถงึดนิแดนตอนบนของแม่น�้าสนิธุ
ในอินเดีย	 แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนพลไปยังดินแดนดังกล่าวจะ
เป็นไปไม่ได้เลยหากขาดกระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ			
	 ส�าหรบัความหมายและนยิามของโลจสิตกิส์นัน้	ยงัมคีวาม
สับสนอยู่มากส�าหรับคนทั่วไป	ซึ่งมักเข้าใจว่า	Logistics	เป็นเรื่อง
ของการขนส่งเท่านั้น	 ส่งผลให้การน�าหลัก	Logistics	 ไปใช้ไม่ก่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที	่ ในการนี้	Council	of	Logistics	
Management	 ได้ให้ค�านิยามโลจิสติกส์ว่า	 เป็นการบริหาร
กระบวนการท�างานต่างๆ	ในห่วงโซ่อปุทาน		(Supply	Chain)	การ
บริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการท�างานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผน	 การด�าเนินการ	 และการควบคุมการท�างานของ
องค์กร	รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง	 ให้เกิดการเคลื่อนย้าย	 การจัดเก็บ	 การรวบรวม	 การ	
กระจายสินค้า	 วัตถุดิบ	 ชิ้นส่วนประกอบ	 และการบริการให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด

	 ดงันัน้	โลจสิตกิส์จงึควรถกูมองและท�าความเข้าใจในฐานะ
ของกระบวนการและระบบการจัดการ	(System)	 ซึ่งมิได้แยกอยู่
เป็นเอกเทศ	 หากแต่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งความส�าเร็จ
ของการน�าระบบโลจสิตกิส์ไปใช้อยูท่ีก่ารบรหิารกจิกรรมต่างๆ	ใน
ระบบโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ	(Integrity)	 และมีประสิทธิภาพ	
กจิกรรมในระบบโลจสิตกิส์สามารถแบ่งตามลกัษณะกจิกรรมดงันี้
	 1.	กิจกรรมที่เกี่ยวกับเงื่อนเวลา	และข้อมูลข่าวสาร
	 	 •	การวางแผนการตลาด
	 	 •	การวางแผนงานจัดซื้อ	จัดหา	โดยซื้อเท่าที่ผลิต
	 	 •	การวางแผนการผลิตเท่าที่จะส่งมอบ
	 	 •	การวางแผนในการกระจายสินค้าอย่างทันเวลา
	 2.	กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเพื่อให้มีการไหลลื่น
อย่างเป็นระบบ	อาท	ิการเคลือ่นย้ายสนิค้า-บรกิาร		ข้อมลูข่าวสาร		
และทุน
	 3.	กิจกรรมในการจัดเก็บและการรักษาสินค้าคงคลังและ
วัสดุที่จ�าเป็นต่อการผลิต
	 4.	กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์-การบรรจุ	 การติด
ฉลาก		
	 5.	กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการขนส่ง		และโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมขนส่ง	อาทิ	การเลือกแบบ	Mode	การขนส่งทาง
อากาศ	ทางรถไฟ	ทางรถยนต์	หรอืทางเรอื	ตลอดจนการเลอืกเส้น
ทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
	 6.	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า

	 อย่างไรกด็	ีประเทศไทยยงัมต้ีนทนุทางโลจสิตกิส์		ในอตัรา
ที่สูงอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น	 ซึ่งท�าให้ขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัระหว่างประเทศมน้ีอยลง		ดงัรายละเอยีดตามตาราง
เปรียบเทียบ	(ตารางที่	1)			

กำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนโลจิสติกส์

    Cost / GDP% Cost / Sale%
 
	 กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก	 6.5	 6.1
	 สิงคโปร์	 7.0	 N/A
	 ประเทศญี่ปุ่น	 8.3	 5.01
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 8.5	 8.37
	 ประเทศไทย	 19	 12.12
	 ประเทศจีน	 24	 N/A
                                
ตารางที่	1	การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์
ที่มา:	ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	3	เมษายน	2549
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

	 1.	เพือ่ศกึษากระบวนการก่อตวัของนโยบายโลจสิตกิส์ของ
ประเทศไทย						
	 2.		เพือ่ศกึษาปัญหาและอปุสรรคของการก�าหนดนโยบาย
โลจิสติกส์ของประเทศไทย
	 3.	เพือ่ศกึษาสถานะนโยบายด้านโลจสิตกิส์ไทยในปัจจบุนั							
	 4.	เพื่อศึกษาบทบาทของกลุ่มต่างๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อการ		
ก�าหนดนโยบายโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ตลอดจนศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน

นิยำมศัพท์

	 การวิจัยครั้งนี้	 	ผู้วิจัยก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้ใน
การวิจัยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้
	 โลจิสติกส ์	 หมายถึง	 การจัดการ	 และการบริหาร
กระบวนการเคลือ่นย้ายสนิค้า	จากแหล่งผลติไปยงัจดุหมายปลาย
ทางอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทันเวลา	 และถูกต้อง	 งานวิจัยฉบับนี้
ก�าหนดขอบเขตการจดัการ	การบรหิารโลจสิตกิส์ทางทะเลและทาง
บกเท่านั้น	
	 ด้านความสนับสนุนของนโยบายโลจิสติกส์	 หมายถึง		
ปัญหาที่เกิดจากกลุ่มอิทธิพล	 กลุ่มผลประโยชน์	 นักการเมือง		
ข้าราชการระดับสูง	และการสนับสนุนจากสื่อมวลชน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเรื่องกำรก�ำหนดวำระนโยบำย (Agenda Setting)

	 ปัญหาต่างๆ	ไม่สามารถเข้าสู่วาระนโยบายได้เอง	แต่จะ
ต้องมีผู้สร้างวาระนโยบายขึ้นมา	 ได้แก่	 ผู้น�า	 กลุ่มผลประโยชน์	
และสื่อมวลชน	 ซึ่งสื่อมวลชนเองยังสามารถแสดงบทบาทเป็นตัว
กระตุ้นให้เกิดข้อสรุปจากส่วนต่างๆ	ที่มีบทบาทในการสร้างวาระ
นโยบาย	เพือ่น�าไปสูก่ระบวนการจดัตัง้สถาบนัส�าหรบัแก้ไขปัญหา	
และกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่จะมีตามมา	การเข้าสู่วาระ
นโยบายของปัญหาต้องประกอบด้วยกลไกกระตุ้น	 (Triggering	
Mechanism)	หรือแรงขับเคลื่อน	(Driver)	หรือกระแส	(Stream)	
โดยปัจจยักระตุน้ให้เกดินโยบายมสีองประการ	คอื	ปัจจยัภายนอก
และปัจจัยภายใน	 ทั้งนี้ปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 สภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และองค์การระหว่าง
ประเทศ	 ในขณะที่ปัจจัยภายใน	 ได้แก่	 นายกรัฐมนตรี	 คณะ
รฐัมนตรี	รฐัมนตรี	การเปลีย่นแปลงของรฐับาล	อทิธพิลของหน่วย
งานภาครัฐ	และความสนใจของผู้เชี่ยวชาญ	ในการนี้ลักษณะของ
ปัญหาที่จะได้รับความส�าคัญจากรัฐบาลนั้น	 เกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง	ขอบเขต	(Scope)	ได้แก่	จ�านวนประชากรที่

ได้รับผลกระทบ	 ความเข้มข้น	 ได้แก่	 ระดับความตื่นตัวของ
สาธารณะต่อปัญหา	และเวลา	ได้แก่	ช่วงเวลาที่ปัญหานั้นๆอยู่ใน
ความสนใจของสาธารณะ	(Gerston,1997	:	22-49)
	 การก�าหนดวาระนโยบายเกดิขึน้จากกระแส	(Stream)	ของ
รายละเอียดในสามด้านที่ต่างเป็นอิสระต่อกันแต่มาพบโดยพร้อม
กัน	ได้แก่	(Kingdom,	2003	:	90-164)
	 1.	กระแสปัญหา	(Problem	Stream)	เป็นกระแสที่มุ่งเน้น
ไปทีค่วามสนใจของประชาชนและของผูก้�าหนดนโยบายในปัญหา
ของสังคมที่เฉพาะเจาะจงไปในปัญหาใดปัญหาหนึ่ง	โดยมีการให้
ค�านิยามหรือค�าจ�ากัดความของปัญหานั้นๆ	 หลังจากได้มีการน�า
ปัญหาดงักล่าวมาก�าหนดเป็นนโยบายเพือ่หาทางแก้ไขปัญหาทีเ่กดิ
ขึ้น	 แต่การพิจารณาควรให้ความสนใจว่าปัญหาใดนั้นมีหลายวิธี
การและหลายกระบวนการ	ซึง่อาจท�าได้โดยการตดิตามข้อมลูทาง
สังคม	เป็นต้น	และโดยทั่วไปแล้ว	ปัญหาที่น�ามาให้ค�าจ�ากัดความ
นัน้	มกักระท�าในรปูของค่านยิมทีอ่าจจะเป็นค่านยิมในเชงิอนรุกัษ์
นยิมหรอืเชงิเสรนียิมกไ็ด้	กระแสปัญหาจงึได้แก่	ช่วงเวลาทีปั่ญหา
ได้รับความสนใจ	การนิยามปัญหา	และผลตอบรับจากการศึกษา
ปัญหา	
	 2.	กระแสการเมอืง	(Political		Stream)	เป็นกระแสทีร่ฐับาล
หรือฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายก�าหนดปัญหาโดยมีประเด็นของปัญหา
ทีค่วรจะได้รบัการแก้ไขอยูแ่ล้ว	ซึง่ประเดน็หรอืปัญหาเหล่านีจ้ะก่อ
ตัวหรือได้รับการก�าหนดขึ้นมาโดยเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์
ของพลังที่ส�าคัญต่างๆ	ในสังคม	เช่น	อารมณ์หรือความรู้สึกของ
ประชาชนในชาติ	 (Public	Mood)	 อ�านาจอิทธิพลของกลุ่มผล
ประโยชน์	 และการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล	
เป็นต้น	 ทั้งนี้จะสามารถพบเห็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตัวของ
ปัญหาได้ตามสถานที่สาธารณะทั่วไป	(Visible	Cluster)	 ซึ่งอาจ
ได้แก่	ฝ่ายบริหารที่มีต�าแหน่งทางการเมืองระดับสูง	ที่ปรึกษาของ
รัฐบาลหรือผู ้น�ารัฐบาล	 สมาชิกรัฐสภา	 สื่อมวลชน	 กลุ ่มผล
ประโยชน์	และพรรคการเมือง	เป็นต้น	โดยทั่วไปแล้ว	ปัญหาที่ก่อ
ตวัขึน้มาและได้รบัความเหน็พ้องต้องกนัได้นัน้	มกัเกดิจากการต่อ
รองระหว่างผูท้ีม่ส่ีวนร่วมดงักล่าว	กระแสการเมอืงจงึได้แก่	อารมณ์
ความรู้สึกของประชาชน	 สภาพการณ์ของรัฐบาล	 และความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์
	 3.	กระแสนโยบาย	(Policy	Stream)	เป็นกระแสที่เกี่ยวกับ
การจดัระเบยีบวาระการตดัสนิใจ	หรอืเป็นการระบรุายละเอยีดทาง
เลือกที่ใช้ในการตัดสินใจ	 โดยผู้ที่มีส่วนในการก�าหนดทางเลือกที่
ใช้ส�าหรับการตัดสินใจดังกล่าวให้แก่ผู้ก�าหนดนโยบายนั้นมักจะ
เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง	(Hidden	Cluster)	ซึ่งได้แก่	นักวิชาการ	นักวิจัย	
นักรัฐประศาสนศาสตร์	 ที่ปรึกษา	 ส�านักงบประมาณและกลุ่มผล
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ประโยชน์ต่างๆ	เป็นต้น	กระแสนโยบายจึงได้แก่	การพัฒนาของ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา	 เช่น	 กฎหมายหรือเทคโนโลยีที่เกิด
ขึ้นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา	
	 เมือ่ใดทีก่ระแสทัง้สาม	คอื	กระแสปัญหา	กระแสการเมอืง
และกระแสนโยบาย	มาพบโดยพร้อมกนั	กจ็ะเป็นทีม่าของนโยบาย	
เพราะเป็นโอกาสที่ท�าให้หน้าต่างนโยบาย	(Window	Policy)	เปิด
ออก	ซึ่งการจัดระเบียบวาระนโยบายนั้น	 เป็นผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
โอกาสหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 เมื่อมีโอกาสหรือมีสถานการณ์ที่
เอือ้อ�านวย	คอืทัง้สามกระแสมาพบโดยพร้อมกนัถงึแม้ว่าหน้าต่าง
แห่งโอกาส	(Window	of	Opportunity)	 จะเปิดออกให้ประเด็น
ปัญหาได้รบัการยอมรบัเข้าสูว่าระของรฐับาลได้นัน้	ทัง้สามกระแส
จะต้องมาพบโดยพร้อมกนั	แต่อย่างไรกต็ามกระแสทัง้สามประการ
ดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นอิสระต่อกัน	โดยมีบริบทหรือสภาพการณ์
ทางสังคมที่มีอยู่ก่อน	(Societal	Predisposition)	 เช่น	 ค่านิยม	
วัฒนธรรมทางการเมือง	 และโครงสร้างรัฐธรรมนูญ	 เป็นเงื่อนไข
พื้นฐานที่ท�าให้ประเด็นปัญหาเข้าสู่วาระของรัฐบาล

แนวคิดด้ำนโลจิสติกส์

ควำมหมำยของโลจิสติกส์

	 โลจิสติกส์	คือ	“กระบวนการวางแผน	การด�าเนินงานและ
การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ	 การเคลื่อนย้ายด้วยต้นทุนที่
ประหยัด	 และการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต	 สินค้า
แปรรปู	และสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง	จากผลติสนิค้าจนถงึจดุบรโิภค
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”	
	 โลจิสติกส์	 หมายถึงกระบวนการวางแผนการด�าเนินงาน	
และการควบคุม	การเคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับ	และการเก็บรักษา
สินค้า	 การให้บริการ	 รวมไปถึงการจัดการการไหลของข้อมูล	 ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค	(Lambert	&	Stock.	
1998,	p.	7;	The	Council	of	Logistics	Management	1998,	p.	12			
;	Canadian	Association	of	Logistics	Management,	2000,	
p.8-9)	 ส่วน	UK	Institute	of	Logistics	and	Transport	(1998,		
p.17)	ระบวุ่า	โลจสิตกิส์	คอืเวลาทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัต�าแหน่งของ
ทรพัยากรหรอืกลยทุธ์การจดัการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด
ซึ่งหมายถึงการจัดล�าดับของเหตุการณ์ที่มุ่งสู่ความพอใจลูกค้า	
ได้แก่	การจัดหา	การผลิต	การกระจายสินค้า	และก�าจัดของเสีย	
รวมทั้งการขนส่ง	 การจัดเก็บและเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Jeffrey	
K.Liker,	2006,	p.	23-24)	ต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศ	ทั้งนี้
การผลิตสินค้าหรือการบริการต่างๆ	 ย่อมต้องมีการติดต่อขนส่ง	
เช่น	ขนส่งวตัถดุบิจากแหล่งวตัถดุบิไปยงัโรงงานผ่านกระบวนการ

ผลิตจนเป็นสินค้า	 จากนั้นต้องมีการขนส่งสินค้าสู่ตลาด	 เพื่อ
กระจายให้ถึงผู้บริโภค	 ต้นทุนด้านการขนส่งมิได้หมายถึงเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายของยานพาหนะ	 แต่รวมถึงวิธีการบรรจุหีบห่อ	 ขนถ่าย	
และป้อนเข้าโรงงาน	หากท�าได้รวดเรว็	ประหยดั	มกีารสญูเสยีน้อย	
หมายถึงต้นทุนต�่าลง	ในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดและผู้บริโภค
ก็มีต้นทุนต�่าด้วย	นอกจากนั้น	Logistic	Partners	Oy,	Helsinki,	Fl	
(2007	:	15)	ให้ค�านยิามโลจสิตกิส์ว่าคอื	โครงสร้างของการวางแผน
ทางธรุกจิ	ส�าหรบัการบรหิารจดัการกบัวตัถดุบิ	การบรกิารการไหล
ของข้อมูลการประสานงานในองค์กร	และเงินทุน	ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ที่มีความซับซ้อน	 การติดต่อสื่อสารและกระบวนการควบคุม	 ให้
ตรงกับความต้องการในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน	 และ	
Lambert	and	Stock		(1998)	ได้อธิบายขยายความนิยามโลจิสติ
กส์ของสภาการจัดการด้านโลจิสติกส์	(The	Council	of	Logistics	
Management)	ว่าโลจสิตกิส์นัน้มคีวามหมายรวมถงึ	กระบวนการ
เคลื่อนย้ายสินค้า	 ตลอดจนบริการทั้งภาคผลิตและภาคบริการ		
โดยรวมถึงการบริการของภาครัฐ	 อาทิ	 โรงพยาบาลและธนาคาร
อีกด้วย	และเสนอว่าโลจิสติกส์มิได้ครอบคลุมถึงกิจกรรมของภาค
เอกชนเพียงเท่านั้น	 หากแต่ยังเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของภาครัฐ
ด้วย				

วิธีกำรศึกษำ 
	 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นข้อมลู
ปฐมภูมิ	(Primary	data)	และข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	data)	
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  

	 ผู้วิจัยใช้สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interviews)	บุคคลที่
มส่ีวนเกีย่วข้องและมบีทบาทในการก�าหนดนโยบายโลจสิตกิส์ของ
ประเทศ	(Key	Informants)	
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ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐฝ่ายการเมือง 
คุณอลงกรณ์		พลบุตร	 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์
คุณวิรุฟ์			เตชะไพบูรณ์	 อดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์
คุณอนุรักษ์		จุรีมาศ	 อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม

ข้าราชการระดับสูงซึ่งเป็นข้าราชการประจ�าของภาครัฐ 
คุณอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ	 เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.ปรเมธี		วิมลศิริ	 นักวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณวิไลพร		ลิ่วเกษมศานต์	 รองเลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณอณุวรรณ		วงศ์พิเชษฐ์	 นักวิเคราะห์ระดับ	7	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.จุฬา		สุขมานพ	 รองผู้อ�านวยการส�านักนโยบายขนส่งและจราจร
ดร.ไมตรี		ศรีนราวัฒน์	 อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม
ดร.จักรกฤษณ์		ดวงพัตรา	 อดีตผู้อ�านวยการส�านักโลจิสติกส์	กรมส่งเสริมการส่งออก	กระทรวงพาณิชย์
คุณปณต		บุณยโหตระ									 ผู้อ�านวยการส�านักโลจิสติกส์	กรมส่งเสริมการส่งออก	กระทรวงพาณิชย์

กลุ่มองค์กรภาคเอกชน
คุณธนิต		โสรัตน์	 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณดุสิต		นนทนาคร	 ประธานสภาหอการค้าไทย
คุณเตชะ		บุณยะชัย	 รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
คุณยู		เจียรยืนยงพงศ์				 ประธานสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

กลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านโลจิสติกส์ในระดับมหภาค
รศ.ดร.รุทธิ์		พนมยงค์	 หัวหน้าภาควิชาโลจิสติกส์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สมพงษ์		ศิริโสภณศิลป์	 อาจารย์ประจ�าคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สิริอร		เศรษฐมานิต		 อาจารย์ประจ�าภาควิชาพณิชยศาสตร์	คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)

	 1.	การศึกษาเอกสาร	ผู้วิจัยรวบรวมข้อมลูจากหนังสือ	ต�ารา	และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกับนโยบายโลจสิติกส์ของรัฐบาล	
แผนยทุธศาสตร์ระดบัประเทศด้านโลจสิตกิส์	รายงานของส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	กฎหมาย	ระเบยีบข้อบงัคบั	วรรณกรรม	บทความ		เอก
สารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อทบทวน	ตรวจสอบและแสวงหาแนวคิดทฤษฎีการก�าหนดนโยบายของรัฐ		ตลอดจน
กระบวนการก�าหนดนโยบายของรัฐที่ด�าเนินมาแล้ว
	 2.	การสบืค้น	ผูว้จิยัสบืค้นข้อมลูทีเ่ป็นรายงานวจิยัและวทิยานพินธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดนโยบายด้านโลจสิตกิส์ของประเทศไทย

เครื่องมือที่ ใช้รวบรวมข้อมูล

	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
	 1.	แบบสัมภาษณ์		โดยใช้การสัมภาษณ์ซึ่งก�าหนดโครงสร้าง	และรูปแบบเป็นไปตามประเด็นการสัมภาษณ์และแนวคิดที่ก�าหนด
ดังนี้
	 	 1.1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	ประกอบด้วย	ข้อมูลส่วนตัวและสถานภาพ
	 	 1.2	 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของไทย
	 	 1.3	 ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		 	
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	 2.	การบันทึกข้อมูล	
	 การบันทึกข้อมูล	เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญ	การ
วิจัยครั้งนีป้ระกอบไปด้วยการบันทึกเสยีง	(Tape	record)	โดยการ
บันทึกเสียง	ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักในการบันทึกระหว่าง
สัมภาษณ์	 ซึ่งผู้วิจัยถอดเทปภายหลังการสัมภาษณ์ทุกครั้ง	 และ
สามารถน�ามาฟังซ�้าในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์	
	 3.	กล้องถ่ายภาพ	ผูว้จิยัได้ใช้กล้องถ่ายภาพบนัทกึภาพใน
การสัมภาษณ์

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ผูว้จิยัสร้างแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	และเกบ็ข้อมลูด้วย
ตนเองโดยใช้การบันทึกลงสมุดโน้ต	 เป็นอุปกรณ์หลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในระหว่างสัมภาษณ์	 จากนั้นจึงได้บันทึกเพื่อ
วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
	 1.	น�าข้อมูลที่ได้จดบันทึก	 หรือท�าดัชนีข้อมูลมาแจกแจง		
และจดัหมวดหมูต่ามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	การจดบนัทกึข้อมลู
ทีไ่ด้จากการสงัเกต	การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	และการใช้
ข้อมูลเอกสารประกอบ	อาทิ	มติข้าราชการ	เอกสารรายงานส่วน
งานราชการทีเ่กีย่วข้องกบัด้านโลจสิตกิส์	ตลอดจนแผนยทุธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์
	 2.	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 อาทิ	 การจ�าแนกและจัด
ระบบข้อมูล	(Typology	and	Taxonomy)	เป็นการน�าข้อมูลที่ได้
มาจ�าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบการวิเคราะห์ส่วน
ประกอบ	(Componential	Analysis)	 เป็นการน�าข้อมูลที่ได้มา
ท�าการวเิคราะห์ออกให้เหน็เป็นส่วนๆ		การวเิคราะห์ข้อมลูเอกสาร	
(Content	Analysis)	 เป็นการน�าเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ	 มา
วิเคราะห์โดยมุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น		
	 3.	ในการศึกษาวิจัยในเรื่องการก�าหนดนโยบายด้าน							
โลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้น	ผู้วิจัยใช้มโนทัศน์ดังต่อไปนี้
	 	 1.	กระบวนการก�าหนดนโยบายด้านโลจสิตกิส์ของไทย
	 	 2.	 ปัญหาทีท่�าให้การก�าหนดนโยบายด้านโลจสิตกิส์เข้า
สู่วาระนโยบาย
	 	 3.	การก่อตัวของนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ	
ไทย
	 	 4.	การวิเคราะห์การก่อตัวและการเข้าสู่วาระนโยบาย
	 	 	 •	กระแสหลัก:	กระแสปัญหา
	 	 	 •	กระแสสอง:	การเข้าสู่วาระนโยบายใน
	 	 	 	 ด้านกระแสการเมือง
	 	 	 •	กระแสที่สาม:	การเข้าสู่วาระนโยบายใน
	 	 	 	 ด้านกระแสนโยบาย

	 	 5.	กระบวนการในการร่างนโยบายด้านโลจิสติกส์ของ
ไทย
	 	 6.	บริบทนโยบายด้านโลจิสติกส์ของไทย
	 	 7.	 เทคนิควิธีที่ใช้ในการก�าหนดนโยบาย
	 	 8.	บทบาทของกลุ ่มต่างๆ	 ที่มีส่วนร่วมในการก่อ	
นโยบายด้านโลจิสติกส์
	 	 	 •	บทบาทผู้น�าทางการเมืองที่มีต่อการก�าหนด	
	 	 	 	 นโยบายด้านโลจิสติกส์
	 	 	 •	บทบาทข้าราชการที่มีต่อการก�าหนดนโยบาย
	 	 	 	 ด้านโลจิสติกส์
	 	 	 •	บทบาทของนักวิชาการต่อการก�าหนดนโยบาย	
	 	 	 	 ด้านโลจิสติกส์
	 	 	 •	บทบาทของภาคเอกชนที่มีต่อการก�าหนด	 	
	 	 	 	 นโยบายด้านโลจิสติกส์
	 	 9.	 โครงสร ้างอ�านาจหน้าที่ของนักการเมืองและ
ข้าราชการในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
	 	 10.	ความคบืหน้าในการก�าหนดนโยบายด้านโลจสิตกิส์
ในแต่ละรัฐบาล

ผลกำรศึกษำ

	 สามารถจ�าแนกได้ตามวตัถปุระสงค์การวจิยัทัง้	4	ประการ	
ดังนี้
 1. กระบวนการก่อตัวของนโยบายด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศ 
	 ผลการวจิยัพบว่ากระบวนการก�าหนดนโยบายด้านโลจสิตกิส์
เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับทฤษฎีการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะอย่างมีขั้นตอน	 โดยเริ่มต้นจากการก�าหนดปัญหา
นโยบาย	การก�าหนดเป็นวาระของรฐั	การก่อรปูนโยบาย		และการ
ตดัสนิใจนโยบาย	ในขัน้ตอนการก่อตวัของปัญหามคีวามสอดคล้อง
กับทฤษฎีหน้าต่างนโยบายที่	John	Kingdom	เสนอโดยการก่อตัว
ของนโยบายด้านโลจิสติกส์เกิดจากการบรรจบกันของปัจจัยหลัก	
3	ปัจจัย	อันได้แก่	(1)	สภาพปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่ประเทศเผชิญ
อยู่	(Problem	stream)	(2)	ปัจจัยอันเกิดจากการเรียกร้องของภาค
เอกชนและนักวิชาการต่อการมีนโยบายด้านโลจิสติกส์	 (Policy	
stream)	และ	(3)	การเลง็เหน็ความจ�าเป็นและการผลกัดนันโยบาย
จากภาคการเมือง	(Political	Stream)
 2. วัตถุประสงค์ประการที่สอง: เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการก�าหนดนโยบายโลจิสติกส์ของประเทศไทย
	 ปัญหาส�าคญันัน้เกดิจากกระแสเปลีย่นแปลงของบรบิทการ
ค้าโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 ซึ่งท�าให้ประเทศไทยเปิดเสรี
ทางการค้าทั้งในระดับสากลและในระดับภูมิภาค	เช่น	การรวมตัว
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ของกลุม่ประเทศในภมูภิาคลุม่แม่น�้าโขง	(GMS)	และการเจรจาใน
กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	นอกจากนี้
ยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนการขนส่งที่มีราคาสูงขึ้นอันเนื่องจากราคา
น�้ามันในตลาดโลกมีราคาแพง	 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถด�ารง
และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน	ซึ่งจากการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีมุมมองเดียวกันว่ากระ
แสโลกาภิวัตน์และบริบทการค้าโลกที่การเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหา
อนัเกดิจากปัจจยัภายนอกทีส่่งผลให้ประเทศไทยต้องมกีารก�าหนด
นโยบายด้านโลจิสติกส์ของชาต	ิ ปัญหาอีกประการหนึ่งคือปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของไทยซึ่งแม้มีความ
เพียงพอในระดับหนึ่งเนื่องจากภาครัฐบาลมีการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การวางเครือข่ายถนนทั่ว
ประเทศ	 มีการขยายช่องทางการจราจรระหว่างกรุงเทพ	 ฯ									
และท่าเรือแหลมฉบัง	การสร้างท่าเรือที่ระนอง	การสร้างสนามบิน
แห่งชาติสุวรรณภูมิ	เป็นต้น	แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน
บ้านแล้วอาทิ	สิงคโปร์	มาเลเซีย	นับว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งของประเทศไทยยังต้องเพิ่มระดับการพัฒนาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

	 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านโลจิสติกส์อัน
เกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้า	 และปัญหาด้าน
กฎระเบียบต่างๆ	ยังขาดความชัดเจน	ซ�้าซ้อนและล้าหลัง		ตลอด
จนไม่เกือ้หนนุอ�านวยความสะดวกในการท�าธรุกรรมของภาคธรุกจิ																	
3 สถานนโยบายด้านโลจิสติกส์ไทยในปัจจุบัน       
3.1	สถานภาพด้านโลจิสติกส์ของไทย
	 จากการศึกษาสถานะของระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทย
จากเอกสารต่างๆ	พบว่า	จากการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ	ทั่วโลกในปี	2547	 โดย	International	
Institute	for	Management	Development	(IMD)	ประเทศไทย
ได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับที่	29	จาก	60	ประเทศทั่วโลก	และ
ในปี	พ.ศ.	2551	ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ล�าดับที่	31	และถูก
ลดระดับลงในปี	 พ.ศ.	2552	 โดยถูกจัดอยู่ที่ระดับ	35	 จาก	60	
ประเทศ	 แต่หากพิจารณาทางเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน		
โลจิสติกส์แล้วประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�าดับที่	50	 ซึ่งปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ต่อ	
GDP	ของไทยสงูกว่าประเทศอืน่	ซึง่ประเทศทีพ่ฒันาแล้วมสีดัส่วน
เพียงร้อยละ	7-10	เท่านั้น			
 

สรุปต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลำตั้งแต่ปี 2543 - 2551                                                                                                                                             

																																																																																				หน่วย:	ร้อยละต่อ	GDP

 ปี พ.ศ. 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

	 	 21	 19.6	 18.1	 17.1	 17.3	 18.3	 19.0	 18.8	 18.6

ตารางที่	2	แสดงต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี	2543	-	2551
ที่มา:		ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช)

	 จากการศกึษาพบว่าประเทศไทยมนีโยบายด้านโลจสิตกิส์ทีช่ดัเจนและเป็นแผนในระยะยาว	โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	พ.ศ.	2550-2554	โดยแผนของสภาพัฒน์ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2550	ประกอบด้วย	5	แผนยุทธศาสตร์	ดังนี้
	 ยุทธศาสตร์	1	 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	
	 ยุทธศาสตร์	2	 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระบบเครือข่ายและการบริหารโลจิสติกส์แบบบูรณาการ
	 ยุทธศาสตร์	3		 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์		 	 	
	 ยุทธศาสตร์	4		 การปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการค้า
	 ยุทธศาสตร์	5		 การพัฒนาก�าลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์			
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 4. เพื่อศึกษาบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ  
ก�าหนดนโยบายโลจิสติกส์ของประเทศไทย   
	 ผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทของกลุ่มต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�าหนดนโยบายโลจสิตกิส์ของประเทศ	โดยแบ่งกลุม่ผูม้บีทบาทใน
การก�าหนดนโยบายออกเป็น	4	กลุ่มดังนี้
	 4.1	 กลุ่มผู้น�าทางการเมือง
	 4.2	 กลุ่มข้าราชการ
	 4.3	 กลุ่มนักวิชาการ
	 4.4	 กลุ่มองค์การภาคเอกชน													
	 ส�าหรับบทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ	ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย		
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า	เรื่องโลจิสติกส์โดยเนื้อหาแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภาคเอกชนโดยตรง	ส่วนรัฐมีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น	โดยระดับ
ของโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกเป็น	2	 ประเภทคือ	 โลจิสติกส์					
จุลภาคและโลจิสติกส์ในระดับมหภาค	 ซึ่งโลจิสติกส์ในระดับ				
มหาภาคนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม	การ
อ�านวยความสะดวกทางการค้า	การพฒันาสนบัสนนุภาคเอกชนที่
เกีย่วข้องกบัด้านโลจสิตกิส์ให้มศีกัยภาพในการแข่งขนัมากขึน้	จงึ
เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ซึ่งก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
	 ในการก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์	 เนื่องจากภาครัฐ
ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง				
โลจิสติกส์	 กระบวนการก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์จึงจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีภาคเอกชน	 และนักวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการ	 เพื่อระบุปัญหาและเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายด้านโลจิสติกส์
	 การก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้น
รเิริม่โดยฝ่ายการเมอืงซึง่เกดิจากผูน้�าทางการเมอืงทีม่พีืน้ฐานและ
ภูมิหลังจากภาคธุรกิจ	 อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยในระยะหลังปี	
2549	ทุกรัฐบาลต่างให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์	
	 แม้แนวคิดการก�าหนดด้านโลจิสติกส์จะถูกริเริ่มโดยภาค
การเมือง	 แต่ฝ่ายข้าราชการเป็นผู้มีบทบาทในยกร่างก�าหนดราย
ละเอยีดของนโยบายด้านโลจสิตกิส์ของไทย	โดยอาศยัภาคเอกชน
และภาควิชาการในการเสนอความเห็น	จากการวิจัยพบว่า	แม้นัก
วชิาการจะเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการเสนอความเหน็ทางนโยบาย
แก่ภาคการเมืองและข้าราชการ	แต่จ�านวนนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ยังมีจ�านวนจ�ากัด	
ทั้งนี้เนื่องจากศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ยังเป็นศาสตร์ใหม่ส�าหรับ
ประเทศไทย	แม้ว่าภาคเอกชนจะมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	
แต่การเข้าถึงกระบวนการก�าหนดนโยบายร่วมกับภาครัฐมีระดับ

แตกต่างกัน	 โดยองค์กรภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่มีโอกาสในการ
เข้าถึงกลไกในการก�าหนดนโยบายมากกว่า

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

	 จากการศึกษาพบว่ากระบวนการในการก�าหนดนโยบาย
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับกระบวนการ
ก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ดังต่อไปนี้
	 ขัน้ตอนแรก	การก�าหนดปัญหานโยบายมคีวามสอดคล้อง
กับ	Dye	(1984)	 และ	Anderson	(1975)	 ที่เสนอว่า	 นโยบาย
สาธารณะจะเกดิขึน้ได้ต้องมเีงือ่นไขข้อปัญหาเกดิขึน้ก่อน	ตวัอย่าง
เช่น	 การที่ภาคเอกชนร้องเรียนว่าโครงสร้างด้านการขนส่งของ
ประเทศไทยไม่เอื้ออ�านวยต่อการเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่ง	ท�าให้
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆ	เป็นต้น		
	 ขั้นตอนที่สอง	การก�าหนดเป็นวาระของรัฐ	จากการศึกษา
พบว่าการก�าหนดนโยบายด้านโลจสิตกิส์ของไทยมคีวามสอดคล้อง
กับแนวคิดของ	Dye	(1984)	โดยทั้ง	Dye	และ	Dunn	ซึ่งกล่าวว่า	
เมื่อปัญหาได้ถูกระบุแล้ว	 ปัญหาเหล่านั้นก็ควรจะต้องถูกก�าหนด
เป็นวาระเพื่อน�าเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระของรัฐในการเข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจของรัฐต่อไป				
	 ขั้นตอนที่สาม	 การก่อรูปนโยบาย	 ขั้นตอนนี้มีความสอด	
คล้องกบัแนวคดิของ	Dye	(1998)	โดยเสนอว่า	หลงัจากกระบวนการ
ที่ปัญหานโยบายถูกระบุแล้วและได้มีการก�าหนดนโยบายนั้นเป็น
วาระแห่งรัฐ	 ในการที่จะก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะจะต้อง
พิจารณาทางเลือกนโยบาย	โดยผู้ตัดสินใจจะต้องเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุดในการตัดสินใจ	 ส�าหรับขั้นตอนการพิจารณาทางเลือก
นโยบายของการก�าหนดนโยบายด้านโลจสิตกิส์ของประเทศไทยนัน้	
ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม
มากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง
	 ขัน้ตอนทีส่ี	่ส�าหรบัขัน้ตอนสดุท้ายของกระบวนการก�าหนด
นโยบายนั้นคือการตัดสินใจนโยบาย	 ซึ่ง	Aderson	(1975)	 และ	
Dye	(1998)	 ได้มีความเห็นสอดคล้องกันโดยเสนอว่าเป็นขั้นตอน
ส�าคัญที่สุด	เนื่องจากผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจจะต้องพิจารณา
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ	 เมื่อตัดสินใจแล้ว	 นโยบาย
สาธารณะก็จะถูกประกาศใช้ด้วยกลไกต่างๆ	 อาทิ	 การประกาศ
บงัคบัใช้เป็นกฎหมาย	ทัง้ในระดบัพระราชบญัญตั	ิพระราชก�าหนด	
พระราช-กฤษฎีกา	หรือกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี	
	 ส�าหรบัประเทศไทย	แผนยทุธศาสตร์การพฒันาโลจสิตกิส์
ปี	2550-2554		คอื	ผลผลติสดุท้ายในกระบวนการก�าหนดนโยบาย
ด้านโลจสิตกิส์		อย่างไรกด็กีารก�าหนดนโยบายด้านโลจสิตกิส์ของ
ประเทศไทย	ซึง่มแีผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโลจสิตกิส์	ปี	พ.ศ.	
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