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บทคัดยอ 
 การศึกษาประสิทธิภาพของผูใหบริการดานโลจิสติกสไทยบนเสนทางไทย-จีน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินระดับความสามารถทางการแขงขันของผูใหบริการโลจิสติกสไทย  โดยการศึกษาจะกําหนดตัวชี้วัด
ความสามารถทางการแขงขันของผูใหบริการโลจิสติกส  และวิเคราะหความสามารถของผูใหบริการโลจิสติกส
ไทยวาสามารถแขงขันในตลาดโลกไดหรือไม ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของผูใหบริการไทย  โดยไดนํากรอบการศึกษาของ David B. Grant (2006)  มาพัฒนาเปนแบบสอบถามและ
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหบริการโลจิสติกสไทยที่มีการขนสงสินคาบนเสนทางไทย-จีน จํานวนทั้งส้ิน 
144 บริษัท  ผลการวิเคราะหพบวา ปจจุบันผูประกอบการไทยเริ่มใหความสําคัญกับการคาระหวางไทยและ
ประเทศจีนมากขึ้น  โดยสวนใหญจะเปนผูใหบริการท่ีเปน Freight Forwarder ท่ีดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส
เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการขนสงสินสินคาระหวางประเทศ  ซึ่งสวนใหญสินคาท่ีมีการขนสงเปนสินคา
ประเภทเครื่องอุปโภคและบริโภคที่บรรจุในตูคอนเทนเนอรจะถูกขนสงไปที่มณฑลเซี่ยงไฮในประเทศจีน   
สําหรับผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูใหบริการดานโลจิสติกสไทยบนเสนทางไทย-จีน 
พบวา การดําเนินกิจกรรมโลจิสติกสของผูใหบริการไทยยังอยูในระดับท่ีไมสามารถแขงขันไดกับคูแขงระดับ
โลก ท้ังมิติของตนทุน ระยะเวลาการสงมอบ และความนาเชื่อถือ ซึ่งหากผูใหบริการโลจิสติกสไทยตองการท่ี
จะอยูรอดในตลาดระดับสากลได ผูใหบริการไทยตองทําการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตางๆ ท่ีเปนจุด
ดอยใหอยูในระดับท่ีทัดเทียมกับผูใหบริการระดับสากลตอไป  
 
คําสําคัญ: ผูใหบริการโลจิสติกสไทย, การประเมินประสิทธิภาพ 
 
1. บทนํา 

จากกระแสโลกาภิวัตนทําใหการดําเนินธุรกิจท่ัวโลกไดเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การคาและ
การลงทุนระหวางประเทศขยายตัวขึ้นอยางมาก เศรษฐกิจและการคาในภูมิภาคตางๆ ตองเกี่ยวโยงและพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันมากขึ้น ธุรกิจท่ีตองการประสบความสําเร็จในการแขงขันทางการคา ตางแสวงหาหนทางขยาย
การดําเนินธุรกิจไปในประเทศตางๆ ท่ัวท้ังโลกผสานกับแนวโนมของนโยบายการทําขอตกลงการคาเสรี (Free 
Trade Agreement) ของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย ดังนั้นการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) ท่ีดีจึงนับวาเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยใหธุรกิจสามารถรับมือ
กับการแขงขัน อุปสรรค ปญหา และการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังจะเห็นไดจาก
ประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีเริ่มมีการต่ืนตัวดานการจัดการโลจิสติกส โดยมองวาโลจิสติกสไมเพียงแตเปนกิจกรรม
สนับสนุนเทานั้น หากแตการจัดการโลจิสติกสท่ีดียังเปนกลยุทธหนึ่งในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ในปจจุบันธุรกิจตองใชความระมัดระวังคอนขางมากในการดําเนินกิจการและการวางกลยุทธทางการ
แขงขัน  เนื่องจากมีปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบอยางรุนแรงหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ํามันท่ี
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 สูงขึ้นอยางตอเนื่อง อันถือเปนปจจัยหลักท่ีทําใหสินคาตองมีการปรับราคาสูงขึ้นตามไปดวย โดยหลายๆ 
บริษัทไดพยายามแกไขปญหาดวยการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือชวยลดตนทุนในการผลิต รวมถึงการจัดจางผูอื่นผลิตแทน (Outsource) เปนตน แตผลของการดําเนินการ
ดังกลาวขางตน ก็ยังไมสามารถลดตนทุนในระยะยาวใหกับภาคธุรกิจได  เนื่องจากธุรกิจสวนใหญมักจะ
ประสบกับปญหาการรวบรวมวัตถุดิบจากแหลงผลิต กระจายสินคา ความลาชาในการขนสง คุณภาพสินคาท่ี
ลดลงเมื่อถึงมือผูซื้อท่ีปลายทาง และความพึงพอใจของผูบริโภคอยูในระดับท่ีต่ําลง เปนตน  ดังนั้น 
ผูประกอบการท้ังหลายจึงแสวงหาเครื่องมือในการบริหารจัดการตางๆ มาใช เพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิง
การแขงขันของธุรกิจ และก็พบวาการจัดจางบริษัทภายนอกมาดําเนินกิจกรรมบางกิจกรรม สามารถชวยให
บริษัทสามารถแขงขันได 

นอกเหนือจากการปรับตัวของภาคธุรกิจในดานการบริหารจัดการโลจิสติกสแลว ปจจุบันรัฐบาลไดมี
นโยบายที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยในหลายดาน อาทิเชน การพัฒนาธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกส 
(Logistics Service Provider หรือ LSP) ท่ีถูกรวมเขาอยูในประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Agenda) ท่ีสําคัญ
อีกขอหนึ่งท่ีจะตองเขาไปดําเนินการพัฒนา  โดยในการพัฒนาธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสนั้น จะตองมีการ
พัฒนาผูประกอบการทั้งในฐานะผูรับบริการ (Service User) และผูใหบริการ (Logistics Service Provider)  
ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของการจัดการโลจิสติกส ในดานของการลดตนทุนและความรวดเร็ว  และการเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขัน 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1  การวัดประสิทธิภาพผูใหบริการดานโลจิสติกส 
ในปจจุบันองคการตาง ๆ ไดมีการวัดผลการดําเนินงานของการจัดการตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

องคการ เชน การวัดผลการดําเนินงานของการใชทรัพยสิน การวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน เพ่ือนําผลที่
ไดมาใชในการตัดสินใจและปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยูใหดีขึ้น ดังนั้น การวัดผลการดําเนินงาน จึงเปน
กิจกรรมดานการจัดการท่ีสําคัญ 

ตัวชี้วัดการดําเนินงานของผูใหบริการดานโลจิสติกส (LSP Performance Measurement) 
 การวัดสมรรถนะ (Performance) การบริการดานโลจิสติกสของ LSP มีความสําคัญตอการสงมอบ
คุณคาใหกับผูใชบริการ เน่ืองจาก LSP เปนสวนหนึ่งของโซอุปทาน บริการของ LSP จึงควรตองสอดคลองกับ
กลยุทธหลักทางดานโซอุปทานของผูใชบริการ ซึ่งแบงกวางๆ เปน 2 ประเภทคือ กลยุทธหลักท่ีเนนเรื่อง
ประสิทธิภาพของตนทุน (Cost Efficient หรือ Lean) กับกลยุทธหลักท่ีเนนความสามารถตอบสนองที่รวดเร็ว 
(Responsiveness หรือ Agile) 
 ตัวอยางของตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานตนทุนของ LSP ไดแก Fill rate of delivery plans, Empty-to-
loaded backhaul mile index, Equipment utilization rates (hours) และ Vehicle maintenance costs 
 ตัวอยางของตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานการตอบสนองท่ีรวดเร็วของ LSP ไดแก Export shipment 
processing time, Delivery performance to customer requested date, Customs clearance time 

ในป 2004, Lieb & Bentz (2005) ไดสํารวจผูใชบริการของ 3PLs ผาน Chief Logistics Executives 
ของบริษัทผูผลิตรายใหญในอเมริกาจํานวน 500 ราย ตามขนาดของรายไดซึ่งอางอิงจาก Fortune Magazine 
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 ไดรับผลตอบกลับสุทธิจํานวน 60 ราย (12%) เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 3PL รายเดิม 
(Renewal) หรือไม พบวาปจจัยสําคัญสุด 4 อันดับแรกคือ 
  1.  คุณภาพของบริการ (Service Considerations) 
  2.  ตนทุน (Cost Considerations) 
  3.  ความสามารถในดานเทคโนโลยี (Technology Capability) 
  4.  ความเชื่อถือไดในดานเวลารับ-สงสินคา (Reliability) 

นอกจาก 4 ปจจัยขางตนแลว ปจจัยอื่นๆ รองลงมาไดแก provider responsiveness to client needs, 
willingness to “partner” with their clients, specific industry expertise, the scalability of the solutions 
offered, และ the attitude and enthusiasm of the provider เปนตน 

Lieb et al. (2005) ยังไดตั้งขอสังเกตในประเด็นของตนทุนวา ในการตัดสินใจเลือกใชบริการจาก 3PL 
รายใดรายหนึ่งเปนครั้งแรกนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญพิจารณาเรื่องตนทุนเปนปจจัยสําคัญอันดับหนึ่ง แตจาก
ผลสํารวจการตัดสินใจเลือกตอสัญญากับ 3PL รายเดิมอีกหรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญจะใหความสําคัญกับ
คุณภาพบริการมาเปนอันดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในการตัดสินใจจริง ยอมพิจารณาจากหลายปจจัยพรอมกัน
และแตละปจจัยมีน้ําหนักความสําคัญที่แตกตางกันได 
 สวน Lia et al. (2004) ไดสํารวจผูใหบริการดานโลจิสติกส 3 ประเภทในฮองกงคือ บริษัทขนสงสินคา
ทางทะเลและอากาศ, Freight Forwarder และ 3PLs เพ่ือประเมินสมรรถนะการใหบริการดาน Supply Chain 
และทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางท้ังสาม โดยใชแบบสอบถามสงไปยังผูจัดการท่ัวไปหรือ
ผูจัดการดานโลจิสติกส จํานวน 924 รายจาก Schednet - Asian Logistics Directory (2001), ผลตอบกลับ
สุทธิ จํานวน 134 ราย (14.5%) ตารางที่ 1.1  แสดงผลการวิจัย (บางสวน) จากงานวิจัยของ Lia เพ่ือนําเสนอ
ถึงความเปนไปไดในการนําวิธีการดังในตารางมาประยุกตใชในงานวิจัยนี้ 

 

ตารางที่ 1.1 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางในงานวิจัยของ Lia et al. (2004) 

SCP Measurement item 
Air, sea 

transport 
Freight 

forwarding 
3PL 

  Mean (n = 32) Mean (n = 49) Mean (n = 53) 

ความเชื่อถือไดในการใหบริการลกูคา (Shipper)    
1 Fulfill promises to shippers 4.13 3.98 4.32 
2 Solve shippers’ problems 3.91 4.22 4.46 
3 Perform services for shippers right the first time 4 3.9 4.19 
4 Provide services at the time promised to the shippers 3.84 4.24 4.32 
5 Keep shippers’ records accurately 3.84 3.92 4.25 

SCP Measurement item 
Air, sea 

transport 
Freight 

forwarding 
3PL 

  Mean (n = 32) Mean (n = 49) Mean (n = 53) 

การตอบสนองลูกคา (Shipper) ท่ีรวดเร็ว    
1 Tell shippers exactly when services will be performed 4.03 4.18 4.19 
2 Give prompt services to shippers 3.34 3.8 3.92 
3 Willingness to help shippers 3.97 4.14 4.42 
4 Timely response to shippers’ requests 4 3.94 4.27 

ประสิทธิภาพดานตนทุน    
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 1 Reduce order management costs 3.44 3.39 3.77 

2 
Reduce costs associated with facilities/equipment/ 
manpower used in providing the services 

3.47 3.43 3.87 

3 Reduce warehousing costs 3.47 3.7 3.83 
4 Reduce transportation costs 3.59 3.71 3.98 
5 Reduce logistics administration costs 3.53 3.39 3.72 

ประสิทธิภาพการใชสินทรัพย    

1 
Improve the rate of utilization of facilities/equipment/ 
manpower in providing the service 

3.59 3.69 4.02 

2 Improve the cash to cash cycle time 3.4 3.76 3.9 
3 Improve net asset turns 3.44 3.67 3.87 

  
 มาตรฐานการจัดการโซอุปทานท่ีรูจักกันแพรหลายในระดับสากลรวมท้ังในประเทศไทย ไดแก Supply 
Chain Operations Reference Model (ตัวแบบอางอิงการดําเนินงานในโซอุปทาน มักเรียกยอๆ วา SCOR 
Model) ซึ่งพัฒนาและไดรับการสนับสนุนจาก Supply-Chain Council (www.supply-chain.org) เพ่ือใหเปน
มาตรฐานเชื่อมโยงการจัดการโซอุปทานระหวางอุตสาหกรรมตางๆภายในโซอุปทาน โดยพิจารณากิจกรรม
ตางๆ ของแตละองคกรภายในโซอุปทานเปนกระบวนการมาตรฐาน 5 ชนิดเชื่อมโยงกันคือ การวางแผน 
(Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) การสงมอบ (Deliver) และการสงคืน (Return) กิจกรรมในแตละ
องคกรจะถูกจัดกลุมอยูในกระบวนการเหลานี้ แลวนํากระบวนการเหลานี้มาเชื่อมโยงกันระหวางองคกร มี
เกณฑประเมินสมรรถนะระดับปฏิบัติการ และสมรรถนะในระดับภาพรวมของท้ังโซอุปทาน ดังตารางท่ี 1.2  
ครอบคลุมท้ังการวัดเชิงประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 

ตารางที่ 1.2 Performance Attributes ในระดับภาพรวมของโซอุปทาน 
Performance Attributes 

Customer - Facing Internal - Facing Level 1 Metrics 

Reliability Responsiveness Flexibility Cost Assets 
Perfect Order Fulfillment      
Order Fulfillment Cycle Time      
Upside Supply Chain Flexibility      
Upside Supply Chain Adaptability      
Downside Supply Chain Adaptability      
Supply Chain Management Cost      
Cost of Goods Sold      
Cash-to-Cash Cycle Time      
Return on Supply Chain Fixed Assets      
Return on Working Capital      

 

ท่ีมา : Supply Chain Council (Supply-Chain Operations Reference Model Overview, Version 8.0) 

 

245



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

  ทายสุด David B. Grant (2006) ไดพัฒนามาตรวัดการใหบริการลูกคาของ Bernard J. La Londe 
และ Paul H. Zinszer (1976) โดยแบงองคประกอบการใหบริการดานโลจิสติกสเปน 3 กลุมคือ 
  1.  Pre-Transaction Elements  
  2.  Transaction Elements  
  3.  Post-Transaction Elements  
 
รายละเอียดของมาตรวัดแตละกลุม มีดังนี้ 
 Pre-Transaction Elements 

• Quality of sales representatives  ความรูความสามารถของตัวแทนขาย 

• Regular calls by sales reps  การเอาใจใสอยางสม่ําเสมอของตัวแทนขาย 

• Communicates target delivery dates  การแจงวันสงมอบสินคาใหทราบ 
 Transaction Elements 

• Ordering convenience  ความสะดวกงายดายในการติดตอใชบริการ 

• Acknowledgement of orders  วิธียืนยันการตกลงรับคําส่ังซื้อจากลูกคา 

• Credit term offered  รูปแบบของเงื่อนไขการชําระเงิน 

• Perform services right the first time  ดําเนินการไดอยางถูกตอง ตั้งแตครั้งแรกที่
ปฏิบัติการตามคําส่ังซื้อของลูกคา 

• Handling of queries  การดําเนินการใหกับคําถาม/ขอสงสัยตางๆ จากลูกคา 

• Order cycle time  ระยะเวลาตอบสนองคําส่ังซื้อจากลูกคา 

• Order cycle time reliability  ความแนนอนเชื่อถือไดของระยะเวลาตอบสนองดาน
บริการ 

• On time deliveries  การสงมอบบริการไดตรงเวลา 

• Shipment shortages  การสงมอบสินคาไมครบถวนตามจํานวนที่ลูกคาส่ัง 

• Shipment delays  การสงมอบสินคาลาชา 

• Ability to handle emergency orders  ความสามารถในการใหบริการ ในกรณีเรงดวน 

• Timely response to customers’ requests  ตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
รวดเร็ว 

• Solve customers’ problems  ชวยลูกคาแกไขปญหาอุปสรรคตางๆในบริการดานโลจิ
สติกส 

• Order tracing capability (Product Tracking or tracing)  ความสามารถในการติดตาม
สถานะของสินคา 

• Order status information  คณุภาพของขอมูลสถานะสินคา 
 Post-Transaction Elements 

• Customer claims, complaints, returns  การดําเนินการตอขอรองเรียนของลูกคา 
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 • Accuracy of invoices and other documents  ความถูกตองของเอกสารใบแจงหนี้และ
เอกสารอ่ืนๆ 

• Damage (concealed & visible)  การรับผิดชอบตอความเสียหาย 
  
 และจากผลการศึกษาของ David B. Grant (2006) นี้ ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหแลวพบวา มิติท่ีใชวัด
ประสิทธิภาพประกอบดวยมิติดาน Efficiency และดาน Effectiveness  ซึ่งการวัดประสิทธิภาพโดยแบงเปน
ชวงเวลาคือ Pre-transaction, Transaction และ Post-transaction ทําใหสามารถรับทราบผลการดําเนินงาน
ตั้งแตเริ่มติดตอลูกคาไปจนถึงการใหบริการหลังการขายแกลูกคา  

 
3. ระเบียบวิธวีิจัย 

 จากการศึกษาและคนควางานวิจัยและบทความตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส  การ
ใหบริการกิจกรรมโลจิสติกส ผูใหบริการดานโลจิสติกส และการประเมินประสิทธิภาพผูใหบริการโลจิสติกส  
ซึ่งผูวิจัยไดทําการสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและโดยการนํากรอบการศึกษาของ David 
B. Grant (2006) ท่ีวัดประสิทธิภาพของผูใหบริการโลจิสติกสโดยแบงออกเปน 3 ชวงเวลา ไดแก การ
ปฏิบัติงานของบริษัทในชวงกอนท่ีจะมีการรับคําส่ังซื้อจากลูกคา (Pre-transaction), การปฏิบัติงานของบริษัท
ภายหลังจากท่ีมีการรับคําส่ังซื้อจากลูกคา (Transaction) และการปฏิบัติงานของบริษัทหลังจากท่ีบริษัทไดทํา
การสงมอบสินคาหรือบริการใหแกลูกคา (Post-transaction) มาใชในการพัฒนาแบบประเมินประสิทธิภาพผู
ใหบริการโลจิสติกสไทยสําหรับการศึกษานี้   
 โดยการประเมินประสิทธิภาพผูใหบริการโลจิสติกสไทยจะใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 2 วิธี 
ไดแก แบบสอบถาม และการสัมภาษณ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพผูใหบริการดานโลจิสติกส และทํา
การแบงประเภทตามกรอบการศึกษาของ David B. Grant (2006) โดยสําหรับดัชนีประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบริษัทในชวงกอนท่ีจะมีการรับคําส่ังซื้อจากลูกคา (Pre-transaction) พบวางานวิจัยสวนใหญจะ
พิจารณาความสามารถในสวนการเตรียมความพรอมของบุคลากรฝายขายเพ่ือรับคําส่ังซื้อจากลูกคา อาทิ การ
ฝกอบรม  การแจงใหลูกคารับทราบถึงวันท่ีจะสงมอบสินคาและนโยบายของบริษัท เปนตน  ทางผูวิจัยไดนํา
ดัชนีประเมินฯ เหลานี้มาจัดทําเปนแบบสอบถามสําหรับประเมินประสิทธิภาพผูใหบริการโลจิสติกสไทยชวง
กอนท่ีจะมีการรับคําส่ังซื้อจากลูกคา (Pre-Transaction Elements) 
 สําหรับดัชนีประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัทภายหลังจากท่ีมีการรับคําส่ังซื้อจากลูกคา
แลว (Transaction) ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและจัดทําเปนแบบสอบถามสําหรับประเมินประสิทธิภาพผู
ใหบริการโลจิสติกสไทยชวงภายหลังจากท่ีมีการรับคาํส่ังซื้อจากลูกคาแลว (Transaction)  
 และทายสุดดัชนีประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัทหลังจากท่ีบริษัทไดทําการสงมอบ
สินคาหรือบริการใหแกลูกคา (Post-Transaction Elements) ไดแก อัตราสวนขอรองเรียนจากลูกคาหลังจากท่ี
ไดรับสินคาหรือการบริการ ประเภทของขอรองเรียนสวนใหญท่ีบริษัทพบ ระยะเวลาที่บริษัทใชในการจัดการ
กับขอรองเรียนดังกลาว อัตราสวนของขอผิดพลาดของเอกสารตางๆ ท่ีสงใหกับลูกคา โดยขอมูลท่ีไดจากใน
สวนนี้จะถูกนํามาใชกําหนดเปนดัชนีท่ีจะนํามาประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูใหบริการโลจิสติกส
ไทยภายหลังจากไดทําการสงมอบสินคาหรือบริการใหแกลูกคาลูกคา 
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  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามสําหรับประเมินประสิทธิภาพผูใหบริการโลจิสติกสไทย โดยแบบสอบถาม
ประกอบดวยเนื้อหาท้ังส้ิน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือ ขอมูลท่ัวไป  สวนที่ 2 คือ ขอมูลดานความสามารถใน
การดําเนินงานของบริษัท ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงแรกประสิทธิภาพการดําเนินงานกอนท่ีจะมีการ
รับคําส่ังซื้อจากลูกคา ชวงท่ี 2 ประสิทธิภาพการดําเนินงานหลังจากท่ีมีการรับคําส่ังซื้อจากลูกคาแลว  และ
ชวงท่ี 3 ประสิทธิภาพการดําเนินงานหลังจากท่ีบริษัทไดทําการสงมอบสินคาหรือบรกิารใหแกลูกคา 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้ เปนการประเมินประสิทธิภาพของผูใหบริการโลจิสติกส ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
กําหนดประชากรที่จะใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูใหบริการดานโลจิสติกส (Logistics Service Providers: 
LSPs) ของไทยท่ัวประเทศที่มีการจัดการสินคาไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลก จํานวนท้ังส้ิน 301 บริษัท โดยได
ทําการคัดเลือกมาจากสมาชิกของสมาพันธผูใหบริการโลจิสติกสไทย อันประกอบดวย 
  1.  สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (TIFFA) 
  2.  สมาคมตัวแทนการขนสงสินคาทางอากาศไทย (TAFA) 
  3.  สมาคมขนสงสินคาเพ่ือการนําเขาและสงออก (IM-EXTA) 
 อยางไรก็ตาม จากขอมูลท่ีไดกลาวอางในเบื้องตน ประกอบกับผลการศึกษางานวิจัยของโครงการ 
“การศึกษาระบบโลจิสติกสของการคาไทย-จีน เพ่ือรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน” กรณีศึกษา การคา
ชายแดนและการคาผานแดน (สวนท่ี 3 การศึกษาดานการวิเคราะหสถานการณผูใหบริการในระบบโลจิสติกส) 
โดย รศ.ดร.รุธิร พนมยงค และคณะ, พฤศจิกายน 2550. ไดมีการสรุปผลงานวิจัยดังกลาว พบวา ผู
ใหบริการโลจิสติกสท่ีมีการจัดการสินคาจากไทยไปจีนคิดเปน 48% ของจํานวนผูใหบริการโลจิสติกสไทย
ท้ังหมด  
 ดังนั้น จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงนํามาซ่ึงผลของกลุมประชากรท่ีแทจริงของการศึกษาในครั้งนี้ คือ 
จํานวนผูใหบริการโลจิสติกสไทยบนเสนทางการคาไทยจีน คิดเปน 48% ของจํานวนผูใหบริการโลจิสติกส
ท้ังหมด (301 ราย) หรือคิดเปนจํานวนประชากรของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เทากับ 144 บริษัท  ซึ่งในการ
สํารวจขอมูลผานแบบสอบถามน้ี ผูวิจัยไดรับการตอบกลับจากผูใหบริการโลจิสติกสไทยท่ีอยูในกลุมประชากร
มาท้ังส้ินจํานวน 96 บริษัท จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยการใชขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเปนขอมูล
หลักในการวิเคราะห พรอมท้ังการนําเอาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาประกอบการวิเคราะห เพ่ือใหการ
ประเมินประสิทธภิาพของผูใหบริการโลจิสติกสไทยบนเสนทางการคาไทย-จีน มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
 
4) ผลของการวิเคราะหวิจัย 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงลักษณะภาพรวมของธุรกิจและ
ประสิทธิภาพของผูใหบริการโลจิสติกสไทยหรือความสามารถในการแขงขันของผูใหบริการโลจิสติกสไทยบน
เสนทางการคาไทย-จีน  โดยการวิเคราะหจะแบงออกเปน 2 สวนดวยกัน ตามกรอบแนวคิดของ David B. 
Grant  กลาวคือ สวนท่ี 1 ประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของผูใหบริการโลจิสติกส โดยการวิเคราะหในสวนของ
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจนั้น จะเนนท่ีการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา อาทิเชน สัดสวนรอยละและการ
นับความถ่ี โดยการวิเคราะหในสวนนี้จะทําใหทราบถึงลักษณะที่สําคัญๆ ของผูใหบริการโลจิสติกสไทยท่ีมีการ
จัดการสินคาบนเสนทางการคาไทย-จีนวามีลักษณะเปนอยางไร ขนาดของธุรกิจ ประเภทของการใหบริการ 
ประเภทของสินคาท่ีมาใชบริการ และจุดหมายปลายทางของการขนสง เปนตน และสําหรับในสวนท่ี 2  การ
ประเมินประสิทธิภาพของผูใหบริการชวง Pre-Transaction, Transaction และ Post-Transaction จะเนนท่ี
การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา อาทิเชน สัดสวนรอยละ คาเฉล่ีย (Mean) คามัธยฐาน (Median) และคา
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 ฐานนิยม (Mode) ในอันท่ีจะสะทอนถึงความสามารถในการดําเนินงานของผูใหบริการโลจิสติกสไทยบน
เสนทางการคาไทย-จีน  
 จากการศึกษา ดานขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจนั้น พบวา ลักษณะการถือหุนของธุรกิจผูใหบริการ
ดานโลจิสติกสไทยบนเสนทางไทย-จีนนั้น ธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกสไทยท่ีมีเจาของ (ผูถือหุน) เปนคน
ไทยโดยสมบูรณมีสัดสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82 ของกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจ รองลงมาคือธุรกิจท่ีมีผู
ถือหุนสวนใหญเปนคนไทย และธุรกิจท่ีมีผูถือหุนสวนใหญเปนชาวตางชาติ ตามลําดับ  ซึ่งอาจจะสรุปไดวา 
ในการดําเนินธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกสบนเสนทางการคาไทย-จีน นั้น ผูใหบริการโลจิสติกสท่ีเปนคน
ไทย ถือวาครองสวนแบงตลาดมากท่ีสุด แตหากพิจารณาจากรายไดของป พ.ศ. 2549 จะเห็นวาธุรกิจผู
ใหบริการดานโลจิสติกสไทยบนเสนทางการคาไทย-จีนนั้น  โดยสวนใหญจะเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ท่ีมีรายไดจากการดําเนินงานโดยเฉล่ียประมาณปละ 1 ลานบาทถึง 60 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
63  และในทางกลับกัน ผูวิจัยพบวา ผูใหบริการโลจิสติกสท่ีมีรายไดในป พ.ศ.2549 มากกวา 60 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนรอยละ 37 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด มีลักษณะของธุรกิจท่ีมีชาวตางชาติเปนผูถือหุนโดยสวนใหญ 
รวมถึงเปนธุรกิจขนาดใหญท่ีมีคนไทยเปนผูถือหุนโดยสวนใหญดวย อันแสดงใหเห็นวา แมวาผลรวมของ
สัดสวนธุรกิจท่ีมีชาวตางชาติถือหุนโดยสวนใหญ และธุรกิจขนาดใหญท่ีมีคนไทยถือหุนโดยสวนใหญ จะมี
สัดสวนท่ีไมเกินรอยละ 10 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดก็ตาม แตรายไดจากการดําเนินงานในป พ.ศ.2549 ของ
กลุมนี้กลับสามารถสรางรายไดสูงถึงรอยละ 37 ของรายไดรวมท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง  ในขณะท่ีธุรกิจท่ีมี
คนไทยถือหุนโดยสมบูรณและธุรกิจท่ีมีคนไทยถือหุนโดยสวนใหญท่ีมีจํานวนมากถึงรอยละ 97 ของกลุม
ตัวอยาง กลับสามารถสรางรายไดใหเกิดขึ้นไดเพียงรอยละ 63 ของรายไดท้ังหมด  โดยเหตุผลท่ีสําคัญท่ีทําให
ธุรกิจของคนไทยไมสามารถสรางรายไดไดเทาท่ีควรนั้น อาจจะมาจากการที่ธุรกิจของไทยมีการใหบริการท่ีไม
หลากหลายเทากับธุรกิจท่ีถือหุนโดยชาวตางชาติ  ตลอดจนกิจกรรมท่ีธุรกิจของคนไทยใหบริการนั้นไม
สามารถสรางรายไดไดมากเทากิจกรรมอ่ืนๆ และอีกท้ังยังมีขอจํากัดในดานของเงินทุนในการดําเนินธุรกิจการ
ใหบริการดานโลจิสติกส   จึงสงผลใหรายไดท่ีเกิดขึ้นในชวงปพ.ศ.2549 อยูในระดับท่ีไมเกิน 60 ลานบาท 
ท้ังๆ ท่ีแนวโนมการคาระหวางประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือแมกระท่ังการคาระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ มีแนวโนมของการขยายตัวท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่ิงนี้นับวาเปนขอจํากัดท่ีสําคัญของ
ผูประกอบการไทยที่ทําใหไมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกจิได 
 สวนในดานการใหบริการของผูใหบริการดานโลจิสติกสในเสนทางระหวางไทย-จีน ท่ีมีอยูในปจจุบัน 
สวนใหญจะเปนการใหบริการในดานพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) และการใหบริการรับจัดการ
ขนสงสินสินคาระหวางประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนผูใหบริการท่ีเปน Freight Forwarder  โดยสินคาสวนใหญ
จะเปนสินคาท่ีบรรจุในตูคอนเทนเนอร ไมวาจะเปนแบบเต็มตู (FCL) หรือแบบไมเต็มตู (LCL) ซึ่งสินคาหลัก
ของไทยท่ีมีการสงออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุดสามลําดับแรกในแงของปริมาณ ไดแก 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สินคาประเภทอาหาร และชิ้นสวนยานยนต ตามลําดับ  โดยมีจุดหมายปลายทางของ
การขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุดตามปริมาณ ไดแก เซี่ยงไฮ  
ชิงเตา ปกกิ่ง และกวางโจว ตามลําดับ  ซึ่งลวนแตเปนเมืองท่ีเปนเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทางชายฝง
ตะวันออกที่มีความสําคัญของจีนทั้งส้ิน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในสวนของสินคาท่ีมีการนําเขาจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา สินคานําเขาท่ีผูใหบริการโลจิสติกสไทยมีการใหบริการจัดการสินคา
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทยมากที่สุด 3 ลําดับแรกในแงของปริมาณก็เปนสินคา
ชนิดเดียวกับท่ีมีการใหบริการขนสงจากประเทศไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเอง ไดแก 
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 สินคาประเภทอาหาร ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนยานยนต โดยจังหวัดหรือมณฑลในประเทศจีนท่ีผู
ใหบริการโลจิสติกสไทยใหบริการขนสงสินคามายังประเทศไทยมากท่ีสุดในแงปริมาณ ไดแก เซี่ยงไฮ คุนหมิง 
ชิงเตา เสินเจิ้น กวางโจว และปกกิ่ง ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา สินคาจากท่ีสงออกจากประเทศไทยเหลาน้ี
เปนสินคาท่ีใชเปนชิ้นสวนวัตถุดิบในการผลิต โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดทําการนําเขาวัตถุดิบ
ดังกลาวจากประเทศไทยและทําการผลิตหรือประกอบ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและสงออกกลับมาขายยัง
ประเทศไทย ทําใหสินคาเหลานี้มีมูลคาท่ีสูงขึ้น อันจะสงผลกระทบตอประเทศไทยในแงของดุลการคาอีกดวย 
และเมื่อทําการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูใหบริการดานโลจิสติกสไทยบนเสนทางไทย-จีน 
โดยแบงผูใหบริการดานโลจิสติกสออกเปน 3 กลุมไดแก กลุม Freight Forwarder, กลุม Customs Clearance 
และ กลุม Domestic Distributor/Transportation  โดยแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 
 Pre-Transaction  เปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัทในชวงกอนท่ีจะมีการ
รับคําส่ังซื้อจากลูกคา โดยพิจารณาจากการดําเนินงานในสวนของฝายขายเปนหลัก เนื่องจากเปนฝายท่ีตอง
ติดตอโดยตรงกับลูกคา ซึ่งจะพบวา ผูใหบริการโลจิสติกสไทยจะมีการฝกอบรมพนักงานขายเปนประจําทุกๆ 
เดือน รวมท้ังมีการทดสอบความรูของพนักงานขายเปนประจํา โดยพบวา นอกจากน้ีทางผูใหบริการโลจิสติกส
ไทยยังไดมีการแจงใหลูกคารับทราบถึงนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรของบริษัท (Written Statement 
Policy) รวมถึงเวลาการสงมอบสินคาใหแกลูกคาดวย 
 Transaction  เปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัทภายหลังจากท่ีมีการรับคํา
ส่ังซื้อจากลูกคา โดยมีการประเมินประสิทธิภาพตามมิติตางๆ ไดแก มิติดานเวลา และมิติดานความนาเชื่อถือ 
 การประเมินประสิทธิภาพตามมิติดานเวลา จะพิจารณาจากดัชนีตางๆ อาทิเชน Order Cycle Time 
(จํานวนวันท่ีนับตั้งแตบริษัทไดรับการยืนยันการใชบริการจนกระทั่งสงมอบสินคาหรือบริการใหกับลูกคา), 
Cash Conversion Cycle (ระยะเวลาที่ลูกคาชําระเงินภายใน Credit Term โดยเฉล่ีย หัก ระยะเวลาที่ชําระ
เงินใหซัพพลายเออรโดยเฉลี่ย), Handling of Queries (ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีบริษัทของทานสามารถตอบขอ
ซักถาม/ขอสงสัยของลูกคาไดครบถวน นับจากไดรับขอซักถาม/ขอสงสัย)  ซึ่งผลการประเมินมิติดานเวลา
พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการตามมิติดานเวลาของผูใหบริการโลจิสติกสไทยอยูในระดับท่ีสามารถแขงขัน
ได โดยระยะเวลาท่ีสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาต้ังแตไดรับคําส่ังซื้ออยูท่ีประมาณ 10 วัน สําหรับลูกคาท่ีอยู
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประมาณ 2 วันสําหรับลูกคาในประเทศไทย ซึ่งหากเสนทางที่กําลัง
กอสรางท่ีจะเชื่อมตอระหวางไทย-จีนแลวเสร็จ จะทําใหระยะเวลาในการสงมอบสินคาลดลง อันจะสงผลให
ระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคาจะนอยกวา 10 วัน และสําหรับรอบการชําระเงินของผูใหบริการโลจิสติกส
ไทยก็อยูในระดับท่ีแขงขันไดเชนเดียวกัน เนื่องจากบริษัทจะทําการจายเงินออกไปกอนแลวจึงจะไดรับเงินคา
สินคาจากลูกคาภายในระยะเวลา 10 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกลาว ผูใหบริการโลจิสติกสสามารถที่จะบริหาร
สภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในขณะท่ีการประเมินประสิทธิภาพตามมิติดานความนาเชื่อถือ จะพิจารณาจากดัชนีตางๆ อาทิเชน 
DIFOT (การท่ีบริษัทสามารถขนสงสินคาหรือบริการไปยังจุดหมายปลายทางไดตรงตามเวลาที่กําหนด โดย
ตองครบถวนตามจํานวนที่ลูกคากําหนด), Perform Services Right the First Time (ระยะเวลาโดยเฉล่ีย
บริษัทสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตั้งแตคร้ังแรกท่ีปฏิบัติการตามคําส่ังซื้อของลูกคาคิดเปนรอยละ
เทาใดของจํานวนคําส่ังซื้อท้ังหมด), Ability to Handle Emergency Orders (การท่ีบริษัทของทานมีระบบใน
การใหบริการสินคาหรือบริการอ่ืนๆ ในกรณีเรงดวนหรือไม), Order Tracing Capability (การท่ีบริษัทของ
ทานมีระบบในการติดตามสถานะของสินคาหรือบริการใหแกลูกคาหรือไม) ซึ่งผลการศึกษา พบวา ผู

250



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 ใหบริการโลจิสติกสไทยไมสามารถแขงขันไดในเรื่องของความนาเชื่อถือในการสงมอบสินคา เนื่องจากระดับ
ของการสงมอบสินคาตรงตามเวลาและครบจํานวนที่กําหนดนั้น ถือวาอยูในระดับท่ีเทาเทียมกัน รวมทั้งมี
เพียงกึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางผูใหบริการโลจิสติกสเทานั้นท่ีมีระบบติดตามสถานะของสินคาท่ีอยูระหวาง
ขนสง ซึ่งหากลูกคาตองการทราบสถานะของสินคา  ผูใหบริการโลจิสติกสหลายรายจะไมสามารถแจงใหลูกคา
รับทราบได สงผลใหความนาเชื่อถือของผูใหบริการโลจิสติกสดังกลาวลดลง 
 Post-Transaction  เปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัทหลังจากท่ีบริษัทได
ทําการสงมอบสินคาหรือบริการใหแกลูกคา ผลการศึกษา พบวา ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในดานของการบริหาร
จัดการขอรองเรียนของลูกคาอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันได  โดยหากสามารถลดจํานวนการรองเรียนเหลาน้ี
ลงไดกจ็ะย่ิงเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันใหแกผูใหบริการโลจิสติกสไทย  ซึ่งขอรองเรียนโดยสวนใหญจะ
เปนเรื่องของการที่สินคาไดรับความเสียหายระหวางการขนสง  รองลงมา คือ การสงสินคาไมตรงตามเวลาที่
กําหนด  ขอผิดพลาดตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในดานของเอกสาร และการไดรับสินคาไมครบตามปริมาณที่ส่ังไป โดยผู
ใหบริการโลจิสติกสสามารถแกไขปญหาเหลาน้ีใหกับลูกคาไดภายในเวลา 1 สัปดาห ซึ่งถือวาเปนระยะเวลาที่
ลูกคาสามารถรับได 
 
5) บทสรุป 
 การศึกษาประสิทธิภาพของผูใหบริการดานโลจิสติกสไทยท่ีใหบริการขนสงสินคาบนเสนทางไทย-จีน 
ในปจจุบันผูประกอบการไทยเร่ิมใหความสําคัญกับการคาระหวางไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มากขึ้น ซึ่งจะสังเกตเห็นไดจากสถิติการนําเขาสงออกสินคาระหวางประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีที่มีมูลคาและปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
 ท้ังนี้ ผูใหบริการดานโลจิสติกสของไทยเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ยังมีการรวมกลุม
เพ่ือสรางความรวมมือหรืออํานาจตอรองทางการคารวมกันในระดับท่ีนอย รวมท้ังการแบงปนขอมูล 
(Information Sharing) โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็งรวมกันนี้ จะตองมีการแบงปน
ขอมูลตางๆ ท่ีมีความจําเปน ซึ่งผูประกอบการเองก็จะตองพยายามสรางอํานาจตอรองใหเกิดขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถทางการแขงขัน  สวนของการตอบสนองความตองการของลูกคา เปนประเด็นท่ีเกิดจากการท่ี
ผูใหบริการดานโลจิสติกสมีระดับการสงมอบสินคาตรงตามเวลาและครบตามจํานวนท่ีลูกคากําหนดอยูในระดับ
ท่ีคอนขางตํ่า และขอรองเรียนจากลูกคาก็มีสัดสวนท่ีสูง ทางผูใหบริการเองจะตองพยายามตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและมีความพึงพอใจท่ีจะใชบริการมาก
ท่ีสุด โดยอาจนําระบบสารสนเทศ อาทิเชน บริการระบบติดตามสถานะของสินคา (Tracking System) ซึ่งใน
ปจจุบันบริการดังกลาวนี้ถือวาเปนปจจัยหลักสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีลูกคาใชเปนเกณฑในการพิจารณาในการ
เลือกใชบริการ  ในขณะท่ีผูใหบริการดานโลจิสติกสในระดับโลก (Global Companies) สามารถนําเสนอระบบ
ติดตามสถานะของสินคา (Tracking System) นี้ใหแกลูกคาไดก็จะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 และเนื่องจากการศึกษานี้ ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการประเมินประสิทธิภาพผูใหบริการดานโลจิสติกส
ไทยบนเสนทางไทย-จีน โดยผลการศึกษาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผูใหบริการดานโลจิสติกสจําแนก
ตามลักษณะการใหบริการ ไดแก Freight Forwarder, Customs Clearance และ Domestic 
Distribution/Transportation  ซึ่งผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผูใหบริการในมิติอื่นๆ อาทิเชน ขนาด 
หรือรายไดของบริษัทท่ีแตกตางกันก็นาท่ีจะสงผลกระทบตอการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู
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การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 ใหบริการดานโลจิสติกสใหมีความแตกตางกันดวย กลาวคือ บริษัทขนาดใหญจะใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานมากกวาบริษัทขนาดเล็กซึ่งจะไมคอยใหความสนใจกับการดําเนินงานมากนัก และขนาดของผู
ใหบริการก็จะสงผลในแงของอํานาจการตอรองสูงทําใหรอบการชําระเงิน (Cash Conversion Cycle) มีคาเปน
ลบสูงกวาบริษัทขนาดเล็กท่ีมีอํานาจตอรองนอยกวา เปนตน  ดังนั้น นักวิจัยหรือผูท่ีสนใจศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพผูใหบริการดานโลจิสติกสควรจะทําการเปรียบเทียบในมิติของขนาดบริษัท  
รายไดของบรษิัท และมิติท่ีสําคัญอื่นๆ ดวย เพ่ือใหการศึกษามีความสมบูรณมากที่สุด 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยการใชวิธีการหลากหลายท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและการใช
แบบสอบถามในกลุมเปาหมาย เพ่ือสะทอนภาพการดําเนินงานของผูใหบริการดานโลจิสติกสไทย ซึ่งขอมูลท่ี
ไดเปนขอมูลเชิงประสบการณและอาจเปนขอมูลท่ีนําไปวัดผลเปนภาพรวมยังไมสมบูรณ สําหรับตัวเลขเชิง
ปริมาณสําหรับสวนของรายไดและคาใชจายของผูประกอบการมีขอจํากัดเนื่องจากเปนความลับจึงเปดเผย
เทาท่ีทําได นอกจากนี้ขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่น้ํามันมีความผันผวนเปนอยาง
มาก ดังนั้นขอมูลท่ีเสนอ ณ เวลานี้จะสามารถสะทอนภาพการดําเนินงานของผูใหบริการขณะที่ทําการวิจัย
เทานั้น อีกท้ังมีขอจํากัดดวยเวลาในการสํารวจซึ่งยังไมอาจดําเนินการไดครอบคลุมท่ัวประเทศไทย 
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