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การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างทักษะดิจิทัลให้พนักงาน คือกุญแจส าคัญส าหรับซัพพลายเชนไทย 
 บริษัทต้องพจิารณาแปดปัจจัยส าคัญเพ่ือออกแบบระบบซัพพลายเชน ท่ีสามารถรับมือกบัดิสรัปชันในอนาคต 
 ส่ิงที่ต้องด าเนินการรวมถึงการน าดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ในซัพพลายเชน และสร้างทักษะดิจิทัลให้พนักงาน 

 
กรุงเทพฯ 29 มีนาคม 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ระบบซพัพลายเชนแบบเดิมเผชิญกบัปัญหาหลาย

ดา้น บริษทัต่าง ๆ ไดรั้บผลกระทบจากซพัพลายเชนท่ีหยดุชะงกั ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติังานประจ าดา้นอื่น ๆ ของธุรกิจดว้ย 

โดยรายงานผลส ารวจ EY Business Pulse Survey 2021: Thailand Report - Living with COVID-19 and winning together 

เปิดเผยว่า 45% ของผูบ้ริหารไทย ระบุว่าธุรกิจไดรั้บผลกระทบจากปัญหาดา้นซพัพลายเชน อาทิ การสูญเสียซพัพลายเออร์ 

ตน้ทุนวตัถดิุบและตน้ทนุการขนส่งท่ีสูงขึ้น 

 

รายงานผลการศึกษาของอีวาย Investing in Southeast Asia: Reimagining manufacturing and supply chains ระบุว่า ผูผ้ลิตใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งในประเทศไทย มองหาโอกาสการเติบโตหลงัการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการคา้ท่ี

จะเพ่ิมสูงขึ้น แตผู่ผ้ลิตจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ดา้นซพัพลายเชนใหม ่เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและควา้โอกาสทางธุรกิจน้ี 

 

นริศรา พตันพบูิล หวัหนา้สายงานบริการท่ีปรึกษาธุรกิจ อีวาย (EY) ประเทศไทย กล่าวว่า 

https://www.ey.com/en_th/news/2022-press-releases/02/business-pulse-survey-2021-thailand-report
https://www.ey.com/en_th/news/2022-press-releases/02/business-pulse-survey-2021-thailand-report
https://www.ey.com/en_sg/supply-chain/why-manufacturers-must-rethink-their-supply-chains-in-southeast-asia
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“ซพัพลายเชนไทยปรับตวัอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ลว้ เน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของแต่

ละประเทศ และความตึงเครียดของสถานการณ์การคา้โลก อยา่งไรก็ตาม โควิด-19 เป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัให้ผูน้ าองคก์ร

กลบัมาทบทวนระบบซพัพลายเชนใหม่ โดยมุง่ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เร่งน าเทคโนโลยี

ดิจิทลัมาใช ้และพฒันาแผนความยืดหยุน่ให้ชดัเจนเพื่อมุ่งสู่การเติบโตท่ีย ัง่ยืน ดงันั้น ซพัพลายเชนจึงจะกลายเป็นกลยทุธ์ท่ี

ส าคญัทางธุรกิจย่ิงกว่าท่ีเคยเป็นมา” 

 

แปดปัจจัยส าคัญที่บริษัทต้องพจิารณาเพ่ือพฒันากลยุทธ์ซัพพลายเชน 

รายงานผลการศึกษาของอีวายแนะน าแปดปัจจยัส าคญั ส าหรับบริษทัท่ีก าลงัวางแผนและปรับกลยทุธ์ในระบบซพัพลายเชน 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ท างานร่วมกบัคูค่า้อยา่งใกลชิ้ด บริหารคลงัสินคา้และระบบซพัพลายเชนแบบครบวงจร: วางแผนสินคา้คงคลงั คลงัสินคา้ 

โลจิสติกส์ และบริการจดัส่งสินคา้ การส่งคืนสินคา้ให้รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีมากขึ้น 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการคา้ในภูมิภาคและกลยทุธ์ภาษีในห่วงโซ่คุณคา่: สร้างสมดุลให้เหมาะสม ระหว่างการจดัการดา้นภาษี

และการเพ่ิมประสิทธิภาพตน้ทุนในการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงรวมไปถึงการจดัซ้ือ การผลิต การน าเขา้ การ

ขนส่ง การกระจายสินคา้และการขายสินคา้ 

3. พิจารณาขอบเขตการใหบ้ริการ สินทรัพย ์และการลงทุน: โดยกระจายอ านาจไปในแต่ละพ้ืนท่ีในระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อ

เขา้ถึงตลาดท่ีมีการเติบโตสูงในราคาท่ีสมเหตุสมผล 

4. เห็นภาพรวมการด าเนินงานดา้นซพัพลายเชนดว้ยแพลตฟอร์มอจัฉริยะ และมีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั: ติดตั้งระบบซพั

พลายเชนท่ีมีการบูรณาการอยา่งครบวงจร โดยลดการหยดุชะงกัหรือใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด และเพ่ิมการประสานงานและ

ร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ด 

5. สร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ:์ โดยสร้างสมดุลระหว่างการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน กบัการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้

เขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. ค านึงถึงความยืดหยุน่และความยัง่ยืนของซพัพลายเชนในระยะต่าง ๆ: ลดการพึ่งพากลุ่มผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ระดบัโลกท่ี
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มีจ านวนจ ากดั และเพ่ิมการพ่ึงพาผูจ้ดัหาสินคา้ทอ้งถ่ินในราคาท่ีแข่งขนัได ้

7. ปรับโครงสร้างและเพ่ิมทกัษะพนกังาน: สร้างทกัษะทางเทคนิคและเพ่ิมทกัษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ

แกปั้ญหาในขั้นตอนต่าง ๆ ให้กบัพนกังาน 

8. ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั: น าหลกัการอุตสาหกรรม 4.0 มาใช ้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุน่ในการผลิต โดยค านึงถึง

ความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 

 
ปรับกลยุทธ์ซัพพลายเชนไทย เพ่ือรองรับการเตบิโตระยะยาว 
 
รายงานผลการศึกษาของอีวายยงัไดแ้นะน าว่า ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ ผูบ้ริหารองคก์รควรน าแผนสร้างทกัษะการใชง้าน

ระบบดิจิทลัมาเป็นแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจเพื่อเปล่ียนผา่นองคก์รสู่องคก์รดิจิทลั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลส ารวจของ EY Business 

Pulse Survey 2021: Thailand Report ท่ีระบุว่า 78.22% ของผูน้ าองคก์รธุรกิจไทย เปิดเผยว่า ส่ิงส าคญัท่ีสุดในช่วงสามถึงหก

เดือนขา้งหนา้ คือการเร่งจดัท าแผนธุรกิจมุ่งสู่องคก์รดิจิทลั 

 

พนกังานคือกุญแจส าคญัของกระบวนการเปล่ียนผา่น ดงันั้น การเตรียมพนกังานให้มีความพร้อมดา้นดิจิทลัจึงเป็นส่ิงจ าเป็น

อยา่งมาก ผูบ้ริหารตอ้งขบัเคล่ือนองคก์รดว้ยการท าให้พนกังานเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีจะบงัคบัให้ยอมรับส่ิง

ท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ซ่ึงสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่การฝึกอบรม คดัสรรพนกังาน และรักษาพนกังาน 

 
นริศรา กล่าวว่า 

“ตอนน้ีเป็นจงัหวะท่ีดี ท่ีบริษทัจะน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นระบบซพัพลายเชนเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้น ระบบซพัพลาย

เชนอจัฉริยะท่ีสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งครบวงจร การเก็บรวบรวมขอ้มูลและจดัเก็บบนคลาวด ์และการเขา้ถึงขอ้มูลแบบ

เรียลไทม ์จะช่วยให้สามารตรวจสอบยอ้นกลบั ช่วยให้เขา้ถึงขอ้มลูท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยูต่ลอด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด ช่วยให้ตดัสินใจไดดี้ขึ้น ย่ิงไปกว่านั้น ซพัพลายเชนอจัฉริยะจะช่วยลดความเส่ียงท่ีตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ี

ไม่คาดคิด หรือหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะช่วยใหจ้ดัการไดง้่ายและรวดเร็ว” 

“ระหว่างการจดัระบบซพัพลายเชนใหม่ บริษทัจ าเป็นตอ้งสร้างสมดุลระหว่างการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการสร้างทกัษะดิจิทลั
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ให้กบัพนกังาน เน่ืองจากทกัษะใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยูต่ลอด พนกังานท่ีมีทกัษะเหล่าน้ีมีจ านวนนอ้ยกว่าความตอ้งการของตลาด 

บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งลงทนุสร้างทกัษะให้กบัพนกังานเอง ดว้ยการจดัท าแผนฝึกอบรม และน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างผูเ้ช่ียวชาญท่ีพร้อมใชง้านเทคโนโลยดิีจิทลั” 

 

โรคระบาดท่ีเกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพากนัของซพัพลายเชนทัว่โลก รวมถึงความส าคญัของเทคโนโลยีดิจิทลัและการ

สร้างพนกังานท่ีมีทกัษะในการด าเนินงานดา้นซพัพลายเชน ธุรกิจท่ีมีความยืดหยุน่และปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วจะเอาชนะความ

ทา้ทายท่ีเกิดขึ้นได ้

นริศรา สรุปปิดทา้ยว่า 

“โควิด-19 ไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจไปอยา่งมาก การด าเนินงานดา้นซพัพลายเชนของไทยจะตอ้งเตรียมความ

พร้อมเป็นอยา่งดี เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวเม่ือโรคระบาดใหญ่กลายเป็นโรคประจ าถ่ิน กุญแจสู่

ความส าเร็จของซพัพลายเชนไทยคือการปรับกลยทุธ์ โดยใชเ้ทคโนโลยีใหมท่ี่เนน้ความโปร่งใสและคล่องตวั รวมทั้งตอ้ง

ลงทุนในทรัพยากรบคุคลเพื่อประสิทธิภาพการท างานท่ีแขง็แกร่ง และเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่และสร้างความยัง่ยืนในระยะยาว” 

-จบ- 

ข้อความถงึบรรณาธกิาร 
1. อ่านรายงานผลส ารวจ EY Business Pulse Survey 2021: Thailand Report - Living with COVID-19 and winning 

together ไดท่ี้น่ี 
2. อ่านรายงานผลการศึกษา EY Investing in Southeast Asia: Reimagining manufacturing and supply chains ไดท่ี้น่ี 

 

About EY 
 
EY exists to build a better working world, helping create long-term value for clients, people and society and build 
trust in the capital markets. 

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help 
clients grow, transform and operate. 

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find 
new answers for the complex issues facing our world today. 

https://www.ey.com/en_th/news/2022-press-releases/02/business-pulse-survey-2021-thailand-report
https://www.ey.com/en_sg/supply-chain/why-manufacturers-must-rethink-their-supply-chains-in-southeast-asia
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EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global 
Limited, each of which is a separate legal entity. For more information about our organization, please visit ey.com. 
 

About EY Consulting Services 

In Consulting, we are building a better working world by transforming businesses through the power of people, 
technology and innovation. It's our ambition to become the world's leading transformation consultants. The diversity 
and skills of 70,000+ people will help clients realize transformation by putting humans at the center, delivering 
technology at speed and leveraging innovation at scale. These core drivers of “Transformation Realized” will create 
long-term value for people, clients and society. 

For more information about our Consulting organization, please visit ey.com/consulting 

This news release has been issued by EY Corporate Services Limited, a member of the global EY organization 

APAC no. 15000965 


