
17

TPA news

J-Business Focus

February 2021 | No. 290 |

การขายทางอินเทอร์เน็ต้ท่�เติ้บโต้อย่างก้าวกระโดด แต่้ 

เบ้�องหล่งความ่สำาเร็จน่�นจะต้้องม่่กระบวนการท่�ซุ่บซุ้อนม่ากม่าย ต่้�งแต่้ 

เริ�ม่ต้้นการส่�งซุ้�อจนกระท่�งถึงส่งสินค้าถึงผ้้ส่�ง ภายในกระบวนการ

ของโลจิสติ้กส์ท่�หลากหลายน่� สิ�งท่�สร้างความ่แข็งแกร่งน่�นก็ค้อการ

สร้างให้เกิด “ม้่ลค่าเพิ�ม่” เช่ิน การถ่ายทำาสินค้า การบรรจุภ่ณ์ฑ์์ 

บริษ่ท I-Logist น่� จ่ดการสินค้าหลากหลาย ท่�งสินค้า

ประเภท T-shirt สินค้าพวก Supplement (ของชิำาร่วย) สินค้าไอเทม็่ 

ท่�เก่�ยวก่บศิลปินด้านดนต้ร่ต่้างๆ รายการสินค้าท่�เข้าม่าจากการ

ส่�งซุ้�อผ่านทางอินเทอร์เน็ต้ จะอย่้ในม้่อพน่กงานหญิง แล้วนำาไป

สำาหร่บการหยิบจากช่ิ�นวางท่�ม่่ความ่ส้งกว่าศ่รษะ ท่�ม่่อย่้ม่ากม่าย 

ท่�งส่ ท่�งขนาดม่่ความ่หลากหลายม่ากม่าย นอกจากน่� บริษ่ทท่�

นำาสินค้าม่าฝ้ากขายก็ม่่ม่ากม่ายอ่กด้วย ซึุ�งบริษ่ท I-Logist น่� ค้อ

ต่้วแทนทางด้านการร่บออเดอร์ และจ่ดส่งถึงล้กค้า โดยจะม่่คล่ง

สินค้าท่�เร่ยกว่า Saitama Fulfilment Center   

Fulfilment Center น่�นหม่ายถึง 

Logistics Warehouse (คล่งสินค้าโลจิส 

ติ้กส์) ท่�ทำาหน้าท่�บริหาร และจ่ดส่งสินค้า ซึุ�งม่่ 

พ้�นท่�รวม่กวา 3 หม้่�นต้ารางเม่ต้ร ประม่าณ์ 

2 เท่าของสนาม่เบสบอลโต้เก่ยวโดม่ ใน

แต่้ละว่นจะม่่พ่สดุต้้องส่งถึง 2 หม้่�นถึง 2.5 

หม้่�นชิิ�น และในเด้อนธ่นวาคม่ท่�ม่่ม่ากท่�สุด

ถึง 3 หม้่�นชิิ�นต่้อว่น บริษ่ทท่�ใช้ิประโยชิน์

คล่งสินค้าโลจิสติ้กส์น่�เป็นศ้นย์กลางก็จะ

ม่่บริษ่ทประม่าณ์ 270 บริษ่ทท่�จำาหน่าย

ผลิต้ภ่ณ์ฑ์์อาหารเสริม่ เคร้�องสำาอาง เส้�อผ้า 

หร้อสินค้าเบ็ดเต้ล็ด ต่้างๆ บริษ่ทส่วนใหญ่

จะเป็น SME บริษ่ท I-Logist ท่�บริหารคล่งน่� ให้ความ่เห็นว่า ในการ

ขายทางอินเทอร์เน็ต้น่�น จะเน้นสินค้าประเภท Niche ซึุ�งจะต้้องให้

ม่่ชินิดต่้างๆ ม่ากม่ายให้ครบคร่น แต่้สำาหร่บบริษ่ทขนาดเล็กน่�น ถ้า

ม่่ชินิดสินค้าม่ากม่าย การท่�จะบริหารโลจิสติ้กส์ แต่้ละคร่�งน่�น เป็น

สิ�งท่�ยาก ด่งน่�นการท่�สาม่ารถจะทำาหน้าท่�รวม่ศ้นย์แทน ค้อ ความ่

สำาค่ญของบริษ่ท 

จากสถิติ้ของกระทรวงเศรษฐกิจอุต้สาหกรรม่ญ่�ปุ�น ขนาด

ต้ลาดของการขายด้วย EC (การซุ้�อขายทางอิเล็กทรอนิกส์) ท่�รวม่

การขายทางอินเทอร์เน็ต้ด้วย ในปี 2018 ม่่ประม่าณ์กว่า 16 ล้าน

ล้านเยน (ประม่าณ์กว่า 5 ล้านล้านบาท) เท่ยบก่บ 10 ปีก่อนท่�ม่่

ประม่าณ์ 7.7 ล้านล้านเยนแลว้ เพิ�ม่ขึ�นม่ากว่า 2 เท่าเลยท่เด่ยว จาก

การแพรห่ลายของสม่ารท์โฟื้น ก็สาม่ารถจะส่�งซุ้�อสินค้าได้ไม่่ว่าจะ

อย่้ท่�ไหน กระแสความ่เติ้บโต้ม่่ส้งม่าก และม่่แนวโน้ม่ว่าจะเติ้บโต้

อย่างม่ากในอนาคต้อ่กด้วย แต่้ยิ�งการขายทางอินเทอร์เน็ต้ยิ�ง 

ผูู้�อยูู่่เบ้�องหลังการเติิบโติอยู่่างก�าวกระโดด
ข้องการข้ายู่ทางอินเทอร์เน็ติ
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อย่้ท่�วไป ต่้วอย่างเช่ิน การเปล่�ยนชินิดของกลอ่งท่�ใช้ิเฉพาะสำาหร่บ

บริษ่ท บางบริษ่ท การไคเซ็ุนก็ค้อ เช่ินเม้่�อเวลาปิดกล่อง จะต้้องเอา

ฝ้ากล่องแผ่นหนึ�งปิดจากข้างบนแล้วสอดเข้าไป ด้านซุ้าย และขวา 

ม่่ฝ้ากล่องสองแผ่นก็จะทำาการปร่บให้ได้ต้ำาแหน่งต้รงกลาง ทำาให้

ในการปิดกล่อง 1 ใบสาม่ารถลดเวลาได้ 4 วินาท่ ในขณ์ะเด่ยวก่น 

ก็สาม่ารถลดค่าว่สดุปีละประม่าณ์ 3 ล้านเยน หร้อลดค่าใช้ิจ่าย

บุคลากรลงได้ 8.7 แสนเยนเลยท่เด่ยว

ข้อเสนอไคเซ็ุนท่�ม่าจากผ้้ปฏิิบ่ติ้งานน่�น ท่�วท่�งบริษ่ทม่่

ประม่าณ์ปีละ 3,000 เร้�อง ม่่เป้าหม่ายท่�พน่กงาน 1 คน นำาเสนอ 1 

เร้�อง ท่�หน้าทางเข้า Saitama Fulfilment Center จะม่่ผน่งท่�นำาเสนอ

ข้อเสนอไคเซ็ุนของพน่กงานท่�หลากหลายติ้ดอย่้ห่วหน้าท่ม่ของ

แต่้ละท่ม่ จะทำาการประเม่นิข้อเสนอของท่ม่งานท่ละเร้�องๆ ซึุ�งส่วน 

ใหญ่แล้วม่่กจะได้นำาไปดำาเนินการทำาจริง เพราะล้วนแล้วแต่้ 

ม่าจากความ่คิดความ่ต่้�งใจของแต่้ละคนท่�งน่�น ม่่การม่อบรางว่ลเด้อน 

ละ 1 คร่�ง จากน่�นก็จะทำาการเล้อกรางว่ลด่เด่นปีละคร่�ง ต่้วอย่าง

การปร่บลดเวลาการบรรจุห่บห่อท่�ได้อธิบายข้างต้้นน่�ก็ได้ม่าจาก

พน่กงานชิ่�วคราวด้วย ซึุ�งได้ร่บเล้อกเป็นข้อเสนอส่วนบุคคลด่เด่น

ประจำาปี ได้ร่บรางว่ลเป็นเงินถึง 1 แสนเยนอ่กด้วย

โลจิสติ้กส์น่�น ค้อส่วนหนึ�งของต้้นทุน จึงต้้องให้ความ่สนใจ 

ว่าจะลดต้้นทุนให้ได้ม่ากท่�สุดได้อย่างไร แต่้ I-Logist น่�น นอกจาก

จะทำาการถ่ายภาพสินค้า และบรรจุห่บห่อของขว่ญแล้ว ย่งพยายาม่ 

ท่�จะ “สง่สินค้าให้ได้เร็วท่�สุด” “ของในกลอ่งน่�นจะต้้องไม่่ผิดพลาด” 

น่�นค้อเป็นการเพิ�ม่ม้่ลค่าเพิ�ม่ให้ก่บงานโลจิสติ้กส์น่� นอกจาก 

จะพยายาม่เพิ�ม่ความ่แข็งแกร่งทางด้านการต้ลาดแล้ว การเพิ�ม่ข่ด

ความ่สาม่ารถของโลจิสติ้กส์น่�น จะเป็นการเพิ�ม่ข่ดความ่สาม่ารถ

ในการแข่งข่นให้แก่บริษ่ทล้กค้าอ่กด้วย  

ในขณ์ะท่�ในสถานการณ์์ขาดแคลนแรงงาน ธุรกิจด้าน 

โลจิสติ้กส์ท่�ม่่ความ่ลำาบากม่ากขึ�น จากการเพิ�ม่ขึ�นของปริม่าณ์การ

จ่ดส่งสินค้า ทำาให้ม่่การพ่ฒนา Application โดยบริษ่ทในเคร้อ 

ท่�เร่ยกว่า Uketoru ในการลดการจ่ดส่งกรณ่์ท่�ผ้้ร่บไม่่อย่้บ้าน โดย

ทำาให้การส่งใหม่่น่�นทำาได้ง่ายขึ�น ด่งน่�นงานของบริษ่ทจะจบสิ�น 

ต่้อเม้่�อสินค้าได้ถงึม้่อผ้้ส่�งซุ้�อเท่าน่�น จึงทำาให้การไคเซ็ุนกระบวนการ

ต่้�งแต่้เริ�ม่จ่ดส่งจนถึงม้่อผ้้บริโภคจึงม่่ความ่สำาค่ญเพิ�ม่ม่ากขึ�น

บริษ่ท I-Logist ก่อต่้�งขึ�นเม้่�อปี 2000 ม่่ทุนจดทะเบ่ยนเพ่ยง 

80 ล้านเยน (ประม่าณ์ 27 ล้านบาท) ม่่ยอดขายได้ต่้อปี ในปี 2517 

ท่� 3,700 ล้านเยน (ประม่าณ์ 1,200 ล้านบาท) ม่่พน่กงานประม่าณ์ 

300 คน ธุรกิจค้อการดำาเนินการด้านโลจิสติ้กส์สำาหร่บการขายทาง

อินเทอร์เน็ต้

ขยายต่้วม่ากขึ�นเท่าไร ธุรกิจด้านโลจสิติ้กส์ก็จะม่่ความ่ยากลำาบาก

ม่ากขึ�นต้าม่ม่าอย่างแน่นอน การจ่ดส่งสินค้าจากบริษ่ทไปส่้ 

ผ้้บริโภคเป็นรายบุคคลน่�น จะม่่ภาระงานท่�ม่ากกว่างานโลจิสติ้กส์

สำาหร่บบริษ่ทต่้อบริษ่ทหร้อบุคคลต่้อบุคคลอย่างม่ากด้วย

ต่้วอย่างเช่ิน ผ้้บริโภคเม้่�อพบเห็นเส้�อผ้าท่�ต้้องการใน

เว็บไซุต์้ ก็จะส่�งไปย่งบริษ่ทท่�จำาหน่าย เม้่�อคล่งสินค้าของบริษ่ทท่�

ได้ร่บข่าวสารน่�นแล้ว พน่กงานก็จะไปหยิบม่าจากสถานท่�เก็บร่กษา

เส้�อผ้าท่�ม่่คำาส่�งซุ้�อม่า สุดท้ายก็จะทำาการต้รวจสอบว่าส่ และขนาด

น่�นไม่่ม่่ความ่ผิดพลาด จากน่�นก็จะทำาการบรรจุใส่ห่บห่อ แล้วจ่ดส่ง 

ไม่่เพ่ยงเท่าน่� หากม่่การยกเลิกคำาส่�งซุ้�อจากผ้้บริโภคท่�ส่�งม่า หร้อม่่ 

การร้องเร่ยนม่า ก็จะม่่หน้าท่�ต้้องแก้ไขปัญหาน่�นอ่กด้วย ด่งน่�น 

กว่าท่�เส้�อผ้าหนึ�งชุิดจะถึงม้่อล้กค้า ผ้้อย่้เบ้�องหล่งท่�ทำาหน้าท่�เก่�ยวก่บ 

โลจิสติ้กส์จะต้้องม่่งานต่้างๆ อย่างม่ากม่ายด่งกล่าว

ล่กษณ์ะพิเศษของการบริการของ I-Logist น่�นก็ค้อ จะต้้อง

สนองต้อบอยา่งละเอ่ยดต้อ่งานท่�หลากหลายท่�เป็นไปต้าม่การเร่ยก

ร้องของบริษ่ทท่�เป็นล้กค้า การถ่ายภาพสินค้าน่�น ก็จะทำาหน้าท่�

แทนเจ้าของสินค้าในสต้้ดิโอภายใน center น่�น เม้่�อได้ร่บสินค้า

เข้าม่า ในว่นน่�นก็จะต้้องโหลดขึ�นไปในเว็บไซุต์้การขายของบริษ่ท

ท่�เป็นล้กค้า การบรรจุห่บห่อสินค้าก็ทำาหน้าท่�แทน แม้่แต่้ในว่น

สำาค่ญๆ เช่ิน ว่นแม่่ ท่�ม่่การจ่ด Event ก็จะต้้องสนองต้อบด้วยการ

บรรจุห่บห่อท่�เป็นแบบพิเศษอ่กด้วย

บริษ่ท ออโต้้ แบ็กส์ เซุเวน จำาก่ด ท่�เป็นบริษ่ทขนาดใหญ่ท่�

ผลิต้จำาหน่ายสินค้าสำาหร่บรถยนต์้ท่�ได้ใช้ิบริการ I-Logist ม่ากว่า 

15 ปี ได้ร้้สึกขอบคุณ์ม่ากท่�บริษ่ทได้ม่่สิ�งท่�เร่ยกว่า “กระบวนการ

แปรร้ป” ภายใน center เช่ิน การเอายางล้อใส่ไปท่�ล้อรถ แล้วจ่ด

ส่งให้ต่้างๆ ซึุ�งทำาให้บริษ่ทไม่่จำาเป็นต้้องม่่ท่ม่งานจ่ดส่งท่�เป็นของ

บริษ่ทเองโดยเฉพาะ ยิ�งได้ม่่การไปวางจำาหน่ายใน Amazon.com 

หร้อ Rakuten Market เวลาท่�ม่่การจ่ดแคม่เปญการขาย ก็ไม่่จำาเป็น

ต้้องไปเพิ�ม่ท่ม่งานพิเศษขึ�นม่า เพราะว่าถ้าอุต้ส่าห์เพิ�ม่ท่ม่งาน 

ขึ�นม่า แต่้ปรากฏิว่าไม่่ม่่ออเดอร์เข้าม่าม่ากพอ ก็จะทำาให้ท่ม่งาน

ท่�เพิ�ม่ขึ�นม่าต้้องว่างงาน 

สำาหร่บบริษ่ทขายปล่กส่วนม่ากแล้ว ต้้นทุนจะเพิ�ม่ขึ�น 

ถ้าหากว่าต้้องม่่การจ้างบุคลากรสำาหร่บการทางไปรษณ่์ย์ ด่งน่�น 

การม่่อย่้ของบริษ่ทอย่าง I-logist ค้อสิ�งท่�ทำาให้ปัญหาของบริษ่ท

ขายปล่กน่�นหายไป ความ่แข็งแกร่งอ่กอย่างหนึ�งของ I-Logist 

ก็ค้อการ “ไคเซ็ุน” ท่�เป็นท่�ร้้จ่กก่นอย่างด่ในอุต้สาหกรรม่การผลิต้ 

ท่�นำาโดยรถยนต์้โต้โยต้้า เม้่�อได้ย่างเข้าไปใน Saitama Fulfilment 

Center ของ I-Logist จะเหน็ว่า ม่่ภาพของกิจกรรม่การไคเซ็ุนเห็นได้


