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บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จของกรณีศึกษาในต่างประเทศ

ที่ประสบความส�าเร็จและปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาให้เป ็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค  

2) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ

ในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเขตปลอดอากร 

ท่าอากาศยานานาชาติให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 วิธีการด�าเนินการวิจัย ได้แก่ 1) การสอบถามข้อคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ 

ระดับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร 2)การวิเคราะห์เนื้อหา 

เชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จที่มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 3) การวิเคราะห์

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค เพ่ือประเมนิศักยภาพความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยาน

สวุรรณภมู ิโดยใช้กรอบการวเิคราะห์ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis ของ Humphrey (2005) 4) การตรวจสอบ

ความเชือ่มโยงของข้อมลูปฐมภูมทิีไ่ด้จากการสอบถามผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์แบบเบด็เสรจ็ระดบัผูบ้รหิาร

ทีม่ปีระสบการณ์ ผูท่ี้เกีย่วข้องในพ้ืนท่ี ผูใ้ช้บรกิารระดบัผูบ้รหิารเพ่ือท�าการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ความคดิเหน็

ที่ได้จากการสอบถามร่วมกับผลการวิคราะห์เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีประสบ

ความมส�าเร็จที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสอบถามข้อคิดเห็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับผู้บริหารที่มี  

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร จ�านวน 6 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

คือเทคนิค SWOT Analysis ของ Humphrey (2005)

 ผลการวิจยัพบว่าเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมมิคีวามเป็นไปได้ในการพัฒนา

ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่จ�าเป็นต้องมีการแก้ไขจุดอ่อน

และปัญหาอปุสรรคทีม่อียู่ ผูวิ้จยัได้ท�าการจดัล�าดบัความส�าคญัของปัจจยัในการพัฒนาศกัยภาพเขตปลอดอากร 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของเขต
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ปลอดอากร ให้มากทีส่ดุ ประเดน็ทีน่่าสงัเกตท่ีผูวิ้จยัได้ค้นพบ รวมท้ังเสนอแนวทางในการเพ่ิมขดีความสามารถ

เขตปลอดอากรท่าอากาศสุวรรณภูมิ เพื่อให้แข่งขันทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค

ค�าส�าคัญ : สิ่งอ�านวยความสะดวกทางโลจิสติกส์/ศูนย์กลางโลจิสติกส์/อาคารคลังสินค้า/เขตปลอดอากร/

ศูนย์กระจายสินค้า

ABSTRACT

  The purposes of this research were to : 1) to study factors for success of case analysis 

in which is recognized as best practice as well as to study critical factors in developing as regional 

logistics Hub 2) to analyse problems/obstacles and potential of customs free Zone being being 

situated inside Suvarnabhum Internationaln Airport in terms of feasibility to develop as regional 

logistics hub 3) to purpose intiative to developing the potential of Customs Free Zone at 

Suvarnabhum Internation Airport as regional logistics hub among Asean Economic Community (AEC)

 Researh methodology concerned 1) an enquiry the perception or recommendation in 

terms of problems/obstackes and Any solutions being derived from experienced executive works 

of 3PLs workder so related study area experienced executive customer of CFZ 2) Case analysis 

comparison with best practices in overseas 3) as analysis strength opportunity threat in order to 

evaluate the feasibility of CFZ located inside Suvarnphum Inernational airport by utilizing SWOT 

as analytical framework (Humphry,2005) 4) an examination the relation between primary data 

being derived from ecperienved ecevutive worked of 3PLs workers of related study area 

experienced execurtive comtomers of CFZ for analysis synthesis the recommendation from as 

enquiry and the results of best prctice’s case analyaia study.

 Research instrument for data collection included an enquiry being derived from experienced 

executive works of 3PLs workers of related study area experienced executive customers of CFZ 

6 persons. Analysis instrument in SWOT Analysis (Humphrey, 2005)

 The research findings revealed that CFZ at Suvarnbhum Internation Airport if feasible in 

developing logistics hub among AEC under circurnstanes by elimination weakess as well as 

current obstacle critical of developing CFZ’s capability to be regional logistics hub in accordance 

with CFZ’s current situation as well as an identification lists of proper cargoes handled inside CFZ logistics 

hun identification some implications as found by author as well as intiative proposal in enhancing 

competitive advantage for CFZ at Suvarnbhum international airport for competing local and regional rival.

Keywords : Logistics facilities /Logistics hub/Cargo Termina/Customs free Zone (CPZ)/ Value 

added Logistics Service (Val Service) distribution center (DC)
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บทน�า

  อทิธิพลของธุรกิจระหว่างประเทศท�าให้เกิด

ความร ่วมมือทางเศรษฐกิจระหว ่างประเทศ  

ในภูมิภาคทั่วโลก เมื่อพิจารณาถึงระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาโลจิสติกส์ไทย จากการที่ประเทศไทยจะต้อง

ด�าเนินการเปิดเสรทีางการค้า การบรกิาร การลงทนุ 

การเงิน และแรงงานฝีมือกับอีก 9 ประเทศสมาชิก

อาเซียน ตามพันธกรณีท่ีได้ท�าไว้ร่วมกันในการรวม

กลุ่มความร่วมมือของเศรษฐกิจหลังจากเข้าสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic 

Commuunity: AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยมเีป้าหมาย

ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาถึงระดับขีดความสาทารถในการ

แข่งขนัของอตุสาหกรรมบรกิารสาขาโลจสิตกิส์ของไทย

เทียบเคียงระดับขีดความสามารถกับคู ่แข่งขัน 

โดยเฉพาะประแทศสมาชิกในภูมิภาคเดียวกัน  

คือประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับอามิเรท

ประเทศไทยยังอยู่ในระดับต�่ากว่าคู่แข่ง เนื่องด้วย

การบรหิารจดัการระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจุดด้อยด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ ดังนั้น

ประเทศไทยควรหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เทียบ

เท่ากับประเทศคู่แข่งขัน

 ในการการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรพิจารณา

ถึงเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ�านวยความ

สะดวกทีเ่ก่ียวข้องในอุตสาหกรรมบรกิารให้ทันสมยั

ครบถ้วนทั้งวงจร มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

ระดบัสากล เน่ืองจากสิง่ส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ�านวยความ

สะดวกทางการค้าท่ีเก่ียวข้องจะช่วยให้องค์กรธุรกิจ

ของไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ท้ังในด้าน

ความรวดเรว็ในการขนส่ง ความถูกต้องในการรบัส่ง

สินค้าการตอบสนองต่อลูกค้า และการลดต้นทุน

การขนส่งอันจะน�ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

และผลก�าไรขององค์กร 

 ผู้วิจยัได้เล็งเหน็ถึงปัญหานีจ้งึมคีวามสนใจ

ที่จะท�าการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธืภาพสิ่งอ�านวนความสะดวกทางการค้า 

ทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมบรกิาร โดยด�าหนดเป้าหมาย

ท่ีเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ของ

กรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีประสบความส�าเร็จ 

และปัจจัยส�าคัญ ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง

โลจิสติกส์ระดับภูมิภาค 

 2. เพ่ือวิเคราะห์ป ัญหาและอุปสรรค  

ความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภูมใินการเป็นศนูย์กลางโลจสิตกิส์

ระดับภูมิภาค

 3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบการ

ภายในประเทศทีด่�าเนนิธุรกิจเป็นผู้ให้บรกิารโลจสิตกิส์

สญัชาตไิทย สามารถน�าแนวทางในการสร้างมลูค่า

เพ่ิมของอุตสาหกรรมให้บริการสาขาโลจิสติกส์  

ไปสูก่ารประยุกต์ใช้เพ่ือปรบัปรงุประสทิธิภาพรปูแบบ

การให้บริการภายในองค์กรของตน

  4. เพ่ือเป็นองค์ความรู้ส�าหรับผู้ที่สนใจ

หรือน�าไปสู่การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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วิธีด�าเนินการวิจัย

  ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูศึ้กษาได้ด�าเนินการ

ศกึษาโดยมวิีธีด�าเนนิการศึกษาประกอบด้วยหวัข้อ

ส�าคัญ 4 ส่วนดังนี้

  ส่วนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแหล่ง

ของข้อมูลที่ใช้มาจาก 2 แหล่ง 

	 •	 ข้อมลูปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยการ

วางแผนนัดหมาย การจัดเตรียมประเด็นในการ

สอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์

แบบเบ็ดเสร็จท่ีมีประสบการณ์ระดับผู ้บริหาร 

จ�านวน 3 ท่าน ผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

จ�านวน 2 ท่าน และผู ้ใช้บริการระดับผู ้บริหาร 

จ�านวน 1 ท่าน

	 •	 ข้อมลูทุติยภูม ิ(Secondary Data) โดย

การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร 

ต�ารา รายงานการศึกษา บทความทางวิชาการ  

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งภายในและต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลท้ังในและต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ต

ออนไลน์

  ส่วนที่ 2 การศึกษาข้อมูล โดยการท�าการ

ส�ารวจ ทบทวนและศึกษาข้อมูล

 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยท�าการ 

สอบถามควาทคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์

แบบเบ็ดเสร็จท่ีมีประสบการณ์ระดับผู ้บริหาร 

จ�านวน 3 ท่าน ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

จ�านวน 2 ท่าน และผูใ้ช้บรกิารระดบับรหิาร จ�านวน 

1 ท่าน ในประเดน็ปัญหา อปุสรรค ผลกระทบทีไ่ด้รบั

สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไข

 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยท�าการ

ส�ารวจ ทบทวนและศึกษาข้อมลูค้นคว้าใน ประเดน็

ดังต่อไปนี้

	 •	 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยั

แห่งความส�าเรจ็ (Factors for success) และปัจจยั

ส�าคัญในการพัฒนา ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส ์

ในระดบัภูมภิาค จากบทความ รายงาน วารสารทาง

วิชาการและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและ

ต่างประเทศ

	 •	 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับองค์

ประกอบของการสร้างมูลค่าเพิ่มโลจิสติกส์ (Value 

Added Logistics Services) ในเขตปลอดอากร 

เขตการค้าเสรีของท่าเรือและท่าอากาศยานรวาม

ท้ังบริเวณพ้ืนท่ีหลังท่าเรือ (Hinterland) บริเวณ

นอกเขตการบิน (Landside) และพื้นที่ใกล้เคียง

	 •	 ข ้ อ มู ล โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ้ื น ฐ า น ข อ ง 

ท่าอากาศยานจ�านวนเท่ียวบิน ขึ้น ลง โครงข่าย 

การบินระหว่างประเทศ

	 •	 ข้อมูลส่ิงอ�านวยความสะดวกทาง 

โลจิสติกส์ท่ีเก่ียวข้อง เช ่น อาคารคลังสินค้า  

เขตปลอดอากร เขตการค้าเสรี ประเภทและสิทธิ

ประโยชน์ของเขตปลอดอากร/เขตการค้าเสรี

	 •	 ข้อมูลสถิติปริมาณการน�าเข้า ส่งออก

ของสินค้าท่ีขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยาน 

ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย

	 •	 ข้อมลูสถิตใินระดบัมหภาคของประเทศ 

และระดบัอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้อง เช่น GDP/GPP/FDI

	 •	 ประเภทของสินค้าท่ีเหมาะสมกับศูนย์

กลางโลจิสติกส์ทางอากาศ

	 •	 นโยบายและกฎระเบยีบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง/

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

	 •	 ศนูย์โลจสิติกส์ในท่าอากาศยานฯ ของ

กลุม่ประเทศ/กรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีมแีนวทาง

ในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับภูมิภาค

และระดับโลก

	 •	 ศูนย์โลจิสติกส์ในท่าอากาศยานฯ  

ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์  

ในต่างประเทศที่มีแนวทางในการปฎิบัติที่ดี ระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
84

 ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 •	 ท�าการวิเคราะห์เพ่ือประเมนิสภาวการณ์

ปัจจบัุนของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ จากเกณฑ์ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ตามแนวทางงานวิจัยและ

บทความทางวิชาการที่ได้ท�าการศึกษาจากกรณี

ศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีแนวทางปฎิบัติท่ีด ี

ในต่างประเทศ โดยวิธีการวเิคราะห์เชงิเปรยีบเทยีบ

กับกรณีศกึษาในแต่ละปัจจยัส�าคัญทีไ่ด้จากศกึษา

ข้อมูลทุติยภูมิ

	 •	 ท�าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ

โอกาส ความเสีย่ง เพ่ือประเมนิศักยภาพ/ความเป็น

ไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis 

	 •	 ท�าการตรวจสอบความเชื่อมโยงของ

ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสอบถามผู้ประกอบการ 

โลจสิตกิส์แบบเบด็เสรจ็ระดับผูบ้รหิาร ท่ีมีประสบการณ์ 

ผู ้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ ผู ้ใช้บริการระดับผู ้บริหาร  

เพ่ือท�าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีได้

จากสอบถามร่วมกับผลการวเิคราะห์จดุอ่อน จุดแขง็ 

และโอกาส ความเสี่ยง

 ส่วนท่ี 4 การสรุปผลและเสนอแนวทาง

แก้ไขปัญหา

 ท�าการสรปุผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพโดยน�าเสนอ

ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย

 การก�าหนดประชากร และกลุม่ประชากร

ตัวอย่าง

 ในการศึกษาวิจัยนี้ประชากรที่ใช้ในการ

ศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 1. เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ

 2. ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ 

(3PLs) ทีม่ปีระสบการณ์ระดบัผูบ้รหิาร ผูป้ฏิบติังาน

ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร

จากองค์กรภาคเอกชน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้

การเก็บข้อมูลตวามคิดเห็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์

แบบเบ็ดเสร็จระดับผู ้บริหารที่มีประสบการณ ์ 

ผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่และผู ้ใช้บริการ

ระดับผู้บริหาร จ�านวน 6 ท่าน เครื่องมือที่ในการ

วิเคราะห์ คอืเทคนคิ SWOT Analysis ของ Humphrey 

(2005)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

  การศกึษาวิจยัครัง้น้ี จะมุง่เน้นการใช้บรกิาร

และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ และแหล่งข้อมลู

ที่ใช้ในการศึกษานี้มาจาก 2 ส่วน ใหญ่ ๆ คือ 

  1. ข้อมูลปฐมภมิู (Primary data) ได้จาก

การวางแผนการนัดหมายการจดัเตรยีมประเดน็ใน

การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติก์

แบบเบ็ดเสร็จท่ีมีประสบการณ์ระดับผู ้บริหาร 

จ�านวน 3 ท่าน ผู้ปฎิบตักิารทีเ่ก่ียวข้องในพ้ืนทีร่ะดบั

ผู ้บริหารจ�านวน 2 ท่านและผู ้ใช้บริหารระดับ 

ผู้บริการจ�านวน 1 ท่าน

  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

ได้จากการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก

เอกสาร ต�ารา รายงานการศึกษาบทความทางวิชาการ 

ผลงานวิจยัทีผ่่านมาทัง้ภายในและต่างประเทศ ฐาน

ข้อมูลท้ังในและต่างประเทศจากอินเตอร์เน็ต

ออนไลน์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล

  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดสภาวะการณ์

ปัจจุบันและปัญหา/อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึง

ความเชือ่มโยงระหว่างกัน ผูว้จิยัจงึท�าการเสนอผล

การศกึษาและผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยแบ่งออก

เป็น 3 ส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเขตปลอด

อากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรรณภูมิต้ังอยู่

บรเิวณพ้ืนทีฝ่ั่งตะวนัตกของท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ บนพื้นที่กว่า 413 ไร่ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ 

ปี พ.ศ. 2549 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้บริการในด้าน

	 •	 งานบริหารขนส่ง ได้แก่ การให้บริการ

รถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างอาคารภายใน ทสก

	 •	 งานบริการคลังสินค้าส่วนกลาง ได้แก่ 

งานรับจัดเก็บสินค้า งานจัดระวางบรรทุก การ

ด�าเนินการกิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า การให้บริการ

อปุกรณ์ เพ่ือสนับสนนุการขนถ่ายสินค้า งานด�าเนิน

พิธีการศุลกากร 

	 •	 ให้บริการพื้นที่ เช่าในอาคารต่างๆ

 ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษา ในส่วนนี้เป็นการ

น�าเสนอผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล 

ทุติยภูมิ ได้แก่

 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการ

สอบถามผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จท่ีมี

ประสบการณ์ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานระดับ 

ผู้บริหารที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ และผู้ใช้บริการระดับ 

ผู้บริหารเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรค

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ

ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกดิขึน้ แนวทางแก้ไข

1) ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

ท่ี ไ ม่ เ อื อ้ อำ า น ว ย ต่ อ ก า ร

ดำาเนินงาน

- ข้อกฎหมายศุลกากรท่ีไม ่

เอือ้อำานวยตอ่การดำาเนินธรุกิจ

เช่นผู้ ประกอบการเอกชน 

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรบริเวณอาคาร 

คลงัสนิค้าสว่นกลาง

 - ข้อกฎหมายศุลกากรท่ีไม ่

เอือ้อำานวยตอ่การดำาเนินธรุกิจ

ในเขตปลอดอากรกรณีท่ีกำาหนด

ให้บุคคลและยานพาหนะ

ท้องถ่ินย่ืนขออนุญาตผ่าน

เข้าออกในพืน้ท่ีเขตปลอด

อ า ก ร ท่ า อ า ก า ศ ย า น

นานาชาติสวุรรณภมิู

กฎหมายศลุกากร (ตามประกาศ 

กรมศลุกากร ท่ี 79/2554)

ผู้ เช่าพืน้ท่ี VAA:Zone 2 ยกเลิก

สัญญาการเช่าและผู้ เช่าพืน้ท่ี 

ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้ ใ ห้

บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มบริษัท

ข้ามชาต ิเชน่ DB Schenker และ 

DHL Forwarding 

พิจารณาแก้ไข ยกเลิก หรือ 

ยือหยุ่ นกฎหมายศุลกากร 

และกฎระเบียบต่างๆเพ่ือให้

สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมปัจจบุนัและสนบัสนนุ

ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและ

กิจกรรมเชิงพานิชย์ได้หลาก

หลายมากขึน้
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ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกดิขึน้ แนวทางแก้ไข

2)  ดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ

-  ความล่าช้าของการพัฒนา

และเริ่มใช้ ระบบเชื่อมโยง

ข้อมูลระปฎิบัติการ ACCS

-  ระบบปฏิบัติการ ACCS 

(Airport Cargo Community 

System) เป็นระบบที่ ถูก

กำาหนดให้มีขึ้นตามสัญญา 

ป ร ะ กั น ทั ณ ฑ์ บ น ใ น ก า ร

ขอจัดต้ังเขตปลอดอากร

ท่าอากาศยานฯ ระหว่าง

บริษัทท่าอากาศยานไทย 

จำ า กัด  (มหาชน)  ทอท.  

ผู้ขอจัดตั้งกับกรมศุลกากร

เพ่ือใช้บริหารจัดการในการ

เชือ่มโยงขอ้มลูทางอเิลค็ทรอ

นิกส์ ระหว่างกัน เช่น การ

แสดงรายงานและการตัด

บัญชี ข้อมูลการเคลื่อนย้าย

สินค้าเข้า-ออก ภายในเขต

ปลอดอากร

- เน่ืองจากรูปแบบของรายงาน

และมาตรฐานของระบบ 

ในการเช่ือมโยงข้อมลู การ

ออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งาน

ของระบบ ACCS จะต้องเป็น

ไปตามท่ีกรมศลุกากรเหน็ชอบ

-  ปัจจัยสนับสนุนท่ีจะทำาให้

ระบบ ACCS ได้รับการพฒันา

และนำามาใช้เช่ือมโยงข้อมลู

ตามกรอบเวลาและตาม

วตัถปุระสงค์ 

-  ระบบของผู้ประกอบการคลงั

สินค้า ระบบของผู้ประกอบ

การเพ่ิมมูลค่าสินค้า ระบบ

ศุลกากร และระบบของ

หน่วยราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

จะต้องมีความพร้อมท่ีจะ 

ให้มีการเช่ือมโยงและสง่ผา่น

ข้อมูลได้ เพราะฉะนัน้ระบบ 

ACCS จงึมีความจำาเป็นต้อง

มีการพฒันาปรับเปลืย่นตาม

ไปด้วย

ต้นทุนค่าใข้จ่ายในหารบริหาร

จัดการและต้นทุนในการดำาเนิน

การสงูขึน้ ไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์

ของการจดัตัง้เขตปลอดอากร

- กำาหนดผู้ รับผิดชอบหลกั

จากหนว่ยงานของผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย

- ดำาเนินการตรวจสอบกับ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่

กรมศลุกากร

-  ดำาเนินการตรวจสอบกับ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 

กรมศุลกากรถึ งความ 

เป็นไปได้ในการนำาระบบ

พิธีการศุลกากรแบบไร้

เอกสาร E-Paperless มา

พฒันารูปแบบ และฟังก์ชัน่ 

เน่ืองจากผู้ ประกอบการ

เอกชนต้องใช้ระบบดัง

กล่าวนีเ้พ่ือเช่ือมโยง/ส่ง

ผา่นข้อมลู

3) ด้านการลดต้นทุนในการ

ดำาเนินการ

-  ผู้ เช่าพืน้ ท่ีบริ เวณ VAA-

Zone 2 ไมส่ามารถลดต้นทนุ

ค่าใ ช้จ่ ายในการบริหาร

จัดการและการดำาเนินการ 

รวมทัง้การทำากำาไรจากพืน้ท่ี

บริเวณ VAA-Zone 2

- กฎหมายศุลกากร (ตาม

ประกาศกรม ศุลกากร ท่ี 

79/2554)

- การบริหารจดัการท่ีขาดการ

ผลักดันและการ ร่วมมือ

ประสานงานแบบบรูณาการ

จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ผู้ เช่าพืน้ท่ี VAA:Zone 2 ยกเลิก

สญัญาการเช่าประมาณ 50% - 

60%

 ทำาการวิเคราะห์

ประเภทสินค้าท่ีเหมาะสมกับ

การทำากิจกรรมมลูค่าเพ่ิมท่ีขน

ข น ส่ ง โ ด ย ต ร ง  ( D i r e c t 

Shipment Cargo) การถ่ายลำา 

(Transshipment Cargo) 

สินค้าผ่านแดน (In-transit 

Cargo) ไปประเทศกลุม่ AEC



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
87

ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ

 การศกึษาข้อมลูจากเอกสาร แนวความคิด 

ทฤษฏี วรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถ

แสดงผลการศึกษาได้ดังนี้

 1. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่สนับสนุนให้

สงิคโปร์เป็นศนูย์กลางทางโลจสิติกส์ในภูมภิาค คือ

  1.1 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล

  1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

  1.3 นโยบายและมาตรการทางด้าน

ภาษแีละนโยบายการเปิดเสรด้ีานการค้าการลงทนุ

ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นน�าจากต่างประเทศ

  1.4  ปราศจากการทจุรติและคอรปัชัน่ๆ

  1.5  ก า ร มี ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ ที่ มี

ประสิทธิภาพมีขีดความสามารถสูง

  1.6  การให้ความส�าคัญกับการวิจัย

และการพัฒนา

  1.7 การมอีตุสาหกรรมและกลุม่ธุรกิจ

ที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางโลจิสติก์

 2. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่สนับสนุนให้

สหรัฐอาหรับเอมิเรทเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์

ในภุมิภาค

  2.1 ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล

  2.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

  2.3 ก า ร มี ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ ที่ มี

ประสิทธิภาพ

  2.4 การมีสภาพแวดล้อมการแข่งขัน 

ที่น่าดึงดูดต่อการลงทุน

  2.5 การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free 

Trade Zone) และเมืองธุรกิจ (Business Parks)

  2.6 การมอีตุสาหกรรมทีส่นบัสนุนและ

ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

 3. ปัจจยัส�าคญัในการพัฒนาให้เป็นศนูย์

กลางโลจิสติกส์

  3.1  ป ัจจัยด ้านที่ตั้ ง  (St rategic 

Location)

  3.2 ปัจจัยด้านความีเสถียรภาพของ

รัฐบาล

  3.3  ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์

  3.4  ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  3.5 ปัจจัยด้านกระบวนการในการ

บริหารจัดการ

  3.6 ปัจจยัด้านกฎหมายและกฎระเบยีบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน

  3.7 ปัจจยัด้านการจงูใจให้มกีารลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ส�านกังาน

เพ่ือด�าเนนิธุรกิจในประเทศ ซึง่จะเป็นกลไกขับเคลือ่น 

ทีก่่อให้เกิคความส�าเร็จในการเป็นศนูย์กลางโลจสิติกส์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ท�าการวิเคราะห์เพ่ือประเมนิสภาวะการณ์

ปัจจบุนัของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานฆนานาชาติ

สุวรรณภูมิ จากเกณฑ์ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ตามแนวทางงานวิจัย 

และบทความทางวิชาการที่ได้ท�าการศึกษาจาก 

กรณีศึกษาท่ีได้รับการยอมรับแล้วว่ามีแนวทาง

ปฎิบัติที่ดี ในต่างประเทศ

 2) ท�าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ 

โอกาสความเสีย่งเพิ่อประเมินศกัยภาพความเป็นไปได้

ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิโดยใช้กรอบการวิเคราะหด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis

  3) ท�าการตรวจสอบความเชื่อมโยงของ

ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสอบถาม
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สรุปผลการวิจัย

  การศึกษาพบว่า

 1. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของกรณีศึกษา

ในต่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จของประเทศ

สงิค์โปร์ คอื 1) ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและความ

มีเสถียรภาพของรัฐบาล 2) การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 3) นโยบายและมาตรการทางด้านภาษแีละ

นโยบายการเปิดเสรีทางด้านการค้า 4) ปราศจาก

การทุจริตและคอรัปชั่น 5) การมีทรัพยากรมนุษย์ 

ที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถสูง 6) การให้

ความส�าคัญกับการวิจัยและการพัฒนา 7) การ 

มีอุตสาหกรรมและกลุ ่มธุรกิจที่สนับสนุนและ

เกี่ยวข้องกบัศูนย์กลางโลจิสติกส์ 8) มีการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา

 2. ปัญหาอุปสรรคความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ พบว่าปัญหาอุปสรรคในสภาวะการณ์

ปัจจุบันคือ 1) ด้านข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่ 

ไม่เอือ้อ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ 2) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในประเด็นความล่าช้าของการพัฒนา

และการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบปฎิบัติการ 

ACCS ซึง่เป็นระบบท่ีถูกก�าหนดให้มขีีน้ตามสญัญา 

ประกันฑัณฑ์บทในการขอจัดต้ังเขตปลอดอากร 

ยังไม่เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ใช้บรกิาร 3) ด้านการลดต้นทุน

ในการด�าเนินการของผู้เช่าพ้ืนที่อาคารคลังสินค้า 

ไม่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ

และการด�าเนินงาน ไม่สามารถท�าก�าไรจากพ้ืนท่ี

บริเวณ VAA:Zone 2 

 ผลการวิจยัด้านปัจจยัต่างๆ สามารถแบ่งออก

เป็น 5 ปัจจัย คือ

  ปัจจยัที ่1) ด้านความมเีสถียรภาพของรฐับาล

และการด�าเนินนโยบายตามที่ได้ก�าหนดไว้

 ปัจจัยที่ 2) ด้านทรัพยากรมนุษย์

 ปัจจัยที่ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ปัจจยัที ่4) ด้านกระบวนการในการบรหิาร

ขัดการต่างๆ และมปัีจจยัด้านกฎหมายกฎระเบยีบ

ข้อบังคับต่างๆ

 ปัจจัยที่ 5) ด้านการจูงใจให้มีการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ส�านักงาน

เพื่อด�าเนินธุรกิจในประเทศ

 ในส่วนของจุดแข็งพบว่าเขตปลอดอากร

ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิมีจุดแข็งที่จะเป็น 

ตัวขับเคลื่อนและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันท้ังภายในและ

นอกประเทศ มี 3 ปัจจัย ได้แก่

 ปัจจัยที่ 1) ด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้ง ตั้งอยู่ใน

ต�าแหน่งศูนย์กลาง อยู่ในบริเวณกับตลาดธุรกิจ 

การค้าหลัก โครงข่ายการบินที่เชื่อมต่อทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ความรวดเร็วและบริการ 

ที่เชื่อถือได้

 ปัจจัยที่ 2) ปัจจัยด้านกระบวนการในการ

บรหิารจดัการและปัจจยัด้านกฎหมานและกฎหมาย

ข้อบังคับต่างที่ เ อ้ือต่อการลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศ สามารถด�าเนินพิธีการศุลกากรได้  

24 ช.ม. ตลอด 7 วันโดยไม่มีวันหยุด

 ปัจจัยท่ี 3) ปัจจัยด้านการจูงใจให้มีการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามา 

ตัง้ส�านกังานเพ่ือการด�าเนินธุรกิจ มขีนาดของตลาด

ธุรกิจการค้าที่กว้าง

 ในส่วนของโอกาศของเขตปลอดอากร 

ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ ที่สามารถน�ามาใช้

ขับเคลื่อน มี 2 ปัจจัยคือ

 ปัจจัยที่ 1) ด้านการจูงใจให้มีการลงทุน

โดยตรงจากประเทศ

 ปัจจัยท่ี 2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จากการ

วิจัยพบว่าโอกาสภายหลังจากการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางกายภาพของปลอดอากรท่าอากาศ

นานาชาติสุวรรณภูมิ ในการขยายทางวิ่ง โครงการ
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ขยายพ้ืนที่และพัฒนาคลังสินค้าท�าให้มีโอกาส 

ท่ีจะสามารถให้บริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

 ในส่วนของอุปสรรคของเขตปลอดอากร 

ท่าอากาศนานาชาติสวุรรณภูม ิผูว้จิยัพบว่าการเปิด

เสรีทางนโยบายการบิน ในกลุ่ม AEC อาจส่งผล 

ต่อปรมิาณการขนส่งสนิค้าและการเติบโตของธุรกิจ

ในทางลบเนือ่งจากการแข่งขนัอย่างเสรภีายในภูมภิาค 

รวมท้ังการแข่งขันที่สูงขึ้นจากความต้องการเป็น

ศนูย์กลางโลจสิตกิส์เช่นเดียวกับประเทศไทย ความ

ไม่มีเสถียรทางการเมือง และความผันผวนของ

ราคาเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อต้นทุน 

ข้อเสนอแนะ

 จากการรวบรวมข้อมลูของกรณีต่างประเทศ

ที่ประสบผลส�าเร็จและปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

ให้เป ็นศูนย ์กลางโลจิสติกส ์ระดับภูมิภาคใน

ประชาคมอาเซียน รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรค 

ความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาเขตปลอดอากร

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ การน�าข้อมูล

ต่างๆมาท�าการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทาง

การพัฒนา ดังนี้ 

 1. การจัดล�าดับความส�าคัญ (Priority) 

ของปัจจยัท่ีควรตระหนกัเพ่ือให้การพัฒนาศกัยภาพ

ของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลาง 

โลจสิติกส์ประสบผลส�าเรจ็ ควรจดัล�าดบัดงัต่อไปนี้

  1.1 ปัจจัยด้านความมีเสถียรภาพของ

รัฐบาลและการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังจาก

รัฐบาลในการด�าเนินตามนโยบายที่ตั้งไว้

  1.2 ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที ่

มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน

โลจิสติกส์เพ่ือความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ 

ของสิง่อ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ การพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ 

การพัฒนาสถานีท่ีเป็นจดุเชือ่มโยงการขนส่งต่อเนือ่ง

หลายรูปแบบ

  1.3 ปัจจยัด้านทรพัยากรมนุษย์ท่ีมุง่เน้น

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และ

ระบบการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่น

  1.4 ปัจจยัด้านยุทธศาสตร์ท่ีต้ัง ท่ีมุง่เน้น

การขยายตลาดธุรกิจการค้าหลกัไปยังกลุม่ประเทศ 

GMS และประเทศในกลุม่ AEC ทีม่สีดัส่วนปรมิาณ

การขนส่งทางอากาศสูง และเป็นฐานการผลติสินค้า

ที่ต้องการความเร่งด่วนในการขนส่ง

  1.5 ปัจจัยด้านกระบวนการในการ

บริหารจัดการต่างๆและปัจจัยด้านกฎหมายและ 

กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ

  1.6 ปัจจัยด้านการจงูใจให้มกีารลงทนุ

โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ส�านักงาน

เพ่ือด�าเนินธุรกิจในประเทศจากกลุ่มองค์กรธุรกิจ

ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคล่ือนที่ก่อให้เกิด

ความส�าเร็จในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

 2. ประเภทของสินค้าท่ีเหมาะสม  

ควรประกอบด้วย

  2.1 สินค ้าที่มีปริมาณขนส่งน ้อย 

ในแต่ละครั้ง แต่มีมูลค่าสูง 

  2.2 สินค้ากลุ่มไฮเทค ท่ีมีเทคโนโลยี 

ที่ก้าวหน้าล�้าสมัยท่ีมีวงจรการใช้งานที่สั้น เช่น 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

  2.3 สินต้ากลุ ่มผลิตภัณฑ์ยาและ

เวชภัณฑ์ต่างๆ

  2.4 สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

(Auto-Part and Accessories) การบริหารส�าหรับ

อตุสาหกรรมนีไ้ด้แก่ Inbound-to-Manufacturing, 

Intercontinental Supply Chains

  2.5 สินค้ากลุ ่มเคมีและเคมีภัณฑ์

อนัตราย (Chemicals and Hazardous Materials)
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  2.6  สินค้ากลุ่มแฟชั่นและเครื่องหนัง

ที่มีราคาสูง

  2.7 สินค้ากลุม่เครือ่งจกัรและอปุกรณ์

ขนาดใหญ่ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง

ต่อไปดังนี้

 1. การศกึษาในเชงิลกึประเด็นสาเหตุของ

ปัญหาในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ

เคล่ือนย้ายสินค้า (ระบบ ACCS) ภายในเขต 

ปลอดอากร เพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้

ปัญหาให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน

 2. การศึกษาเพ่ือน�าแนวทางการพัฒนา

ศกัยกภาพเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิที่ได้จากศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือสังเคราะห์

และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยาน

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค
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