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บทคัดยอ 

จากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการของธุรกิจผูใหบริการ
กิจกรรมโลจิสติกสนั้นมีภาวการณแขงขันท่ีสูงโดยที่ตองอาศัยหลายปจจัยในการสราง ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในเรื่องเทคโนโลยี เงินทุน  ทุนมนุษย เศรษฐกิจ  คูแขง  กลยุทธตางๆ ในการ
ใหบริการ  และทรัพยากรขององคกร  

จากกรณีศึกษางานคนควาไดพิจารณาเลือกหัวขอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการใหบริการของ
ศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑ    เน่ืองจาก  ปจจุบันการขยายตัวของประชากรและธุรกิจของโลจิสติกส  
ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลยีการส่ือสารตางๆ    มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  
ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการใหบริการของบริษัทผูใหบริการศูนยกระจายสินคายาและ
เวชภัณฑตองพัฒนาปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆเพื่อยกระดับการใหบริการและความพึงพอใจตอ
บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายยาและเวชภัณฑ  ตลอดจนความพึงพอใจของผูบริโภคสินคาประเภทนี้  เนื่องจาก
ในขณะนี้การพัฒนาและการปรับปรุงการใหบริการยังไมเปนท่ีพอใจและยังมีหลายปญหาท่ีซอนเรนอยูภายใน
ระบบโซอุปทานท้ังหมดซึ่งเชื่อวาถาคนหาสาเหตุของปญหาไดจะสามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ใหบริการจัดการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  ตลอดจนสามารถสรางมูลคาเพ่ิมตอธุรกิจ 

 
1.  วัตถุประสงคของการศกึษา 
 1.1. เพ่ือใหทราบปญหาของความลาชากระบวนการของรอบเวลาการสั่งซื้อ (Order Fulfillment 
Cycle Time) และคนหาแนวทางปฏิบัติและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ตนทุนท่ีเหมาะสม 
และการสงมอบ    สรางความเชื่อมั่น และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคา  
 1.2. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมภายในระบบตอซัพพลายเชนท้ังระบบ โดยคนหาวิธีการและนําองคความรูสู
ความเปนเลิศในการปฏิบัติการของศูนยกระจายสินคา 
 
2.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

2.1. ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารพัฒนาและนําเสนอการบริหารจัดการสมัยใหม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถการแข็งขันตลอดจนเกิดการยอมรับและเชื่อถือ
ตอการใชบริการและบริหารจัดการศูนยกระจายสินคา โดยท่ีนํานวัตกรรมความรูทฤษฎีการบริหารท่ีทันสมัย   
เชน  ระบบลีนโลจิสติกส   กรีนโลจสิติกส เปนตน  

2.2. ผลการจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นภายในศูนยกระจายสินคาของ
องคกร 

287



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

 2.3. ผลการศึกษาสามารถนําไปสูการกําหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ภายในศูนยกระจายสินคา 
กระบวนการหลักของการจัดการโซอุปทาน  (Supply chain management)  
           ผูท่ีเกี่ยวของในการจัดการโซอุปทานไดแก ผูจัดหาซึ่งมีตั้งแตผูจัดหา ระดับท่ี 1,2,3  ไปจนถึงผูผลิต
ในทุกระดับท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  ไปจนถึงลูกคารวมถึงลูกคาของลูกคาเจาหนี้ คูแขง และ
อื่นๆ ซึ่งผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายจะตองมีการจัดการความสัมพันธระหวางกันและกัน และมีความรวมมือซ่ึงกันและ
กันในทุกๆ เรื่องในเรื่องของการดําเนินงาน ตลอดทั้งระบบโซอุปทาน  ท้ังนี้การจัดการโซอุปทานยังมี
ความสําคัญอีกมาก   เนื่องมาจากเหตุผลดานการแข็งขัน และการสรางความไดเปรียบในการแข็งขันทาง
ธุรกิจ ไดแก การตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา การลดรอบเวลาของการสั่งซื้อ การสงมอบสินคาให
ลูกคา และการลดตนทุน รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการอยางตอเนื่อง 
 
Supply Chain Flows Model 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: Supply Chain Flows Model 
 

ท่ีมา : Supply Chain strategy 2002 by  Edward H.frazelle ,Ph.D   
 
3. วิธีการศึกษา 

3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้   คือพนักงานที่ปฏิบัติหนาท่ีภายในศูนยกระจายสินคา ยาและ

เวชภัณฑแหงหนึ่ง  โดยท่ีกลุมตัวอยางในการสอบถามโดยใชวิธีการสัมภาษณ   ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษานั้นไดทําการสุมตัวยางโดยอาศัยหลักการสุมแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจาก
พนักงานตามระดับความรับผิดชอบ ผูจัดการ หัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน 

 
 

 
Supplier 

 
 
Manufacturer 

 
Retailer 

 
Customer  

Wholesaler 

Integrated supply chain flow is Material Information and Money 
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3.2. เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการทํางานของพนักงานภายในศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑ 

ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษามาใชในการระบุสภาพปญหา  วิเคราะหสภาพ
ปญหาในการทํางาน  เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางาน  ซึ่งเปนการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งประกอบดวย 

1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางานภายในคลังสินคากรณีศึกษา (Document Data) ไดแก 
โครงสรางผังองคกร ขอกําหนดและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ชนิด และประเภทของสินคาท่ีนําเขาจัดเก็บ การ
จัดแผนผังศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑ 

2. การสังเกต (Observations)   เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุกหนวยงานภายในศูนย
กระจายสินคายาและเวชภัณฑ รวมถึงการสังเกตสภาพแวดลอมตางๆ ภายในบริเวณคลังสินคา          

3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยสํารวจขอเท็จจริงจาก 

3.3.1. การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางานภายในศูนยกระจายสินคายาและ
เวชภัณฑ ซึ่งเปนบริษัทกรณีศึกษา 

3.3.2. การสังเกต แบบไมมีสวนรวม   
3.3.3. การสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูปฏิบัติงานภายในศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑ 

โดยใชการคัดเลือกแบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแยกประเด็นการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

4.1. วิธีการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนภายในศูนยกระจายสินคา 
4.2. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับทัศนะของผูปฏิบัติงานภายในศูนยกระจายสินคา 

วิธีการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนภายในศูนยกระจายสินคา 
 ศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑท่ีเปนกรณีศึกษาเปนบริษัท ท่ีเรียกวา (Logistics service 

provider) คือ ผูใหบริการเปนศูนยกระจายสินคา ซึ่งไมไดเปนเจาของในสินคาเองโดยท่ีทําหนาเปนผูใหบริการ
ในการตรวจรับ จัดเก็บ รวบรวม กระจาย บริหารจัดการการเก็บเงิน ใหแก บริษัทผูเปนเจาของสินคา ซึ่ง
เรียกวา Principal โดยท่ีศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑท่ีเปนกรณีศึกษาแหงนี้ มีทําเลที่ตั้งอยูในเขตชาน
เมือง ถนนเสน บางนา – ตราด หางจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีระยะทางประมาณ 6 กม. โดยใชเวลาเดินทาง
จากสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 15 นาที และท่ีมีการออกแบบที่ทันสมัย อุณหภูมิการทํางานภายในศูนย
กระจายสินคาท่ี 25 องศาเซลเซียส ซึ่ง เปนการออกแบบท่ีคํานึงประสิทธิภาพการกระบวนการทํางานท่ีตอง
ตอบสนองระดับการใหบริการแกลูกคา และเพ่ิมความขีดสามารถในการแขงขัน    ท้ังนี้ในการปฏิบัติภายใน
ศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑ นั้น ผูวิจัยจะทําการแบงแยกการบริหารจัดการออกเปน 2 สวน 

1. การบริหารจัดการศูนยกระจายสินคาสวนที่ เปนสินคาและอุปกรณตาง  ๆ    (Physical 
management) คือ รายการสินคาคลังตาง ๆท่ีทําการจัดเก็บ อุปกรณเคร่ืองมือ ท่ีใชภายในศูนยกระจายสินคา
ยาและเวชภัณฑ ตลอดจน อุปกรณท่ีใชในการบรรจุ (Packing) 

2. การบริหารจัดการศูนยกระจายสินคาสวนท่ีเปน ขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ  ( Information  
management ) ของสินคาคลัง ( Inventory) โดยใชระบบคอมพิวเตอรบริหารจัดการขอมูลพ้ืนฐานท้ังหมด  
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ผานระบบที่เรียกวา   Enterprise   Resource  Planning  ( ERP ) ซึ่งศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑ
แหงนี้เลือกใช   โปรแกรม  SAP เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการขอมูลท้ังหมด   เชน 

• ขอมูลของสินคาแตละรายการ โดยท่ี บริษัทเจาของสินคา ( Principal ) ตองเปนผูแจงใหศูนย
กระจายสินคายาและเวชภัณฑเปดและกําหนดในระบบ  SAP กอนท่ีมีการตรวจรับสินคาและจัดเก็บ
สินคา เรียก   การเปด  Cleat  New  Master Item Requirement  โดยท่ีมีขอมูลรายละเอียดของ
สินคาแตละรายการ  เชน    รหัสสินคา  รายละเอียดสินคา   หนวยการจัดเก็บ    อุณหภูมิการ
จัดเก็บ    ราคาท่ีขาย  เปนตน 

• ขอมูลของของลูกคา  โดยที่ตองมีการกําหนดในระบบ SAP กอนท่ีมีการซ้ือขาย สินคา  เรียกวา   
Cleat New Customer   ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลของ ชื่อลูกคา    สถานท่ีสงสินคา  เง่ือนไขการ
ซื้อขายสินคา  เง่ือนไขระบบการชําระเงินและระบบการเงินตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เปนตน โดยท่ี บริษัท
เจาของสินคา ( Principal ) ตองเปนผูแจงใหศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑเปดโดยอยูใน
รูปแบบ ของแบบฟอรม ซึ่งตองผานการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตางๆกอนท่ีจะสงไปให 
แผนก สารสนเทศ ของ ศูนยกระจายสินคา ตอจากนั้น  ขอมูลจะถูกบันทึกเปนฐานขอมูลท่ี กําหนด
อยูในระบบ  SAP กอนท่ีมีธุรกรรม การซื้อขายเกิดขึ้น  

 
                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2: กระบวนการทํางานในศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑและคลังสินคา 
 
 
 
 
 
 
 

สงมอบสินคาใหบริษัทขนสง 
ชั่งนํ้าหนักและติดท่ีอยูลูกคา บรรจุภัณฑ 

ตรวจสอบความ 
ถูกตอง จายสินคาแบบแยกแตละบิล 

จายสินคาแบบรวมบิล 
จัดเก็บสินคาเขาจุด              
ที่กําหนด 

      สินคาแชเย็น 

การรับสินคา            ยา  คัดแยกสินคา 

อุปกรณการแพทย 

บันทึกเขาระบบ  SAP 

สงสินคาใหลูกคา บริษัทขนสงนําใบตอบรับสงคืนบริษัท 
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  Inbound                                                                                                        Outbound                                

 
 

          รูปท่ี 3: กระบวนการโซอุปทานของศูนยกระจายสินคา ยาและเวชภัณฑ 
 

กระบวนการปฏิบัติงานในศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑ 
การตรวจรับสินคา  (Receiving) 
ทุกครั้งท่ีมีการรับสินคานั้น  Principle จะตองแจงขอมูลรายการสินคา เรียกวา Delivery Order หรือ  

Picking list โดยท่ีตองแจงผานมายังแผนก ตรวจรับสินคา Goods Receive   กอนซึ่งใชวิธี การสงขอมูล ทาง
เครื่องแฟกซ หรือทาง อีเมล เพ่ือแจงใหทางแผนก ตรวจรับสินคา ไดรับทราบวามีรายการสินคาอะไรบางที่จะ
จัดสงเขามา โดยท่ีรายการสินคาทุกรายการที่จะจัดสงมานั้น ตองผานการเปด 
Master Item เปนท่ีเรียบรอยแลว ในการตรวจรับสินคาน้ัน รายการสินคาท่ีจะทําการตรวจรับนั้นตองมีการคัด
แยกสินคาตามชนิดของอุณหภูมิการจัดเก็บ ดังนี้ 

• สินคาท่ีตองควบคุมอุณหภูมิปกติ  ท่ี 25  องศาเซลเซียส   ซึ่งถูกเรียกวา  ยาแหง 

• อุณหภูมิ  2-8 องศา           ซึ่งถูกเรียกวา  ยาเปยก   

• อุณหภูมิ  -20  องศาเซลเซียส  ซึ่งถูกเรียกวา  ยาเปยก 
กระบวนการตรวจรับสินคา 
ในการตรวจรับสินคาของฝาย Goods receiving นั้น จะแบงแยกจุดตรวจรับสินคาออกเปน 2 จุด 

โดยแยกชนิดของอุณหภูมิการจัดเก็บ ท้ังนี้เพ่ือรักษาคุณสมบัติของสินคา และสรางความนาเชื่อถือแก บริษัท
เจาของสินคา ดังนี้ 

Manufacturing 
Local 

Principal 
ERP. 

 
Hospital 

DC. Mgt 
Customer mgt  

Order processing 
Receiving  

Pick & Pack 
Shipping mgt. 
Transport mgt 
Inventory mgt 

 
Based on SAP 

Manufacturing 
Oversea 

 
Clinic 

Drug Shop 
 

Customer 

Customer 

Customer 

Air  
Transport 

Truck  
Transport 

Information and Financial Flow Purchase Order. 

SO. 

 Financial Flow 

 Financial 
 Flow 

Service 
Transport 

Service 

Service 

                  D- bi t Soft ware  
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1.จุดตรวจรับสินคาท่ีมีอุณหภูมิปกติ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งทางศูนยกระจายสินคาเรียกวาจุดยาแหง 
2. จุดตรวจรับสินคาท่ีมีอุณหภูมิการจัดเก็บ 4 องศาเซลเซียส   และ -20 องศาเซลเซียส ซึ่งทางศูนย

กระจายสินคาเรียกวายาเปยก 
เพ่ือควบคุมอุณหภูมิโดยมีวัตถุประสงค  คือ  รักษาคุณสมบัติของตัวสินคานั้น  เนื่องจากเปนการ

ปองกันความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดผลเสียตอคุณสมบัติองสินคานั้นๆ ตลอดจนสรางความเชื่อถือแกบริษัทผูเปน
เจาของสินคา  ตอการปฏิบัติงานในสวนของการตรวจรับสินคาซึ่งตองถือวาเปนจุกแรกท่ีสินคาเขาสู
กระบวนการของศูนยกระจายสินคา 

องคประกอบในการตรวจรับสินคาของเจาหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติทุกครั้งในการตรวจรับสินคาทุกครั้ง  
จะตองไดรับเอกสารจากบริษัทเจาของสินคากอนทุกครั้ง  จึงจะสามารถทําการตรวจรับได  ดังนั้น  เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในขั้นตอนของการตรวจรับสินคา  ส่ิงท่ีเจาหนาท่ีตองใหความสําคัญ  
ประกอบดวย 

1.อุณหภูมิการจัดการของสินคา 
   - จัดเก็บท่ีอุณหภูมิปกติ 
   - จัดเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 
   - จัดเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
2. Catalog Number หรือ Item 
3. Lot Number หรือ Serial Number 
4. Expiry date ของสินคา ซึ่งมีความสําคัญตอการบริหารจัดการสินคาคงคลัง เชน วัคซีน สินคา
วินิจฉัยโรค เปนตน ซึ่งสินคาเหลานี้จะมีอายุ (Self Life) ท่ีถูกกําหนดมาจากโรงงานผลิต 

5. หนวยนับ เชน สินคาท่ีเปนกลอง   เปนขวด และเปนแผง   
6. ประเภทของสินคาหรือขอกําหนดเฉพาะของสินคานั้น เชน สินคาประเภทยาอันตราย หรือ 
ยาสลบที่เปนขวด เปนตน 

7. การตรวจสอบสภาพภายนอกของสินคาเชน สภาพกลองสินคามีสภาพชํารุด ฉีกขาด หรือมีรอย
ของการเปดมากอนหนานี้หรือไม ซึ่งในการตรวจรับสินคา ถาพบสินคาชํารุดแตกหักเสียหาย 
เจาหนาท่ีตรวจรับสินคาตองทําการแจงหัวหนางานพรอมลงลายชื่อรับทราบกับบุคคลผูมาสงสินคา
ทุกครั้ง ตอจากนั้นหัวหนางานจะทําการถายภาพเก็บเปนหลักฐานเพ่ือแจงกับ บริษัทผูเปนเจาของ
สินคาใหทราบเปนลําดับตอไป 

8. มูลคาของสินคาท่ีทําการตรวจรับ ในทางปฏิบัติจริงสินคาท่ีเขามา (Inbound) ในศูนยกระจาย
สินคาแหงนี้มี หลากหลายราคา ดังนั้นการตรวจรับสินคานั้นจะเปนการยากมากในเชิงปฏิบัติท่ี
จะตองทําการตรวจรับ 100% ของสินคาทุกรายการท่ีเขามาเพราะในการตรวจรับนั้นตองคํานึงถึง
เวลาในการตรวจรับดวย ดังนั้น เพ่ือปองกันความเส่ียงและเพ่ิมความแมนยําจึงไดมีการกําหนด
โดยยึดมูลคาเปนสําคัญวาในรายการสินคาท่ีมีมูลคาสูงจะตองทําการตรวจนับ 100% เพ่ือเปนการ
ประกันความเส่ียงในเรื่องของความแมนยํา 

9.ปริมาณของสินคา ในการตรวจรับสินคาทุกครั้งท่ีพบส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากเอกสาร Picking list ซึ่ง
เปนเอกสารประกอบการตรวจรับสินคาเจาหนาท่ีตรวจรับสินคาตองทําการแจงตอหัวหนางานทุก
ครั้งท้ังในสวนของสินคาขาดและเกินตลอดจนสินคาชํารุดเสียหาย  ตอจากนั้นหัวหนางานตองทํา
การแจงใหบริษัทเจาของสินคาทราบทุกคร้ัง  ในกรณีท่ีสินคาเกินใหแยกสินคาเพ่ือรอการยืนยัน
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จากบริษัทเจาของสินคาเพ่ือจะไดดําเนินการขั้นตอไป  หลังจากเจาหนาท่ีตรวจรับสินคาทําการนับ
สินคาเรียบรอยแลวหัวหนางานตองลงลายมือการรับสินคาจากผูสงสินคาทุกครั้งพรอมลงวันท่ีและ
เวลา   

สินคาท่ีเปนยาแหงท้ังหมดท่ีผานการตรวจรับสินคาแลวจะถูกจัดวางอยูในพ้ืนท่ีของ Staging area 
เพ่ือเปนจุดพักสินคาชั่วคราวกอนท่ีจะนําสินคาเขาไปจัดเก็บในสวนของ Bulk racking หรือ Location พ้ืนท่ีท่ี
จะนําสินคาไปเก็บ  

การรับสินคาท่ีมีการจัดเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 และ 20 องศาเซลเซียส  จะมีพ้ืนที่การตรวจรับสินคาท่ีมีการ
ควบคุมอุณหภูมิเปนพิเศษโดยท่ีรถบรรทุกสินคาทุกคันจะตองเขาจอดในพ้ืนท่ีการตรวจรับซึ่งทางศูนยกระจาย
สินคาจะมีการออกแบบเปนพิเศษโดยพื้นท่ีบริเวณท่ีทําการตรวจรับจะมีการควบคุมอุณหภูมิท่ี  15  องศา
เซลเซียส ซึ่งมีขนาด 30 ตารางเมตร  เมื่อนําสินคาลงจากรถแลวการตรวจนับสินคาจะตองกระทําอยาง
รวดเร็วเพ่ือรักษาคุณภาพของสินคา  หลังจากนั้นสินคาจะถูกนําเขาไปจัดเก็บตาม Location การจัดเก็บของ
แตละบริษัทผูเปนเจาของสินคาซ่ึงไดกําหนดไวแลว  และสําหรับสินคา      -20 องศาเซลเซียส ตองนําไปเก็บ
ท่ีหองเยือกแข็ง (Frozen) ทันที 

กลองบรรจุภัณฑของสินคาท่ีทําการตรวจรับ  

• สินคาท่ีตองควบคุมอุณหภูมิท่ี  4 องศาเซลเซียส  จะถูกบรรจุดวยกลองโฟมตามขนาดที่เหมาะสม
โดยตองมี Gal pack หรือ Blue pack ภายในกลองโฟมซึ่งจะตองไมมี น้ําแข็งแหง ( Dry Ice) ซึ่ง
อุณหภูมิภายในกลองโฟมน้ัน  จะตองมีความเย็นอยูจึงจะถือไดวามีความถูกตองในการตรวจรับ
สินคา  เนื่องจากอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญดังนั้นจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ 

• สินคาท่ีตองควบคุมอุณหภูมิท่ี  - 20 องศาเซลเซียส จะถูกบรรจุดวยกลองโฟมตามขนาดที่
เหมาะสมโดยตองมี  น้ําแข็งแหง (Dry Ice)  ภายในกลองโฟม เพ่ือรักษาอุณหภูมิท่ี -20 องศา
เซลเซียส  

ดังนั้น ทุกครั้งท่ีมีการตรวจรับสินคาเจาหนาท่ีจะตองตรวจเช็คสภาพภายในกลองสินคาเพ่ือใหแนใจ
วาการควบคุมอุณหภูมิมีมาตรฐานที่ถูกตอง  

ในการควบคุมการทํางานของการตรวจรับสินคานั้น  ไดมีการกําหนดมาตรฐานรอบเวลาในการตรวจ
รับสินคาเปนเวลา  24 ชั่วโมง โดยนับตั้งแตเวลาท่ีสินคายกลงมาจากรถนําสงสินคาจนกระท่ังคียขอมูลผลการ
ตรวจรับสินคาเขาสูระบบ SAP ซึ่งถือวาสินคาน้ันไดเปนสินคาคงคลัง (Inventory) พรอมท่ีจะขายไดทันทีเมื่อ
มีการส่ังซื้อเขามา ซึ่งขอมูลท่ีถูกบันทึกในระบบ SAP จะเปนระบบท่ีเชื่อมโยงขอมูลของระบบ SAP ซึ่งเปน
ขอมูล Real Time โดยทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของสามารถตรวจเช็คไดทันที (Visibility) ซึ่งถือวาส้ินสุดใน
กระบวนการ Inbound 

ขอมูลของสินคาท่ีถูกบันทึกในระบบ SAP มีดังตอไปนี้  

• Catalog Number  

• Lot  Number  

• Expiry Date 

• Location 

• Quantity 

• Unit 
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• Price 
กระบวนการจัดการใบส่ังซื้อสินคา (Order Processing)  

ชองทางในการส่ังซื้อสินคามี 5 ชองทาง   ดังตอไปนี้ 

• การเขียนรายการส่ังซื้อลงในใบสั่งของสงผานมายัง ( Customer  Care Center : CCC)  ซึ่ง
เรียกวาวิธี  By Order Form 

• บริษัทคูคาสงขอมูลการส่ังซื้อผานระบบ Aro  หรือเรียกวา By ARO 

•  ลูกคาสงขอมูลการส่ังซื้อผานระบบอินเตอรเน็ต หรือเรียกวา By EDI 

• บริษัทคูคาสงขอมูลการส่ังซื้อผานระบบโทรศัพท SMS หรือเรียกวา By SMS 

• บริษัทคูคาสงขอมูลการส่ังซื้อผานเครื่อง Palmtop หรือเรียกวา (By ECHO PLUS) 
เง่ือนไขในกระบวนการจัดการคําส่ังซื้อ   (Order Processing Process) 

• การปดรับ  Sale Order ในแตละวัน คือ 15.00 น  Sale Order  ท่ีสงมาหลังเวลาดังกลาว จะถูก   
ดําเนินการในวันรุงขึ้น  

• การปดรับ Sale Order ประจําเดือน คือ เวลา 12.00 น Sale Order  ท่ีสงมาหลังเวลาดังกลาว จะ  
ถูกดําเนินการในวันเปดระบบในเดือนถัดไป  

ขอมูลคําส่ังซื้อท้ังหมดจะถูกสงไปยังระบบ SAP ท่ีสํานักงานใหญ   ตอจากนั้นระบบ SAP จะสง
ขอมูลตอไปยังศูนยกระจายสินคาเพ่ือทําการพิมพเอกสารเพ่ือทําการหยิบสินคา (Picking Slip) ออกมาเปน
คําส่ังใหเจาหนาท่ีทําการหยิบสินคา ซึ่งใน Picking Slip จะมีขอมูลประกอบไปดวย 

• รหัสของบริษัทเจาของสินคา (Principal code)  

• รหัสของลูกคา (Customer code) 

• Catalog number ของสินคา 

• Lot number 

• Quantity Location Expiry Date 

• Unit 
ในการหยิบสินคานั้นจะมีการแบงออกเปนพ้ืนท่ีการจัดเก็บท้ังแบบเต็มกลองและไมเต็มกลอง

ตลอดจนแบงออกเปนอุณหภูมิการจัดเก็บซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการตามการมอบหมายตามผังองคกร 
สินคาท่ีทําการหยิบเรียบรอยแลวจะตองถูกตองตามท่ีระบุใน Picking Slip ซึ่งสินคาท่ีเปนชิ้นเล็ก ๆ 

เชน แผง  ขวด  หลอด  เปนตน  จะถูกใสในกระบะ  โดยสีของกระบะจะบงบอกถึงสถานที่สงปลายทาง  คือ  
กรุงเทพและตางจังหวัด  โดยกระบะจะถูกวางบนระบบสายพาน (Conveyer) ซึ่งจะถูกเคล่ือนท่ีไปจุดท่ีจะตอง
นํา Picking Slip ทําการสแกน เพ่ือใหระบบ Generation ออกมาเปน Invoice ซึ่งจะมีการตรวจเช็คความ
ถูกตองอีกคร้ังหน่ึงโยที่เมื่อผาน  ณ  จุดนี้แลวก็จะเปนขั้นตอนของการเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน  

• ใบรับรองในสวนของตัวสินคา   

• ใบเสนอราคา 

• สําเนาเอกสารใบส่ังซื้อของลูกคา เปนตน 
ซึ่งจะตองมีการเตรียมไวเรียบรอยแลว  เมื่อขั้นตอนของการเตรียมเอกสารเรียบรอยแลว  ขั้นตอน

ตอไปท่ีจะตองดําเนินการ คือ  การบรรจุภัณฑ  
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กระบวนการบรรจุภัณฑ  (Packaging Processing) 
ภายหลังจากผานการตรวจเช็คความถูกตองเรียบรอยแลวพนักงานคลังสินคาตองบรรจุสินคาลง

กลองโดยใชเครื่องรัดกลองสินคาและใชพนักงานเปนผูปดผนึกกลองสินคาโดยใชเทปใสที่มีตราชื่อของศูนย
กระจายสินคา  แลวจึงนํากลองสินคาท่ีปดผนึกเรียบรอยแลวไปชั่งน้ําหนักโดยที่ระบบคอมพิวเตอรจะทําการ
บันทึกขอมูลและพิมพขอมูลออกมา เรียกเอกสารนี้วา  ใบชั่งน้ําหนัก แลวจึงนําใบชั่งน้ําหนัก ท่ีไดนั้นปดผนึก
ท่ีดานบนของกลองสินคาในจุดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ท้ังนี้ใบชั่งน้ําหนักนั้นจะประกอบไปดวยขอมูล
ดังกลาว  ตอไปนี้ 

• ชื่อ  ท่ีอยู   ผูรับสินคา 

• ชื่อ  ท่ีอยู  ผูสงสินคา 

• เลขท่ีใบกํากับภาษี (Invoice Number) 

• น้ําหนักของสินคา หลังจากบรรจุเปนกลองเรียบรอยแลว 

• ขอระมัดระวังในการสงสินคา คําส่ังพิเศษ 

• อุณหภูมิการจัดเก็บสินคา 

• จํานวนกลองสินคาท้ังหมด 

• สายขนสงสินคา 
แยกประเภทของการบรรจุภัณฑออกเปน 2 ประเภท   
โดยแยกตามประเภทของอุณหภูมิการจัดเก็บสินคา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.  การบรรจุสินคาประเภทอุณหภูมิการจัดเก็บท่ี อุณหภูมิปกติ (25 องศาเซลเซียส) สินคาท่ีเปนหนวยนับ
ยอย เชน  ขวด แคปซูล  แผง   โดยการบรรจุสินคาลงในกลองกระดาษตามขนาดที่เหมาะสม  พรอมมีวัสดุกัน
กระแทกลงภายในกลอง เพ่ือไมใหสินคาภายในกลองเคล่ือนไหว และขณะเดียวกันตองนําสินคาใสถูก
พลาสติกใสพรอมรัดดวยสายยางรัดเพ่ือปองกันความเสียหายสินคาท่ีเปนลักษณะเต็มกลองไมไดมีการบรรจุ
ใสกลองกระดาษเพราะสภาพกลองเต็มก็สามารถปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากระหวางการขนสงได
เปนอยางดี 
2. การบรรจุสินคาท่ีตองควบคุมอุณหภูมิโดยแยกเปน 

2.1  สินคาควบคุมอุณหภูมิท่ี 2-8 องศาเซลเซียส จะตองใชกลองโฟมตามขนาดที่เหมาะสมกับสินคา
ตองใช Blue pack Gel pack บรรจุภัณฑลงไปในกลองตามปริมาณมากพอที่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิ
ภายในกลองโฟมใชตลอดระยะเวลาการขนสง 

2.2  สินคาควบคุณอุณหภูมิท่ี  - 20 องศาเซลเซียส จะตองใชกลองโฟมตามขนาดที่เหมาะสมกับ
สินคาท่ีบรรจุโดยใชทํานํ้าแข็งแหง (Day Ice) ใชปริมาณน้ําเหมาะสมบรรจุลงไปในกลองเพื่อท่ียังคงสามารถ
รักษาคุณภาพของสินคาท่ีทําการขนสงท้ังท่ีสามารถแนใจไดวาใสปริมาณของน้ําแข็งแหงท่ีใส มากพอที่ยังคล
เหลือในขณะที่สงสินคาถึงมือลูกคา 

กระบวนการคัดแยกและขนสงสินคา  (Consolidate and Shipping Processing) 
เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการบรรจุภัณฑแลว  สินคาจะถูกแยกไปตามสายการจัดสงท่ีระบุบนกลองสินคา

โดยการแยกออกเปนสายการขนสง  ซึ่งตองนํากลองสินคามาทําการคัดแยกและตรวจรับเพ่ือเปนการถายโอน
ความรับผิดชอบระหวางแผนกคลังสินคากับแผนกขนสงเพ่ือเปนการตรวจเช็คความถูกตองโดยการเซ็นรับ
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สินคาและมีการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบเมื่อแผนกขนสงรับสินคาผานการคัดแยกตามสายการขนสงแลวจะ
มีการจัดสงสินคาดังกลาว  โดยมีการกําหนดสายการขนสงแบงตามภูมิภาคดังตอไปนี้ 

• กรุงเทพและภาคกลาง 

• ภาคเหนือ 

• ภาคอีสาน 

• ภาคใต 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
1. สายการขนสงกรุงเทพและภาคกลาง 
    - รอบเวลาในการรับใบส่ังซื้อ 8.00 น. - 15.00 น. ของวันจันทร ถึงวันศุกร   
    - รอบเวลาในการจัดสงสินคา 07.00-17.00 น. ของวันจันทร ถึงวันศุกร 
การบริหารจัดการเครือขายการขนสงสินคาตางจังหวัดโดยแบงตามภูมิภาคดังกลาวมาแลวขางตน
ไดกําหนดใหมีการขนสงสินคาโดยเรียกวา  Line Haul ซึ่งเปนรถบรรทุกขนสงจากศูนยกระจาย
สินคาไปยังศูนยขนถายสินคาผานคลัง (Cross docking) ในแตละภูมิภาค  

2. เครือขายการกระจายสินคาของพ้ืนที่ภูมิภาคเหนือ 
- มีการใหบริการขนสง ในวันจันทร ถึง วันศุกร และวันเสาร 
- มีรถบรรทุก Line Haul จํานวน 4 เสนทางหลัก ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปาง   จังหวัด
พิษณุโลก และ จังหวัดนครสวรรค 

3. เครือขายการกระจายสินคาของพ้ืนที่ภูมิภาคอีสาน 
- มีการใหบริการขนสง ในวันจนัทร ถึง วันศุกร และวันเสาร 
- มีรถบรรทุก Line Haul จํานวน 3 เสนทางหลัก ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดรอยเอ็ด 

 4. เครือขายการกระจายสินคาของพ้ืนที่ภูมิภาคใต 
- มีการใหบริการขนสง ในวันจันทร ถึง วันศุกร และวันเสาร 
- มีรถบรรทุก Line Haul จํานวน 2 เสนทางหลัก ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และ จังหวัดสงขลา 

การจัดการเอกสารเซ็นตรับสินคา จากการสงมอบ    
 ในการสงมอบสินคาของแผนกขนสง  ทุกครั้งเจาหนาท่ีสงสินคาตองนําเอกสารสําเนาเอกสารชุด
ใบกํากับภาษี ท่ีผานการเซ็นรับสินคาของผูรับสินคาแลว  และแยกตนฉบับเอกสาร ชุดใบกํากับภาษี  
(Invoice) ใหแกผูรับสินคา ทุกครั้งท่ีนําสําเนาชุดใบกํากับภาษีท่ีผานการเซ็นรับของลูกคา กลับมายัง ศูนย
กระจายสินคารวบรวมและจัดเก็บเพ่ือเปนหลักฐานสงมอบ และ บันทึกขอมูลเขาสูระบบการ SAP เพ่ือเปน
การสรุปขอมูลการดําเนินงาน  
 
5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการรอบเวลาการส่ังซื้อของศูนย
กระจายสินคายาและเวชภัณฑ พบวาศูนยกระจายสินคามีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

การกําหนดสถานท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาจะตั้งอยูชานเมือง ซึ่งมีความสะดวกตอการรับและกระจาย
สินคาไปตามสายการจัดสง ตางๆ ทําใหงายตอบริหารการดําเนินงานไดดี  เนื่องจากสามารถลดปญหาท่ีเกิด
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จากการจราจรติดขัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจเปาหมายในการทํางานหนาท่ี
รับผิดชอบ และ กําหนดตัวชี้วัด (KPI) ของพนักงานแตละหนาท่ีความรับผิดชอบ    

มีการกําหนดวิสัยทัศน   คือ  มุงสูความเปนเลิศ ในการใหบริการ  ลดรอบเวลาในการส่ังซื้อ (Order 
Fulfillment Cycle Time) การบริหารจัดการตรวจรับ จัดเก็บ การจัดสงสินคาท่ี   และการสรางความสัมพันธท่ี
ดี กับ บริษัทผูเปนเจาของสินคา (Principal) ตลอดจนความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา และสรางขวัญกําลังใจตอ
พนักงาน 

เปาหมายในการทํางาน คือ   สรางความพึงพอใจตอบริษัทเจาของสินคา ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของพนักงาน   สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  โดยการสงมอบสินคาใหตรงเวลา 

อยางไรก็ตาม  แมวาศูนยกระจายสินคาจะมีมาตรการในการดําเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน  โดยการหาแนวทางในการแกปญหาของความลาชากระบวนการของรอบเวลาการสั่งซื้อ 
(Order Fulfillment Cycle Time) และแนวทางปฏิบัติและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายเพิ่ม
คุณภาพ ตนทุนท่ีเหมาะสม และการสงมอบ   การสรางความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
แกลูกคา ตลอดจนการสรางมูลคาเพ่ิมภายในระบบตอซัพพลายเชนทั้งระบบ โดยคนหาวิธีการและนําองค
ความรูสูความเปนเลิศในการปฏิบัติการของศูนยกระจายสินคา นั้น ศูนยกระจายสินคาคลังยาและเวชภัณฑก็
ยังคงมีกระบวนการทํางานท่ีผิดพลาดและตองหาแนวทางในการแกไขและปฏิบัติใหระบบบริหารรอบเวลาการ
ส่ังซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพ่ือยกระดับการใหบริการและสรางความพึงพอใจใหแกบริษัทผูเปนเจาของ
สินคา  ในสวนของลําดับขั้นตอนการประมวลคําส่ังซื้อ (Order Processing) และการบันทึกขอมูล เขาสูระบบ  
การหยิบสินคา  การสงมอบสินคา  ท้ังนี้สามารถสรุปปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษา ไดดังนี้ 

1. การบันทึกขอมูลมีความผิดพลาดในดานราคา รายการสินคา และจํานวนสินคา 
2. รายการสินคาท่ีมีปญหา ศูนยกระจายสินคาไมแจงแกบริษัทผูเปนเจาของสินคา (Principle) 
3. แผนกรับคําส่ังซื้อ ไมทําตามคําส่ังของบริษัทผูเปนเจาของสินคา 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวของในขั้นตอนของการประมวลคําส่ังซื้อไมสมบูรณ เชน ใบวิเคราะห ใบรับรอง            
เปนตน 

5. กระบวนการในการเตรียมเอกสารลาชา 
6. บริษัทผูเปนเจาของสินคาตองติดตามงานตลอดเวลา 
7. เจาหนาท่ีคลังสินคาหยิบสินคาผิด 
8. เจาหนาท่ีแผนกลูกสัมพันธไมสามารถตอบปญหาใหแกลูกคาไดทันทวงที 
นอกจากนี้  จากการศึกษายังทําใหผูศึกษาตระหนักวาการท่ีจะสรางระบบการจัดการของ  โซอุปทาน

ท่ีดีไดนั้นผูบริหารระดับสูงเปนสวนที่สําคัญ  เนื่องจากหากผูบริหารระดับสูงขาดวิสัยทัศน  มองภาพในมุม
แคบ  หรือไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการของศูนยกระจายสินคา  ยอมสงผลใหการพัฒนา
ศูนยกระจายสินคาเปนไปดวยความลาชาและขาดประสิทธิภาพ 

การศึกษาไดพบวาปญหาท่ีเกิดขึ้นยังคงเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกบริษัท
ผูเปนเจาของสินคา ( Principal) และลูกคา ดังนั้นการตระหนักถึงความสําคัญตอการแกไขปญหาและสราง
แนวทางปฏิบัติท่ีสามารถตอบสนองความพอใจและยกระดับการใหบริการ (Service Level)  
ขอเสนอแนะ 
1 .  กําหนดกลยุทธการบูรณาการจัดการความสัมพันธกับ ลูกค าและบริษัทผู เปน เจ าของสินค า                  
(Customer and Supplier Relationship Management Integration) 
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การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

- โดยการทําแบบสอบถามเพ่ือทําการสํารวจระดับความพอใจของลูกคา ตลอดจนสรางความสัมพันธ
ท่ีดีแกลูกคาทําใหสามารถลดความขัดแยงจากลูกคาอันเนื่องมาจากปญหาจากการสงมอบ เพ่ือสรางความ
เชื่อมั่นในการใหบริการ 

- สรางตัววัดประสิทธิภาพโดยกําหนดเปน KPI ของการใหบริการ ไดแก ความมั่นใจ การตอบสนอง
อยางรวดเรว็ (Quick Response) 
2. กลยุทธการทําอุปกรณบรรจุกลับมาใชใหม (Re- useable) 

การจัดสงสินคาท่ีตองควบคุมอุณหภูมินั้นตองใชกลองโฟมและ Gel pack เปนบรรจุภัณฑ ซึ่งเมื่อสง
มอบสินคาแลวผูศึกษาแนะนําวาควรนํากลองโฟมและ Gel pack นั้นกลับมายังศูนยกระจายสินคา เพ่ือเปน
การลดตนทุนและเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนการสรางมูลคาเพ่ิมจากกระบวนการของ
การบริหารจัดการศูนยกระจายสินคาและระบบของโซอุปทาน 
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