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•  ระบบดิจิตัลเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์8
•  นวัตกรรมช่วยขยายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์8

Digital + Logistics 
Supply Chain 

Innovation + Creative  
Economy!

การบริหารโลจิสติกส์ยุคเศรษฐกิจดิจิตัลสรรค์6

Creative 
Economy

Logistics 
Innovation

Digital

โลจิสติกส์ได้รองรับการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการของธุรกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยุค
เศรษฐกิจดิจิตัล และได้กลายเป็นกิจกรรมสำคัญในด้านการสนับสนุนการขายเสมือนหนึ่งเป็นสินค้า
และบริการ กลไกสำคัญอยู่ที ่
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At  Its  Business Heart  

Successful Supply Chain Management in 
a Business Process  World 

Always come with an Digital Roadmap

Supply Chain Challenges must be both 
Digital & Supply Chain Innovation 
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»  Supply Chain Integration Visibility 
»  Global & Domestic : Logistics & ICT or digital 
»  Key success factors : Competitiveness 

 - Strategy – Design  - Networking – Supply Chain Innovation 
 
 

  Logistics Design  

   - L = MI3 

!
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Product & Service 
Technology, R&D 
Business Process 

Innovation 
Business 

Intelligence 
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Logistics

Management !

Information

Integration

ICT

L=MI3



กิจกรรมโลจิสติกส ์

»  การบริการลูกค้า (customer service) 

»  กระบวนการสั่งซื้อ (order processing) 

»  การสื่อสารระหว่างการส่งสินค้า (distribution communication) 

»  การบริหารสินค้าคงคลัง (inventory control) 

»  การพยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภค (Demand forecasting) 

»  การส่งสินค้า (traffic and transportation) 

»  การเลือกที่ตั้งของคลังสินค้า (plant and warehouse site selection) 

»  การขนถ่ายวัตถุดิบและการบรรจุภัณฑ์ (material handling and 
packaging) 

»  การจัดหาวัตถุดิบ (procurement) 

»  การสนับสนุนทางด้านการบริการ (service Support) 

»  การนำกลับมาใช้ใหม่ (Salvage and Scrap disposal) 

»  การคืนสินค้า (Return Goods handling) 

กิจกรรม
โลจิสติกส ์

การบริการลูกค้า 
(customer 
service) 

กระบวนการสั่งซื้อ 
(order processing) 

การสื่อสารระหว่าง
การส่งสินค้า 
(distribution 

communication) 

การบริหารสินค้า
คงคลัง (inventory 

control) 

การพยากรณ์ความ
ต้องการของผู้บริโภค 

(Demand 
forecasting) 

การส่งสินค้า (traffic 
and 

transportation) การเลือกที่ตั้งของ
คลังสินค้า (plant 
and warehouse 
site selection) 

การขนถ่ายวัตถุดิบ
และการบรรจุภัณฑ ์
(material handling 
and packaging) 

การจัดหาวัตถุดิบ 
(procurement) 

การสนับสนุนทาง
ด้านการ

บริการ(service 
Support) 

การนำกลับมาใช้
ใหม่(Salvage and 
Scrap disposal) 

การคืนสินค้า 
(Return Goods 

handling) 

 



Stock 
Too 

Many 

Stock 
Too Few 

S 
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Stock 
By Info. 

•  Loss 
 Opportunity 

•  Customer / Brand 

 
 

 
 

•  Life Cycle 
•  Season 
•  Big Discount 

 
 

 
 

•  Focus on : CRM-, S&OP 
Interactive 

•  Advanced Info. 
•  Co-Producers 
        Network Value & Partner 
 
 

 
 

Shifting Strategy Mindset-Time and Managerial Focus 
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การพัฒนากลยุทธ์ทางโลจิสติกส์  
ต้องสอดคล้องกับข้อมูล 3 ส่วน ประกอบด้วย 
•  กลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ 
•  ความต้องการของลูกค้า 

•  ผลกระทบภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและกฎหมาย เป็นต้น 

  

กลยุทธ์ทางโลจิสติกส์ วิเคราะห์กันอยู่ 5 ส่วนประกอบด้วย 
•  Customer Service – การบริการที่ดีในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้ 
•  Channel management – การพิจารณาช่องทางในการจัดซื้อ 

แหล่งซื้อ การขาย 
•  Network Analysis – การวางแผนเครือข่ายของการจัดเก็บสินค้า 
•  Warehouse Transport Materail Management – พิจารณาเรื่อง 

สินค้าคงคลัง การขนส่ง และ วัตถุดิบ 
•  Organization Management – การปรับโครงสร้างองค์กรให้

เหมาะสมกับการจัดการโลจิสติกส์ 



แบบที่ 1 Value innovation  
กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าจากห่วงโซ่คุณค่าเดิม ด้วยการสร้างคุณค่า
ใหม่ หรือเพิ่มมูลค่าของสิ่งเดิม เป็นแนวทางที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้กัน 
ด้วยการทำใหก้ารบริการดูด ีมีสไตล์และการออกแบบภาชนะบรรจทุี่
สวยงาม คงทนขึ้น  
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การจัดทำกลยุทธ์รูปแบบใหม่ (Strategic Innovation)  

แบบที่ 2 Cost innovation  
กลยุทธ์ที่ตัด หรือลดทอนองค์ประกอบ หรือขั้นตอนต่างๆที่ไม่
จำเป็น ขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม ซึ่งการทำเช่นนี้ทำให้
กระบวนการโดยรวมสั้นลง หรือต้นทุนถูกลง   

แบบที่ 3 Volume innovation  
กลยุทธ์ที่ทำให้กระบวนการต่างๆภายในห่วงโซ่คุณค่า ขยายขอบเขตออกไป 
เพื่อรองรับกับปริมาณลูกค่าที่เพิ่มมากขึ้น   

แบบที่ 4 Marketing innovation  
กลยุทธ์นี้จะแบ่งกระบวนต้นน้ำ และปลายน้ำออกจากกัน โดยส่วนปลาย 
ได้แก่ การตลาด การขาย และการจัดส่ง ด้วยการค้นหาช่องทางและวิธี
การทางการตลาดแบบใหม่ๆ ที่ทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น   

แบบที่ 5 Boundary innovation  
เป็นกลยุทธ์ที่กระบวนการต่างๆภายในห่วงโซ่คุณค่าเป็นส่วนๆ และ
กระจายตัวออกไปนอกขอบเขต โดยส่วนที่แยกออกมานั้น มีทั้งที่
แยกออกไปดำเนินการเดี่ยว และที่นำมาไปดำเนินการร่วมกับห่วงโซ่
อื่นๆ   



การบริหารจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่3
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การบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม ่

»  เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและขนส่ง: ผลิตและขนส่งใน

ปริมาณมาก;

»  เพื่อถ่วงดุลอุปสงค์และอุปทาน: สินค้าตามฤดูกาล 

สินค้าที่มีราคาไม่แน่นอน;

»  เพื่อช่วยกระบวนการผลิต: ช่วยผลิตได้ต่อเนื่อง สินค้าที่

ต้องการการเพาะหรือบ่ม;

»  เพื่อช่วยลดกระบวนการตลาด: ลดเวลาการส่งมอบ ลด

การเสียโอกาส ตอบสนองความต้องการของลูกค้า;
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 ความต้องการพื้นที่การจัดเก็บเก็บสินค้า 

การออกแบบคลังให้ได้ผลต้องคำนวณความต้องการ

เนื้อที่เก็บสินค้า โดยจัดสรรเนื้อที่อย่างรอบคอบและ

เกิดประโยชน์มากที่สุด  โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณ

ความต้องการเนื้อที่เก็บสินค้า ดังนี้;

»  ปริมาณของสินค้าที่จะเก็บ พิจารณาปริมาณของ

ยอดขายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ว่ามีความ

คงที่หรือค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลง;

»  ลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะเก็บ;

»  อุปกรณ์สำหรับการลำเลียงขนถ่าย;

»  ลักษณะของการเก็บรักษาสินคา้ 3



การจัดสรรพื้นที่เก็บสินค้า3

Fixed Storage;

»  สถานที่จัดเก็บถูกกำหนดชัดเจน;

»  ขนาดของที่จัดเก็บจะต้องเพียงพอเพื่อรองรับ
ปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้านั้นๆ;

»  ต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าต่ำ;

»  ต้นทุนของสถานที่จัดเก็บสูง;

Randomized Storage;

»  สามารถจัดเก็บได้ทุกที่;

»  ที่จัดเก็บสินค้าทั้งหมดต้องเพียงพอในการรองรับ
ปริมาณสินค้าทุกรายการ;

»  ต้นทุนของสถานที่จัดเก็บต่ำ;

»  ต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าสูง;

15 
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คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse)  
1.  คุณลักษณะของการคลังสินค้าอัจฉริยะ ควรประกอบด้วย;

1. นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าเป็นไปได้อย่างมี     

ประสิทธิภาพที่สุด;

2. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้น้อยลง และให้มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูง;

3. สร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น;

4. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น;

5. เทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอำนวยการที่มีคุณภาพสูง;

6. ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ และมีการปรับปรุงระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึง;

ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าที่บริหารงานด้วยระบบ Automatic Storage and Retrieval System 

(ASRS) โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บ SRM (Storage and Retrieval Machine) ควบคุมไอที ระบบ ASRS สามารถ

รับและจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดระยะเวลาในการทำงานและจำนวนบุคลากรได้ สามารถ

ระบุการจัดเก็บสินค้าไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม ป้องกันความเสียหายของสินค้า การจัดเรียงสินค้าเป็น

ระเบียบ สินค้าจัดเก็บปลอดภัย ลดการสูญหาย/โจรกรรม และสามารถตรวจนับสินค้าคงคลังได้อย่าง

แม่นยำอีกด้วย  ;
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คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse)  
»  คลังสินค้าที่บริหารงานด้วยระบบควบคุมพาหนะนำทางอัตโนมัติ AGVs (Automated guided 

vehicles) ใชใ้นการควบคุมการทำงานของพาหนะทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบขนถ่ายอื่นๆ 

เช่น สายพาน การนำทางพาหนะสามารถใช้ระบบนำทางด้วยเลเซอร์ หรือการฝังสายไฟใต้

พื้น หรือฝังแม่เหล็กลงในพื้นคลังสินค้าและควบคุมการทำงานของพาหนะที่ใช้ในการขนถ่าย 

พาหนะเหล่านี้จะเป็นรถขนถ่ายสินค้าพลังงานไฟฟ้าไม่ใช้คนขับ ทำงานตามคำสั่งด้วยระบบ

คลื่นวิทยุหรือการฝังสายใต้พื้น อุปกรณ์ควบคุมจะจับสัญญาณบนพาหนะว่ามีการเคลื่อนที่ตาม

กำหนดหรือไม่ สัญญาณจะถูกส่งไปยังมอเตอร์พวงมาลัยเพื่อบังคับทิศทางให้สามารถไปหยิบ

สินค้าจากสถานที่จัดเก็บไปส่งยังสถานที่ที่กำหนด;

»  การนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ่งบอกและติดตามสินค้า  ช่วยควบคุมการไหลของสินค้าตั้งแต่
กระบวนการรับสินค้าเข้าจนสิ้นสุดกระบวนการที่มีการนำส่งสินค้าไปยังลูกค้า  ที่นิยมใช้ใน

ปัจจุบัน ได้แก่ ระบบความถี่วิทยุ (RFID)  เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดตามฉลากวัตถุด้วย

อุปกรณ์ที่มีชิพความจำอยู่  สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันตามที่ต้องการ ข้อมูลที่เป็นชิพจะถูกติด

อยู่กับวัตถุที่ใช้ในการขนถ่ายตามความต้องการในการติดตั้ง ชิพจะถูกบรรจุอยู่ใน Tags  สามารถ

อ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่านสัญญาณที่ติดตั้งไว้เฉพาะตามความถี่ของคลื่นสัญญาณวิทยุที่

กำหนดไว้  ;



กระบวนการคัดแยกและกระจายสินค้า2

สำหรับอี-คอมเมิร์ซและการกระจายสินค้า ความสามารถในด้านโลจิสติกส์

คือสิ่งที่จะทำให้บริษัทต่างๆ ตอบสนองความต้องการที่สำคัญของลูกค้าใน

การเลือกซื้อสินค้าที่ต้องได้ในทุกที่และทุกเวลา รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้กับ

ลูกค้าโดยเร็วที่สุด กระบวนการต่างๆต้องช่วยให้ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ 

สามารถจัดการกับสินค้าจำนวนมากได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ยาวมากๆ ก็

สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อเพื่อที่จะจัดส่งออกจากคลังสินค้าได้ในทันที0

ศูนย์กระจายสินค้ากำลังรับมือกับความต้องการที่ซับซ้อนในกระบวนการ

การรับสินค้าและจัดเก็บที่บริเวณคลังสินค้าและเพิ่มความสามารถในการ

บริหารงานขายโดยรวม ระบบโลจิสติกส์ที่จะทำให้ลูกค้าของเราสามารถ

จัดการกับสินค้าและข้อมูลการทำงานโดยรวม การส่งผ่านสินค้าโดยไม่เข้า

คลัง (Cross-Dock)และสินค้าในศูนย์กระจายสินค้า ลดเวลาในการทำงาน 

แบ่งการจัดส่งตามประเภทและเส้นทาง  0



เป็นระบบที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยไว้ด้วยกันกับ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการกระจายสินค้าเพื่อสร้างระบบข้อมูล

โลจิสติกส์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาต่อยอด  สามารถตอบ
สนองข้อเรียกร้องและความต้องการที่หลากหลายได้ตั้งแต่การดำเนิน

งานภายในคลังไปจนถึงกระจายสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีในระดับสูง0
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เป็นระบบที่ต่อยอดฟังก์ชันทำงานที่หลากหลายซึ่งจำเป็นสำหรับ
จัดการพื้นที่การทำงาน รวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่มีการทำงาน การควบคุม

จำนวน และฟังก์ชันตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ   0
 0

ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัต 0ิ

ระบบการจัดการกับคลังสินค้า (WMS)2



»  มิติด้านต้นทุน ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพ
มากขึ้นเมื่อการลงทุนลดลง 

»  มิติด้านเวลา ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพ
มากขึ้นเมื่อระยะเวลาลดลง   

»  มิติด้านความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดแสดง
ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อร้อยละความน่า
เชื่อถือ หรือมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น 
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KPI – Key Performance Indicator 
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Digital Disruption 
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Customer Value 



+

The New Business Value 

24 
The New Business Ecosystem 



Ecommerce Strategy & 
Consulting 

Web & 
Mobile 

Development 

Production, 
Photography, 
Copy Writing 

Digital 
Marketing, 
CRM, and 

Data  

Channel 
Management 
on E-tailers 

& 
Marketplaces 

Payment 
Gateways 

Sourcing &  
Merchandising 

Cross Border  
& Custom 
Clearance 

ERP 
Integration & 
Accounting 

Management  

Customer 
Service & 

Call Center 

Warehousing 
and Order 
Fulfillment 

Nationwide 
and Next Day 
Delivery with 

COD 

 
Will focus on sales by providing turn-key solutions that drive a customer’s path to purchase 

The fulfillment centers, to support delivery fleet, and proprietary technology to manage the entire 
e-Commerce logistics supply chain 

Demand Fulfillment 

Demand Generation   

End-to-End Solutions e-Business End-to-End Solutions 



Global Drop Ship 



•  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

•  เป็นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค มีโครงสร้างและระบบขนส่ง
อย่างสมบูรณ์  

•  ให้ประเทศมุ่งสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการของประเทศไทยมีขีดความสามารถทัดเทียม ตปท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกสช์าติ  

ระยะแรก 1 - 5 ป ี 

ระยะสอง 5–10 ปี 
 
ระยะสาม 20 ป ี
  

1.  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าทางการค้าให้เพิ่มขึ้น  
2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในกลุ่มซีแอลเอ็มวีและจีน  
3.  การเร่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในระยะยาว  

แผนยุทธศาสตร ์
โลจิสติกส์ 3 ด้าน 

รัฐบาลต้องประเมินไว้ว่า จะทำให้การแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทยอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น และมีธุรกรรมการให้บริการการนำเข้าและส่งออก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดในแผนระยะที1่-5 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเป็นชาติการค้าและบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงในปี 2579 และอย่างต่อเนื่อง0

 
 

!

!

ยุทธศาสตร์!

โลจิสติกส์!

!
 

 

 

  1.  ประชากรชนชั้นกลางที่ขยายฐานกว้างขึ้นตามแนวโน้มของโลก 
ความต้องการที่อยู่อาศัย อุปโภคบริโภคล้วนต้องพึ่งพาโลจิสติกส์
การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

2.  การค้าเสรี การค้าสากล ทำให้เกิดการขับเคลื่อนสินค้าวัตถุดิบ
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การขจัดความซ้ำซ้อน กำแพงภาษี 
ต้นทุนล้วนแต่ท้าทายการจัดการโลจิสติกส์ทั้งสิ้น  

3.  ความปกติในรูปแบบใหมอ่ย่างโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ส ทำให้การ
จัดการด้านโลจิสติกส์ที่กลับกันกล่าวคือคลังสินค้ากลายเป็น
เคลื่อนที่นขณะที่ลูกค้าจะอยู่กับที่ ลูกค้าจะไม่เก็บกักสินค้าแต่
ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งทันที่ที่สั่ง 

4.  ความก้าวหน้าด้านดิจิตอลทำให้เกิดสมาร์ทโลจิสติกส์หลายๆด้าน 
เช่นรถบรรทุกไร้คนขับ โดรนส่งสินค้า การเงินดิจิตอลอย่าง bit 
coin โครงข่ายดิจิตอลรูปแบบใหม่อย่าง block chain ล้วนแต่
สนับสนุนการจัดการดิจิตอลโลจิสติกส์ทั้งสิ้น 

5.  ห่วงโซ่แห่งคุณค่าตลอดวงจรชีวิตสินค้าที่กลายเป็น 360ํ supply 
chain รวมถึงโลจิสติกส์รีไซเคิล โลจิสติกส์ย้อนกลับ เป็นต้น 

6.  การผลิตที่เข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นทุกที ด้วยการขนส่งคมนาคมที่
มีหลากทางเลือก และความเร็วสูงทำให้ช่องว่างระหว่างสินค้า
และผู้บริโภคเข้าใกล้กันมากขึ้น  lead time ลด Shipping สั้น
ลง มีผลต่อการจัดการโลจิติกส์ทั้งสิ้น 

!
!

!
ปัจจัยที่ต้อง
คำนึงในการ
กำหนด

ยุทธศาสตร์ !
!
!
 
 



THANK YOU ! 
Visith W.   
Mobile: +66 1751-4888 
Email: visithw@yahoo.com 
 
2-Nov-2018. 


