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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาวาหลักสูตรโลจิสติกสในประเทศไทยในปจจุบันแตละหลักสูตรใหความสําคัญ
กับโลจิสติกสในดานตางๆ อยางไร หากแบงหมวดหมูของงานดานโลจิสติกสออกเปน 7 หมวด คือ 1) การ
จัดการดานการขนสง 2) การจัดการโซอุปทาน 3) การจัดการโลจิสติกสภายในโรงงาน 4) การนําเทคโนโลยี
ตางๆ มาใชในงานดานโลจิสติกส 5) การจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกร 6) การตัดสินใจในงาน
ดานโลจิสติกส 7) การจัดการและการพัฒนาองคกร โดยพิจารณาจากการจัดกลุมกิจกรรมดานโลจิสติกสตางๆ 
และวิชาท่ีเปดในหลักสูตรโลจิสติกสในประเทศไทย แลวนําไปใหเจาของหลักสูตรแตละหลักสูตรไดเปรียบ
เทียบหลักสูตรตนเองกับหมวดหมูตางๆ เปนคูๆ ตามแนวทางของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห 
(Analytic Hierarchy Process, AHP) จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ แสดงใหเห็นวาหลักสูตรโลจิสติกสใน
ประเทศไทยในปจจุบันนั้น สวนใหญใหความสําคัญในหมวดหมูดานการจัดการดานการขนสง ซึ่งประกอบดวย 
การขนสงสินคา การกระจายสินคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ การออกแบบบรรจุภัณฑ การขนถาย 
และการบริการลูกคาตาง ๆ เชน การสงมอบสินคา หรือการบริการหลังการขายรวมถึงการ Reverse Logistics 
สวนหมวดหมูท่ีหลักสูตรในประเทศไทยใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ หมวดหมูดานประกอบดวยการพัฒนา
บุคลากรโลจิสติกส ดานการบัญชีดานการเงิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการจัดการและการพัฒนาองคกร ซึ่ง
ประกอบดวย เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร และดานพฤติกรรมองคกรท่ี เกี่ยวของกับงานดานโลจิสติกสตลอดจน 
ดานการตลาด และงานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
คําสําคัญ  กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห,โลจิสติกส,หลักสูตร 
 
1. บทนํา 

ในปจจุบันโลจิสติกสเปนส่ิงสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศ ธุรกิจ และอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของแตละประเทศ ฉะนั้นความตองการบุคลากรในดานนี้ของประเทศไทย ในปจจุบันมีสูงมาก จึงมีการ
เปดหลักสูตรโลจิสติกสเพ่ิมมากขึ้น ตั้งแตป 2542 เปนตนไป โดยหลักสูตรที่เปดมีตั้งแต วิศวกรรมโลจิสติกส 
เทคโนโลยีโลจิสติกส การจัดการดานโลจิสติกส ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรอบรม
ระยะส้ันและระยะยาวตางๆ แมแตหนวยงานภาครัฐก็ใหการสนับสนุน เชน แผนพัฒนาสังคมและเศษฐกิจ
แหงชาติ แผนนโยบายแหงชาติ มีกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาหลักสูตรดานโลจิสติกส และถูกกําหนดเปน
วาระแหงชาติเมื่อปลายป 2546 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบลอจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ.2550-2554 
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ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กําหนดวิสัยทัศนวามีระบบลอจิ
สติกสท่ีไดมาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพ่ือสนับสนุนการเปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของ
ภูมิภาคอินโดจีน เพราะแนวโนมการแขงขันที่เขมขนขึ้น เน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปดเสรี
ทางการคามากขึ้น โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ขอที 5 ดานการพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร เปาหมาย คือ มบุีคลากรดานลอจิสติกสท้ังในภาคการผลิตและในอุตสาหกรรมใหบริการดานโลจิ
สติกส เพียงพอตอความตองการ โดยมีตัวชี้วัดท่ี 26 คือ ผลิตบุคลากรดานลอจิสติกส ท้ังระดับผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหาร และผูปฏิบัติการ ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs ไดจํานวน 100,000 คน และใน
ธุรกิจใหบริการดานลอจิสติกส ไดจํานวน 285,000 คนภายในป 2554 และตัวชี้วัดท่ี 27 คือ มีบุคลากรผูฝ
กสอน/อาจารย ท่ีมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญดานลอจิสติกสในระดับในสากล จํานวน 1,370 คน ภาย
ในป 2554 

การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงเนนที่การทราบทิศทางและภาวะปจจุบันของหลักสูตรโลจิสติกสในประเทสไทย 
วามีแนวโนมในการใหความสําคัญทางดานใด นอกจากนั้นยังเปนประโยชนกับผูเรียนท่ีสามารถเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่เนนในดานท่ีตองการ โดยพิจารณาจากการใหความสําคัญของเจาของหลักสูตร และยังเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกสในอนาคตเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนของโลกยุคปจจุบัน เพ่ือใหหลักสูตร
ทันสมัยและสามารถสรางทรัพยากรบุคคลท่ี มีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสใหกับประเทศไทย
ตอไป 
 
2.ทฤษฎีพ้ืนฐาน 

กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process ,AHP ) พัฒนาขึ้นโดย Thomas L. 
Saaty  ซึ่งเปนกระบวนการแกปญหาท่ีมีหลายเกณตัดสินใจหรือหลายเปาประสงค (Multiple Criteria 
Decision Making, MCDM)ท่ีใชในการประเมินทางเลือกและเกณฑตัดสินใจที่มีความขัดแยงกัน เปนการ
ตัดสินใจแบบที่มีทางเลือกท่ีมีจํานวนแนนอนและจํากัด (Multiple Attribute Decision Making, MADM) เปน
การเรียงลําดับจากการกําหนดความสําคัญหรือความชอบของแตละทางเลือก (Out Ranking) (วรพจน,2550) 
AHP เปนกระบวนการตัดสินใจที่ชวยใหผูตัดสินใจสามารถวินิจฉัยเปรียบเทียบองคประกอบตาง ๆ ท้ังท่ีเปน
รูปธรรมและนามธรรมไดอยางดีและเชื่อถือได เพราะวาเปนกระบวนการที่เลียนแบบกระบวนการคิดอยางเปน
ธรรมชาติของมนุษย AHP เปนกระบวนการที่ชวยเหลือในการแยกแยะองคประกอบที่เปนนามธรรมและ
รูปธรรมของปญหาออกมาเปนสวนๆ แลวนําองคประกอบตางๆ เหลานั้นมาแบงเปนระดับชั้นจากบนลงมาสู
ลางตามความสําคัญและผลกระทบที่มีตอปญหา นอกจากนี้ยังมีการใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหใน
การหาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยหรือเกณฑตางๆ (วรพจน,2550) (Chin,2002)  รวมท้ังการหาสัมประ
สิทธท่ีใชสําหับการโปรแกรมเชิงเสนอีกดวย (Omkarprasad และคณะ,2006) 
 
3.การดําเนินการศกึษา 

การศึกษาเริ่มจากการศึกษาการแบงหมวดหมูของกิจกรรมดานโลจิสติกสท่ีเคยแบงไว ท่ีผานมามี
หลายทาน ดังนี้ บางทานก็แบงเปนกิจกรรมดานตางๆ (ฐาปนา,2549) (วิทยา,2547) (อรุณ,2545) คณะผู
ศึกษาจึงนําเอากิจกรรมโลจิสติกสท่ีไดแบงไวแลวมาจัดหมวดหมูตามหลักของ Kenny และ Raffa (Dryer and 
Forman,1992) ซึ่งเมื่อทดสอบจากการการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหลักสูตรบางหลักสูตร พบวาหมวดหมูท่ีได
ยังไมครอบคลุมวิชาเรียนตางๆ จึงทําการศึกษาหลักสูตรโลจิสติกสตางๆเพ่ิมเติม แลวนําวิชาในหลักสูตร
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ดานโลจิสติกสมารวมกับกิจกรรมโลจิสติกสท่ีไดแบงหมวดหมูไว แลวจัดกลุมใหม โดยตั้งเปาหมายวาตองมี
หมวดหมูไมเกนิ 7 หมวดหมู เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ จะใชแนวคิดของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหมา
ชวยในการหาน้ําหนักความสําคัญ (วรพจน,2550) (Chin,2002) (Satty,1980) โดยการเปรียบเทียบเปนคูๆ 
ของแตละหมวดปจจัยท่ีแบงไว มิฉะนั้นในการสัมภาษณจะมีจํานวนของการเปรียบเทียบเปนคูๆ ท่ีมากจนอาจ
ทําใหผูถูกสัมภาษณเบ่ือ สับสน ทําใหเกิดความไมสอดคลองในการเปรียบเทียบเกินคาท่ียอมรับได คือ รอยละ 
10 (Satty,1980) เมื่อแบงหมวดหมูแลวนําไปทดสอบโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในหลักสูตรตางๆ อีกคร้ัง 
แลวนําไปสัมภาษณอาจารยท่ีเขาใจในหลักสูตรดานโลจิสติกสของแตละหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
หลักสูตรละ 1 ทาน เทานั้น คณะผูศึกษาไดสัมภาษณคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา ผูอํานวยการ
หลักสูตร หัวหนาหลักสูตร หรือผูท่ีทราบเนื้อหาหลักสูตรท้ังหมดโดยการนัดสัมภาษณดวยตนเอง โดย
สัมภาษณทางโทรศัพท สงโทรสารเพ่ือตอบแบบสอบถาม และสงทางไปรษณียตอบกลับ นําผลการ
เปรียบเทียบเปนคูๆ ตามแนวทางของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหแลวใชโปรแกรม Super decisions 
1.6.0 มาวิเคราะหหาน้ําหนักความสําคัญของหมวดหมูในแตละหลักสูตร 
 
4.ผลการศึกษา 

จากการแบงหมวดหมูโดยใชกิจกรรมโลจิสติกสท่ีถูกแบงไวและเนื้อหาวิชาตางๆ ในหลักสูตรโลจิสติกส
แบงสามารถแบงออกเปน 7 หมวดหมู ดังนี้ คือ  

1. การจัดการดานการขนสง (Transport Management) คือ ประกอบดวย การขนสงสินคา การกระจาย
สินคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ การออกแบบบรรจุภัณฑ การขนถาย และการบริการลูกคา
ตาง ๆ เชน การสงมอบสินคา หรือการบริการหลังการขายรวมถึงการ Reverse Logistics 

2. การจัดการโซอุปทาน (Supply chains Management) ประกอบดวย การพยากรณ การติดตอส่ือสาร
กับลูกคาหรือผูสงมอบ ในการจัดหาวัตถุดิบใหเพียงพอเหมาะสมกับความตองการในโซอุปทาน 

3. การจัดการโลจิสติกสภายในโรงงาน (Industrial Management) ประกอบดวย การจัดการสินคาคง
คลัง การจัดการกระบวนการผลิต หรือ เทคนิคการผลิตตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตหรือลดตนทุน 
ตลอดจนการ Outsourcing งานดานโลจิสติกส 

4. การนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในงานดานโลจิสติกส (Technology Management and Information 
system) คือ การใชเทคโนโลยีดานการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การจัดเก็บขอมูล และการ
ติดตอส่ือสาร ภายในองคกรหรือการติดตอกับลูกคา และผูสงมอบ 

5. การจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกร (Logistics Strategy Management) คือ การวางกล
ยุทธในงานดานโลจิสติกส ในระดับงานตาง ๆ ภายในองคกรเพ่ือใหมีการทํางานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

6. การตัดสินใจในงานดานโลจิสติกส (Decision making for Logistics) คือ การตัดสินใจในระดับตางๆ 
เชน การเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงาน การตั้งคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา การคัดเลือกผูสงมอบ การ
เลือกเสนทางการขนสง รูปแบบการขนสงตาง ๆ เปนตน 

7. การจัดการและการพัฒนาองคกร (Organization Management and Improvement) ประกอบดวย
การพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส ดานการบัญชี ดานการเงิน ดานเศรษฐศาสตร ดานภาษีอากร 
กฎระเบียบตางๆ และดานพฤติกรรมองคกรท่ีเกี่ยวของกับงานดานโลจิสติกส ตลอดจนจัดการดาน
การตลาด และงานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
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ในการสัมภาษณครั้งนี้ คณะผูศึกษาทําการคนหาหลักสูตรโลจิสติกสจากเวบไซดของมหาวิทยาลัย
ตางๆและเวบไซดท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการติดตอสอบถามทางโทรศัพทไปยังมหาวิทยาลัยวาทางมหาวิทยาลัย
นั้นๆ เปดทําการสอนในหลักสูตรโลจิสติกสหรือไม คณะผูศึกษาทําการรวบรวมไดท้ังส้ิน 30 หลักสูตร ซึ่งแบง
ออกเปนหมวดใหญๆได 3 หมวด คือ วิศวกรรมโลจิสติกส วิทยาศสาตรหรือเทคโนโลยีดานโลจิสติกส และการ
บริหารและการจัดการดานโลจิสติกส ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังตารางท่ี 1 และ
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1: จํานวนหลักสูตรโลจิสติกสในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

บริหารธุรกิจ การจัดการ 7 8 - 15 
วิศวกรรมศาสตร 2 1 1 4 

วิทยาศาสตร 5 5 1 11 

รวมท้ังสิ้น 14 14 2 30 

 
 

ตารางที่ 2: รูปแบบของการติดตอสัมภาษณ 
รูปแบบการสัมภาษณ หลักสูตรดานโลจิสติกส 

ดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย 

รวม ขอมูลท่ีใชได  

1.บริหารธุรกิจและการ
จัดการ 

4 1 7 3 15 6(40%) 

2.วิศวกรรมศาสตร 1 - 3 - 4 2(50%) 

3.วิทยาศาสตร 2 - 8 1 11 5(45.45%) 

รวม 7 1 18 4 30 13(43.33%) 

 
ตารางที่ 3: ความสําคัญเปนรอยละ ของหมวดหมูตางๆ ของหลักสูตรดานการบริหารและการจัดการท่ี

เกี่ยวของกับโลจิสติกสระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรดานการบริหารและการจัดการ หมวดหมูดานโลจิสติกส 

1 2 3 

1.การจัดการดานการขนสง 6.21 24.66 28.56 

2.การจัดการโซอุปทาน 15.60 20.45 21.57 

3.การจัดการโลจิสติสภายในโรงงาน 6.17 10.40 18.35 

4.การนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในงานดานโลจิสติกส 13.09 9.76 12.04 
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ตารางที่ 3: ความสําคัญเปนรอยละ ของหมวดหมูตางๆ ของหลักสูตรดานการบริหารและการจัดการท่ี
เกี่ยวของกับโลจิสติกสระดับปริญญาตรี (ตอ) 

หลักสูตรดานการบริหารและการจัดการ หมวดหมูดานโลจิสติกส 

1 2 3 

5.การจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกร 27.32 9.54 9.33 

6.การตัดสินใจในงานดานโลจิสติกส 23.16 16.26 5.66 

7.การจัดการและการพัฒนาองคกร 8.45 8.91 4.49 
 

จากตารางท่ี 3 จากการสัมภาษณโดยการเปรียบเทียบความสําคัญเปนคู ในหลักสูตรดานโลจิสติกส
ตางๆ ในระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการจัดการและบริหารธุรกิจ พบวาท้ัง 3 หลักสูตร ใหน้ําหนักความสําคัญ
ในหมวดตางๆ ดังนี้คือ 

พบวามี 2 หลักสูตรท่ีใหความสําคัญดานการจัดการขนสงมากที่สุด รอยละ 24.66 และ 28.56 
ตามลําดับ และมีหนึ่งหลักสูตรใหความสําคัญหมวดดานการจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกรใกลเคียง
กับหมวดดานการตัดสินใจดานโลจิสติกส และมี 1 หลักสูตรท่ีใหความสําคัญดานการจัดการโลจิสติกสต่ําท่ีสุด 
คือ รอยละ 6.17 และทุกหลักสูตรท่ีใหความสําคัญดานการจัดการและการพัฒนาองคกรนอยมาก รอยละ 8.45 
8.91 และ 4.49 ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 4: ความสําคัญเปนรอยละ ของหมวดหมูตางๆ ของหลักสูตรดานการบริหารและการจัดการท่ี
เกี่ยวของกับโลจิสติกสระดับปริญญาโท 

หลักสูตรดานการบริหารและการจัดการ หมวดหมูดานโลจิสติกส 

1 2 3 

1.การจัดการดานการขนสง 11.82 15.21 33.23 

2.การจัดการโซอุปทาน 18.57 22.58 21.56 

3.การจัดการโลจิสติกสภายในโรงงาน 7.23 10.91 15.70 

4.การนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในงานดานโลจิสติกส 16.95 5.95 11.96 

5.การจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกร 15.96 17.71 7.77 

6.การตัดสินใจในงานดานโลจิสติกส 17.89 12.16 5.78 

7.การจัดการและการพัฒนาองคกร 11.58 15.48 4.01 
 

จากตารางที่ 4 พบวามี 2 หลักสูตรท่ีใหความสําคัญหมวดดานการจัดการโซอุปทานมากท่ีสุดท่ีรอยละ 
18.57 และ 22.58 และมี 1 หลักสูตรท่ีใหความสําคัญหมวดดานการจัดการการขนสงมากท่ีสุดเปน 33.23 
หมวดท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุดของแตละหลักสูตรแตกตางกัน ดังนี้ หลักสูตรท่ี 1 หมวดดานการจัดการโลจิ
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สติกสภายในโรงงานที่รอยละ 7.23 หลักสูตรท่ี 2 หมวดดานการนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในงานดานโลจิสติกส
ท่ีรอยละ 5.95 และหลักสูตรท่ี 3 หมวดดานการจัดการและการพัฒนาองคกรท่ีรอยละ 4.01 
 
ตารางที่ 5: ความสําคัญเปนรอยละ ของหมวดหมูตางๆ ของหลักสูตรดานวิศวกรรมโลจิสติกสระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรดานวิศวกรรมโลจิสติกส หมวดหมูดานโลจิสติกส 

1 2 

1.การจัดการดานการขนสง 17.03 22.26 

2.การจัดการโซอุปทาน 14.69 25.19 

3.การจัดการโลจิสติกสภายในโรงงาน 11.73 18.12 

4.การนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในงานดานโลจิสติกส 35.16 12.56 

5.การจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกร 5.30 10.05 

6.การตัดสินใจในงานดานโลจิสติกส 13.71 7.17 

7.การจัดการและการพัฒนาองคกร 2.38 4.65 
 

ตารางท่ี 5 จากการสัมภาษณพบวาท้ังมี 1 หลักสูตรใหความสําคัญในหมวดดานการนําเทคโนโลยี
ตางๆมาใชในงานดานโลจิสติกสมากที่สุดท่ีรอยละ 35.16 อีกหลักสูตรใหความสําคัญหมวดดานการจัดการโซ
อุปทานและหมวดดานการจัดการการขนสงมากท่ีสุดใกลเคียงกันทท่ีรอยละ 25.19 และ 22.26 สวนหมวดท่ีท้ัง 
2 หลักสูตรใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ ดานการจัดการและการพัฒนาองคกรท่ีรอยละ 2.38 และ 4.65 
ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 6: คะแนนความสําคัญของหมวดหมูตางๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมวดหมูดานโลจิสติกส 

1 2 3 4 

1.การจัดการดานการขนสง 46.99 25.29 46.99 32.12 

2.การจัดการโซอุปทาน 10.41 14.55 10.41 19.69 

3.การจัดการโลจิสติกสภายในโรงงาน 18.63 12.70 18.63 16.32 

4.การนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในงานดานโลจิสติกส 10.41 13.70 10.41 12.48 

5.การจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกร 4.18 11.97 4.18 10.09 

6.การตัดสินใจในงานดานโลจิสติกส 4.51 11.39 4.51 5.69 

7.การจัดการและการพัฒนาองคกร 4.87 10.39 4.87 3.61 
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จากตารางท่ี 6 จาการสัมภาษณพบวาทุกหลักสูตรใหความสําคัญหมวดดานการจัดการขนสงมากท่ีสุด

ในน้ําหนักความสําคัญท่ีสูงมากดวยท่ีรอยละ  46.99  25.29  46.99 และ 32.12 ตามลําดับ มี 2 หลักสูตรท่ีให
ความสําคัญดานการจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกรนอยท่ีสุด และมี 1 หลักสูตรท่ีใหความสําคัญ
หมวดการจัดการและการพัฒนาองคกรนอยท่ีสุดท่ีรอยละ 3.61 และมีหลักสูตรท่ี 2 ใหความสําคัญในหมวด
ตางๆ ท่ีเหลือใกลเคียงกันทั้งหมด 
 

ตารางที่ 7: ความสําคัญเปนรอยละ ของหมวดหมูตางๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี                   
ดานโลจิสติกสระดับปริญญาโท 

หมวดหมูดานโลจิสติกส หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.การจัดการดานการขนสง 14.85 

2.การจัดการโซอุปทาน 25.09 

3.การจัดการโลจิสติกสภายในโรงงาน 12.50 

4.การนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในงานดานโลจิสติกส 23.72 

5.การจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกร 9.55 

6.การตัดสินใจในงานดานโลจิสติกส 9.54 

7.การจัดการและการพัฒนาองคกร 4.75 
 
 จากตารางที่ 7 จากการสัมภาษณหลักสูตรดานโลจิสติกสตางๆ ในระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร 1 
หลักสูตรใหน้ําหนักความสําคัญดังนี้ คือ หมวดหมูท่ีผูถูกสัมภาษณใหน้ําหนักความสําคัญมากที่สุดมีคะแนน
ใกลเคียงกันมีอยู 2 หมวด คือ หมวดท่ี 2 ดานการจัดการโซอุปทานท่ีรอยละ 25.09 และหมวดที่ 4 ดานการนํา
เทคโนโลยีตางๆมาใชในงานดานโลจิสติกสท่ีรอยละ 23.72 หมวดท่ีใหน้ําหนักความสําคัญมากรองลงมามี
คะแนนใกลเคียงกันมีอยู 2 หมวดคือ หมวดท่ี 1 ดานการจัดการการขนสงเปน 14.85 และหมวดที่ 3 ดานการ
จัดการโลจิสติกสภายในโรงงาน เปน 12.50 หมวดท่ีผูถูกสัมภาษณใหน้ําหนักความสําคัญนอยมีอยู 3 หมวด 
คือ หมวดท่ี 5 ดานการจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกรคิดเปน 9.55 หมวดท่ี 6 ดานการตัดสินใจใน
งานดานโลจิสติกสคิดเปน 9.54 และหมวดที่ 7 หมวดดานการจัดการและการพัฒนาองคกรคิดเปน 4.75 
 
5.วิเคราะหผลการศกึษา 

จากขอมูลท่ีไดมาพบวาแตละหลักสูตรใหความสําคัญในหมวดที่แตกตางกันออกไป หมวดหมูท่ี
หลักสูตรในประเทศไทยท่ีไดใหการสัมภาษณมาใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ หมวดดานการจัดการดานการ
ขนสงมี 7 หลักสูตร ใน 13 หลักสูตรท่ีสัมภาษณมา คิดเปน รอยละ 53.85 ของหลักสูตรท้ังหมด โดยมีน้ําหนัก
ความสําคัญอยูในชวงรอยละ 25.29-46.99 หมวดดานการจัดการโซอุปทานมี 4 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 
30.77 ของหลักสูตรท้ังหมด โดยใหน้ําหนักความสําคัญอยูในชวงรอยละ 18.57-25.19 % และมีหมวดดานการ
จัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกรและดานการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในงานดานโลจิสติกส มีอยางละ 
1 หลักสูตร 
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หมวดหมูท่ีหลักสูตรในประเทศไทยที่ไดใหการสัมภาษณมาใหความสําคัญนอยที่สุด คือ ดานการ
จัดการและการพัฒนาองคกร มี 8 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 61.54 ของหลักสูตรทั้งหมด โดยใหน้ําหนัก
ความสําคัญอยูในชวง รอยละ 2.38-10.39 หมวดหมูดานการจัดการกลยุทธดานโลจิสติกสขององคกรมี 2 
หลักสูตร และหมวดดานการจัดการโลจิสติกสภายในโรงงานมี 2 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 15.38 ของหลักสูตร
ท้ังหมด โดยใหน้ําหนักความสําคัญอยูในชวงรอยละ 6.17-7.23 และหมวดหมูดานการนําเทคโนโลยีตางๆมา
ใชในงานดานโลจิสติกสมาใช 1 หลักสูตร ท่ีรอยละ 5.95 

 
6.สรุปผลการศึกษา 

 จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ แสดงใหเห็นวาหลักสูตรโลจิสติกสในประเทศไทยในปจจุบันนั้น 
สวนใหญใหความสําคัญในหมวดหมูดานการจัดการดานการขนสง ซึ่งประกอบดวย การขนสงสินคา การ
กระจายสินคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  การออกแบบบรรจุภัณฑ การขนถาย และการบริการลูกคา
ตาง ๆ เชน การสงมอบสินคา  หรือการบริการหลังการขายรวมถึงการ Reverse Logistics สวนหมวดหมูท่ี
หลักสูตรในประเทศไทยใหความสําคัญนอยท่ีสุด คอื หมวดหมูดานประกอบดวยการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส 
ดานการบัญชีดานการเงิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการจัดการและการพัฒนาองคกร ซึ่งประกอบดวย เร่ือง
เกี่ยวกับภาษีอากร และดานพฤติกรรมองคกรท่ี เกี่ยวของกับงานดานโลจิสติกสตลอดจน ดานการตลาด และ
งานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จากการสัมภาษณหลักสูตรดานโลจิสติกสตางๆ สรุปไดวา ในปจจุบันหลักสูตรดานโลจิสติกสใน
ประเทศไทยในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไมวาเปน ดานบริหารธุรกิจและการจัดการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรือวิศวกรรมศาสตรนั้น มุงเนนในหมวดหมูท่ีแตกตางกันออกไป การใหความสําคัญหมวดหมูตางๆ ดานโลจิ
สติกสนั้น มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับตัวหลักสูตร บุคลากรในหลักสูตร อาจเนื่องจากตัวหลักสูตรเอง หรือ
อาจารยท่ีสอนประจําหลักสูตร งานวิจัยท่ีอาจารยในหลักสูตรสอนสงผลทําใหเกิดความหลากหลายอยาง
ครบถวนในแตละหมวดหมูท่ีเกี่ยวของกับงานดานโลจิสติกสตามหมวดหมูท่ีแบงไว  

ฉะนั้นหากนักศึกษาท่ีตองการศึกษาหลักสูตรดานโลจิสติกส ควรพิจารณาวาหลักสูตรใดเหมาะสมกับ
ความตองการของตัวนักศึกษาเอง  สวนเจาของหลักสูตรควรส่ือสารใหชัดเจนวาหลักสูตรของตนเองนั้นเนน
ทางหมวดหมูใด  เพ่ือประชาสัมพันธใหผูท่ีสนใจเขารับการศึกษาทราบ และเพ่ือสนองความตองการของ
ผูเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 
 
7.ขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้ไดเก็บขอมูลเพียง 43.33 % ของหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมดที่สามารถหาขอมูลได 
หากไดขอมูลมากกวานี้จะทําใหทราบวาหลักสูตรโลจิสติกสในประเทศไทย เนนหมวดหมูใดไดใกลเคียงเปน
ความจริงมากท่ีสุด ในการศึกษาครั้งน้ี พบปญหา คือ ผูท่ีถูกสัมภาษณสับสนกับการใหคะแนน เนื่องจากมีการ
เปรียบเทียบจํานวนมาก นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรบางทานไมเขาใจในการกรอกแบบสอบถามทําให
ในการกรอกคะแนนไมตรงตามความเปนจริง ทําใหมีปญหาในการนําขอมูลมาวิเคราะห 

การแบงหมวดหมูของงานดานโลจิสติกสมีสวนประกอบหลากหลายแลวแตจะใชมุมมองอยางไร และ
ขึ้นอยูกับวาแตละองคกรจะผสมผสานหมวดหมูหรือสวนประกอบนั้นๆ อยางไร นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับงานดานโลจิสติกสท่ีไมมีชื่อหลักสูตรวาโลจิสติกสอีกมากมาย เชน วิศวกรรมอุตสาหการ การ
จัดการอุตสาหกรรม นิติศาสาตร เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจสาขาการตลาด ชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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