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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประโยชน์ของ E-Logistics

●  ช่วยให้การท�าธุรกรรมและกระบวนการท�างานของ
องค์การเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ท�าให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว 

●  ช่วยให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการ
ได้สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่นิยมเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต
ประจ�าวันจะพึงพอใจกับการให้บริการมาก 

●  ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน รวดเรว็ ท�าให้การด�าเนนิงาน
ทั้งสองฝ่ายสามารถประสานกันได้ง่าย

●  ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นสร้างช่องทางการ
ขายและจัดจ�าหน่ายมากขึ้นเพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า

ระบบการบริหารจัดการ E-Logistics นั้นอาจจะจ�าแนกได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามขนาดของการเชื่อมโยงและจ�านวนของ
หน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ระบบ E-Logistics ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อาจ
กล่าวได้ว่าภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจต่างชาติและธุรกิจในประเทศ
ขนาดใหญ่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์การและการ 
เช่ือมโยงกับส�านักงานใหญ่ในต่างประเทศ หรือส�านักงานสาขา ซึ่ง

จากฉบับที่แล้วต่อ

บริหารทรัพยากรและผลผลิตของธุรกิจด้วย

E-Logistics
จบ

อาจจะเป็นการเชื่อมโยงเฉพาะองค์การ เชื่อมกับลูกค้า หรือคู่ค้า มี
จ�านวนของหน่วยงาน หรือองค์การที่เกี่ยวข้องในระดับธรุกิจมากน้อย
ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การและเครือข่ายของธุรกิจ โดยในส่วนนี้
เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและสนอง
ตอบกบักระบวนการท�างานของแต่ละองค์การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
นอกจากนียั้งมอีงค์การทีม่คีวามเชีย่วชาญพฒันาตัวเองเป็น 3PL เพือ่
ให้บริการกับลูกค้าที่เป็น B2C และ B2G โดยมีระบบสารสนเทศที่ได้
พัฒนาและมีการให้บริการแล้ว อาทิ ระบบ Job Electronics Online 
System, E-Tracking, E-Document Center, EDI., ebXML Paperless 
Customs, GPS Truck Tracking, WMS (Warehouse Management 
Systems) เป็นต้น

2.  ระบบ E-Logistics ในภาครัฐ ถือเป็นระบบที่ด�าเนินการ
ในภาพรวมของกระบวนการ โลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมโยงประสานการ
ท�างานของภาคธุรกิจกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น กับกรม
ศุลกากร การท่าเรือฯ หรือการท่าอากาศยาน หรือหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วข้องกบัการก�ากบัควบคมุและพธิกีารต่างๆ เช่น กระทรวงการต่าง
ประเทศ กระทรวงพาณชิย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กรมปศสุตัว์ ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น 
และเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับองค์การขนส่งและการเงิน เช่น องค์การ
เดินเรือ สายการบิน ธนาคาร และสถาบันการเงิน องค์การประกันภัย
ผู้ให้บริการเสริมต่างๆ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร เช่น ISP Gateway โดยทิศทางการพัฒนาระบบ E-Logistics 
ของภาครัฐ จะมุ่งเน้น เพื่อการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบ Logistics ให้สามารถสนองตอบและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ปัจจบุนัมกีารพฒันาการเชือ่มโยงระบบเครอืข่ายข้อมลูภาครฐั
และภาคการขนส่ง ในกระบวนการน�าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ให้
เป็นการบริการเบ็ดเสร็จจากหน้าต่างเดียว (Single Window Entry) 
โดยบทบาทความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานต่างๆ คงเดิม พัฒนา
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดและทดแทนเอกสารกระดาษ มุ่ง
ไปสู่ระบบการค้าไร้กระดาษ (Paperless Trade) ทั้งธุรกรรมภาครัฐ
และภาคธุรกิจและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานเพื่อการท�า Data Crossing และลด
การตรวจสอบเอกสารกระดาษ

E-Logistic กับการด�าเนินงานจริง

ในการน�าเอาระบบ E-Logistics ไปใช้ให้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
นั้น ผู ้บริหารองค์การควรวางแผนการใช้เทคโนโลยี ในฐานะเป็น
ยทุธศาสตรเ์พือ่การจัดการ (Logistics Strategic Management) เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานโดยรวมขององค์การ เป็นการลด
ต้นทุนในการเก็บสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการท�างาน
แบบบรูณาการและท�าให้สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารและส่งต่อถึงกัน
และกันได้อย่างทันท่วงที มีความถูกต้องแม่นย�า ลดความผิดพลาด
และลดต้นทนุในภาพรวมรวม ซึง่ลกัษณะของข้อมลูสารสนเทศทีดี่ คือ

●  มีสาระและอรรถประโยชน์ (Utility)
●  มีความถูกต้องแม่นย�า (Accuracy)
●  มีความเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific)
●  มีความทันสมัย (Update)
●  มีต้นทุนที่ประหยัด (Economical)
●  มีความเชื่อมโยง (Online / Network)
ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ทุกระบบพัฒนาไปสู่การให้ข้อมูลแบบ
ปัจจุบัน (Real Time) โดยก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท�าให้ทุกกระบวนการของ  
Logistics & Supply Chain มปีระสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่สนองตอบลกูค้า

ความส�าเร็จของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานนั้น
อยู่ที่คู่ค้าขององค์การต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วย หากยังไม่ได้มี
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับองค์การ หรือยังล้าหลัง
กว่าองค์การ ซึง่ดเีลศิเพยีงใดกจ็ะไม่มปีระโยชน์ได้เตม็ร้อย ทัง้นี ้ข้อมลู
ในเชิงตัดสินใจที่เป็นแบบ Management Information Systems MIS 
จะช่วยให้องค์การประหยัดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดการจัด
เก็บสินค้า (Inventory) นอกจากนี้ E-Logistics จะช่วยให้ประหยัด
เวลาในการสื่อสารภายในองค์การให้เป็นแบบ Group E-mail รวมถึง 
E-Meeting ในการประชุม หรือวางแผนร่วมกัน โดยลงระบบ Video 
Conference นอกจากนี้การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ร่วมกับ
ดาวเทยีม (Satellite) สามารถท�าให้เชือ่มการสือ่สารของโลกเข้าไว้ด้วย
กัน ทั้งนี้งานขนส่งนั้นสามารถที่จะติดตามการเคล่ือนย้ายสินค้าทั้งที่
เป็น GPS (Ground Position System) การตามงานทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(E-Tracking) จะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศจะถกูใช้เป็นตวัผลกัดนั
ที่แท้จริง ซึ่งจะท�าให้ห่วงโซ่อุปทานมีความเป็นบูรณาการ จึงท�าให้
ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้ากลายเป็น E-Business ได้ในที่สุด

ปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ประกอบด้วย 10 
ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี ลาว พม่า สงิคโปร์ 
บรูไน เวียดนาม และกัมพูชา จะต้องเปิดโอกาสให้นักลงทุนจาก
ประเทศใน ASEAN เข้าไปลงทนุในธรุกิจการค้าบรกิารในประเทศของ
ตนได้มากถึง 70% ในปี 2558 ผู้ประกอบการและองค์การธุรกิจทั้ง 
ภาคการบรกิารและภาคอตุสาหกรรมต้องเตรยีมความพร้อมเพือ่รบัมอื
กบัคูค้่าและคูแ่ข่งทีม่ศีกัยภาพสงูจากกลุม่ประเทศดงักล่าว ท้ังนี ้ธุรกิจ
ทีด่�าเนนิอยูค่งต้องมกีารปรบัปรงุรปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ
และมีแบบแผนมากขึ้น เสริมความเข้มแข็งด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่ง 
หนึ่งในนั้นก็ คือ โลจิสติกส์ ทั้งนี้ เพื่อจะสามารถยืนอยู่ในเวทีการค้าที่
เข้มข้นทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพในอนาคต

อ้างอิง

วารสาร LOGISTICS MANAGEMENT

กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ http://www.lopburi.go.th/logistic.htm

รายงานเรื่อง E-Logistics นายสุทธิพจน์ ประกอบสุข มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

http://www.logisticafe.com

ส�านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
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