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การซิงโครไนซ์ค าสั่งซื้อจากลูกค้า
กับแผนกการจัดส่งสินค้า 

น าเสนอโดย

อริสรา ไชยวุฒิ
ผูจ้ดัการคลงัสินค้า

เครอืเวทโปรดกัส์
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ้างอิง

หวัข้อน าเสนอ

เครอืเวทโปรดกัส์
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1.บทสรปุของผูบ้ริหาร

VPG Value
“VPG เพื่อนคู่คิด…เพื่อผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นของลูกค้า

ด้วยสินค้าและบริการที่วัดผลได้ (ROI)”

• เป็น “PARTNER” กับลูกค้า ส่งมอบ “VALUE” ด้วย “CORE BUSINESS & DIVERSIFICATION”
• สร้างการรับรู้ “แบรนด”์ ทั้ง Offline และ Online
• ให้ความส าคัญกับ “บุคคลากร” พร้อมคืนก าไรสู่ “สังคม”
• ธุรกิจ “เติบโตและยั่งยืน”

เครอืเวทโปรดกัส์
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2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงาน

เรยีงจากซา้ยไปขวา : น.สพ.พรชยั, น.สพ.ธานินทร,์ น.สพ.ศกล, น.สพ.ศกัดิช์ยั

• เกี่ยวกับเรา : 
- เครือเวทโปรดักส์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538, ในปี 2564 เราครบรอบ 26 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 
- บริษัทแรกที่จดทะเบียน คือ บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด

• ทีมผู้ก่อตั้ง :
1. น.สพ. ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
2. น.สพ. ศกล โภคัย
3. น.สพ. พรชัย พงษ์ศาธิวัฒน์
4. น.สพ. ศักดิ์ชัย ชาญสิกขกร

• สถานที่ตั้ง :
- ส านักงานใหญ่ : 3300/121-124 ตึกช้าง อาคารบี ช้ัน 24 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพ 10900
- โรงงานผลิต    : บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด (ASP) 9 ม.2 ต.บึงคอไห 

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

• จ านวนบริษัทและส่วนงาน  : 16 บริษัท และ 4 ส่วนงาน

เครอืเวทโปรดกัส์



5

2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงาน (ต่อ)

เครอืเวทโปรดกัส์

16 บริษทั
4 ส่วนงาน
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2. ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์รและหน่วยงาน (ต่อ)

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรช้ันน าด้านสุขภาพสัตว์ที่มีนวัตนกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียในปี 2567

พันธกิจ (Mission)
• มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
• มุ่งเน้นด้านสินค้าที่มีนวัตกรรม
• สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ
• สร้างสมดุล Stakeholders เพื่อความยั่งยืน

เครอืเวทโปรดกัส์
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3. การเรียนรูค้วามต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 

ลูกค้าของกระบวนการ การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง คุณลักษณะด้านคุณภาพและดัชนีชี้วัด
ฟาร์มลูกค้า การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า โดยการโทรและส่งไลน์ไป

สอบถามจากลูกค้า
ความต้องการและความคาดหวัง ได้รับสินค้าตามเวลาที่นัด
ถูกต้องครบถ้วน

คุณลักษณะด้านคุณภาพ
-วันการส่งมอบที่แน่นอน
-ความถูกต้อง ครบถ้วน
KPI
-อัตราการส่งสินค้าส าเร็จตามนัดหมายถูกต้องครบถ้วน

ผู้ปฎิบัติงาน ฝ่ายขาย
-ฝ่ายขายคอนเฟิร์มวันการส่งมอบที่แน่นอนกับลูกค้าได้ทันที
-ฝ่ายขายสามารถจองคิวรถส่งสนิค้าได้ล่วงหน้า

ฝ่ายโลจิสติกส์
-สามารถวางแผนการจัดส่งได้ล่วงหน้า
-ประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

คุณลักษณะด้านคุณภาพ
-ลดเวลาการท างาน สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า
-ฝ่ายขายคอนเฟิร์มวันการส่งมอบที่แน่นอนกับลูกค้าได้ทันที
-ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
-ความถูกต้อง ครบถ้วน
KPI
-อัตราการส่งสินค้าส าเร็จตามนัดหมายถูกต้องครบถ้วน

เครอืเวทโปรดกัส์
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ชื่อหัวข้อเข็มมุ่ง เป้าหมาย
• อัตราการส่งสินค้าส าเร็จตามนัดหมายถูกต้องครบถ้วน 100%

ก าหนดดัชนีวัดผลหรือคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
• ดัชนีวัด :อัตราการส่งสินค้าส าเร็จตามนัดหมายถูกต้องครบถ้วน

อัตราการส่งสินค้าส าเร็จตามนัดหมายถูกต้องครบถ้วน = จ านวนที่ส่งสินค้าส าเร็จ (Inv.)  X 100
จ านวนที่ส่งสินค้าทั้งหมด (Inv.)

3. การเรียนรูค้วามต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ“ (ต่อ) 

เครอืเวทโปรดกัส์
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

รับออเดอร์

เปิดอินวอยส์ 

ส่งรายงานใบส่งสินค้า/ใบขึ้นของ

แยกสายรถ

ดึงข้อมูลอินวอยส์ลงโปรแกรมERP

จัดสินค้าตามใบบันทึกการจัดส่งสินค้า 

เครอืเวทโปรดกัส์
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

เครอืเวทโปรดกัส์

ปัญหาที่เกิดข้ึนในอดีต
1. บริหารรถไม่ทันเกิดสินค้าค้างส่ง เลื่อนส่งในรอบถัดไป
2. ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ได้ตามที่ฝ่ายขายนัดลูกค้าไว้
3. เกิดค่าใช้จ่ายจ้างรถขนส่งนอก
4. ส่งสินค้าผิดที่ (กรณีเปลี่ยนสถานที่จัดส่ง เช่น บ้าน ฟาร์ม)
5. เกิดค่าใช้จ่ายเปิด OT พนักงานคลังสินค้า(นอกเวลา),พนักงานส่งสินค้า(วันหยุด)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

เครอืเวทโปรดกัส์

รับออเดอร์ / จองสายรถ

วางแผนส่งสินค้าตามข้อมูลในGoogle Drive

ส่งรายงานใบส่งสินค้า/ใบขึ้นของ

เปิดอินวอยส์ 

ดึงข้อมูลอินวอยส์ลงโปรแกรมERP

จัดสินค้าตามใบบันทึกการจัดส่งสินค้า 

สร้าง sheet ใน Google Drive ชื่อว่า “จองสายรถขนส่ง 
Logistics Vet Product Group”
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

ขั้นตอนที่ 1 พนักงานขายเข้าไปจองรถลงใน Google Drive

เครอืเวทโปรดกัส์

1.1 โลจิสติกส์สร้าง sheet ใน Google Drive ชื่อว่า “จองสายรถขนส่ง Logistics Vet Product Group”

1.1 โลจิสติกส์สร้าง sheet 
ใน Google Drive ชื่อว่า 

“จองสายรถขนส่ง Logistics 
Vet Product Group”
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 

เครอืเวทโปรดกัส์

1.2 เลือก Sheet แผ่นงานที่ชื่อว่า "แผนขนส่ง" (แผ่นละ1เดือน)

1.2 เลือก Sheet แผ่นงานที่ชื่อว่า 
"แผนขนส่ง" (แผ่นละ1เดือน)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ (ต่อ) 

1.3 ฝ่ายขายเลือกเส้นทางจัดส่ง ที่ผ่านร้านของลูกค้า (มีอยู8่เส้นทาง) 

เครอืเวทโปรดกัส์
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ (ต่อ) 

เครอืเวทโปรดกัส์

1.5 ตรวจสอบ
น้ าหนักคงเหลือ 

1.6 ถ้ามีน้ าหนักเหลือเพียงพอ 
สามารถจองได้เลย โดยใส่
(ลูกค้า/จังหวัด/บริษัท/
รายการสินค้า/น้ าหนักสินค้า/
หมายเหตุ)

1.8 การจองรถเหมาคัน แจ้งล่วงหน้า 5-7 วัน
1.9 จองให้แล้วเสร็จก่อน 15:30น. 

1.3 เลือกเส้นทางจัดส่ง ที่ผ่านร้านของลูกค้า

1.4 เลือก
วันส่ง

1.7 กรณีพบว่าน้ าหนักไม่
พอ
- ขอเลื่อนส่งฟาร์มอ่ืน
- ขอสลับรถที่ใหญ่กว่า
- อนุมัติจ้างรถส่งด่วน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ 2 โลจิสติกส์วางแผนการจัดส่งจากออเดอร์ที่พนักงานขายเข้าไปจองรถลงใน Google Drive
ขั้นตอนที่ 3 โลจิสติกส์ตรวจสอบเอกสารและจัดเตรียมสินค้า

เครอืเวทโปรดกัส์
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ 4 พนักงานขนส่งสินค้า ส่งมอบสินค้าตามแผนการจัดส่ง
4.1 พนักงานส่งสินค้าวางแผนการเดินทางเส้นทางการเดินรถตามแผนที่ก าหนด
4.2 พนักงานส่งสินค้าปฏิบัติตามกฎของลูกค้าอย่างเคร่งครัด **ห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด เช่น

เครอืเวทโปรดกัส์



เครอืเวทโปรดกัส์

4.2 พนักงานส่งสินค้าปฏิบัติตามกฎของลูกค้าอย่างเคร่งครัด **ห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด(ต่อ)

18

5. กระบวนการและวิธีปฏิบติัท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ (ต่อ) 
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ท่ีได้รบั

ปี 2563
สามารถส่งสินค้า
ได้ตามเป้าหมาย

99.90%

เครอืเวทโปรดกัส์

ปี 2564
สามารถส่งสินค้า
ได้ตามเป้าหมาย

99.94%
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6. การวดัและวิเคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ท่ีได้รบั (ต่อ)

ประโยชน์ที่ได้รับ
• ส่งได้ตามนัด ความพึงพอใจลกูค้าเพิ่มขึ้น(แบบสอบถามความพึงพอใจ)

• ประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าเพิม่ขึ้น
• ส่งสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วน
• ลดเวลาการปฏิบัติงาน
• ลดค่าใช้จ่ายการจ้างรถขนส่งนอก (KPI)

เครอืเวทโปรดกัส์
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7. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. ด้านบุคลากรขององคก์ร

พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการในการท างานเบบบูรณการเชิงรุก เพื่อให้ฝ่ายขายทราบ
ถึงสถานะการจัดส่งสินค้า ที่มีความชัดเจนในวันและเวลาที่สินค้าจะถึงมือลูกค้า

2. ด้านเทคโนโลยี

เนื่องจากปัจจุบันได้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างานให้ง่ายขึ้น ทางองค์กรได้น า Google Drive มาใช้ในการ “ซิงโครไนซ์ค าสั่งซื้อจากลูกค้ากับแผนก
การจัดส่งสินค้า” จากการน า Google drive มาใช้ท าให้การวางแผนการจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และลดเวลาในการท างาน

เครอืเวทโปรดกัส์
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7. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน (ต่อ) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
3. ด้านการสื่อสาร

ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลมีความชัดเจนและครอบคลุม ท าให้การวางแผนในการจัดส่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถถวางแผนการจัดส่งล่วงหน้าได้

4. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
บ่อยครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหารายวันที่เกิดขึ้นกับลูกค้า สินค้า การบริการ ความเข้าใจในตัวปัญหา การ

ก าหนดทางเลือกในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ปัญหาทีเคยแก้ไขไม่ถูกวิธีและไม่ถูกจุดได้รับการแก้ไขได้อย่างถูกวิธี 
และสามารถรู้เท่าทันปัญหาก่อนการวางแผนการจัดส่งสินค้า ท าให้การวางแผนการจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ

เครอืเวทโปรดกัส์
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7. ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ และความยัง่ยืน (ต่อ) 

ความยั่งยืนขององค์กร
• มีความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศน์การท างาน ที่แทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรม

องค์กร

• มีความซื่อสัตย์และความโปร่งใสขององค์กร ที่ใช้ในการติดต่อการสื่อสารไปยังลูกค้า เพื่อสร้าง
ความไว้ใจ และความเชื่อถือให้เกิดตามมา

• มีการวางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้เกิดขึ้นในระยะยาว

• พนักงานเข้าใจถึงวิธีการท างานเป็นทีม และท างานร่วมกันเป็นอย่างดี

เครอืเวทโปรดกัส์
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8. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไข

เครอืเวทโปรดกัส์

ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ส่งไม่ได้ตามวันนัด แนวทางในการแก้ไข

ข้อปฏิบัติหรือขั้นตอนของการส่งสินค้าแต่ละ
ฟาร์มมีหลายขั้นตอนแตกต่างกัน จึงท าให้
ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนได้

รถเสียระหว่างการจัดส่งสินค้า

เปลี่ยนสถานที่จัดส่งเนื่องจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19 และ ASF

ลดจ านวนฟาร์มที่ส่งโดยการเลื่อนส่งฟาร์มที่ไม่รีบ
ใช้สินค้าในวันถัดไป

-เช็คความพร้อมของรถขนส่งทุกเช้าก่อน
ออกส่งสินค้า

-เตรียมรถส ารองเผื่อกรณีฉุกเฉิน

ให้ฝ่ายขายประสานงานกับลูกค้า
เรื่องจุดรับ-ส่งสินค้าที่แน่นอน
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ภาพแสดงรายการสินค้าค้างส่งเนื่องจากรถเสีย จ านวน 6 Invoices ของเดือน พฤษภาคม  2564

เครอืเวทโปรดกัส์

8. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไข (ต่อ)
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9. ความท้าทายต่อไป 

• ในกระบวนการนี้ยังสามารถปรับปรุงหรือต่อยอดได้อีกคือ ใช้สแกนคิวอาร์โค๊ด (QR Code) 
ในการจองสายรถ

• ช่องการกรอกข้อมูลจังหวัดที่ส่ง ใช้วิธี Search แทนการพิมพ์ ให้ข้อมูลชื่อจังหวัดขึ้นให้เลือก

• ช่องการกรอกข้อมูลบริษัท/ผู้แทนขาย ใช้วิธี Search แทนการพิมพ์  ให้ข้อมูลชื่อบริษัท/
ผู้แทนขายขึ้นอัตโนมัติ

• สามรถตั้งค่าการล็อคค าผิดได้ และข้อความที่ย้อนแย้งกัน

• จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เช่น ข้อจ ากัดของลูกค้าแต่ละฟาร์ม

• จัดท าคู่มือการจองสายรถ

เครอืเวทโปรดกัส์
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10. เอกสารอ้างอิง

เครอืเวทโปรดกัส์
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ถาม - ตอบ

เครอืเวทโปรดกัส์


