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ประเภทการสมัคร [ √ ] TQM-Best Practices  (ต้องจดัทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [ √ ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ
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ช่ือเรื่องนำาเสนอ  กำรซิงโครไนซ์คำำสั่งซ้ือลูกคำ้กับแผนกกำรจัดส่งสินค้ำ 

เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 
[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [ √ ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 
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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1. ลดข้ันตอนกำรทำำงำนกำรวำงแผนขนส่งสินค้ำให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน
2. สำมำรถวำงแผนกำรส่งสินค้ำล่วงหน้ำให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรกำรของลูกคำ้ ทำำให้เกดิควำมพึงพอใจของ

ลูกค้ำ

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1. กำำหนดวันจดัส่งเพื่อตอบสนองลูกค้ำได้รวดเรว็ทันที (Real Time)
2. อตัรำกำรส่งสินค้ำสำำเร็จตำมนัดหมำยลูกคำ้
3. ลดต้นทุนกำรจดัส่งสินค้ำ
4. ลดค่ำจำ้งกำรทำำงำนล่วงเวลำ (OT) 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [ √ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ √ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต



บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : กำรบริหำรและจัดกำรคำำสั่งซ้ือลูกค้ำกับแผนกำรจัดส่งสินคำ้

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
คลังสินค้ำและโลจิสตกิส์ เครือเวทโปรดักส์ มีหน้ำที่จดัเก็บสินค้ำและเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยกำรบริหำรและ

จัดกำรคำำสั่งซ้ือของลูกค้ำจำกฝ่ำยขำยในเครอืเวทโปรดกัส์ และจัดส่งสินคำ้ให้แม่นยำำตำมวันเวลำที่ลกูค้ำตอ้งกำร

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย
วิสัยทัศน์ (VISION) : เป็นองค์กรชั้นนำำดำ้นสุขภำพสัตว์ที่มีนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในเอเชียในปี 2567

พันธกิจ (MISSION) : 
1. มุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำร
2. มุ่งเน้นด้ำนสินค้ำที่มีนวัตกรรม
3. สร้ำง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ
4. สร้ำงสมดุล Stakeholder เพื่อควำมยั่งยืน

ค่านิยม ( VALUE) : VPG เพื่อนคู่คิด เพื่อผลกำรดำำเนินงำนทีด่ีข้ึนของลูกค้ำ

นโยบาย : เน้นคุณภำพสินคำ้และบรกิำรเป็นสำำคัญตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อผลกำรดำำเนินงำนที่ดีข้ึนของ
ลูกค้ำ

ข้ันตอนท่ีสำาคัญและวิธีปฎิบัติในข้ันตอนท่ีสำาคัญเหล่าน้ันได้ออกแบบ-พัฒนา-นำาไปปฎิบัติแล้วนำาไปสู่การป้องกันไม่ให้
ปัญหาเกิดซำ้า ยกระดับคุณค่าของผลการทำางานท่ีส่งมอบให้ลูกค้าได้ดีข้ึน
ปัญหาก่อนการปรับปรุงกระบวนการ

1. กำรส่งสินคำ้ประจำำวันไม่สำมำรถจองรถขนส่งสินค้ำในแต่ละวันได้ 
2. กำรส่งสินคำ้ไม่สำมำรถยืดหยุ่นได้ โดยต้องส่งสินคำ้ตำมตำรำงกำรส่งสินคำ้เท่ำน้ัน (ภำพที่ 1) ตำรำงกำรส่ง

สินค้ำในแต่ละสัปดำห์
3. ฝำ่ยขำยไม่สำมำรถทรำบไดว้่ำที่ ส่งออร์เดอร์ลูกคำ้มำให้ทำงฝ่ำยวำงแผนจัดส่งสินค้ำในแต่ละวันน้ัน สำมำรถ

เพิ่มจำำนวนสินค้ำและเพิ่มจำำนวนลูกคำ้ในกำรส่งสินค้ำได้อีกหรือไม่



4. ฝำ่ยขำยไม่สำมำรถจองรถล่วงหน้ำได้ ทำำให้ไม่สำมำรถจัดกำรกำรขนส่งกับลูกค้ำไดต้ำมควำมเหมำะสม เสียเวลำ
ในกำรประสำนงำนกลับไปกลับมำหลำยครั้ง

5. ฝำ่ยวำงแผนจดัส่งสินค้ำก็ไม่สำมำรถวำงแผนกำรจัดส่งสินคำ้ล่วงหน้ำได้ ทำำให้กำรวำงแผนจัดส่งสินคำ้ในแต่ละ
วันค่อนข้ำงยำกต่อกำรจดักำรรถขนส่งสินค้ำ ทำำให้กำรจัดกำรรถขนส่งสินนค้ำไม่เต็มประสิทธิภำพ

ภาพท่ี 1 ตำรำงกำรส่งสินค้ำในแต่ละสัปดำห์ของโลจิสติกส์

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติหลังการปรับปรุง

1.นำำข้อมูลกำรขนส่งเดิมมำวิเครำะห์ ครอบคลุมทั้งเรื่อง พ้ืนที่กำรส่ง รอบกำรส่ง ปริมำณกำรส่ง และควำมต้องกำ
รอื่นๆ ของฝ่ำยขำย

2.ออกแบบฟอร์ม “การจองสายรถขนส่ง” เป็นรำยวัน ในไฟล์ Excel (ภำพที่ 2) โดยรำยละเอียด แบ่งเป็น 4 สว่น
ดังน้ี



ส่วนที่ 1 นำ้ำหนักรวมทีจ่ัดส่ง
ส่วนที่ 2 สำยรถขนส่ง

-แบ่งสำยรถขนส่งออกเป็น 8 เส้นทำง 
-ในแต่ละเส้นทำง จะระบุเวลำกำรเดินรถช่วงเชำ้-บ่ำย และพื้นที่กำรจัดส่ง
-กรณีเส้นทำงใดไม่เดินรถจะระบุคำำวำ่ “หยุดเดินรถ”

ส่วนที่ 3 รำยละเอียดรถขนส่ง เลขทะเบียน นำ้ำหนักเต็มคัน นำ้ำหนักจองแล้ว นำ้ำหนักบรรทุกคงเหลือ
ส่วนที่ 4 รำยละเอียดกำรจดัส่ง ได้แก่ ระบุ ช่ือลูกค้ำ จังหวดั บริษัท/ผู้แทนขำย รำยกำรสินคำ้ นำ้ำหนัก 

และหมำยเหตุ รำยละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงฝ่ำยโลจิสติกสร์ับทรำบ

3. ฝำ่ยโลจิสติกส์นำำไฟล์ Excel "จองสำยรถขนส่ง" ไปวำงบน Google Drive และอนุญำติให้พนักงำนขำยและผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้ำถึงโดยแชร์ผ่ำน E-mail ของแต่ละท่ำน

4. ฝำ่ยขำยเข้ำไปจองรถลงใน Google Drive โดยระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยสำมำรถจองลว่งหน้ำได้นำนถึง
3 เดือน

5. ฝำ่ยโลจิสตกิส์วำงแผนกำรจดัส่งตำมรำยละเอียดที่พนักงำนได้เข้ำไประบุจองรถลงใน Google Drive

ภาพท่ี 2 ตัวอยำ่งไฟล์ Excel “กำรจองสำยรถขนส่ง”  ที่ฝ่ำยโลจิสติกสแ์ชร์บน Google Drive



ผลลัพท์หลังปรับปรุงกระบวนการ
1. กำำหนดวันจดัส่งเพื่อตอบสนองลูกค้ำได้รวดเรว็ทันที (Real Time)
2. อตัรำกำรส่งสินค้ำสำำเร็จตำมนัดหมำยลูกคำ้สูงถึง 99.71%
3. ลดต้นทุนกำรจดัส่งลงได้ 40% 
4. ลดค่ำจำ้งกำรทำำงำนล่วงเวลำ (OT) ได้ 100%

*********************************************


