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1. DIGITAL ERA
Let’s start with the first set of slides

3

4

4 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ชีวิตสมัยใหม่กําลังทํางานใกล้ชิดกับเทคโนโลยีมากข้ึน 
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ยุค Digital 4.0 เมื่อเทคโนโลยีมีมันสมอง…เลยฉลาดกว่ามนุษย์
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Internet of Things (IoT)
IoT หมายถึง การที่อุปกรณต์่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง
สู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้ารถยนต์
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือการเกษตร อาคาร
บ้านเรือน เครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็น
ต้น
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Big Data
ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้า ต้นทางและปลายทางสินค้า สามารถนำมา
วิเคราะห์ความแปรปรวนของตลาด และหาทางจัดการคลังสินค้า
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าสินค้าบางอย่างมึความต้องการสูงในบาง
พื้นที่ เราสามารถทำการสต๊อกสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การขนส่ง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การนำข้อมูลสภาพการจราจร ช่วงเวลาและ
เส้นทางการขนส่งก็สามารถนำมาทำนายเวลาส่งมอบสินค้าได้
อย่างแม่นยำ

AI : All Deep Learning
AI กำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
โดย AI สามารถคิดหาเหตุผลได้และเรียนรู้ ได้ และการตอบสนองของมนุษย์
อาทิ การมีประสาทสัมผัสคล้ายมนุษย์ด้วยการมีเซ็นเซอร์ การมี
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ด้วยระบบ Natural Language Processing 
และระบบรู้ จำและสังเคราะห์เสียงพูด (Speech Recognition and 
Synthesis) การมีความสามารถในการเรียนรู้ ประมวลผล และตัดสินใจ
ด้วยการมี Machine Learning Deep Learning และ Big Data 
Platforms เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลมหาศาลผ่าน Cloud Computing เป็นต้น

Cloud Computing
Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการทำงานของ
ผู้ ใช้งานในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล การ
ทดสอบระบบหรือติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์เฉพาะด้านในธุรกิจ
ต่างๆ โดยที่ผู้ ใช้งานไม่ต้องติดตั้งระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่
สำนักงานให้ยุ่งยาก แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ
ระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต

ชีวิตกําลังทํางานใกล้ชิดกับเทคโนโลยีอย่างไร? 
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Digital Transformation Era
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1. Business as Usual: เป็นระยะที่ธุรกิจยังดำเนินไปในรูปแบบเดิม โดยธุรกิจอาจเริ่มใหค้วามสนใจในดิจิทัล แต่ยังถูก
มองเป็นอีก Line หนึ่ง ยังขาดความเชื่อมโยงกับภาพรวมของธุรกิจ โดยยังไม่ได้มองว่า Digital Transformation เป็น
วาระเร่งด่วน

2. Present and Active : ผู้นำธุรกิจเริ่มตระหนักถึง Digital disruption และเริ่มออกจาก comfort zone แล้ว โดยเริ่มที่
จะเรียนรู้และมองหาแนวทางสำหรับ Digital Transformation องค์กรก็ยังทำงานแบบแยกส่วนงาน การเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัลยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระบบ

3. Formalized: เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ และมีกลยุทธ์ที่ตรงจุดมากขึ้น ผู้นำองค์กรควรมีการลงทุนในคน
กระบวนการ และเทคโนโลยี ใหผู้้บริหารในองค์กรได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น จากนั้นจึงนำไปสู่การวาง
โครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และมีวิสัยทัศน์

4. Strategic: องค์กรได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล มีการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างมีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน สามารถเห็นภาพเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ว่าองค์กรจะใช้ดิจิทัลไปในทางใดบ้าง และได้รับการ
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่

5. Converged: Digital Transformation ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ DNA องค์กร และองค์กรก็มีการพัฒนาไอเดีย
ใหม่ๆ ตลอดเวลา มีการลงทุนใน digital initiative ที่เกิดคุณค่า ผู้นำองค์กรเริ่มให้ความสำคัญการเป็น
transformation แล้ว รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอยู่
ตลอดเวลา

6. Innovative and Adaptive: องค์กรเริ่มดูดซับวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรม และมีการแปลงร่างองค์กรอย่าง
สมบูรณ์ พร้อมที่จะเร่งความเร็วให้กับกระบวนการทำงาน การลงทุน จนสามารถกระโดดเข้าสู่การเติบโตและการ
แข่งขันใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

กระบวนการ Digital Transformation
6 ขั #นตอนกบัการทํา Digital Transformation

8
ใช้ประโยชน์จาก Digital Transformation ไดอ้ย่างไร

การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อผลักดันธุรกิจ
ของตนให้เจริญเติบโต และแตกต่างจากคู่แข่งโดย 3 วิธีใหญ่ๆ คือ

• Business Model – โมเดลธุรกิจต้องรองรับ Digital Business 
คือ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานทาง
ธุรกิจ ส่ิงนี้เป็นสิ่งทีน่ักบริหารระดับสูงจำเป็นต้องตระหนักถึง
เพื่อเปิดโอกาศทางธุรกิจและสร้างความแตกต่าง

• Operation – นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการ
เช่น เปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษให้กลายเป็นการ
จัดการข้อมูลบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม Productivity

• Customer Experience – ใช้ประโยชน์จากโปรไฟล์ของลูกค้าใน
การเจาะตลาด ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ต้องการตรงใจมากขึ้น เป็นการ
สร้างประสบการณ์ใช้งานอันยอดเยี่ยม และเพิ่มความพึงพอใจ
ทันที
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Digital Disruption

Digital Disruption คือ สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบ
ใหม่เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ ในอุตสาหกรรมเดิม ตัวอย่างธุรกิจที่ถูก Disruption ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่เรารู้จักกันดีในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นAmazon, Alibaba , Netflix, ทำให้วงการสื่อและวงการบันเทิง หรือแม้แต่การค้าขาย
ต้อง “หยุดชะงัก” โดยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ เข้ามาเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงของผู้บริโภค และสร้างรายได้จากการลงโฆษณาของผู้ที่จะ
โฆษณาในแพลตฟอร์มนั้นๆ

10

แนวคิดและมุมมองจาก Thailand 2019 
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1. ไม่ว่าสถานการณ์ 2019 จะเป็นเช่นใด นักธุรกิจต้วจริงพร้อมที่จะปรับตัวและมองเห็นโอกาส

เสมอ 
2. รายได้ของประเทศ-มีเพียง 30% เท่านั้น ที่รายได้เกิดในประเทศไทย ที่เหลือมาจากส่งออกและ

การท่องเที่ยว

3. Supply Chain Network ไมไ่ด้มองแค่บริษัทกับบริษ้ท และไม่ใช่ประเทศกับประเทศ แต่มันต้อง
เชื่อมกับกลุ่มประเทศ

4. America (ณ ปัจจุบัน) อยากให้การ Supply RM ทุกอย่างกลับมาใชข้องในประเทศหรือภูมิภาค

5. สิ่งที่อเมริกากลัว คือ Made in China 2025 เพราะระทบต่อระบบเศรษฐกิจอเมริกาํอย่างจัง 
เราก็อาจต้องกลัวบ้าง 

6. รูปแบบการทําธุรกิจปัจจุบันมี 2 ลักษณะคือ ”การสร้างการเข้าถึง” และ ”การเป็นเจ้าของ” 

7. ธุรกิจแบบ "สร้างการเข้าถึง” จะใช้ Technology เป็นตัวขับ (พวก Startup ทั้งหลายน้ีแหละ
สินทรัพย์ไ์มม่ี แตส่ร้าง Platform เข้าถึงสิน ทรัพย์และพฤติกรรมคนอื่นเพื่อสร้างรายได้ชัดๆ ที่

เป็นตัวอย่างเช่น Airbnb ส่วนพวก ”การเป็นเจ้าของ” ก็เน้นลงทุน (Invest) ซ่ึงเกิดมาก่อน

เหน่ือยหน่อยหลังจากน้ีถ้าไม่ปรับตัว
8. ทางรอดของทุกธุรกิจ ต้องเน้น Collaboration (เชื่อมโยงกัน) เก่งคนเดียวอยู่ไม่รอด 

9. ลูกค้าเกิดใหม่และเป็นกลุ่มใหม่เสมอ Lift Style ก็ไม่เหมือนกัน หน้าที่ของธุรกิจคือต้อง Focus 

ลูกค้าใหม่ด้วย 
10. Co-Everything คือ รูปแบบการทํางานสมัยใหม่ และเกิดการทํางานได้ทุกท่ี ณ วันน้ีก็เช่นกัน

12 11. ทํา Marketing Segment ได้แล้วไม่ได้หมายความว่าสำเร็จแต่ให้ลงลึกถึง Personalization data ต้องทํา 

Big Data ด้าน Behavior ของลูกค้าแต่ละคน 
12. ปัญหาที่เกิดพร้อมกับการโตของ Technology คือ ระบบ Infrastructure เป็นคอขวด

13. New Customer แต่ Old System จําไว้ไปไม่รอด 

14. แรงงานที่มีทักษะมไีมพ่อแต่แรงงานที่จบปริญญากลับมีเพียบ จับมาเพ่ิมทักษะด่วนถ้าจะไปต่อส่วนพวกที่
จะเข้ามาใหม่ค้นหาตัวเองใหเ้จอและสร้างมันก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

15. Head-Heart-Hand “หัวคิด-มีใจ-ลงมือทํา” คือ 3 สิ่งที่ต้องใช้ทำงานทุกวัน

16. ธุรกิจใหม่ๆ ตลาดใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ รูปแบบการทํางานใหม่ๆ เรื่อง Transformation คือหัวใจสําคัญ 
จำเป็นต้องช่วยกันทั้งองค์กร  

17. Cost Reduction ผ่าน Data Driven คือหัวใจในการทํางานแหง่อนาคตเริ่มเข้าสู่ยุค Data Driven ชัดเจน 

18. Orchestra Productivity Improvement คือ Practice ที่ใชักันมากข้ึนๆ น้ีคือ หัวใจหลักของ SCM
19. Feeder Line คือหัวใจในการเชื่อมโยงธุรกิจให้ Growth มากข้ึนๆ – เช่ือมโยงอีกแล้ว

20. คิดและทําคนเดียวไมส่ําเร็จแต่ต้องหลายคนร่วมคิดต้องเชื่อว่าทุกคนรอบตัวมีดีีอยูท่ี่จะดึงมาใช้อย่างไร 

21. Data Management / Data Analytics โคตรสําคัญ จริงๆ ทุก ธุรกิจ ต้องใช้ใ้ห้เป็นและเกิดประสิทธิภาพ 
22. พฤติกรรมคนไทยอยูต่ิดบ้านไมเ่กิน 3 วันถ้านานกว่านั้นอาจเป็นคนป่วย (โอกาสสำหรับบางธุรกิจยังมีอยู)่ 

23. Co-Creation, Collaboration และ Share Value ตั้งแต่ Supplier ยัน Customer ถือเป็นหัวใจสําคัญที่ต้อง

ทํา อย่าคิดได้แค่ฝา่ยเดียว
24. ครึ่งปีแรก 2019 สําหรับเศรษฐกิจด้านการเงินให ้"Wait and See" ที่สำคัญ ใส่ใจปัจจัยภายนอกมากกว่า 

ภายในเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นเช่นนั้น
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ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี  

14
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เครดิต : อจ มงคล พัขรดำรงกุล

16

Customer Value
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The New Business Value
The New Business Ecosystem

18

• ระบบดิจิตัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
• นวัตกรรมช่วยขยายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

Digital + Logistics 
Supply Chain

Innovation + Creative 
Economy

การบริหารโลจสิตกิส์ยุคเศรษฐกจิดจิทิลั

Creative 
Economy

Logistics 
Innovation

Digital

โลจิสติกส์ได้รองรับการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการของธุรกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล และได้กลายเป็นกิจกรรมสำคัญในด้านการสนับสนุนการขายเสมือนหนึ่งเป็นสินค้า
และบริการ กลไกสำคัญอยู่ที่
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At  Its  Business Heart 

Successful Supply Chain Management 
in a Business Process  World

Always come with a Digital Solutions 
Roadmap

Supply Chain Challenges must be both 
Digital & Supply Chain Innovation

19

⊸ Supply Chain Integration Visibility
⊸ Global & Domestic : Logistics & ICT or digital
⊸ Key success factors : Competitiveness

- Strategy – Design  - Networking – Supply Chain Innovation

Logistics Design 

- L = MI3

Product & Service
Technology, R&D
Business Process

Innovation
Business

Intelligence

20

Logistics

Management

Information

Integration

ICT

L=MI3
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กิจกรรมโลจิสติกส์

⊸ การบริการลูกค้า (customer service)

⊸ กระบวนการสั่งซื้อ (order processing)

⊸ การสื่อสารระหว่างการส่งสินค้า (distribution communication)

⊸ การบริหารสินค้าคงคลัง (inventory control)

⊸ การพยากรณ์ความต้องการของผูบ้ริโภค (Demand forecasting)

⊸ การส่งสินค้า (traffic and transportation)

⊸ การเลือกที่ตั้งของคลังสินค้า (plant and warehouse site selection)

⊸ การขนถ่ายวัตถุดิบและการบรรจภุัณฑ์ (material handling and 
packaging)

⊸ การจัดหาวัตถุดิบ (procurement)

⊸ การสนับสนุนทางด้านการบริการ (service Support)

⊸ การนำกลับมาใชใ้หม่ (Salvage and Scrap disposal)

⊸ การคืนสินค้า (Return Goods handling)

กิจกรรมโล
จิสติกส์

การบริการลูกค้า 
(customer 
service)

กระบวนการสั่งซื้อ 
(order 

processing)

การสื่อสารระหว่าง
การส่งสินค้า 
(distribution 

communication)

การบริหารสินค้าคง
คลัง (inventory 

control)

การพยากรณ์ความ
ต้องการของ

ผู้บริโภค (Demand 
forecasting)

การส่งสินค้า 
(traffic and 

transportation)การเลือกที่ตั้งของ
คลังสินค้า (plant 
and warehouse 
site selection)

การขนถ่ายวัตถุดิบ
และการบรรจุภัณฑ์

(material 
handling and 
packaging)

การจัดหาวัตถุดิบ
(procurement)

การสนับสนุน
ทางด้านการบริการ
(service Support)

การนำกลับมาใช้ใหม่
(Salvage and 

Scrap disposal)

การคืนสินค้า
(Return Goods 

handling)

21

Stock
Too

Many

Stock
Too Few

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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

8
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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
เหมาะสมกับการจัดการโลจิสตกิส์

23

24

แบบที่ 1 Value innovation 
กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าจากห่วงโซ่คุณค่าเดิม ด้วยการสร้างคุณค่า
ใหม่ หรือเพิ่มมูลค่าของสิ่งเดิม เป็นแนวทางที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้กัน
ด้วยการทำให้การบริการดูดี มีสไตล์และการออกแบบภาชนะบรรจุที่
สวยงาม คงทนขึ้น

2

4
3

1

5

การจัดทำกลยุทธ์รูปแบบใหม่ (Strategic Innovation) 

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

แบบที่ 4 Marketing innovation 
กลยุทธ์นี้จะแบ่งกระบวนต้นน้ำ และปลายน้ำออกจากกัน โดยส่วนปลาย
ได้แก่ การตลาด การขาย และการจัดส่ง ด้วยการค้นหาช่องทางและ
วิธีการทางการตลาดแบบใหม่ๆ ที่ทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

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

แบบที่ 3 Volume innovation 
กลยุทธ์ที่ทำให้กระบวนการต่างๆภายในห่วงโซ่คุณค่า ขยายขอบเขตออกไป
เพื่อรองรับกับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
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การบริหารจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่

25

Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?

26

เทคโนโลยีจัดการ

คลงัสินค้า

ขั้นตอนที่รวดเร็วใน

การจัดส่ง

โจทย์สำคัญธุรกิจใน

ปัจจุบัน
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การค้าขายของโลก
ดิจิทัล แตกต่างอย่าง
สิ้นเชิงจากโลกที่จับ
ต้องได้ ขีดการแข่งขัน
จึงวัดกันที่เทคโนโลยี
ของการดึงดูดลูกค้า
ซึ่งเมื่อเกิดการซื้อขาย
ระบบการจัดการ

คลังสินค้าจึงเป็นหัวใจ
สำคัญ

27

28

ทำไมต้องคลังสินค้าอัจฉริยะ??

n ลดความสลับซับซ้อนยุ่งยากมีโอกาสที่จะ

ผิดพลาดได้สูง 

n ลดความผิดพลาด

n ยกระดับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

n ตอบสนองลูกค้าได้ตรงความต้องการอย่าง

รวดเร็ว 

ลดขั้นตอน

เพิ่มความแม่นยำ

ลดอุบัติเหตุ
n สร้างความปลอดภัยในบุคลากรและสินทรัพย์ 

n เพิ่มความน่าเชื่อถือ

n สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

1. นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้
การจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

2. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้น้อยลง และให้มี
อัตราการหมุนเวียนสินค้าสูง

3. สร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพสูงขึ้น

4. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้มากขึ้น

5. เทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอำนวยการที่มี
คุณภาพสูงขึ้น

6. ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ และมีการ
ปรับปรุงระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึง
มากขึ้น

คุณลักษณะของการคลังสินค้าอัจฉริยะ 

คลังสินค้าอัจฉริยะ 
(Smart Warehouse)

คลังสินค้าอัจฉริยะ คือ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติการและควบคุมการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้า
ภายในคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การบริการและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
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การบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่

⊸ เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและขนส่ง: ผลิตและ
ขนส่งในปริมาณมาก

⊸ เพื่อถ่วงดุลอุปสงค์และอุปทาน: สินค้าตามฤดูกาล
สินค้าที่มีราคาไม่แน่นอน

⊸ เพื่อช่วยกระบวนการผลิต: ช่วยผลิตได้ต่อเนื่อง
สินค้าที่ต้องการการเพาะหรือบ่ม

⊸ เพื่อช่วยลดกระบวนการตลาด: ลดเวลาการส่ง
มอบ ลดการเสียโอกาส ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

30

“ต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าคิดเป็น 54.6% 

ของต้นทุนโลจิสตกิส์ ถ้าผู้ประกอบการไทยได้มี

ความรู้ความเข้าใจในด้านดิจิทัล และระบบการ

จัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ จะทำให้ต้นทุน

ด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง และ

สามารถสร้างกำไรไดม้ากขึ้น”
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• การเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์นับเป็นปัจจัยสำคัญ ที่
ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบสวมใส่อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากความต้องการด้านการจัดการระบบคลังสินค้าที่มี
ความแม่นยำและระบบวิเคราะห์ข้อมูลใน big data  

• ลดกระบวนการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาด  
• ควรบริหารจัดการระบบคลังสินค้าแบบสมผสานทั้งทีม่ีอยู่

เดิมด้วย ผนวกกับการใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม่ แต่ต้อง
พิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกใช้โซลูชั่น 

• ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี โดยคำนึงความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทีส่ามารถรองรับความ
ต้องการทางธุรกิจทีม่ากขึ้น

• การใช้งานอุปกรณ์แบบพกพาในคลังสินค้าแบบดิจิทัล
สามารถเชื่อมร้อยการทำงานของผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยการเข้าสู่การจัดการคลังสินค้าแบบดิจิทัล 

32

 ความต้องการพื้นที่การจัดเก็บเก็บสินค้า

การออกแบบคลังให้ได้ผลต้องคำนวณความ
ต้องการเนื้อที่เก็บสินค้า โดยจัดสรรเนื้อที่
อย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์มากที่สุด  
โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณความต้องการ
เนื้อที่เก็บสินค้า ดังนี้
⊸ ปริมาณของสินค้าที่จะเก็บ พิจารณา

ปริมาณของยอดขายที่จะเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ ว่ามีความคงที่หรือ
ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลง

⊸ ลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะเก็บ
⊸ อุปกรณ์สำหรับการลำเลียงขนถ่าย
⊸ ลักษณะของการเก็บรักษาสินคา้
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การจัดสรรพื้นที่เก็บสินค้า

Fixed Storage
⊸ สถานที่จัดเก็บถูกกำหนดชัดเจน
⊸ ขนาดของที่จัดเก็บจะต้องเพียงพอเพื่อ

รองรับปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้า
นั้นๆ

⊸ ต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าต่ำ
⊸ ต้นทุนของสถานที่จัดเก็บสูง
Randomized Storage
⊸ สามารถจัดเก็บได้ทุกที่
⊸ ที่จัดเก็บสินค้าทั้งหมดต้องเพียงพอในการ

รองรับปริมาณสินค้าทุกรายการ
⊸ ต้นทุนของสถานที่จัดเก็บต่ำ
⊸ ต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าสูง

33

34

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

รับและจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดระยะเวลาในการทำงานและจำนวนบุคลากรได้ สามารถ

ระบกุารจัดเก็บสินค้าไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม ป้องกันความเสียหายของสินค้า การจัดเรียงสินค้าเป็น

ระเบียบ สินค้าจัดเก็บปลอดภัย ลดการสูญหาย/โจรกรรม และสามารถตรวจนับสินค้าคงคลังได้อย่าง

แม่นยำอีกด้วย  
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คลังสินค้าที่บริหารงานด้วยระบบควบคุมพาหนะนำทาง
อัตโนมัติ AGVs (Automated guided vehicles) เชื่อมต่อกับ

ระบบขนถ่ายอื่นๆ เช่น สายพาน การนำทางพาหนะสามารถใช้
ระบบนำทางด้วยเลเซอร์ หรือฝังแม่เหล็กลงในพื้นคลังสินค้าและ
ควบคุมการทำงานของพาหนะที่ใช้ในการขนถ่าย ทำงานตาม
คำสั่งด้วยระบบคลื่นวิทยุหรือการฝังสายใต้พื้น อุปกรณ์ควบคุมจะ
จับสัญญาณบนพาหนะว่ามีการเคลื่อนที่ตามกำหนดหรือไม่

การนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ่งบอกและติดตามสินค้า ที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบความถี่วิทยุ (RFID) เป็นเทคโนโลยีที่

ช่วยให้การติดตามฉลากวัตถุด้วยอุปกรณ์ที่มีชิพความจำ
อยู่  สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันตามที่ต้องการ ข้อมูลที่เป็น
ชิพจะถูกติดอยู่กับวัตถุที่ใช้ในการขนถ่าย ในการติดตั้ง ชิพจะถูก
บรรจุอยู่ใน Tags  สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่านสัญญาณ
ที่ติดตั้งไว้เฉพาะตามความถี่ของคลื่นสัญญาณวิทยุที่กำหนดไว้

คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) 

กระบวนการคัดแยกและกระจายสินค้า

สำหรับอี-คอมเมิร์ซและการกระจายสินค้า ความสามารถในด้านโลจิสติกส์

คือสิ่งที่จะทำให้บริษัทต่างๆ ตอบสนองความต้องการที่สำคัญของลูกค้าใน

การเลือกซื้อสินค้าที่ต้องได้ในทุกที่และทุกเวลา รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้กับ

ลูกค้าโดยเร็วที่สุด กระบวนการต่างๆต้องช่วยให้ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ 

สามารถจัดการกับสินค้าจำนวนมากได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ยาวมากๆ ก็

สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อเพื่อที่จะจัดส่งออกจากคลังสินค้าได้ในทันที

ศูนย์กระจายสินค้ากำลังรับมือกับความต้องการที่ซับซ้อนในกระบวนการ

การรับสินค้าและจัดเก็บที่บริเวณคลังสินค้าและเพิ่มความสามารถในการ

บริหารงานขายโดยรวม ระบบโลจิสตกิส์ที่จะทำให้ลูกค้าของเราสามารถ

จัดการกับสินค้าและข้อมูลการทำงานโดยรวม การส่งผ่านสินค้าโดยไม่เข้า

คลัง (Cross-Dock)และสินค้าในศูนย์กระจายสินค้า ลดเวลาในการทำงาน 

แบ่งการจัดส่งตามประเภทและเส้นทาง  

36
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เป็นระบบที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยไว้ด้วยกันกับ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการกระจายสินค้าเพื่อสร้างระบบ

ข้อมูลโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาต่อยอด 

สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องและความต้องการที่หลากหลายได้ตั้งแต่

การดำเนินงานภายในคลังไปจนถึงกระจายสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีใน

ระดับสูง

37

เป็นระบบที่ต่อยอดฟังก์ชันทำงานที่หลากหลายซึ่งจำเป็นสำหรับ

จัดการพื้นทีก่ารทำงาน รวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่มีการทำงาน การควบคุม

จำนวน และฟังก์ชันตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ  

ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ

ระบบการจัดการกับคลังสินค้า (WMS)

⊸ มิติด้านต้นทุน ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพ
มากขึ้นเมื่อการลงทุนลดลง

⊸ มิติด้านเวลา ตัวชี้วัดแสดงประสิทธิภาพ
มากขึ้นเมื่อระยะเวลาลดลง  

⊸ มิติด้านความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดแสดง
ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อร้อยละความ
น่าเชื่อถือ หรือมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น

38
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KPI – Key Performance Indicator

39

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
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Global Drop Ship
41

เทรนด์ E-logistics ปี 2018 จากปัจจัยการเติบโตของธุรกิจ E-commerce
42

1. จากจำนวนการใช้งานสมาร์ท 90.94 ล้านเครื่อง ที่มี
มากกว่าจำนวนประชากรในประเทศไทย ทำให้เกิดการซื้อ
ขายสินค้าออนไลน์ผ่านมือถือมากขึ้น หรือที่เรียกว่า M-
commerce  

2. รูปแบบการชำระเงินใหม่ๆ อย่าง QR Code  ในการ
ร่วมมือพัฒนา ให้ E-wallet และ E-payment มี
ประสิทธิภาพ คาดว่าผู้คนจะหันไปจ่ายเงินผ่านมือถือกัน
มากขึ้น

3. คนไทยจำนวน 11 ล้านคน ซื้อสินค้าออนไลน์  
4. เมื่อเกิดการซื้อขายขั้นตอนต่อมา คือ “การจัดส่ง”  
5. ตลาด E-commerce ในต่างจังหวัดขยายการเติบโต

มากกว่ากรุงเทพฯ ถึง 35 %  
6. บริษัทที่ให้บริการโลจิสติกส์จะมีผู้เล่นหลายรายที่เข้ามา

ต่างใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันเช่น จัดส่งทันที จัดส่งเอกสาร
จัดส่งราคาถูก  ภายในวันเดียว

7. บริษัทโลจิสติกส์จะมีการขยายเครือข่ายการจัดส่งออกไป
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล

8. ต่างประเทศในแถบยุรป อเมริกาเริ่มใช้ดรนในการจัดส่ง
สินค้า สำหรับการส่งของน้อยชิ้นในพื้นที่เข้าถึงลำบาก
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• สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

• เป็นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค มีโครงสร้างและระบบขนส่งอย่าง
สมบูรณ์

• ให้ประเทศมุ่งสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการของประเทศไทยมีขีดความสามารถทัดเทียม ตปท

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิส์
ชาต ิ

ระยะแรก 1 - 5 ปี
ระยะสอง 5–10 ปี

ระยะสาม 20 ปี

1. การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าทางการค้าให้เพิ่มขึ้น
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในกลุ่มซีแอลเอ็มวีและจีน
3. การเร่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในระยะยาว

แผนยุทธศาสตร์
โลจิสติกส์ 3 ด้าน

รัฐบาลต้องประเมินไว้ว่า จะทำให้การแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทยอยู่ในลำดับที่ดขีึ้น และมีธุรกรรมการให้บริการการนำเข้าและส่งออก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดในแผนระยะที1่-5 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเป็นชาติการค้าและบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงในปี 2579 และอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์

โลจิสติกส์

1. ประชากรชนชั้นกลางที่ขยายฐานกว้างขึ้นตามแนวโน้มของ
โลก ความต้องการที่อยู่อาศัย อุปโภคบริโภคล้วนต้องพึ่ง
พาโลจิสติกส์การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

2. การค้าเสรี การค้าสากล ทำให้เกิดการขับเคลื่อนสินค้า
วัตถุดิบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การขจัดความซ้ำซ้อน 
กำแพงภาษี ต้นทุนล้วนแต่ท้าทายการจัดการโลจิสติกส์ทั้งสิ้น 

3. ความปกติในรูปแบบใหมอ่ย่างโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ส ทำให้
การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่กลับกันกล่าวคือคลังสินค้า
กลายเป็นเคลื่อนที่นขณะที่ลูกค้าจะอยู่กับที่ ลูกค้าจะไม่เก็บ
กักสินค้าแต่ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งทันที่ทีส่ั่ง

4. ความก้าวหน้าด้านดิจิตอลทำให้เกิดสมาร์ทโลจิสติส์หลายๆ
ด้าน เช่นรถบรรทุกไร้คนขับ โดรนส่งสินค้า การเงินดิจิตอล
อย่าง bit coin โครงข่ายดิจิตอลรูปแบบใหม่อย่าง block 
chain ล้วนแต่สนับสนุนการจัดการดิจิตอลโลจิสติกส์ทั้งสิ้น

5. ห่วงโซ่แห่งคุณค่าตลอดวงจรชีวิตสินค้าที่กลายเป็น 360ํ 
supply chain รวมถึงโลจิสติกส์รีไซเคิล โลจิสติกส์ย้อนกลับ 
เป็นต้น

6. การผลิตที่เข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นทุกที ด้วยการขนส่ง
คมนาคมที่มีหลากทางเลือก และความเร็วสูงทำให้ช่องว่าง
ระหว่างสินค้าและผู้บริโภคเข้าใกล้กันมากขึ้น  lead time ลด 
Shipping สั้นลง มีผลต่อการจัดการโลจิติกส์ทั้งสิ้น

ปัจจัยที่ต้อง
คำนึงในการ
กำหนด

ยุทธศาสตร์ 

43

กรณีศึกษา : การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสตกิส ์: 

ลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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การประเมนิศกัยภาพดา้นโลจสิตกิส์
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Logistics Performance Index (iLPI)

In two or three columns
Yellow

Is the color of gold, 
butter and ripe 
lemons. In the 
spectrum of visible 
light, yellow is 
found between 
green and orange.

Blue

Is the colour of the 
clear sky and the 
deep sea. It is 
located between 
violet and green on 
the optical 
spectrum.

Red

Is the color of 
blood, and because 
of this it has 
historically been 
associated with 
sacrifice, danger 
and courage. 

50

Thanks!
Any questions?


