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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นั้น ควรเป็นงานที่มีความสมบูรณ์และเรียบร้อยดีอยู่
แล้ว ไม่ควรมอบหมายงานที่มีปัญหาโดยผลักให้ 

3PL ดูแลแทน ซึ่งเท่ากับเป็นการผลักปัญหา
และภาระไปให้ ซึ่งจะท�าให้งานนั้นๆ ก็ยังไม่
ประสบความส�าเร็จ หรือมีปัญหาอุปสรรค
เหมือนเช่นเดิม

นอกจากนี้ ยั งคงต ้องค� านึ งถึ ง
นโยบายขององค์การด้วย ว่าการมอบหมาย

งานให้ 3PL นั้นสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือ
นโยบายขององค์การ หรือของแต่ละหน่วยย่อยใน

องค์การด้วยหรอืไม่ มเิช่นนัน้ น�าไปสู่ความล้มเหลวของ
งานนั้นได้

องค์การ 4PL

การให้บริการที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า 3PL นั้นมีอยู่ซ่ึงก็คือ 
องค์การที่เป็น 4PL ถ้าว่ากันตามลักษณะก็จะคล้ายกับ 3PL แต่จะ
เป็นองค์การที่อยู่นอกเหนือจากตัวผู้ค้ากับผู้ผลิตและ 3PL เอง คือ 
เป็นองค์การทีร่บัหน้าทีบ่รหิารจดัการองค์การอืน่ๆ ทีเ่ป็นองค์ประกอบ
ซึ่งลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเกี่ยวข้องในเรื่อง Logistics แต่ 4PL มิได้
เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงนั่นเอง

โดยส่วนมากองค์การ 4PL นั้น จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษ เพราะต้องน�ามาใช้
บรหิารและจดัระบบต่างๆ ให้ 3PL ทัง้หลายท�างานให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น เพราะยิ่งมี 3PL ในระบบ หรือกระบวนการโลจิสติกส์ของ
องค์การมากเท่าไรกย็ิง่ยุง่ยากและซบัซ้อนเนือ่งจากต้องประสานการ
ท�างานร่วมกัน จึงจ�าต้องมี 4PL เข้ามารับหน้าที่บริหารจัดการ 3PL 
ในแบบบูรณาการ (Integrated)

องค์การ 4PL นั้นในต่างประเทศมีมานานแล้วและมีความ
จ�าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์การที่มีความสัมพันธ์กับพวก 3PL 
เป็นอย่างดีและยังสามารถติดต่อประสานกับหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้เป็นทีน่ยิมในองค์การธรุกจิในต่างประเทศ 

แ
ต่ทั้งนี้ในการมอบหมายงานให้ 3PL ด�าเนินการนั้นก็ยังมีความ
เสี่ยงอยู่เช่นกัน อาทิ

● องค์การจะขาดองค์ความรูบ้างอย่างไป ซึง่จะท�าให้สญูเสยี
ด้านการแข่งขัน (Competitive Knowledge) กับคู่แข่งได้

● สูญเสียด้านการควบคุม (Loss of Control) เนื่องจากได้
มอบหมายให้ผู้อื่นดูแลแทน

● บางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งกับ 3PL เอง เนื่องจากจุด
ประสงค์อาจมคีวามแตกต่างกนั หรอืเป้าหมายไม่เหมอืนกนัได้ (Con-
flicting Objectives) เช่น เป้าหมายด้านการส�ารวจตลาดที่มองไม่
เหมือนกัน หรือระดับการให้บริการที่ท�าได้ไม่เท่าที่ตกลงกันไว้

● ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเสือ่มถอยลงไป เนือ่งจากองค์การ
มิได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในกรณีที่มอบให้ 3PL จัดการแทน

ประการส�าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีองค์การควรค�านึงถึงในเรือ่งการ
มอบหมายงานให้ 3PL นั่น คือ “งานที่มอบหมายนั้นไม่ควรเป็นงานที่
เป็นปัญหาขององค์การ งานที่สมควรมอบหมายให้ 3PL กระท�าแทน

จากฉบับที่แล้วต่อ

บริหารทรัพยากรและผลผลิตของธุรกิจด้วย

E-Logistics



10 TPA news

ดอทคอม

No. 190 ●  October 2012

ส�าหรับในประเทศไทย คงจะเป็นช่องทางธุรกิจใหม่ส�าหรับผู้ประกอบ
การที่มีประสบการณ์และความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
โลจิสติกส์ที่ดี หากมีความพร้อมและคิดว่าจะผันตัวเองมาเป็นผู้ให้
บริการดังกล่าว

องค์การ 5PL

Fifth Party Logistics หรือ 5PL เป็นธุรกิจที่พัฒนาขึ้นเพื่อการ
ให้บริการ e-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4PL โดยจะ
บริหารจัดการผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce 
ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญในความส�าเร็จด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5PL นั้นพัฒนามาจากจากความส�าเร็จของ 4PL ในการ
ออกแบบและสร้างสรรค์ให้เกิดความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงสุดใน 
ห่วงโซ่อุปทาน เกิดเป็นรูปแบบของกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองลูกค้า หรือผู้ใช้บริการด้านโลจิสติ
กส์ได้อย่างครบวงจร

เมื่อเราท�าความรู้จักกับ โลจิสติกส์ (Logistics) แล้ว E-Logis-
tics คืออะไร

E-Logistics

E-Logistics หมายถึง กลุ่มของระบบสารสนเทศที่ท�าหน้าที่
จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆ เข้ามาสู่การผลิตและน�าสินค้าไปส่งถึงยังลูกค้า
โดยมกีารตดิต่อและจดัส่งสนิค้าทีส่ะดวกรวดเรว็เพือ่ให้สามารถจดัส่ง

สนิค้าถงึมอืลกูค้าได้เรว็ทีส่ดุและสะดวกทีส่ดุ ประหยดัค่าขนส่งทีส่ดุ
และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

ใน E-Logistics นั้นจะประกอบด้วยมีระบบสารสนเทศที่
บริหารจัดการด้านการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ดังนี้

● PMS (Parking Management System) การจัดการการ
ขนส่งทางรถ ตั้งแต่การรับค�าสั่ง การวางแผน การจ่ายงาน การเก็บ
ประวัติรถและพนักงาน รวมถึงการวางบิล

● WMS (Warehouse Management System) ระบบ
บริหารคลังสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่ายสินค้า

● Phase Management System ระบบบริหารการขนส่ง
เป็นการเจาะเน้นค่าบริหารการขนส่งในแต่ละรูปแบบ

● CMS (Container Yard Management System) รปูแบบ
การจัดการกับลานตู้ Container

● SMS (Ship Management System) การจัดการสินค้า
ในเรือ เพื่อให้การขนถ่ายมีประสิทธิภาพ

● MMS (Maintenance Management System) การ
บริการการจัดการการซ่อมบ�ารุงควบคุมอะไหล่ ปริมาณช่าง 
ประวัติการซ่อม

● LMS (Logistics Management System) เป็นระบบการ
บริการการจัดการ Logistics ในรูปแบบของ One stop service

นอกจากนีใ้น E-Logistics ยังประกอบด้วยระบบ EDI (กล่าว
ถึงในบทความเรื่อง “รู้จักกับ EDI การรับ-ส่งเอกสารทางธุรกิจแบบ
อิเล็กทรอนกิส์”) เพือ่ใช้ส�าหรบับรหิารจดัการส่งต่อเอกสารต่างๆ ทีใ่ช้
ในกระบวนการน�าเข้า-ส่งออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู ้
เกีย่วข้องในกระบวนการและระบบ ERP เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรขององค์การ เป็นต้น

ต่อฉบับหน้าอ่าน


