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๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการจัดการด้านการส่ง
กำลังบำรุงร่วมของกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (กบ.ทหาร บก.ทท.) ในการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมองค์กร รองรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม รวมทั้ ง สนองตอบแนวทางระบบราชการไทย ๔.๐ และ
แนวทางแนวคิดกองบัญชาการกองทัพไทยสู่การเป็น Digital Headquarters โดยเป็นการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญ หาของการจั ดการด้านการส่ง กำลัง บำรุงร่วม ร่วมกั บการศึ กษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกั บ
การจัดการโซ่อุปทานและการจัดการนวัตกรรม โดยมีสมมติฐานว่าแนวทางการจัดการโซ่อุปทานเชิงนวัตกรรม
จะสามารถสนับสนุนการจัดการด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมได้อย่างไร
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมของ กบ.ทหาร มีลักษณะเป็นการ
อำนวยการด้ า นส่ งกำลั ง บำรุ ง ร่ ว ม เพื่ อ ให้ ก องทั พ ไทยมี ค วามพร้ อ มรบ เน้ น ให้ เหล่ า ทั พ รั บ ผิ ด ชอบ
การส่งกำลังบำรุงเองเป็นหลัก ทำให้การไหลเวียนข้อมูลด้านส่งกำลังบำรุงร่วมเป็นไปตามลำดับชั้นในแนวดิ่ง
ตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา และเป็ น วงรอบการรายงาน ทำให้ ฐานข้ อมู ลด้ านการส่ งกำลั งบำรุ งร่ วม
ไม่เป็นปัจจุบันในลักษณะ Real Time และขาดความเชื่อมโยงข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ยังไม่ทั่วถึงตลอด
โซ่ อุ ป ทานทหารตั้ ง แต่ ต้ น น้ ำ ถึ ง ปลายน้ ำ อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการตั ด สิ น
การอำนวยการและการบริหารสิ่งอุปกรณ์ โดยจากการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการโซ่อุปทาน ๔.๐

เป็น การบริห ารจัด การที่ เน้ น การนำเทคโนโลยี มาพั ฒ นาเครือ ข่ายการรับ รู้ตามเวลาจริง (Real- time
Single Version of the Truth Networks : RSN) สามารถนำมาประยุ ก ต์ พั ฒ นการจั ด การด้ า นการ
ส่งกำลังบำรุงร่วมได้เป็นอย่างดีและเกื้อกูลต่อการการสร้างนวัตกรรมโซ่อุปทานทหาร สำหรับการวิจัยนี้ได้
นำเสนอแนวทางการจัดการโซ่อุปทานเชิงนวัตกรรมสนับสนุนการจัดการด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมของ
กบ.ทหาร ในลักษณะรูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ ๓ รูปแบบ ได้แก่ นวัตกรรมเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ นวัตกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการ และนวัตกรรมเชิงกระบวนการและการ
บริหารองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมได้ต่อไป
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The purpose of this research is to use the research results as a guideline for
supporting the management of Joint Logistics of the Royal Thai Armed Forces
Headquarters, promoting organizational innovation, responding to the action plans on
developing the National Security Potential of Ministry of Defense, Phase 1 (2020 - 2022),
Involvement in the Thai bureaucracy 4.0 approach and the concept of the Royal Thai
Armed Forces Headquarters towards becoming Digital Headquarters. This research is
a study on the analysis of problems in the management of Joint Logistics with concepts
and theories, related to supply chain management and innovation management.
The assumption in this preparation questions how innovative supply chain management
approaches can support joint logistics management.
The results of the study revealed that the management of the Joint Logistics
of the Royal Thai Armed Forces embodies the characteristics of a Joint Director to be
ready for battle in the Thai Military field. The Logistics system of each Armed Force is
responsible for themselves, reporting data in a hierarchy of command and a cycle
system reports. These do not create real time Joint Logistics database and does not

create a comprehensive data link of various activities. This is the reason that hinders the
efficiency of the decision-making process and equipment management. The study
confirmed Supply Chain Management Guidelines 4.0 is a management that focuses on
applying technology to develop real-time awareness networks (Real- time Single Version
of the Truth Networks: RSN). They can be well applied in the Joint Logistics management
and contribute to the creation of innovation in the military supply chain. For this research,
an innovative supply chain management approach is presented to support the management
of Joint Logistics. There are three types of government management innovations :
Strategy/Business Concepts Innovation, Process Interaction Innovation and Process and
Organization Administration Innovation. This is a framework for further development of
Joint Logistics Management.

