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สถานการณโลจิสติกสไทย

···ทางบกเติบโตจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ

···ทางน้ำหดตัวจากการสงออกที่ไมเติบโต

···ทางอากาศเติบโตจากราคาพลังงานที่ลดลง

1 ธุรกิจโลจิสติกส์ ในรายงานฉบับนี้ไม่รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์ทางอากาศ

ภาคโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2559 ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องยกเว้นภาคโลจิสติกส์ทางน้ำา

ที่หดตัวลงจากภาวะการส่งออกของไทยที่ไม่เติบโตเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ภาคโลจิสติกส์ทางบกมีการเติบโต 

ไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายในภาพรวม ขณะที่ภาคโลจิสติกส์ทางอากาศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จากการการแข่งขันดำาเนินกลยุทธ์ของผู้ประกอบการสายการบินโลว์คอสต์ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมามีการแข่งขัน 

ทางด้านราคากันมากขึ้น เนื่องจากการได้รับอานิสงส์จากราคาพลังงานในตลาดโลกหดตัว 

สำาหรับในป ี2560 นี ้คาดวา่ สถานการณ์โลจสิติกสข์องไทยจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกจิ 

ทีค่าดวา่จะขยายตัวข้ึน โดยการลงทนุภาครัฐน่าจะเปน็แรงสง่หลกัทีจ่ะขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทย ประกอบกบัการฟืน้ตวั 

ของภาคการสง่ออกทีเ่ตบิโตจากผลทางดา้นราคาสินคา้โภคภัณฑใ์นตลาดโลกฟืน้ตัว และผลทางดา้นปริมาณจาก

ความต้องการสินค้าไทยมากข้ึนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งน่าจะได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว 

ยังผลให้ภาคโลจิสติกส์ได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย

ธุรกิจโลจิสติกส์1 ในปี 2560 น่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบ

การที่มุ่งแสวงหาโอกาสจากตลาดที่มีทิศทางการฟื้นตัวในปีนี้ โดยรูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์โดย Third Party 

Logistics Provider หรือ 3PL ซึ่งเป็นการให้บริการอย่างเป็นระบบและครบวงจรจะเห็นภาพที่ชัดขึ้น โดยความ

คึกคักของการแข่งขันของภาคธุรกิจเมื่อประกอบกับอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ จะสะท้อนผลไปยัง 

ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบ ทั้งการขนส่งสินค้าทางบก ธุรกิจ Freight Forwarder ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจ

ไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า ให้เติบโตได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2560 น้ี คาดว่า ธุรกิจโลจิสติกส์น่าจะได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เติบโตจาก 

การเบิกจ่ายโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัว และการส่งออก 

ทีม่แีนวโน้มปรับตวัดข้ึีน ยงัผลใหธุ้รกจิโลจสิตกิสซ์ึง่เปน็ธรุกจิทีส่นับสนุนในทกุกิจกรรมทางเศรษฐกจิคอ่ยๆ เตบิโต

ไปพร้อมกัน

ธุรกิจ SME โลจิสติกส์ปรับกลยุทธ์รับโอกาสและ
ความท้าทายในยุคโลจิสติกส์ 4.0
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• ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก ในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 143,600 - 146,800 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 

4.3 - 6.6 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่า 137,700 ล้านบาท โดยการขนส่งสินค้าทางบกซึ่งเป็นภาคขนส่ง

หลักภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตข้ึนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัว ทั้งจากการลงทุน

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกสินค้าที่มีทิศทางเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ 

ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ไดรั้บโอกาสในการขนสง่สินคา้จากกจิกรรมดงักลา่ว โดยสินคา้ทีม่แีนวโน้ม

การขนส่งเพิ่มขึ้นได้แก่ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เป็นต้น

• ธุรกจิคลงัสนิคา้ ในป ี2560 นา่จะมมีลูคา่ 71,400 - 73,000 ลา้นบาท ขยายตัวร้อยละ 5.3 - 7.6 จากปทีีผ่่านมา 

ซึ่งมีมูลค่า 67,800 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการเติบโตไปควบคู่กับการขยายตัวของภาคโลจิสติกส์ต่างๆ 

โดยธุรกจิคลงัสนิคา้พรีเมยีม2 น่าจะขยายตวัอยา่งโดดเดน่จากความตอ้งการของผูป้ระกอบการ Third 

Party Logistics Provider หรือ 3PL 

• ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 58,700 - 59,900 

ขยายตัวร้อยละ 1.3 - 3.5 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่า 56,800 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของการส่งออก

ทางดา้นปริมาณ ทีเ่ปน็ผลจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโลกซึง่สง่ผลตอ่อปุสงคส์นิคา้ไทยใหเ้พิม่มากข้ึน 

• ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า ในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 28,800 - 29,400 ล้านบาท ขยายตัว 

ร้อยละ 5.8 - 8.1 จากปทีีผ่า่นมาซึง่มมีลูคา่ 27,200 ลา้นบาท โดยมกีารขยายตวัอยา่งโดดเดน่ของธุรกิจ 

E-Commerce เป็นปัจจัยหลักผลักดัน และคาดว่าในอนาคตธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า 

น่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปอีก

2 คลังสินค้าพรีเมียม คือ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพโดยมีการออกแบบที่อาศัยนวัตกรรมส่งผลให้มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการขนส่งและหมุนเวียนสินค้า โดย

คลังสินค้าพรีเมียมออกแบบมาเพื่อรับกับการทำางานระบบของ Supply Chain Management จึงมีบทบาทในการจัดการโลจิสติกส์ควบคู่กัน

สำาหรับในระยะข้างหน้า คาดว่า ปัจจัยหลักที่สนับสนุนภาคโลจิสติกส์จะประกอบด้วยการเติบโตของธุรกิจ 

E-Commerce และแนวนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ธุรกิจโลจิสติกส์

2559 2560

มูลค่า 
(ล้านบาท)

อัตราขยายตัว
(%)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราขยายตัว
(%)

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก 137,700 3.5 143,600 - 146,800 4.3 - 6.6

ธุรกิจคลังสินค้า 67,800 3.7 71,400 - 73,000 5.3 - 7.6

ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight forwarder) 56,800 -3.2 58,700 - 59,900 3.3 - 5.6

ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า 27,200 5.2 28,800 - 29,400 5.8 - 8.1

ประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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โอกาสดีของ SME ยุคโลจิสติกส 4.0

···เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

···นโยบายไทยแลนด 4.0

···เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

···E-Commerce ขยายตัว ชวยหาตลาดงายขึ้น

สถานการณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยรูปแบบในการดำาเนินธุรกิจ 

ที่มีการปรับเปลี่ยนจากแรงกระทบของการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหญ่จากต่างชาติ 

ซึ่งล้วนแล้วแต่มีรูปแบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่าง

มีประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากจากการมีข้อได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการให้บริการ

• การขยายตวัของ E-Commerce จะนำาไปสูก่ารโอกาสอยา่งมหาศาลของธุรกจิโลจสิติกส ์แมว่้า E-Commerce 

จะเข้ามาพลิกโฉมรูปแบบการค้าปลีกให้เปล่ียนไปสู่การซื้อขายและชำาระเงินผ่านเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์ ทว่า 

การส่งมอบสินค้าจากผู้ขายให้ถึงมือผู้ซื้อยังคงต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้า ดังน้ัน หากกิจกรรมซื้อขายที่สามารถ 

เกิดขึ้นอย่างง่ายดายบนโลกออนไลน์มากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าไปยังผู้รับ

มากข้ึนเทา่น้ัน โดยธุรกิจ E-Commerce ของไทยมคีวามแข็งแกร่งจากขนาดตลาดทีใ่หญเ่ปน็อนัดบัหน่ึงในอาเซยีน 

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการประเมินมูลค่า E-Commerce ของไทยในปี 2559 ว่าน่าจะ

มีการขยายตัวที่ร้อยละ 14.4 คิดเป็นมูลค่า 2.11 ล้านล้านบาท 

• เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC3 จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตโดยผ่าน

นโยบายสำาคญั 2 ดา้นของภาครัฐ ไดแ้ก ่1) โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ (Hard infrastructure) 2) โครงสร้างพืน้

ฐานด้านกฎหมายกฎระเบียบ(Soft infrastructure) ที่ให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าพื้นที่อื่นๆ โดย EEC เป็นโครงการ

ที่รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน

คมนาคม ซ่ึงปน็การอำานวยความสะดวกใหก้จิกรรมโลจสิติกสเ์กดิความคลอ่งตัวข้ึน ขณะทีโ่ครงสร้างพืน้ฐานดา้น

กฎหมายกฎระเบยีบ และการใหส้ทิธิประโยชนล์ดหยอ่นภาษทีีจ่ะเปน็กลยทุธ์ดงึดดูนักลงทนุผา่น 10 อตุสาหกรรม

เปา้หมายหลกั จะเปน็การเพิม่อปุสงคใ์นการขนสง่สนิคา้ทีผ่ลติในพืน้ที ่EEC เพือ่กระจายไปยงัพืน้ทีต่า่งๆ ใหเ้ตบิโต

นอกจากน้ี โครงการ E-Commerce Park บนพ้ืนที่ EEC ซึ่งเป็นโครงการที่ให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูด

การลงทุน E-Commerce โดยการสร้างสภาพแวดล้อมของระบบธุรกิจ E-Commerce อย่างครบวงจร ก็ยังเป็น

ยุทธศาสตร์สำาคัญที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดการสนับสนุนภาคโลจิสติกส์

3 EEC ตั้งอยู่ในเขตแดน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นการต่อยอดจากอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นซูเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด เน้นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่เรียกว่า First S-curve และ New S-curve ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

สถานการณ์การแข่งกันของธุรกิจโลจิสติกส์ ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
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ขนส่งที่เป็นระบบ รวดเร็ว และครบวงจร อีกทั้งก่อให้เกิดการประหยัดต่อต้นทุนการดำาเนินการของผู้รับบริการ 

ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่ารูปแบบการรับจ้างขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี 

ดา้นผูป้ระกอบการไทยเองกไ็ดม้กีารปรับตวัเพือ่ความสามารถทางดา้นการแข่งขัน ซึง่ผูป้ระกอบการรายใหญท่ีอ่ยู่

ในตลาดสามารถทำาได้ดีและยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ได้ 

สำาหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายกลางและรายเล็ก (SME) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของธุรกิจ 

โลจิสติกส์ไทยนั้น ได้มีความพยายามปรับตัวเพื่อผันตนเองไปเป็นผู้ให้บริการรับช่วงขนส่งหรือ Sub-contractors 

ใหก้บับริษัทโลจสิตกิสร์ายใหญ ่เน่ืองจากมข้ีอจำากดัทางดา้นเงนิทนุ ซึง่นับเปน็กลยทุธ์ในการปรับเปลีย่นทีน่่าสนใจ  

เน่ืองจากธุรกิจโลจิสติกส์มีลักษณะเฉพาะของการ

ดำาเนินธุรกิจกล่าวคือ เป็นธุรกิจที่มีระดับความร่วมมือ

ระหว่างกันที่สูง เพราะการเป็นพันธมิตรในการขนส่ง 

และจดัการสนิคา้ร่วมกนัในบางเสน้ทาง หรือบางประเภท 

สินค้าตามความชำานาญจะทำาให้เกิดความคุ้มค่า

มากกว่าการขนส่งเองทั้งหมด 

อยา่งไรกด็ ีข้อจำากดัทางดา้นข้อมลูซึง่เกดิจากการ

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการที่ไม่เป็นไปอย่าง 

ทัว่ถึง รวดเร็ว และตอ่เน่ือง ทำาใหเ้กดิข้อจำากดัระหวา่งความร่วมมอืของพนัธมติรเปน็อยา่งมาก สง่ผลใหส้ถานการณ์

การแข่งขันทีรุ่นแรงไมไ่ดท้เุลาลง ดงัน้ัน หากจะมเีคร่ืองมอืหรือกลยทุธ์ใดทีจ่ะทำาใหข้้อจำากดัทางดา้นการเช่ือมโยง

ข้อมูลหมดไป ก็น่าจะส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยปรับสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นได้

โลจิสติกส์ 4.0 โอกาสสำาคัญของภาคโลจิสติกส์ไทย

โลจิสติกส์ 4.0 (Logistics 4.0) หมายถึง การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนจัดการโลจิสติกส์และ

ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเชื่อมต่อทุกๆ กระบวนการขนส่งเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ 

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบมีความลื่นไหลและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น

โลจิสติกส์ 4.0 คือ กระบวนการ Digital Supply Chain Management หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain Management) ที่เชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล (Digital) ซึ่งเป็นการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน

กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ทั้งระบบ ผ่านสภาพแวดล้อมที่สื่อสารกันได้โดยอินเทอร์เน็ต (Internet of Things 

หรือ IoT) นำามาซึง่การบรูณาการข้อมลูในหว่งโซอ่ปุทานแบบเรียลไทม ์(Real-time)  โดยหว่งโซอ่ปุทานจะสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและทำางานได้ในทันที ซึ่งการประมวลผลทั้งหมดจะดำาเนินการโดยผ่านระบบคลาวด์ 

(Cloud Computing) ที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data (บิ๊กดาต้า) เอาไว้ได้  

สง่ผลใหเ้กดิความคล่องตัวของการขนสง่สนิคา้และการจดัการคลงัสนิคา้ผา่นระบบตา่งๆ  อาท ิระบบคำานวณเสน้

ทางการขนส่ง ระบบจัดการเที่ยวรถบรรทุก ระบบจัดการคลังสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบคลาวน์ยังสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลภายนอก (External Data) อาทิ สภาพการจราจร ราคาน้ำามัน ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ของบริษัทพันธมิตร อันจะนำามาซึ่งการวางแผนขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อการดำาเนินการที่มีศักยภาพยิ่งขึ้นของผู้

ประกอบการโลจิสติกส์
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5 กลยุทธจัดการธุรกิจ

···ผันตนเองเปนผูใหบริการโลจิสติกสรายใหญ

···พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

···หาพันธมิตรรวมในการขนสง

···พัฒนาระบบใหเปนมาตรฐาน

···เลือกเทคโนโลยีใหเหมาะสม

โลจสิตกิส ์4.0 จะสามารถแกป้ญัหาดา้นข้อจำากดัการเช่ือมโยงข้อมลูซึง่เปน็หวัใจสำาคญัของปญัหาของธรุกจิ

โลจิสติกส์ในปัจจุบันได้ โดยโลจิสติกส์ 4.0 นับเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่นอกจากจะสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน

ข้อต่างๆ เข้าด้วยกัน ยังจะสามารถคลายปัญหาการขาดความเชื่อมโยงของพันธมิตรโลจิสติกส์ลงได้ โดยการเป็น

ตัวกลางให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดคุณค่าสูงสุด อาทิ เทคโนโลยีในการเช่ือมต่อข้อมูลการขนส่งของ

แต่ละบริษัทพนัธมติร ทีจ่ะช่วยลดความสญูเสยีจากพืน้ที่

ว่างเปล่า ส่งผลในการบริหารเที่ยวรถแต่ละรอบให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 

โลจสิติกส ์4.0 จะสนับสนุนกลยทุธข์องผู้ประกอบ

การ SME โลจิสติกส์ ในการเป็น Sub-contractors ของ 

ผู้ประกอบการรายใหญ่มีประสิทธิภาพข้ึน เน่ืองจาก

เทคโนโลยีจะส่งผลให้เกิดความเช่ือมโยงข้อมูลแบบ 

เรียลไทมเข้ากันกับระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ

รายใหญ่ โดยผู้ประกอบการ SME จำาเป็นต้องพัฒนา 

ระดบัเทคโนโลยขีองตนใหส้อดคลอ้งกบับริษัทรายใหญท่ีจ่ะเข้าไปรับเหมาช่วงการขนสง่ อยา่งไรกด็ ีกลยทุธ์นีจ้ะทำาให ้

ผู้ประกอบการ SME พัฒนาระบบเพียงเฉพาะระบบที่เพื่อเชื่อมต่อกับบริษัทรายใหญ่เท่านั้น  ซึ่งนับเป็นการลงทุน 

ที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการที่ต้องพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 4.0 เองทั้งหมดซึ่งรวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์การ 

บริหารงานขนส่งทั้งหมด หรือการเช่าพื้นที่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

โอกาสและความท้าทายของ SME โลจิสติกส์ ในยุคโลจิสติกส์ 4.0

โอกาสของธุรกิจ SME โลจิสติกส์ในยุคโลจิสติกส์ 4.0
• นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งได้ถูกหยิบยกข้ึนมาใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนประเทศ 

เป็นปัจจัยสนับสนุนสำาคัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลจิสติกส์ 4.0 เน่ืองด้วยธุรกิจโลจิสติกส์

มีความสอดคล้องกับระดับเทคโนโลยีของประเทศซึ่งยังไม่มีความซับซ้อนนัก โดยเป็นธุรกิจบริการที่อาศัย

การเช่ือมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันในการทำางานเป็นหลัก จึงสอดรับกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน

ดจิทิลัของไทยทีอ่ยูใ่นระดบัทีด่ ีโดยนโยบายไทยแลนด ์4.0 ซึง่มุง่เน้นสร้างสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและ

สงัคมใหเ้ปน็ระบบดจิทิลัจงึสง่ผลบวกตอ่ธุรกจิโลจสิติกสโ์ดยตรง นอกจากน้ี ภาครัฐยงัไดมุ้ง่เน้นการพฒันา
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อัพเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจโลจิสติกส์อีกทางหนึ่งด้วย จึงยังคงมีโอกาส

อีกมากสำาหรับผู้ประกอบการ SME โลจิสติกส์ 

•  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยนำาไปสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น อันจะนำามาซึ่งความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ สภาพแวดล้อมแบบดิจิทัลซึ่งส่งผลให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์โดยรวมที่มีประสิทธิภาพ 

จะนำามาซ่ึงต้นทุนที่ต่ำาลงของผู้ให้บริการและผู้รับบริการโลจิสติกส์ อีกทั้งการเช่ือมโยงทางด้านข้อมูล 

โลจิสติกส์ที่นำามาซึ่งความร่วมมือทางพันธมิตรการขนส่งที่ดี จะส่งผลให้การแข่งขันทางด้านราคาลด 

ความรุนแรงลง ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ที่สามารถปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ 4.0 ได้สำาเร็จ 

จะสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจเอาไว้ได้

• สภาพแวดล้อมของการดำาเนินธุรกิจแบบดิจิทัลส่งผลให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์สามารถเข้าสู่ตลาดได้มาก

ยิง่ขึน้ โดยในยคุการคา้แบบออนไลนท์ีผู่รั้บและผูใ้หบ้ริการสามารถเข้าถงึข้อมลูตลาดไดโ้ดยงา่ย นับเปน็การ

เพิ่มโอกาสการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME

ธุรกิจโลจิสติกส์ 4.0 กลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SME

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ศึกษาแนวนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแสวงหาโอกาสจากการสนับสนุน

สิทธิประโยชน์และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อนำามาปรับใช้กับกิจการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเพื่อ

นำามาประยุกต์ใช้กับกิจการและพันธมิตรได้อย่างถูกต้อง

สภาพแวดล้อมของการดำาเนินธุรกิจแบบดิจิทัล เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางตลาดออนไลน์เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาส

จากตลาดใหม่ๆ 

ความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ในยุคโลจิสติกส์ 4.0
การปรับตัวเข้าหาสภาพการดำาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีคุณค่า 

อยูเ่สมอน่าจะเปน็หนทางทีจ่ะสามารถรักษาส่วนแบง่ทางการตลาดเอาไว้ได ้ทา่มกลางกระแสอนัเช่ียวกรากของการ

แข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME จำาเป็นต้องตื่นตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ประเด็นความท้าทาย กลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SME

การแข่งขันที่เข้มข้นของผู้ประกอบการ

โลจิสติกส์รายใหญ่ (3PL)

• รับเป็น Sub-contractors ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ (3PL)

• เพิ่มพันธมิตรขนส่งในการดำาเนินธุรกิจ

• พัฒนาระบบการดำาเนินการให้เป็นมาตรฐาน

• ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

ต้นทุนที่สูงจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี • เลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะกบัธรุกจิเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของการใหบ้ริการ อาท ิ

ระบบบอกพิกัด (GPS) ระบบควบคุมอุณหภูมิรถที่เป็นมาตรฐาน เป็นต้น


