
 

 

 

 

 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (สสช.) ได้จัดท ำ

โครงกำรส ำรวจข้อมูลศักยภำพพ้ืนฐำนระบบ     

โลจิสติกส์ภำคกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกำรจัดท ำ

ครั้งที่  4 (สสช. ท ำกำรส ำรวจทุก 2 ปี) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยควำมสำมำรถในกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์

ภำคกำรค้ำของสถำนประกอบกำร และเพ่ือน ำ

ข้อมูลไปใช้ในกำรจัดท ำดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จ ำเป็น

ส ำหรับกำรประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทย  

กำรส ำรวจข้อมูลศักยภำพพ้ืนฐำนระบบ 

โลจิสติกส์ภำคกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม 

สถำนประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำที่มีคนท ำงำน

ตั้งแต่  16 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ ซึ่ งประกอบ

กิจกรรมทำง เศรษฐกิจ เกี่ ย วกับกำรขำยส่ ง       

กำรขำยปลีก ยกเว้น การซ่อมแซมยานยนต์ 

รถจักรยานยนต์ และแผงลอย ตำมกำรจัดประเภท

มำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี  2552 

(Thailand Standard Industrial Classification 

: TSIC 2009) 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้วิธีกำรส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ไปยัง  

สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ ที่ตกเป็นตัวอย่ำงกรอก

แบบสอบถำมระหว่ำงเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 

2560 ข้อมูลที่น ำเสนอในรำยงำนฉบับนี้เป็นผลของ

กำรด ำเนินกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ (1 มกรำคม – 

31 ธันวำคม 2559) สรุปได้ดังนี้ 

11..  จ ำนวนสถำนประกอบกำจ ำนวนสถำนประกอบกำ ร จ ำแนกตำมร จ ำแนกตำม
หมวดธุรกิจหมวดธุรกิจ  

 ผลจำกกำรส ำรวจ สถำนประกอบกำร
ภำคกำรค้ำเฉพำะที่ประกอบธุรกิจกำรขำยส่งและ
กำรขำยปลีกที่มีคนท ำงำนตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป   
ทั่วประเทศจ ำนวนประมำณ 17,945 แห่ง พบว่ำ 
ร้อยละ 44.0 ประกอบธุรกิจกำรขำยส่ง และ   
ร้อยละ 41.0 ประกอบธุรกิจกำรขำยปลีก ส่วน
สถำนประกอบกำรที่ประกอบธุรกิจกำรขำยส่งและ
กำรขำยปลีก คิดเป็นร้อยละ 15.0 (แผนภูมิ 1) 
 
แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถำนประกอบกำรภำคกำรค้ำ 

จ ำแนกตำมหมวดธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
22..  ขนำดของสถำนประกอบกำร ขนำดของสถำนประกอบกำร (( จ ำนวนจ ำนวน

คนท ำงำนคนท ำงำน))  

สถำนประกอบกำรภำคกำรค้ำส่วนใหญ่ 
(ร้ อยละ 79 .3 )  เป็นสถำนประกอบกำรที่ มี
คนท ำงำน 16 – 50 คน และร้อยละ 17.9 เป็น
สถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 51 – 200 คน 
ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำนมำกกว่ำ 
200 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  

17,945 แห่ง 

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้นสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น  
การส ารวจขอ้มลูศักยภาพพืน้ฐานระบบโลจิสติกสภ์าคการคา้การส ารวจขอ้มลูศักยภาพพืน้ฐานระบบโลจิสติกสภ์าคการคา้  พพ..ศศ..  25602560  

หมวด 45 
การขายส่งและการขายปลีก 
ยกเว้น การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 

หมวด 46  
การขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์
และจักรยานยนต์ 

หมวด 47  
การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์

และจักรยานยนต์ 



 

 

แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถำนประกอบกำรภำคกำรค้ำ 
จ ำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร 
(จ ำนวนคนท ำงำน)  

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
33..  จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนโลจิสติกส์จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนโลจิสติกส์  

ผล จ ำ กก ำ ร ส ำ ร ว จ  พบ ว่ ำ  ส ถ ำ น -
ประกอบกำรภำคกำรค้ำในภำพรวมทั่วประเทศ   
มีบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนโลจิสติกส์ จ ำนวน 
236,190 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของจ ำนวน
บุคลำกรทั้งหมด (1.2 ล้ำนคน) ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็น
พนักงำนหรือลูกจ้ำงรำยเดือน จ ำนวน 186,649 คน 
และพนักงำนหรือลูกจ้ำงรำยวัน จ ำนวน 49,541 คน 
(ตำรำง 1) 

 พนักงำนหรือลูกจ้ำงรำยเดือน 

เมื่อพิจำรณำถึงพนักงำนหรือลูกจ้ำง   
รำยเดือนที่ปฏิบัติ งำนด้ำนโลจิสติกส์  พบว่ ำ     
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งพนักงำนคลังสินค้ำ 
จ ำนวน 85,226 คน (ร้อยละ 45.7) รองลงมำ
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งพนักงำนจัดส่ง และพนักงำน
จัดซื้อ จ ำนวน 67,529 คน และ 33,894 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 36.2 และ 18.1 ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำของ
พนักงำนหรือลูกจ้ำงรำยเดือนที่ปฏิบัติงำนด้ำน   
โลจิสติกส์ นั้น พบว่ำ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

หรือสูงกว่ำ จะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งพนักงำน
จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 50.3 ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำ
ในระดับ ปวช./ปวส. และระดับต่ ำกว่ำ ปวช.     
จะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งกำรจัดกำรคลังสินค้ำ   
คิดเป็นร้อยละ 47.7 และร้อยละ 49.5 

 พนักงำนหรือลูกจ้ำงรำยวัน 

ส ำหรับจ ำนวนพนักงำนหรือลูกจ้ำงรำยวัน 
ที่ปฏิบัติงำนด้ำนโลจิสติกส์นั้น พบว่ำ ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งพนักงำนคลังสินค้ำจ ำนวน 
26,158 คน (ร้อยละ 52.8) รองลงมำปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งพนักงำนจัดส่ง จ ำนวน 18,079 คน    
(ร้อยละ 36.5) และพนักงำนจัดซื้อ จ ำนวน 5,304 คน 
(ร้อยละ 10.7) 

หำกพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำของ
พนักงำนหรือลูกจ้ำงรำยวันที่ปฏิบัติงำนด้ำน      
โลจิสติกส์ จะเห็นได้ว่ำจบกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำ 
ปวช. มำกที่สุด จ ำนวน 41,452 คน (ร้อยละ 
83.7) ในจ ำนวนนี้จะเป็นพนักงำนคลังสินค้ำ    
มำกถึงร้อยละ 53.5  

 
ตำรำง 1  จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนโลจิสติกส์ 

จ ำแนกตำมต ำแหน่ง/หน้ำที่  และระดับ
กำรศึกษำ 

 
 

ต าแหนง่/หนา้ที ่
ระดบัการศกึษา 

รวม ปรญิญา
ตรหีรอืสงู
กวา่ 

ปวช./
ปวส. 

ต่ ากวา่ 
ปวช. 

 พนกังานหรอืลกูจา้งรายเดอืน 
รวม 186,649 40,630 65,061 80,958 

พนักงานจัดซื้อ 33,894 20,446 9,634 3,814 

พนักงานจัดส่ง 67,529 6,050 24,410 37,069 

พนักงานคลังสินค้า 85,226 14,134 31,017 40,075 

 พนกังานหรอืลกูจา้งรายวนั 
รวม 49,541 753 7,336 41,452 

พนักงานจัดซื้อ 5,304 166 887 4,251 

พนักงานจัดส่ง 18,079 222 2,827 15,030 

พนักงานคลังสินค้า 26,158 365 3,622 22,171 

2 

7979..33%%  
1177..99%%  

22..88%%  

16 – 50 คน 51 – 200 คน มากกว่า 200 คน 



 

 

44. .   เงินเดือนต ำแหน่งเงินเดือนต ำแหน่ง ผู้ผู้ จัดกำรกลุ่มงำนจัดกำรกลุ่มงำนด้ำนด้ำน          
โลจิสติกส์โลจิสติกส์  

ส ำหรับเงินเดือนของบุคลำกรต ำแหน่ง
ผู้จัดกำรกุล่มงำนด้ำนโลจิสติกส์ ได้แก่ ผู้จัดกำร
งำนจัดซื้อ ผู้จัดกำรงำนจัดส่ง และผู้จัดกำรงำน
คลังสินค้ำ นั้น พบว่ำ สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ 
(มำกกว่ำร้อยละ 80.0) จ่ำยค่ำเงินเดือนให้กับ
ผู้จัดกำรกลุ่มงำนด้ำนโลจิสติกส์ไม่เกิน 40,000 
บำทต่อเดือน ส่วนสถำนประกอบกำรที่จ่ ำย
เงินเดือนให้กับผู้จัดกำรกลุ่มงำนด้ำนโลจิสติกส์
มำกกว่ำ 80,000 บำทต่อเดือน มีไม่เกินร้อยละ 
7.0 ของแต่ละกลุ่มงำน 
 
แผนภูมิ 3  ร้อยละของสถำนประกอบกำรภำคกำรค้ำ 

จ ำแนกตำมเงินเดือนที่สถำนประกอบกำร
จ่ำยให้กับผู้จัดกำรกลุ่มงำนด้ำนโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
55. .   กำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรภำยนอกด ำเนินกำรกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรภำยนอกด ำเนินกำร

ด้ำนโลด้ำนโลจิสติกส์จิสติกส์  

กิ จ ก ร ร ม ด้ ำ น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ที่ ส ถ ำ น -
ประกอบกำรภำคกำรค้ำว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำร
ภำยนอกด ำเนินกำรมำกที่สุด คือ กำรจัดส่งสินค้ำ
(ร้อยละ 47.9) รองลงมำคือ พิธีกำรศุลกำกรร้อยละ 
27.4 และกำรจัดกำรคลังสินค้ำร้อยละ 10.2   
ส่วนกำรบรรจุสินค้ำ และกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 
คิดเป็นร้อยละ 7.3 และร้อยละ 7.2 ตำมล ำดับ 

แผนภูมิ 4  ร้อยละของสถำนประกอบกำรภำคกำรค้ำที่ว่ำจ้ำง
ผู้ประกอบกำรภำยนอกด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ 
จ ำแนกตำมกิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
66. .   กำรวัดประสิทธิภำพกำรจัดส่งสินค้ำของกำรวัดประสิทธิภำพกำรจัดส่งสินค้ำของ

สถำนประกอบกำรสถำนประกอบกำรภำคกำรค้ำภำคกำรค้ำ  

  จำกกำรส ำรวจสถำนประกอบกำรภำคกำรค้ำ 
ทั่วประเทศ พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรเพียงร้อยละ 
20.5 ที่มีกำรวัดประสิทธิภำพกำรจัดส่งสินค้ำ 
(พิจำรณำจำกสัดส่วนของเที่ยวกำรจัดส่งสินค้ำ) 
โดยสถำนประกอบกำรในกลุ่มนี้มีเที่ยวกำรจัดส่งสินค้ำ
ที่ไม่ตรงเวลำ คิดเป็นร้อยละ 17.4 สินค้ำเสียหำย
จำกกำรจัดส่ง ร้อยละ 13.1 และควำมผิดพลำดอ่ืน ๆ 
เช่น เอกสำรไม่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.1 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถำนประกอบกำรภำคกำรค้ำ  
ที่มีกำรวัดประสิทธิภำพกำรจัดส่งสินค้ำและ
ปัญหำท่ีพบในกำรขนส่งสินค้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 = การจัดส่งสินค้าที่ไม่ตรงเวลา  
 2 = สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง  
 3 = อุบัติเหตุในระหว่างการจัดส่ง 
 4 = สินค้าสูญหายจากการจัดส่ง 
 5 = ความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ์ 

 

กิจกรรม 

20.5% 
79.5% 
ไมม่ ี

ม ี

  1      2      3      4      5 
ปญัหาทีพ่บใน
การขนสง่สนิคา้ 

0.1 

7.2 

7.3 

10.2 

27.4 

47.9 

0 50 100 

อืน่ๆ 

การจดัการสนิคา้คงคลงั 

การบรรจสุนิคา้ 

การจดัการคลงัสนิคา้ 

พธิกีารศลุกากร 

การจดัสง่สนิคา้ 

หมายเหต ุ: สถานประกอบการ 1 แหง่ สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 กจิกรรม 
 

รอ้ยละ 

การวดัประสทิธภิาพ 

ผูจ้ดัการงานจดัซือ้ 

3 

ผูจ้ดัการงานจดัสง่ ผูจ้ดัการงานคลงัสนิคา้ 

 83.3% 10.2%  6.5% 86.3% 7.2%  6.5%  85.2% 7.8%  7.0% 

  นอ้ยกวา่ 40,000 บาทตอ่เดอืน 

  40,000 – 80,000 บาทตอ่เดอืน 

  มากกวา่ 80,000 บาทตอ่เดอืน 

17.4% 
13.1% 

9.1% 8.8% 

14.1% 

การจดัสง่สนิคา้ 

พธิกิารศลุกากร 

การจดัการคลงัสนิคา้ 

การบรรจสุนิคา้ 

การจดัการสนิคา้คงคลงั 

อืน่ๆ 


