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การส่ือสารกลยุทธ์ในการจดัการวาระขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมโลจสิติกส์
ในบริบทไทย: 

ปริทรรศน์แห่งปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวติ
Graduate School of Applied Statistics, NIDA



โลจสิตกิส์ถือเป็นวาระยุทธศาสตร์ที ่7 ตามแผนพฒัฯ ฉบับปัจจุบัน
• อนึง่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 12 (2560-2564) อันประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดให้โลจสิตกิส์ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ท่ีเน้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสติกส์โดยกระทรวงคมนาคมได้แตง่ตัง้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการขนสง่
และโลจิสติกส์เพ่ือเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเน้นการสง่เสริมการเช่ือมโยงประเทศในภมิูภาค
อาเซียนตามแผนแม่บทวา่ด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน (Master Plan on 
ASEAN Connectivity: MPAC) ท่ีเน้นการเช่ือมโยง ๓ ด้านหลกั ได้แก่  (1) การเช่ือมโยง
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (2) การเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ และ (3) ความเช่ือมโยงระหวา่งประชาชน
โดยมีความพยายามของรัฐบาลท่ีต้องการสนบัสนนุนโยบายของการที่ประเทศไทยจะสามารถ
ก้าวเข้าสู่การพฒันาการเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนโดยนโยบายใน
เชิงโลจสิตกิส์ นโยบายจะเก่ียวข้องกับการวางแผน การเอ้ืออ านวยความสะดวก การลง
มือปฏติกิาร การบรูณาการและการควบคุมกระแสการไหลและการเกบ็สินค้า ผู้คนและ
สารสนเทศภายในและระหว่างระบบโลจสิตกิส์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความ
ได้เปรียบเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันทัง้ในระดับชาตแิละระดับภมูภิาค (จฑุาพรรธ์ ผดงุ
ชีวิต, 2560)



ความเช่ือมโยงกบักรอบปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
• “จากมมุมองในเชิงนโยบาย โลจิสติกส์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพฒันาโครงสร้างระบบการขนส่ง 

(Transport Infrastructure Development) เท่านัน้ หากแต่แนววถิทีีเ่ป็นองค์รวม 
(Holistic Approaches) ทีต้่องสามารถระบุช้ีความต้องการและข้อก าหนดความ
ต้องการ (Requirements) ของกลุ่มผู้ค้า (traders), ความเช่ียวชาญของกลุ่มผู้
ให้บริการ (service providers’ expertise), ศักยภาพของระบบสาธารณูปโภค 
(infrastructure’s capacity) และกรอบโครงสร้างในการขับเคล่ือนโลจสิตกิส์ของ
ภาคสถาบันองค์การต่างๆ (Institutional Frameworks) ถงึจะสามารถสะท้อน
นโยบายการพัฒนาโลจสิตกิส์ในระดับภมูภิาคได้อย่างเป็นระบบ…ทัง้น้ี ค าว่าในลักษณะที่
เป็นองค์รวมน้ันหมายถงึ การสอดประสานในเชงิบูรณาการทัง้ในระดับสถาบัน องค์การ 
ระดับการ (Institutional, Administrative, and Infrastructural)” (รุธ์ิ พนม
ยงค์) ดงันัน้การบรูณาการเช่ือมโยงกรอบแหง่โลจิสติกส์เข้าสูก่รอบแหง่ปรัชญาพอเพียงอนั
ประกอบด้วยสามห่วงสองเง่ือนไขจงึเป็นเร่ืองที่จ าเป็นเพื่อการพฒันาโลจิสติกส์ของประเทศอยา่ง
ยัง่ยืนภายใต้เง่ือนไขความรู้คูค่ณุธรรม



บทคดัย่อ (Abstract)
• ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีวิจัยแห่งการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse 

Analysis)และการวิเคราะห์กรอบ (Frame Analysis) ของความคดิเชิงมโนทศัน์ของ
การจัดการวาระ (Agenda Management) ในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์
ในบริบทไทย 

• งานวิจัยนีศ้ึกษาตัวบทของวาทกรรมของสถาบนัสื่อสารมวลชนรวม 10 ชิน้และขององค์การ
หลักที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์อีก 4 วาทกรรมในฐานะแหล่งต้นตอของข้อมูลที่
มีอทิธิพลต่อการก าหนดวาระและการรับรู้ของภาคสาธารณะชนเพื่อการศึกษาแก่นเร่ืองของ
ประเดน็ร่วมและประเภทของกรอบที่สถาบนัและองค์การใช้ในการน าเสนอกรอบความคิด
เชิงมโนทศัน์และมุมมองต่อการสื่อสารโลจสิตกิส์โดยงานวิจยัน าเสนอบทวิเคราะห์การขยาย
กรอบมุมมองเพื่อเช่ือมโยงกับกรอบของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อความยั่งยืนในการ
ก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนการพฒันาโลจสิตกิส์ของประเทศไทย



Discursive Texts

• งานวจิยันีไ้ด้การวเิคราะห์วาทกรรมเชงิวพิากษ์จ านวน 10 วาทกรรมของสถาบัน
สื่อสารมวลชน ได้แก่ วาทกรรมจากหนังสือพพิม์ฐานเศรษฐกจิ ประชาชาต ิ
Logistics Time, Forbes Thailand, Post Today, Bangkok Biz, 
ข่าวสดและ Logistics Today (รายละเอียดของวาทกรรมอยู่ในเอกสารการแสดง
วาทกรรมท้ายงานวจิยั (Addendum of Exhibits 1-10)  และ 4 วาทกรรม
บางส่วนของเอกสารรายงานเกี่ยวกับการขับเคล่ือนภาคโลจสิตกิส์ขององค์การต่างๆ
รวมตัวบทของวาทกรรมทัง้สิน้ 14 ตัวบทซึ่งวาทกรรมสี่ชิน้ขององค์กรหลัก ได้แก่ 
(1) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตหิรือ สศช 
(2559) (2) ธนาคารกสกิรไทย, ศูนย์วจิยักสกิรไทย (ตุลาคม, 2560)  (3) สถาบัน
การขนส่ง จุฬาลงกรณ์ (2560) และ (4) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านัก
ธุรกจิบริการและโลจสิตกิส์การค้า กระทรวงพาณิชย์, (2560) ที่เชื่อมโยงกับกรอบ
การจดัการวาระการขับเคลื่อนโลจสิตกิส์ในบริบทประเทศไทย



Literature Reviews

• รุธิร์ พนมยงค์ (Banomyong, 2008) นกัวิชาการไทยผู้ เช่ียวชาญด้านโลจิสติกส์
นานาชาติได้ให้ความส าคญัต่อการศกึษากรอบแนวคดิของสถาบันต่างๆ
(Institutional Frames) ที่ขบัเคลื่อนวงการโลจิสติกส์ โดยเสนอตวัแบบทางความคิด
ไว้ว่า ค าวา่ กรอบหรือกรอบความคิด (Frameworks) ไว้ว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบหรือ
ปัจจยัหลกัของระบบโลจิสติกส์ (The Four Components of A Logistics 
System) ได้แก่ (1) ระบบสาธารณปูโภค (Infrastructure) (2) กรอบความคดิเชงิ
มโนทศัน์ของสถาบนัต่างๆ (Institutional Frameworks) (3) กลุม่ผู้ ให้การ
บริการ (Service Providers) (4) กลุม่ผู้ ค้า (Traders) ซึง่งานวิจยัชิน้นีไ้ด้ให้
ความส าคญักบัการวิเคราะห์กรอบความคิดเชิงมโนทศัน์ของสถาบนัต่างๆ 
(Institutional Frameworks) เป็นส าคญั



ชุดค าถามงานวจัิย (Research Questions)

• RQ1: จากการวเิคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
และการวเิคราะห์กรอบการจดัการวาระ (Frame Analysis of The Agenda 
Management) ขององค์การสถาบันหรือสื่อสารมวลชนในบริบทโลจสิตกิส์ไทย
ร่วมสมัยปรากฏประเดน็ของแก่นเร่ือง (Themes) และประเภทของกรอบวาระ
การขับเคลื่อนการสื่อสารเชงิโลจสิตกิส์อย่างไร 

• RQ2: ภายใต้กรอบของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง นักวจิยัสามารถพฒันา
ข้อเสนอเชงิทฤษฎีหรือ Theoretical Assertionsเกี่ยวกับความท้าทายของ
การขับเคล่ือนการบรูณาการกรอบการจดัการวาระทางการส่ือสารโลจสิตกิส์ของ
ประเทศไทยดงักล่าวได้อย่างไร



การอภิปรายผลการวจิัย (Research 
Finding/Discussion)
• (1) บนฐานของการวิเคราะห์หน้าท่ีของกรอบ (Frame Tasking) ปรากฏกรอบความคิดเชิงมโนทศัน์ที่
ปรากฏในตวับทวาทกรรมรวมสองประการ อนัได้แก่ (1) กรอบการวินิจฉยัในการระบชีุปั้ญหาและการชีม้ลู
ก าหนดประเดน็ปัญหาและต้นตอของท่ีมาแหง่ปัญหา (Diagnostic Framing) และ (2) กรอบการ
คาดคะเนเพ่ือน าเสนอทางออก กลยทุธ์ ยทุธศาสตร์และอบุายในการแก้ปัญหา (Prognostic Framing) 
หากแต่ไม่ปรากฏวาทกรรมเก่ียวกับการให้รายละเอียดในกระบวนการการสร้างกรอบแห่งแรงจูงใจ
ใฝ่ผลสัมฤทธ์ิที่ท าหน้าที่ในการส่ือสารในการเตรียมวิธีรับมือหรือการก าหนดตรรกะเหตุผลในการ
การเตรียมการณ์ (Motivational Framing) หากแต่ที่พบภายใต้กรอบแรงจูงใจนีจ้ะเป็นเพียง
วาทกรรมในการแสดงเจตจ านงในการขับเคล่ือนภาคโลจสิตกิส์ที่เน้นการมีส่วนร่วมในภาพกว้าง
เท่านัน้ โดยไม่มีการวเิคราะห์เป้าหมาย วธีิการ (Means-End Analysis) ลงลึกในเชงิการ
ส่ือสารโลจสิตกิส์อย่างที่ควร

• (2) ในระดบัวาทกรรมขององค์การท่ีเก่ียวข้องกบัการขบัเคลื่อนโลจิสติกส์ของประเทศไทยตามท่ีได้กล่าวถงึใน
ระเบียบวิธีวิจยัข้างต้นไปเรียบร้อยแล้วนัน้สะท้อนให้เหน็แก่นเร่ืองหลักหรือ ธีมหรือ Themes หลกัๆท่ี 
Goffman (อ้างแล้ว) เรียกว่า การวางกรอบที่สะท้อนประเดน็สารัตถะหลักหรือ Keyings
เก่ียวข้องกับความพยายามในการขับเคล่ือนกรอบการจัดการวาระของโลจสิตกิส์ไทย รวม ห้า
ประการ (Problem-Based Frames)



Summary/ Q-A
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