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เจตนารมณของการจัดทำคูมือน้ี

 ทามกลางความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วแทบตามไมทัน ท้ังปจจัยแวดลอมดานการบรหิารธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน วัฎจักรผลิตภัณฑ

ท่ีส้ันลง ตกรุนในเวลาอันส้ัน วงการอุตสาหกรรมกำลังสงเสริมและสนับสนุนการสรางประสิทธิภาพ ดานโลจิสติกส และการจัดโครงสรางการบริหารหวงโซ

อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) เพ่ือใหธุรกิจอยูรอดในภาวะ การแขงขันกับนานาประเทศสูง และเพ่ือยกระดับคุณคาขององคกร ในยุคท่ีตองการ 

ความรวดเร็ว และประสิทธภิาพอยางมาก เชนปจจุบันน้ี การท่ีจะทำใหกลไกการทำงานของการบริหารหวงโซอุปทาน โลจิสติกสเปนไปอยางมีประสทิธผิลน้ัน

สิ่งที่ขาดเสยีมิไดก็คือ การปรับตัวรับมือไดอยางยืดหยุนตอความผันแปรของปจจัยตางๆ นอกเหนอืจากการบริหารจัดการ และการสรางศักยภาพในการ

ปรับปรุงใหกับหนางานใหแข็งแกรง มีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง เปนท้ังผูนำและผูทำการปรับปรุงเอง ซ่ึงหมายถึง ศักยภาพหนางานขนสงกระจายสินคา 

 จากความตระหนักรูดังกลาวนี้ สถาบันระบบโลจิสติกสแหงประเทศญี่ปุน (JAPAN INSTITUTE OF LOGISTICS SYSTEM : JILS) จึงกอตั้ง

คณะกรรมการกระตุนการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาข้ึน เม่ือเดือนมีนาคม ป 2006 (พ.ศ. 2549) และดำเนินกิจกรรมมาอยางตอเน่ือง ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ 

ก็คือ เม่ือเดือนเมษายน ป 2007 (พ.ศ. 2550) ไดจัดทำ คูมือสงเสริมการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาข้ึนมา เพ่ือเปนส่ือจุดประกายการปรับปรุงหนา

งานขนสงกระจายสินคา

 ในคูมือนี้ แบงกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาออกเปน 4 ขั้นตอน เรยีกวา วัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว 

เพ่ือนำพาใหดำเนนิกิจกรรมตามวัฎจักรดังกลาว และเผยแพรใหเห็นความสำคัญของการปรบัปรงุหนางานขนสงกระจายสนิคาใหวงการอุตสาหกรรมไดรบั

ทราบกันอยางกวางขวาง

 เพ่ือตอบสนองตอกระแสน้ี คณะกรรมการกระตุนการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสนิคาไดทวีการผลักดันสงเสริมกิจกรรมโดยจัดทำ คูมือสงเสริม

การปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา (ฉบับปรับปรุง) ข้ึนมา

 ใชการแนะนำใหทำกิจกรรมปรับปรุงตามวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว เปนแกนหลัก และไดเพิ่มเช็คลิสทประเมินหนางานกับตัวอยางการ

ปรับปรุงภาคปฏิบัติเขาไปดวย

 คูมือนี้พรั่งพรอมไปดวยเช็คลิสทตางๆ เชน เช็คลิสทวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว เช็คลิสทการคนหาปญหา ที่มีวัตถุประสงคใหสามารถ

ตรวจวินิจฉัยดวยตนเองวา ระดับของหนางานขนสงกระจายสนิคาของบริษทัตนเอง หรือจุดทำงานของตนเองเปนอยางไรบาง สำรวจจุดแข็ง จุดออน เพ่ือ

เช่ือมโยงสูกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา การวินิจฉัยความกาวหนาในวิชาชีพ (Carrier up diagnosis) ท่ีมุงหวังใหเกิดความตระหนักรูอยาง 

ท่ีสังคมมองถึงจุดแข็ง จุดออน ของปจจัยสำคัญๆ ดานขีดความสามารถท่ีจำเปนตองมีสำหรับกลุมผูนำท่ีจะเปนตนแบบการปรับปรุงหนางานขนสงกระจาย

สินคา นอกจากน้ัน ยังเต็มเปยมไปดวยส่ือสะกิดความคิดเพ่ือเสริมสรางศักยภาพหนางานขนสงกระจายสินคาใหแข็งแกรง 

 โปรดนำไปใชประโยชนท้ังในการต้ังขอสงัเกตเพ่ือนำไปสูการทำกิจกรรมปรบัปรงุหนางานขนสงกระจายสนิคา การแกปญหาดำเนนิกิจกรรมปรับปรงุ 

ในภาคปฏิบัติ ใหกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคากาวสูระดับสูงข้ึน และเพ่ือพัฒนาตนเอง

คูมือที่จัดทำโดย สถาบันระบบโลจิสติกสแหงประเทศญี่ปุน (JAPAN INSTITUTE OF LOGISTICS SYSTEM : JILS) นี้ นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง

สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออกฯ) จึงไดแปลเปนภาษาไทยและจัดพิมพเปนรูปเลม เพื่อเผยแพรใหกับสมาชิก และผูสนใจท่ัวไป



สารบัญ - เกี่ยวกับการใชประโยชนคูมือนี้ -

คำนำP1

 นิยามเกี่ยวกับการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาในคูมือนี้  พรอมกับระบุผลสัมฤทธิ์และผลกระทบที่การปรับปรุงหนางานขนสงและกระจาย

สินคามีผลตอการสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจใหแข็งแกรง และยกระดับคุณคาธุรกิจ

การจำแนกประเภทของงานP2

 จำแนกออกเปน 3 ประเภทงาน คือ โลจิสติกส การขนสงกระจายสินคา งานลำเลียงสินคา งานประเภทหนึ่งที่เปนองคประกอบ “ของโลจิสติกส คือ 

การขนสงกระจายสินคา ซึ่งในงานการขนสงกระจายสินคา มีงานหลักและงานปลีกยอยภายในศูนยกระจายสินคา เรียกวา งานลำเลียงสินคา” ในคูมือฉบับนี้

จัดความสำคัญของการปรับปรุงงานลำเลียงสินคา ใหเปนการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา

วัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัวP4

 ขั้นตอนการนำกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาสูภาคปฏิบัตินั้น แบงออกเปน 4 สวน คือ การตั้งขอสังเกตและการจับประเด็นปญหา 

(Mind) กิจกรรมปรับปรุง (Improve) การแบงปนขอมูลขาวสารและการขยายผลไปยังสวนงานอื่น (See) การประเมินผลและใหรางวัล (Award) ซึ่งถือ

เปนวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว

เช็คลิสทวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัวP6

 คือ สิ่งที่ใหทานนำไปตรวจสอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่สำนักงานไดรวบรวมมา โดยกลุมเปาหมายคือ สายการบังคับบัญชาสมาชิกกลุมยอยที่

ดำเนินการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา เพื่อสำรวจวาในวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัวที่ไดระบุไวในคูมือสงเสริมการปรับปรุงหนางานขนสง

กระจายสินคานี้ มีกระบวนการใดในวัฎจักรนี้มีจุดออน จุดแข็งอยางไร

ประเด็นปญหาที่พบบอยในหนางานขนสงกระจายสินคา และตัวอยางแนวทางการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงP8

 เกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ควรแกไขเพื่อหนางานขนสงกระจายสินคานั้น ไดยกตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุง โดยแยกเปนแตละ 

ลักษณะงานเปาหมายกับสาเหตุหลักๆ ของประเด็นปญหา และไดแบงขั้นตอนตามวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว 4 ขั้นตอน ไดแก การตั้งขอสังเกต 

การสำรวจประเดน็ปญหา (Mind) กิจกรรมปรบัปรุง (Improve) การแบงปนขอมูลขาวสาร การขยายผลไปยงัสวนงานอ่ืน (See) ประเมินผล ใหรางวัล (Award)

 รายละเอียดการปรับปรุงตามลักษณะงานเปาหมายนั้น ไดระบุไวในคอลัมนของประเภทงานแตละประเภท สวนรายละเอียดการปรับปรุงตามสาเหตุ

หลักๆ ของประเด็นปญหา ไดระบุมุมมองการต้ังขอสังเกต-การสำรวจและจับประเด็นปญหาไวเปนสีตางๆ สามารถดูรายละเอียดการปรับปรุงได

 ตัวอยางแนวทางการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา ที่ระบุไวในคูมือนี้ เปนเรื่องตัวอยางที่มักพบบอยๆ ซึ่งไมครอบคลุม

เนื้อหาสาระการปรับปรุงท้ังหมด กรุณานำไปใชเปนขอมูลเพื่อการตั้งขอสังเกตในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงและกระจายสินคา

เช็คลิสทเพ่ือคนพบปญหาP12

 เปนเช็คลิสทที่ตองการใหทานนำไปสำรวจประเด็นปญหาในการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาของบริษัททาน ซึ่งกลุมเปาหมายคือ สายการบังคับ

บัญชาสมาชิกกลุมยอยที่ดำเนินการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา พรอมทั้งใหทานไดตรวจสอบจุดแข็ง จุดออนของบริษัททาน ดวยการเปรียบเทียบ

กับขอมูลที่ทางสำนักงานไดเก็บรวบรวมมา

ความสามารถที่จำเปน (ความสามารถหลัก) สำหรับผูนำ (Leader) การปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา : ความสามารถ 
วางแผนปรับปรุง-ขับเคลื่อน/ผลักดันใหกาวหนาP14

 มีเนื้อหาเกี่ยวกับขีดความสามารถที่ผูนำดานปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาจำเปนตองมี และรายละเอียดของความสามารถนั้นๆ ซึ่งมีกลุม

เปาหมายคือ ตัวบุคคลท่ีดำเนินการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา

ประเด็นปญหาที่พบบอยในหนางานขนสงกระจายสินคาและตัวอยางแนวทางการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง VISUAL
SAMPLEP15

 เปนการรวบรวมกรณีตัวอยางเปนแบบรูปวาด (Visual sample) สวนหนึ่ง โดยนำมาจากเนื้อหารายละเอียดของมาตรการการปรับปรุงที่ไดกลาวไวใน

ประเด็นปญหาที่พบบอยในหนางานขนสงกระจายสินคาและตัวอยางแนวทางการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง กรุณานำไปใชเปนขอมูลเพื่อการตั้งขอสังเกต

เพ่ือดำเนินกิจกรรมปรับปรุง
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การปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาคืออะไร

 การปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา คือ การปรับปรุงอยางตอเนื่องที่พนักงานทุกคนมีสวนรวม เปนการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานหลัก และงานรองภายในศูนยกระจายสินคา ไดแก การขนสง รับสินคาเขาคลัง ตรวจสอบสินคา คัดแยก เก็บรักษา 
จัดสินคาตามรายการ (Picking) บรรจุหีบหอ ลำเลียง จัดเรียง จายสินคาออกจากคลัง จัดสงถึงที่หมาย ซึ่งปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน
เนื้องาน รวมถึงกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับ CS (Customer Satisfaction : ความพึงพอใจของลูกคา) พรอมทั้งยกระดับ 
ES (Employee Satisfaction : ความพึงพอใจของพนักงาน) 

ประสิทธิผลที่ไดจากการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา

[ยกระดับ CS·ES]
 • ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน • ลดตนทุนการทำงาน • ยกระดับคุณภาพการขนสงกระจายสินคา
 • ยกระดับความแมนยำในการควบคุมตัวสินคา • ยกระดับความปลอดภัย • ลดภาระใหสิ่งแวดลอม

ผลกระทบจากการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา

 จากผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา ทำใหแกไขปญหาตางๆ ของการขนสงกระจายสินคาได ชวย
สรางประสิทธิภาพดานโลจิสติกส สงผลใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจเพิ่มข้ึน และสามารถยกระดับคุณคาองคกร
ไดจริง

คำนำ
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การจำแนกประเภทของงาน
 คูมือนี้จำแนกประเภทของงานออกเปน 3 หมวด ไดแก โลจิสติกส การขนสงกระจายสินคา และงานลำเลียงสินคา ถือวาการขนสงกระจายสินคา เปนหมวดงานหนึ่ง

ที่เปนองคประกอบของโลจิสติกส ซึ่งในหมวดงานการขนสงกระจายสินคานั้น มีงานหลักและงานรองท่ีเกิดข้ึนภายในศูนยกระจายสินคา เรียกงานเหลานี้วา งานลำเลียงสินคา

 คูมือนี้จัดตำแหนงของการปรับปรุงงานลำเลียงสินคา (สวนที่เปน           หัวขอศูนยกระจายสินคาในแผนภูมิดานลาง) ใหเปนการปรับปรุงหนางานขนสงกระจาย

สินคา



• 3 •

โลจิสติกส

ขอบเขต 
ขอบเขตครอบคลุมตั้งแตการวางแผนและพัฒนา, ผลิต, ขนสงกระจาย

สินคา การตลาด  การขาย

กลุมงาน 
วางแผนและพัฒนา, จัดหาและจัดซื้อ, ผลิต, ขนสงกระจายสินคา, 

การตลาดและการขาย 

แผนกที่
เกี่ยวของ

เปนการประสานงานกับทุกสวนงาน (ประสานงานกับซัพพลายเออร 

และบริษัทคูคา) 

บทบาท
หนาที่

ระดับบริการ, วางแผนฐานผลิต, กำกับดูแลรายรับและกำไร, วางแผนสง,

วางแผนสินคาคงคลัง เปนตน 

การขนสงกระจายสินคา

ขอบเขต 
ขอบเขตครอบคลุมกระบวนการและภารกิจดานขนสงกระจายสินคา

หลายๆ หมวด

กลุมงาน 

ควบคุมดูแลการรับคำสั่งซื้อและการสั่งซื้อ, ควบคุมดูแลการขนสง

และจัดสงถึงที่หมาย, ควบคุมสินคาคงคลัง, ควบคุมการทำงาน,

ควบคุมการบรรจุหีบหอ

แผนกที่
เกี่ยวของ

แผนกโลจิสติกส/ขนสง-จัดสง

บทบาท
หนาที่

ลดตนทุน , ยกระดับความแมนยำ, ลดเวลาการขนสงกระจายสินคา,

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  ฯลฯ

ขนสงกระจายสินคา

ขอบเขต
ทำงานสำเร็จเสร็จสิ ้นดวจุดปฎิบัติงาน (หนางาน) แหงเดียว, 

กลุมงานยอยเปนกลุมเปาหมาย 

กลุมงาน 

ขนสง, รับสินคา, ตรวจรับเขา, เก็บรักษา, จัดหมวดหมู, Picking, 

Packing, ขนยาย, ขนสินคาขึ้นรถ, ตรวจสอบสินคาเพื่อสงมอบ, 

จายออก, จัดสง

แผนกที่
เกี่ยวของ

ศูนยกระจายสินคา

บทบาท
หนาที่

ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน, ลดตนทุนการทำงาน, ยกระดับ

คุณภาพการขนสงกระจายสินคา, ยกระดับความแมนยำในการควบคุม 

ตัวสินคา, ยกระดับความปลอดภัย, ลดภาระใหสิ่งแวดลอม

[การจำแนกประเภทของงาน] 
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วัฏจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว
 วัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว แบงข้ันตอนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาออกเปน 4 ขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนมีกิจกรรมปรับปรุง

ที่เหมาะกับขั้นตอนนั้น ๆ

 คูมือนี้สงเสริมใหนำกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาไปดำเนินการ และขยายผลตามวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว การปรับปรุงหนางานจะเปน

ตัวจุดประกายใหเราตั้งขอสังเกต จับประเด็นปญหา และดำเนินกิจกรรมปรับปรุงเพื่อแกไขประเด็นปญหาเหลานั้น เมื่อไดผลสัมฤทธิ์ก็นำมาแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันและ

ขยายผลไปยังสวนอื่นๆ สิ่งสำคัญคือ การสรางสิ่งที่จะเชื่อมโยงใหเกิดการตั้งขอสังเกต การจับประเด็นปญหา นำไปสูการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา

จนเปนกิจวัตรอยูตัว ดำเนินการควบคูไปกับการประเมินผลงานและการชมเชยใหรางวัลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเชื่อมโยงไปสูการปรับปรุงที่ทวีผลยิ่งขึ้น

[ตั้งขอสังเกต • จับประเด็นปญหา] Mind

[กิจกรรมปรับปรุง]
Improve

[แบงปนขอมูล • ขยายผลไปสวนอื่นๆ] See

[ประเมินผล • ใหรางวัล]
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การต้ังขอสังเกต การสำรวจประเด็นปญหา (Mind) :
 เปนขั้นตอนการสำรวจ ในนสภาพท่ียังไมไดทำกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาโดยทำความ

เขาใจถึงความจำเปนของการปรับปรุง จับประเด็นปญหาไดวา มีปญหาอยูที่ใด ซึ่งขั้นตอนตองการสรางจุด

พลิกผันที่นำไปสูกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา

กิจกรรมปรับปรุง (Improve) :
 เปนขั้นตอนลงมือปฏิบัติกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาดวยวัฎจักร PDCA Cycle ที่ผาน

การตั้งเปาหมายท่ีถูกตองเหมาะสม และการจับประเด็นไดอยางมีแบบแผน ในสภาวะที่มีการสำรวจจุดที่เปน

ปญหา และไดดำเนินกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา ซึ่งขั้นตอนนี้ตองการหไดผลสัมฤทธิ์

จากกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคา และการทำกิจกรรมปรับปรุงฯ จนเปนกิจวัตร

การแบงปนขอมูลขาวสาร การขยายผลไปยังสวนงานอื่น (See) :
 เปนขั้นตอนการนำเอาผลสัมฤทธิ์มาแบงปน รับรูรวมกัน แลวขยายผลไปยังสวนงานอื่น ในสภาพที่ได

ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาอยางตอเนื่องอยูแลว ใชผลสัมฤทธิ์นี้เปนจุดพลิกผัน 

เผยแพรกิจกรรมน้ีไปยังสวนงานอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิผล ซึ่งขั้นตอนน้ีตองการใหเกิดการเช่ือมโยงไปสูกิจกรรม 

ปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาเร่ืองใหมๆ

การประเมินผล และใหรางวัล (Award) :
 เปนขั้นตอนการจัดประเมินผลและใหรางวัลทั้งภายในและภายนอกองคกร จากผลสัมฤทธิ์การปรับปรุง

ท่ีมาจากการแบงปนขอมูลขาวสารกัน ซ่ึงเปนข้ันตอนวางแผนยกระดับแรงจูงใจการทำกิจกรรมปรับปรุงหนา 

งานขนสงกระจายสินคา ทั้งนี้ ขั้นตอนนี้ตองการใหไดรับการชื่นชม ยกยองในวงกวางทั้งจากภายนอกองคกร 

ไมหยุดอยูเพียงภายในบริษัทของตน

[จุดสำคัญเพื่อสรางวัฎจักรที่ทำเปนกิจวัตรประจำ]

[การประเมินผล และใหรางวัล] 
การพัฒนาตนเอง (บริษัทของตน) • การใหคำแนะนำซ่ึงกัน และกัน 
 ระบบประเมินผลภายในบริษัท       เผยแพรขาวสารไปสูภายนอก
 การประเมินผลจากองคกรภายนอก
[ความชวยเหลือสนับสนุนจาก JILS]
[การประกวดตัวอยางการปรับปรุงงานขนสงกระจายสินคาระดับ ประเทศ 
และรางวัลการสรางประสิทธิภาพการขนสงกระจายสินคา]

[การแบงปนขอมูลขาวสาร · การขยายผลไปยังสวนงานอื่น]
การแบงปนขอมูลขาวสาร: การเก็บสั่งสมฐานขอมูลการปรับปรุง
  นำเสนอผลงานภายในบริษัท, ภายในกลุม
การขยายผลไปยังสวนอื่น:  ทำจนเปนกิจวัตร  จัดทำเปนคูมือ 
[ความชวยเหลือสนับสนุนจาก JILS]
[งานนำเสนอผลงานตัวอยางการปรับปรุงการขนสงกระจายสินคาและ

หนังสือรวมผลงานท่ีไดรับรางวัล]

[กิจกรรมปรับปรุง]
การสนับสนุนจากองคกร :  ความตั้งใจของผูบริหารระดับสูง
การอบรม :  อบรมบมเพาะบุคลากร
ปจจัยแวดลอมท่ีทำงาน :  สิ่งท่ีเอื้อใหทุกคนมีสวนรวม
   ปจจัยแวดลอมท่ีชวยใหกิจกรรมทำได
      ตอเนื่องและอยูตัวจนเปนกิจวัตร
การสรางใหเปนกิจวัตร :  จัดทำเปตมาตรฐาน 
[ความชวยเหลือสนับสนุนจาก JILS] 
[สัมมนา • บรรยาย • อบรมภายในบริษัท • ใหคำปรึกษา]

[การตั้งขอสังเกต • การสำรวจประเด็นปญหา]
บุคลากร :  ความตองการที่จะทำการปรับปรุงหนางาน
ปจจัยแวดลอม :  มีปจจัยแวดลอมที่เอื้อใหนำการปรับปรุง
     หนางานมาปฏิบัติไดสะดวก
[ความชวยเหลือสนับสนุนจาก JILS]
[การอบรมภายในบริษัท • การใหคำปรึกษา]
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หัวขอหลัก หัวขอรอง คะแนน
ระดับ 1 

(1 คะแนน)
ระดับ 2 

(2 คะแนน)

การตั้งขอสังเกต
จับประเด็นปญหา

1 ตระหนักถึงความจำเปน ไมมีความตระหนักถึงความจำเปนของการปรับปรุง มีความตระหนักถึงความจำเปนของการปรับปรุง  แตไมไดทำ

2 5 ส ไมมีการนิยาม 5ส มีการรณรงคทำ 5 ส กันเปนครั้งคราว

3
วัฏจักร (cycle) กิจกรรม 
ทำเปนระยะๆ ตามรอบ 
เวลา

นำเขามาใชตามความนิยมหรือแลวแตจะคิดขึ้นไดในชวงน้ัน มีระบบงานใหเสนอประเด็นปญหา แตไมไดทำเปนประจำตาม

4
ความรอบรูในการ 
จับประเด็น

ไมมีมุมมองวามีสิ่งใดเปนความสญเปลา (MUDA) ไมมีการอบรมใหความรูดานการขจัดความสญเปลา (MUDA/

5 การอบรมใหความรู ไมมีการอบรมใหความรู มีการจัดอบรมใหความรู แตไมมีกำหนดแนนอนเปนประจำ

รวมคะแนนหัวขอหลัก

กิจกรรมปรับปรุง

6 กิจกรรมกลุมยอย ไมมีการทำกิจกรรมกลุมยอย ไมสามารถจัดกิจกรรมกลุมยอยเปนประจำได

7 PDCA Cycle รูจักคำวา “PDCA” เขาใจเน้ือหาของ PDCA แตไมไดนำมาปฏิบัติจริง

8
HO REN SO (รายงาน 
ประสานงาน ปรึกษางาน)

ถาถูกถามก็จะตอบ มีแบบฟอรมอยู แตไมไดทำอยางตอเนื่อง

9 การจัดประชุม ไมมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุง (KAIZEN) จัดประชุมเปนชวงๆ ไมประจำ

10
การจัดผังองคกรและ 
งานบุคคล

ไมมีการกำหนดสายบังคับบัญชาผูดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุง (KAIZEN) มีการกำหนดสายบังคับบัญชา ผูดูแลเก่ียวกับการปรับปรุง แ

รวมคะแนนหัวขอหลัก

การแบงปนขอมูล 
ขาวสาร และ
ขยายผลไปยัง
สวนงานอื่น

11 การโยกยายบุคลากร ไมมีการโยกยายบุคลากร หรือเปลี่ยนหนาท่ี การโยกยายบุคลากรหรือเปล่ียนหนาที่ไมไดทำเปนประจำตา

12
การรวบรวมขอมูล 
ขาวสาร

ไมมีปจจัยแวดลอมที่สามารถจะรวบรวมขอมูลขาวสารได เน่ืองจากไมมีเวทีในการรายงานขอมูลขาวสารการปรับปรุง  การรว

13
การแนะนำตัวอยาง
การปรับปรุง

ไมมีการแนะนำตัวอยางการปรับปรุง (KAIZEN) มีการแนะนำเฉพาะในรูปแบบท่ีกำหนดไวแบบงาย ๆ เทาน้ัน

14
กระจายขาวสารใน
อินทราเน็ตภายในบริษัท

ไมมีอินทราเน็ต มีอินทราเน็ต แตไมมีการนำขาวสารมาลง

15
สงขอมูลขาวสารการ
ปรับปรุงเผยแพรไป
นอกองคกร

ไมสงขอมูลขาวสาร มีโอกาสสงขอมูลขาวสารการปรับปรุงออกไปภายนอกองคกร แ

รวมคะแนนหัวขอหลัก

การประเมินผล 
และใหรางวัล

16 นโยบายบริษัท ไมมีการประกาศนโยบายเปนประจำ มีการประกาศนโยบายเปนวาระ ๆ  แตไมสามารถทำความเขา

17
ระบบการเสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุง

ไมมีระบบใหเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (KAIZEN) มีระบบใหเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง  แตไมไดใชประโยชนกัน

18
การรับรองทักษะ/
คุณวุฒิภายในองคกร

ไมมีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิ มีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิภายในองคกรเพียงบางอยาง

19
การประเมินผลการ 
ทำงานเลื่อนตำแหนง

การประเมินผลการทำงานไมไดนำกลับไปบอกกลาวกับเจาตัว การประเมินผลการทำงานไดนำกลับไปบอกกลาวกับเจาตัว รูจุด

20
การจัดงานนำเสนอตัว 
อยางการปรังปรุง

ไมมีการจัดงานนำเสนอ มีการจัดงานนำเสนออยู แตไมมีความตระหนักถึงความจำเปนข

รวมคะแนนหัวขอหลัก

รวมคะแนนและระดับของกิจกรรม ระดับกอนทำกิจกรรม (20~29คะแนน) ระดับเริ่มตน (30~49คะแนน)

เช็คลิสทวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัว (กลุมเปาหมาย: หนวยงานยอยในสา
สถาบันระบบโลจิสติกสแหงประเทศญี่ปุน (JAPAN INSTITUTE OF LOGISTICS SYSTEM : JILS) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาตามวัฎจักรการกระตุน

หนางานใหตื่นตัว

เช็คลิสทนี้ เปนสิ่งที่ใหทานนำไปตรวจสอบดูวา ในวัฎจักรการกระตุนหนางานใหตื่นตัวมีกระบวนการใดมีจุดออน จุดแข็งอยางไร จุดใดบางท่ีตางจากคาเฉลี่ยของวงการ

วินิจฉัยตนเองวาสภาพปจจุบันของบริษัทเราอยูในระดับใด และกรุณากรอกคะแนนลงแบบฟอรมคำตอบ
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ระดับ 3 
(3 คะแนน)

ระดับ 4 
(4 คะแนน)

ไมไดทำอะไรเลย ตระหนักถึงความจำเปนของการปรับปรุง  และไดดำเนินการอยู
ตระหนักถึงความจำเปนของการปรับปรุง และมีการจัดเตรียมปจจัยตางๆ ใหดำเนินการปรับปรุง
ไดสะดวก

มีปายแสดง “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย” เปนรูปเปนราง มีการทบทวนมาตรฐานท่ีกำหนดไว และปรับใหมเสมอ

ะจำตามกำหนดเวลา ตรวจพบปญหาอยูเปนประจำ หัวขอเรื่องใหมๆ ถูกกำหนดไวตามนโยบายประจำป

MUDA/Waste) มีความเขาใจเร่ืองมุมมองของความสญเปลา 7 ประการ (7 Waste) กำจัดความสญเปลาได สืบผลไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ลดตนทุน) 

ระจำ มีการวางหลักสูตรการอบรม, จัดทำตำรา และมีการจัดอบรมอยู
มีการวางหลักสูตรการอบรม, จัดทำตำรา, มีการจัดอบรมอยู และพิจารณาทบทวนถึงความ
เหมาะสมของหลักสูตรและเน้ือหา

ไดบรรจุกิจกรรมกลุมยอยไวเปนกิจกรรมของบริษัท และทำกิจกรรมเปนประจำ มีการเลือกตั้งผูนำกลุมสมาชิก และมีความต่ืนตัวกันดี

เขาใจเนื้อหาของ PDCA และมีการทำกิจกรรมตามวัฎจักร เวียนปฏิบัติตามวัฎจักร PDCA อยูเสมอ

มีการจัดทำรายงาน [HO REN SO] อยูเปนประจำ มีระบบงานที่ตองแจงกลับ/รายงานผูบังคับบัญชา

มีการจัดประชุมอยูเปนประจำตามหัวขอการปรับปรุง บันทึกการประชุมมีการนำมาเผยแพรและรับรูรวมกัน

บปรุง แตไมคอยมีผลงาน มีการกำหนดสายบังคับบัญชา ผูดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุง และสรางผลงานไดดี มีการพิจารณาทบทวนถึงผลสัมฤทธ์ิอยูเปนประจำ

ระจำตามวาระ การโยกยายบุคลากรหรือเปลี่ยนหนาที่ไดดำเนินการกันเปนประจำตามวาระ
มีการอบรมบมเพาะบุคลากร และโยกยายบุคลากรอยางเขาใจและหยั่งรู วางตัวบุคคลไดเหมาะ 
เจาะกับความรู ความสามารถ และทักษะ

 การรวบรวมขอมูลขาวสารจึงเสียเวลามาก มีเวทีในการรายงาน (รวบรวม) ขอมูลขาวสารการปรับปรุง ขอมูลขาวสารมีการเรียบเรียง รวบรวมอยางเปนระบบ

เทาน้ัน มีการจัดงานแนะนำตัวอยางการปรับปรุงเปนประจำตามวาระ ขวนขวายนำตัวอยางการปรับปรุงเขามาขยายผลใชภายในบริษัท

นำขอมูลขาวสารการปรับปรุงมาลงในอินทราเน็ต และมีการอัพเดทอยูเสมอ มีการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากขอมูลขาวสารท่ีลงในอินทราเน็ต

งคกร แตไมไดรวบรวม เสียงสะทอนกลับ
มีโอกาสสงขอมูลขาวสารการปรับปรุงออกไปภายนอกองคกร และไดรวบรวม เสียงสะทอนกลับ 
ของเร่ืองนั้น ๆ

สามารถพิจารณาตัดสินระดับของบริษัทตนเองเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นได

วามเขาใจรายละเอียด
มีการประกาศนโยบายเปนวาระ ๆ  แตไมเชื่อมโยงใหเกิดความรูสึกวาจะทำไดสำเร็จ บรรลุ
เปาหมาย

มีการทบทวนคาตัวเลขในความรับผิดชอบของตน  แลวนำมาเชื่อมโยงกับเปาหมายในปงบ 
ประมาณถัดไป

กัน
มีระบบใหเสนอแนะเพื่อปรับปรุง, มีการเสนอแนะกันดวย แตไมเชื่อมโยงกับสัมฤทธิ์ผลของ
การปรับปรุง

ระบบเสนอแนะเพื่อปรับปรุง หนางานมีการปฏิบัติจนอยูตัวเปนกิจวัตร นำใหผูอื่นทำตาม และ
มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับสัมฤทธ์ิผลของการปรับปรุง

างอยาง มีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิภายในองคกรเพียงบางอยาง การเล่ือนตำแหนงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบตามคุณวุฒิ

ตัว รูจุดออนของตน การทำกิจกรรมปรับปรุงไดรับการประเมินเปนผลงาน บุคคล หรือทีมท่ีไดรับการประเมินผลงานมีบรรยากาศแหงความมุงมั่นไปใหสูงขึ้น

จำเปนของการจัดงาน มีการจัดงานนำเสนอทั้งบริษัทอยูเปนประจำ ใชเปนการประชาสัมพันธบริษัทไปสูองคกรภายนอก

ระดับปฏิบัติจริง (50~69คะแนน) ระดับกระตุนหรือเรงใหเห็นผล (70~80คะแนน)

นสายการบังคับบัญชา เชน กลุมงานยอย)
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※ หัวขอตัวอักษรสีออน / เอียง [ตัวอยาง   No  ] ที่เขียนอยูในชอง “มาตรการปรับปรุง” นั้น ดูไดใน Visual Samples ตั้งแตหนา 15 เปนตนไป
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※ หัวขอตัวอักษรสีออน / เอียง [ตัวอยาง   No  ] ที่เขียนอยูในชอง “มาตรการปรับปรุง” นั้น ดูไดใน Visual Samples ตั้งแตหนา 15 เปนตนไป
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หัวขอหลัก หัวขอรอง คะแนน
ระดับ 1

(1 คะแนน)
ระดับ 2

(2 คะแนน)

ตนทุน

1
การทำงานในสถาน 
ปฏิบัติงาน

ไมไดวิเคราะหFlowในสถานปฏิบัติงาน
ไมรูวิธีการวิเคราะหFlowในสถานปฏิบัติงาน

ทำการวิเคราะหFlowในสถานปฏิบัติงานแตไมไดดำเนินมาตร

2 การบรรจุหีบหอ ไมมีการสำรวจอัตราสวนของชองวางในหีบหอบรรจุ (อัตราความจุ)
ไมไดวางแผนดำเนินมาตรการจัดการกับผลสำรวจอัตราสวนข
(อัตราความจุ)

3 พื้นที่วาง (Space) ไมไดตระหนักถึงขนาดการจัดเก็บ มีการสำรวจความสูญเปลาของพ้ืนท่ีจัดเก็บท่ียังวางอยู แตยังไมไดว

4 อัตราบรรทุก ไมไดตระหนักถึงอัตราบรรทุก มีการสำรวจอัตราบรรทุก แตยังไมไดวางแผนดำเนินมาตรกา

5 การสำรวจและรับรูตนทุน ไมไดรับรูหรือตระหนักถึงการคำนวณประเมินคาเสียโอกาส ไมไดคำนวณประเมินคาเสียโอกาส

รวมคะแนนหัวขอหลัก

คุณภาพ

6
คุณภาพงานขนสง 
กระจายสินคา

ไมไดสำรวจวามีจำนวนเคลมอยูเทาไร
เก่ียวกับจำนวนเคลมนัน้มีการกำหนดคำนยิามข้ึนใชเองในบรษิั
ถูกเคลม

7
ระดับคุณภาพที่ซอน
อยูภายใน

ไมไดตระหนักรูตอเสียงสะทอนของผูใชบริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนสงกระจายสินคา
เพียงแครูสึกหวาด เๆทาน้ันวา มีเสียงสะทอนจากผูใชบริการเก่ียว
สินคา

8
การตอบกำหนด
สงมอบ -1

Lead Timeการตอบกลับตอการสอบถามเรื่องสต็อกนั้น ใหคำตอบกลับในวันถัดไป Lead Timeการตอบกลับตอการสอบถามเร่ืองสต็อกน้ัน สามารถ

9
การตอบกำหนด
สงมอบ - 2

ไมสามารถตอบกำหนดสงมอบเกี่ยวกับสินคาท่ีขาด เกี่ยวกับวันสงมอบสินคาที่ขาดน้ัน ตอบกลับไดในวันหลัง

10 เสียหายจากการเปอน ไมไดสำรวจหรือรับรูเรื่องความเสียหายจากการเปอน
เก่ียวกับความเสียหายจากการเปอนน้ัน มีการกำหนดคำนิยามข้ึ
จำนวนเร่ืองท่ีเปนปญหา

รวมคะแนนหัวขอหลัก

ความละเอียด 
แมนยำ

11 ภาวะสินคาขาดมือ ไมสนใจอัตราสวนของของขาด (สินคามีไมพอ)
เกีย่วกับอัตราสวนของของขาด (สินคามีไมพอ) นั้น มีการกำ
และมีการสำรวจอัตราสวนของของท่ีขาด

12
ความแมนยำของสินคา 
ในสต็อกคลังสินคา

ไมไดสำรวจผลตางของการนับสต็อก สำรวจและรับรูผลตางของการนับสต็อก แตความละเอียดแมน

13 ระบบงานรับมอบสินคา ไมไดสำรวจอัตราสวนการรักษากำหนดสงมอบตามลูกคาระบุ
สำรวจและรับรูอัตราสวนการรักษากำหนดสงมอบตามลูกคาร
ลด Lead Time ใหสั้นลง

14
อัตราสวนการจายสินคา 
ออกจากคลังผิดพลาด

ไมไดสำรวจในอัตราสวนการจายสินคาออกจากคลังผิดพลาด
เกี่ยวกับอัตราสวนการจายสินคาออกจากคลังผิดพลาดนั้น มี
บริษัท และมีการสำรวจรับรูถึงจำนวนเร่ืองที่เปนปญหา

15 Lead Time พอใจกับสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ตระหนักถึงปญหาLead Time  แตไมไดควบคุมดูแล

รวมคะแนนหัวขอหลัก

เรื่องอื่นๆ

16 อุบัติเหตุ
มีการสำรวจและรับรูจำนวนครั้งใน 1 ปที่เกิดอุบัติเหตุจนทำใหทรัพยสินเสียหาย, อุบัติเหต ุ
ทางรถยนต, อุบัติเหตุที่ทำใหคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สำรวจและรับรูจำนวนครั้งใน1ปที่เกิดอุบัติเหตุจนทำใหทรัพยสิ
อุบัติเหตุที่ทำใหคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และพยายามรับมือห

17 เคร่ืองแตงกาย ไมมีกฎระเบียบในการตรวจเช็ค มีมาตรฐานที่ใชในสถานปฏิบัติงาน

18 วินัย (Morale) ไมไดทำการอบรมใหกับพนักงานสัญญาจางของบริษัทจัดหาคนงาน, พนักงานพารทไทม
ทำการอบรมใหกับพนักงานสัญญาจางของบริษัทจัดหาคนงา
ไมสม่ำเสมอ

19
ความปลอดภัยในการ
ทำงาน สิ่งแวดลอมใน
สถานปฏิบัติงาน

ไมมีมาตรฐานก่ียวกับความปลอดภัยในการทำงาน มีมาตรฐานก่ียวกับความปลอดภัยในการทำงาน

20
เคร่ืองมือเครื่องใช,
เคร่ืองจักรอุปกรณ

ไมมีมาตรฐานการซอมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช มีมาตรฐานการซอมบำรุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือท่ีใช

รวมคะแนนหัวขอหลัก

รวมคะแนนและระดับของกิจกรรม ระดับกอนทำกิจกรรม (20~29คะแนน)  ระดับเริ่มตน (30~49คะแนน)

เช็คลิสทเพื่อคนพบปญหา (กลุมเปาหมาย : สำหรับหนวยองคกรที่มีขนาดเล็ก (Sma
Check List นี้ใชสำหรับการทำความเขาใจในปญหาเพื่อการปรับปรุงหนางานขนสงกระจายสินคาของบริษัททานใหดีขึ้น และเพื่อตรวจสอบจุดที่แตกตางกับเกณฑเฉลี่ยของวงการธุรกิจ 

แบบเดียวกัน

วินิจฉัยตนเองวาสภาพปจจุบันของบริษัทเราอยูในระดับใด และกรุณากรอกคะแนนลงแบบฟอรมคำตอบ
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ระดับ 3
(3 คะแนน)

ระดับ 4
(4 คะแนน)

นินมาตรการจัดการอะไรเปนพิเศษ
ทำการวิเคราะห Flow ในสถานปฏิบัติงานและดำเนินมาตรการจัดการเพื่อลดจำนวนครั้งการ
Handling ในสถานปฏิบัติงาน

ทำการวิเคราะห Flow ในสถานปฏิบัติงานเปนประจำ และดำเนินมาตรการจัดการเพ่ือลดจำนวน 
ครั้งการ Handling ในสถานปฏิบัติงานเปนประจำสม่ำเสมอ

ราสวนของชองวางในหีบหอบรรจุ สำรวจและรับรูอัตราสวนของชองวางในหีบหอบรรจุ (อัตราความจุ) และดำเนินมาตรการจัดการ 
เพื่อลดอัตราสวนของชองวางในหีบหอบรรจุลง (อัตราความจุใหสูงขึ้น)

กำหนดKPI สำหรับอัตราสวนของชองวางในหีบหอบรรจุ (อัตราความจุ) และดำเนินมาตรการ
จัดการเพ่ือลดอัตราสวนของชองวางในหีบหอบรรจุ (อัตราความจุใหสูงข้ึน) อยูเปนประจำสม่ำเสมอ

ยังไมไดวางแผนดำเนินมาตรการจัดการใดๆ
ทบทวนแกไขขนาดความกวางหรือความสูงของชั้นวางของใหสอดคลองกับผลิตภัณฑที่ดูแล 
อยูตามความเหมาะสม

ทบทวนแกไขขนาดความกวางหรือความสูงของชั้นวางของใหสอดคลองกับผลิตภัณฑที่ดูแล
อยูเปนประจำสม่ำเสมอ

มาตรการจัดการใดๆ
มีการสำรวจและรับรูอัตราบรรทุก และดำเนินมาตรการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรา
บรรทุก

กำหนด KPI อัตราบรรทุก และดำเนินมาตรการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตราบรรทุก 
เปนประจำสม่ำเสมอ

มีกฎกติกากำหนดใหคำนวณประเมินคาเสียโอกาส
มีกฎกติกากำหนดใหคำนวณประเมินคาเสียโอกาส และมีการสำรวจมูลคาความเสียหายในแต
ละชวงเวลาอยูสม่ำเสมอ

งในบรษิทั และมีการสำรวจจำนวนเรือ่งท่ี เกี่ยวกับจำนวนเคลมนั้นมีการกำหนดคำนิยามขึ้นใชเองในบริษัท และมีการสำรวจรับรูถึง
จำนวนเร่ืองที่ถูกเคลม, รวมท้ังมีการดำเนินมาตรการจัดการเพื่อลดการเคลม

เกี่ยวกับจำนวนเคลมนั้นมีการกำหนดคำนิยามขึ้นใชเองในบริษัท และกำหนดเปน KPI ขึ้นมา  
รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

การเก่ียวกับคุณภาพของงานขนสงกระจาย มีระบบสำรวจ เฝาระวังเสียงสะทอนจากผูใชบริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนสงกระจาย 
สินคา

มีระบบสำรวจ เฝาระวังเสียงสะทอนจากผูใชบริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนสงกระจาย 
สินคา และมีแผนมาตรการจัดการดวย

สามารถใหคำตอบกลับไดภายใน 10 นาที
Lead Time การตอบกลับตอการสอบถามเรื่องสต็อกนั้น สามารถใหคำตอบกลับไดทันทีโดย
ไมตองวางสายโทรศัพท

Lead Time การตอบกลับตอการสอบถามเรื่องสต็อกนั้น ผูใชสามารถใช Terminal ตรวจดูได  
จึงสามารถใหคำตอบไดทันที

หลัง
เกี่ยวกับวันสงมอบสินคาที่ขาดนั้น สามารถตอบกำหนดสงมอบไดโดยคาดการณวาจะสงมอบ
ไดประมาณเม่ือไร

เกี ่ยวกับวันสงมอบสินคาที ่ขาดนั ้น มีการจัดเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื ้นฐาน 
(Infrastucture) เพื่อการตอบกลับไวอยางสมบูรณ

ำนิยามข้ึนใชเองในบริษทั และมีการสำรวจ เกี่ยวกับความเสียหายจากการเปอนนั้น มีการกำหนดคำนิยามข้ึนใชเองในบริษัท และมีการสำรวจ
จำนวนเรื่องที่เปนปญหา  รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการจัดการเพื่อลดความเสียหายจากการเปอน

เกี่ยวกับความเสียหายจากการเปอนนั้นมีการกำหนดคำนิยามขึ้นใชเองในบริษัท และกำหนด 
เปน KPI ขึ้นมา รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

มีการกำหนดคำนยิามขึ้นใชเองในบริษัท เกี่ยวกับอัตราสวนของของขาด (สินคามีไมพอ) นั้น มีการกำหนดคำนิยามขึ้นใชเองในบริษัท  
และมีการสำรวจอัตราสวนของของท่ีขาด  รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการจัดการตามความจำเปน

เกี่ยวกับอัตราสวนของของขาด (สินคามีไมพอ) นั้น มีการกำหนดคำนิยามขึ้นใชเองในบริษัท 
และกำหนดเปน KPI ขึ้นมา รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

อียดแมนยำต่ำ มีการสำรวจและรับรูผลตางของการนับสต็อก มีความแมนยำสูง แตเสียเวลานาน มีการสำรวจและรับรูผลตางของการนับสต็อก มีความแมนยำสูงและใชเวลาสั้นๆ

ลูกคาระบุ แตไมไดดำเนินมาตรการเพื่อ มีการสำรวจและรับรูอัตราสวนการรักษากำหนดสงมอบตามลูกคาระบุ และมีการดำเนินมาตร
การเพ่ือลด Lead Time ใหสั้นลง

มีการสำรวจและรับรูอัตราสวนการรักษากำหนดสงมอบตามลูกคาระบุ และมีการดำเนินมาตรการ 
เพื่อลด Lead Time ใหเหมาะสมท่ีสุดกับลูกคาแตละราย

ดนั้น มีการกำหนดคำนิยามขึ้นใชเองใน
หา

เกี่ยวกับอัตราสวนการจายสินคาออกจากคลังผิดพลาดนั้น มีการกำหนดคำนิยามขึ้นใชเองใน
บริษัท และมีการสำรวจรับรูถึงจำนวนเรื่องที่เปนปญหา รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการจัดการ 
เพื่อลดอัตราสวนการจายสินคาผิดพลาด

เกี่ยวกับอัตราสวนการจายสินคาออกจากคลังผิดพลาดนั้น มีการกำหนดคำนิยามขึ้นใชเองใน
บริษัท และกำหนดเปน KPI ขึ้นมา รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

มีการควบคุม Lead Time การสั่งซื้อ-รับสินคาเขาคลัง-จายสินคาออกจากคลัง-เวลาไปถึงลูกคา มีการดำเนินมาตรการลดเวลา Lead Time ใหสั้นลง

ทรัพยสินเสียหาย, อุบัติเหตุทางรถยนต, 
มรับมือหลังเกิดเหตุ

สำรวจและรับรูจำนวนครั้งใน1ปที่เกิดอุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหาย, อุบัติเหตุทางรถยนต, 
อุบัติเหตุที่ทำใหคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และมีการดำเนินมาตรการท่ีจำเปน

มีแผนดำเนินการอยางเปนรูปธรรมเพ่ือทำใหอุบัติเหตุที่ทำใหทรัพยสินเสียหาย, อุบัติเหตุทาง
รถยนต, อุบัติเหตุที่ทำใหคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ฯลฯ เปน 0 เรื่อง 

มีมาตรฐานท่ีใชในสถานปฏิบัติงาน, และตรวจสอบเปนประจำตามกำหนดเวลา
เชื่อมโยงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับความปลอดภัยใหสัมพันธกัน และสรางความเขาใจ
ใหกับผูปฏิบัติงาน

หาคนงาน, พนักงานพารทไทม แตอบรม กำหนดหลักสูตรและจัดทำตำราเพื่อทำการสอน-อบรมใหกับพนักงานสัญญาจางของบริษัท
จัดหาคนงาน, พนักงานพารไทม

สรางบรรยากาศการกระตุนเห็นคุณคาของการทำงาน, มีความกระตือรือรน, ความรูสึกถึงความสำเร็จ 
ผานทางการสอนอบรมใหกับพนักงานสัญญาจางของบริษัทจัดหาคนงาน, พนักงานพารทไทม

มีมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และใหการชี้แนะเปนประจำสม่ำเสมอ
ใหการชี้แนะเปนประจำสม่ำเสมอตามมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พรอมทั้ง 
ทบทวนแกไขสถานปฏิบัติงาน/หนางานใหเหมาะสม

ช
ทำการซอมบำรุงรักษาตามความจำเปน โดยอิงจากมาตรฐานการซอมบำรุงรักษาเครื่องจักร 
เคร่ืองมือที่ใช

ทำการซอมบำรุงรักษาเปนประจำตามกำหนดเวลา โดยอิงจากมาตรฐานการซอมบำรุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช

น) ระดับเริ่มตน (30~49คะแนน) ระดับกระตุนหรือเรงใหเห็นผล (70~80คะแนน)

mall Group) เปนตน)
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ความสามารถท่ีตองการ 
สำหรับผูนำทีมปรับปรุง

รายละเอียดของความสามารถ คำจำกัดความของรายละเอียดของความสามารถ

ความสามารถใน 
การสำรวจและรับรู 
สภาพปจจุบัน

ตระหนักรูหรือเขาใจเปนอยางดีใน
เรื่องพื้นฐานของบริษัท

เขาใจเปาหมายโดยรวมของท้ังบริษัท, เปาหมายของฝายและบทบาทหนาที่ของฝาย รวมถึงมีความเขาใจสภาพธุรกิจของ 
บริษัทอยางเรื่องยอดขาย-กำไร

ตระหนักรูหรือเขาใจเปนอยางดีใน
เร่ืองพื้นฐานงานขนสงกระจายสินคา

เขาใจอยางถูกตองวาสินคาที่ตนเองดูแลจัดการอยูนั้น มีการเคลื่อนไหวของตัวสินคาและขอมูลอยางไรในกระบวนการที่
ตอเนื่องกันตั้งแตขั้นตอนจัดซื้อจัดหาจนถึงข้ันตอนขายสินคานั้น

มีเทคนิควิธีและทักษะที่ทำใหเขา 
ใจสภาพท่ีแทจริงของหนางาน

สามารถรับรูสภาพที่แทจริงเกี่ยวกับคุณภาพ-ตนทุน-ประสิทธิภาพการผลิตที่หนางานไดอยางถูกตองจากรายงานประจำวัน 
ฯลฯ อีกท้ังสามารถใชเทคนิควิธีการวิเคราะหไดตามความจำเปน

ความสามารถในการดึงประเด็น
ปญหา • ขอที่ควรแกไขออกมาใหเห็น

จากการรับรู-เขาใจดีในสภาพที่แทจริงจึงสามารถสรุปหรือดึงปญหาที่ตองไดรับการแกไขท่ีหนางานไดอยางถูกตอง

ความสามารถใน 
การวางแผนงานปรับปรุง

สามารถวางแผนงานการปรับปรุง สามารถกำหนด-รางแผนขอเสนอแนะการปรับปรุงไดตามประเด็นปญหาที่สรุปหรือดึงข้ึนมา

สามารถใชเทคนิควิธีและทักษะให
เกิดประโยชน

สามารถนำเทคนิควิธีจินตนาการ (วิธี KJ*, Brainstorming เปนตน) ที่จำเปนตอการรางแผนขอเสนอแนะปรับปรุงมาใช
ประโยชนไดจริง

สามารถกำหนดแผนปฏิบัติจริงได
สามารถกำหนดลำดับความสำคัญกอน-หลังในการรางแผนการปรับปรุง, สามารถกำหนดแผนงานท่ีสามารถดำเนินไดจริง 
เปนรูปธรรม (วัตถุประสงค, รายละเอียดของกิจกรรม, ผูรับผิดชอบ, การลงทุนที่จำเปน, ระบบประสานงานเพื่อผลักดัน
ใหทำกิจกรรม, ระดับความยากงาย และกำหนดเวลา เปนตน)

สามารถกำหนดเปาหมายได สามารถกำหนดเปาหมายที่เขาใจไดงายทำใหผูรับผิดชอบที่หนางานทุกคนเขาใจไดดี

ความสามารถใน 
การผลักดันใหปรับปรุง

ไดจริง

ความสามารถผลักดันใหดำเนิน 
การไดจริง

สามารถอธิบายเปาหมายและแผนปฏิบัติจริงในการปรับปรุงใหกับผูรับผิดชอบที่หนางานเขาใจไดงาย ทำใหถายทอดออก 
ไปไดอยางทั่วถึง

ความสามารถในการอบรมให 
ความรู • การชี้แนะ

สามารถประเมินความสามารถในการปฏิบัติจริงของผูรับผิดชอบที่หนางาน, ใชคูมือตางๆ ใหเกิดประโยชน และสามารถ 
ดำเนินการอบรม-ชี้แนะเรื่องทีจำเปนสำหรับการปรับปรุงท่ีหนางานไดอยางเหมาะสม

ความสามารถรับมือกับอุปสรรค
ปญหา

ในขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง กรณีที่เกิดอุปสรรคหรือปญหาความยุงยากที่ไมไดคาดคิด ซึ่งขัดขวางการปรับปรุง ก็
สามารถดำเนินมาตรการจัดการแกไขอุปสรรคปญหานั้นๆไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม

ความสามารถในการติดตอสื่อสาร
สามารถรับฟงการรายงาน-การปรึกษาจากผูรับผิดชอบท่ีหนางานและเขาใจไดถูกตอง สามารถส่ือสารใหเขาใจเจตนารมณ 
ไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือพูดคุยสนทนากับหนวยงานที่เก่ียวของไดในเวลาที่เหมาะสม 
สามารถผลักดันสนับสนุนใหการปรับปรุงราบรื่น

ความสามารถใน
การประเมิน • ทำให 

เปนที่ยอมรับ 
อยางแพรหลาย

สามารถกำหนดดัชนีชี้วัดสำหรับ
ประเมินผล

สามารถประเมินสภาพการดำเนินจริงกับระดับความสำเร็จเทียบกับเปาหมาย, อีกทั้งสามารถกำหนดดัชนีชี้วัดที่นำมาใช
ในทางปฏิบัติได

สามารถควบคุมดูแลความคืบหนา
ของกิจกรรม

สามารถประเมินสภาพความคืบหนาของกิจกรรมในปจจุบันไดอยางถูกตองตามดัชนีชี้วัดสำหรับประเมินที่กำหนดข้ึนมา

สามารถทำใหบรรลุเปาหมายได
สำเร็จ

จากผลการประเมิน สามารถนำมาสูการทบทวนแกไขแผนงานและการสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงตามความจำเปน
(การเพิ่มแรงจูงใจท่ีหนางาน, การสรางระบบสนับสนุนสงเสริมใหแข็งแกรง) สามารถเชื่อมโยงไปสูการบรรลุเปนผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย

สามารถทำใหกิจกรรมดำรงอยู 
และทำตอเน่ืองเปนกิจวัตรได

สามารถยับยั้งไมใหรายละเอียดการปรับปรุงที่ดำเนินการมาไมยอนกลับไปจุดเดิม, ติดตามความคืบหนาการปรับปรุงที่ 
หนางาน, สรางมาตรฐาน (ทบทวนแกไขคูมือ และทำการอบรมอยางตอเนื่อง) เปนตน ซึ่งเปนผลใหกิจกรรมดำรงอยู เปนท่ี 
ยอมรับปฏิบัติกันอยางตอเนื่องเปนกิจวัตร

ความสามารถท่ีจำเปน (ความสามารถหลัก) สำหรับผูนำ (Leader) การปรับปรุงที่หนางาน
ขนสงกระจายสินคา : ความสามารถวางแผนปรับปรุง-ขับเคล่ือน/ผลักดันใหกาวหนา

* วิธี KJ : เปนเทคนิควิธีที่ Mr. Kawakita Jiro นักวิชาการสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม (ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์แหงมหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology) ประดิษฐคิดคนขึ้นมาเพื่อ 
รวบรวมขอมูล โดยการเขียนขอมูลลงในการด และรวบรวมการดแยกเปนแตละกลุมเอาไว ขณะที่ดำเนินกิจกรรมที่ทำการอธิบายโดยมีภาพหรือแผนภูมิประกอบ ก็จะหยิบขึ้นมาใชเปนสิ่งที่จุด 
ประกายความคิดหรือสิ่งบอกใบที่มีประโยชนสำหรับการแกไขปริศนา สะสางขอปญหา

บทนี้กลาวถึงรายละเอียดความสามารถที่จำเปนสำหรับผูนำ (Leader) การปรับปรุงที่หนางานขนสงกระจายสินคา เกี่ยวกับความสามารถหลักนั้น มีความประสงคจะใหทานไดตระหนักถึง
จุดออนและจุดแข็ง ดวยการวินิจฉัยตนเองโดยปราศจากอคติ และดำเนินการวินิจฉัยการวินิจฉัยความกาวหนาในวิชาชีพ (Carrier up diagnosis) เพื่อใชในการพัฒนาตนเองหรือเพื่อวางแผน
การศึกษาคนควาตอจากนี้ไป 
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ประเด็นปญหาที่พบบอยในหนางานขนสงกระจายสินคาและตัวอยางแนวทาง
การดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง VISUAL SAMPLE

เปนการรวบรวมตัวอยางที่ทำใหมองเห็นไดชัดเจนในรายละเอียดที่เกี่ยวกับมาตรการจัดการปรับปรุงที่ไดกลาวไวในประเด็นปญหาที่พบบอยในหนางานขนสงกระจายสินคา และตัวอยาง

แนวทางการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง (P6~P9)

กรุณานำไปใชประโยชนในฐานะเปนขอมูลในการตั้งสังเกตเพื่อทำกิจกรรมปรับปรุง

ที่สวนสุดทายของรายละเอียดมาตรการปรับปรุงจะถูกระบุไววา [ตัวอยาง No.] ซึ่งจะตรงกับหมายเลขตัวอยางที่เปน Visual Sample No. น้ี

ตัวอยาง 1 กำหนดเสนทางขนสงอยางเหมาะสมเพ่ือทำใหอัตราการบรรทุกหรือเวลาที่ใชขนสงสมดุลกัน

2  รวบรวมสัมภาระดวยรถบรรทุกขนาด 4 ตันจำนวน 2คัน = 
ลดจำนวนรถบรรทุก แนวทางปรับปรุง

        น้ำหนักของสัมภาระ (10kg)   ※ จัดทำเปนมาตรฐานเฉพาะน้ำหนัก

1  รวบรวมสัมภาระดวยรถบรรทุกขนาด 2 ตันจำนวน 3 คัน สภาพปจจุบัน

ตัวอยาง 2 พิจารณาทบทวนแกไขวิธีการจัดสงถึงที่หมายหรือการบรรทุกของไปพรอมๆกับสินคาของบริษัทอื่นหรือ
 การใชบริการของศูนยที่อยูใกลๆ
1 รับชิ้นสวนเขามาจากผูขายแตละแหง สภาพปจจุบัน 2 เปลี่ยนเปนรูปแบบ Milk run : ลดจำนวนรถบรรทุก แนวทางปรับปรุง

ตัวอยาง 3 ปรับปรุงคาใชจายดานเช้ือเพลิงใหดีขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงวิธีเติมน้ำมัน

1 เติมน้ำมันจนเต็มถังน้ำมัน สภาพปจจุบัน 2 เติมน้ำมันเพียงครึ่งหนึ่งของถังน้ำมัน แตทำเสมือนเติมน้ำมันเต็มถัง 

แนวทางปรับปรุง
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ตัวอยาง 4 สงเสริมการขนสงตอเนื่องดวยพาหนะหลายประเภท (Modal shift) 

Tokyo

Fukuoka

Terminal 

Terminal 

ตัวอยาง 5 ใชบารโคด, IC Tag เปนตน

ตรวจสอบสินคาดวยสายตา เนื่องจากไม 

มั่นใจ จึงตรวจสอบซ้ำหลายครั้ง และเสีย 

เวลาดวย สภาพปจจุบัน

วางระบบปฏิบัติงานตรวจสอบสินคา 

โดยนำHandy Terminalเขามาใชชวย
ลดเวลาการทำงาน แนวทางปรับปรุง

ตัวอยาง 6 ทบทวนแกไขการแสดงสถานท่ีจัดเก็บ (Location) เพื่อการควบคุมสิ่งของหรือสินคาอยางครอบคลุม 
 ทั่วถึง

※ แผนภาพการจัดชั้นวางเม่ือมองจากดานบน

1 การแสดงสถานท่ีจัดเก็บ (Location) ในปจจุบัน แสดงสถาน  

 ที่จัดเก็บ (Location) โดยใชเพียงตัวเลขเทานั้น สภาพปจจุบัน

2 การแสดงสถานที่จัดเก็บ (Location) หลังจากปรับปรุง แสดงโดย

 การแบงพื้นที่ออกเปนโซน, ซอย, แถว แนวทางปรับปรุง

 = โซน a ซอยที่ 2 แถวที่ 2 a-2-2

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

b-1-3 b-1-2 b-1-1 a-1-1 a-1-2 a-1-3

b-2-3 b-2-2 b-2-1 a-2-1 a-2-2 a-2-3

b-3-3 b-3-2 b-3-1 a-3-1 a-3-2 a-3-3

b-4-3 b-4-2 b-4-1 a-4-1 a-4-2 a-4-3

b-5-3 b-5-2 b-5-1 a-5-1 a-5-2 a-5-3

b-6-3 b-6-2 b-6-1 a-6-1 a-6-2 a-6-3

โซน b ซอย

แถว

โซน a
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ตัวอยาง 7 กำหนดสถานที่จัดเก็บจากการพิจารณาความถี่ในการจัดสงและการเขาใจไดงายเปนตน

1 การจัดวางในสภาพปจจุบัน : จัดวางโดยไมไดพิจารณา (สำรวจตรวจสอบ)

 ความถี่หรือความบอยในการจัดสง สภาพปจจุบัน

2 การจัดวางหลังการปรับปรุง : พิจารณา (สำรวจตรวจสอบ) ความถี่หรือ

 ความบอยในการจัดสง, และที่แนวเสนทางเคลื่อนยายตรงทางเขาทางออก

 มีสินคาที่มีความถี่หรือความบอยในการจัดสงมากจัดวางไว

 แนวทางปรับปรุง

 คือสินคาที่มีความถี่ในการจัดสงบอยมาก ※ เปนแผนผังที่มองการจัดวางชั้นจากดานบน

Location ที่ไมไดพิจารณา 
ถึงความถี่ในการจัดสง

สภาพปจจุบัน 2

ลดเสนทางกาวเดิน, ลดความสูญเปลา
ของเวลาทำงาน

แนวทางปรับปรุง

ของท่ีจัดสงไมบอย

3

1 ของที่จัดสงบอยๆ 2

1 3

ทางเขา-ออก ทางเขา-ออก

ตัวอยาง 8 การกำหนดสถานท่ีจัดวาง (Location) ตามความถี่ของการจัดสง 

ทางเขา

ทางออก

ทางเขา

ทางออก
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ตัวอยาง 0 ทบทวนแกไข Layout การจัดเก็บ 

เนื่องจากเปนเสนทางเดินแบบคูขนาน 
ไมสามารถเดินแซงได

สภาพปจจุบัน

ทิศทางการเดินเปนรูปตัว U

จากการเปล่ียน Layout เปนเสนทางเดิน
รูปตัว Z ทำใหสามารถเดินแซงไปไดและ

ประสิทธิภาพงานเพ่ิมสูงข้ึน

แนวทางปรับปรุง

ทิศทางการเดินเปนรูปตัว Z

จากการจัดLayoutการวางสินคาโดยรวมกลุมสินคาแลว

จัดเก็บใหเปนหมวดหมู 

ทำใหลดเสนทางที่สูญเปลาในการ Picking และคาดหวัง 

จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดมากขึ้น

สภาพปจจุบัน

แนวทางปรับปรุง
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ตัวอยาง A กำหนดความกวางของช้ันวางของใหพอเหมาะกับสินคาที่ดูแลอยู

1 ชั้นวางของในสภาพปจจุบัน : ไมไดพิจารณาตามขนาดสินคา ทำให

 มีพื้นที่วางอยูมาก สภาพปจจุบัน

2 ชั้นวางของหลังการปรับปรุง : พิจารณาตามขนาดของสินคา และ 

 กำหนดหนากวางของชองวางสินคาใหแคบลง สามารถใชประโยชน

 จากพื้นที่วางอยางมีประสิทธิผล แนวทางปรับปรุง

พื้นท่ีวาง

ตัวอยาง B กำหนดความกวางของช้ันวางของใหพอเหมาะกับสินคาที่

พื้นท่ีวาง

1 ชั้นวางของในสภาพปจจุบัน : ไมไดพิจารณาตามขนาดสินคา ทำให

 มีพื้นที่วางอยูมาก สภาพปจจุบัน

2 ชั้นวางของหลังการปรับปรุง : พิจารณาตามขนาดของสินคา และ 

 กำหนดหนากวางของชองวางสินคาใหแคบลง สามารถใชประโยชน

 จากพ้ืนที่วางอยางมีประสิทธิผล แนวทางปรับปรุง
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1 การจัดช้ันวางเพื่อการ Picking ในสภาพปจจุบัน : เมื่อไปถึงสุดทาง 

 ไมสามารถเดินลอดออกมาได ทำใหเสนทางเดินยุงยากซับซอน

 สภาพปจจุบัน

2 การจัดช้ันวางเพื่อการ Picking ภายหลังการปรับปรุง : เมื่อเดินไปสุด

 ทางก็สามารถเดินผานได ทำใหเสนทางเดินราบรื่น แนวทางปรับปรุง
ทางเขา

ทางออก

※ แผนผังที่มองการจัดวางช้ันจากดานบน

ตัวอยาง D กำหนดความกวางของช้ันวางของใหพอเหมาะกับสินคาที่

ทางเขา

ทางออก

ตัวอยาง C กำหนดความกวางของช้ันวางของใหพอเหมาะกับสินคาที่

1 ตะกรารถเข็นสภาพปจจุบัน : 1 คันตอ 1 ปลายทางที่จะจัดสงไป

 สภาพปจจุบัน

2 ตะกรารถเข็นภายหลังการปรับปรุง ใชตะกรารถเข็น 1 คันตอ 2 
 ปลายทางท่ีจะจัดสงไป ทำใหจำนวน ตะกรารถเข็นจากหนางานลดลง

 ไดครึ่งหนึ่ง แนวทางปรับปรุง
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ตัวอยาง F 5 ส

สะสาง Seiri

สะดวก Seiton

กำจัดของที่ชำรุดออกไป

ชำรุด

สะอาด Seiso 

สุขลักษ
ณ
ะ Seiketsu  

สรางน
ิสัย Shitsuke 

ตัวอยาง E Picking ดวยระยะทางส้ันที่สุดจากการทบทวนแกไขการแสดงรายการใน Picking List 

1 การแสดงรายการใน Picking List ในสภาพปจจุบัน : แสดงหมายเลขโลเคชั่นจากเลขนอยไปหามาก สภาพปจจุบัน

2 การแสดงรายการใน Picking List ภายหลังการปรับปรุง :  สามารถปรับปรุงใหเสนทางเดินสั้นที่สุดไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เมื่อถึงแถว B โปรแกรม

 เปลี่ยนเปนเรียงลำดับแสดงหมายเลขโลเคช่ันจากมากไปหานอย แนวทางปรับปรุง

Location จำนวน

A-02 1

A-04 3

A-07 2

B-01 3

B-05 1

B-08 2

Location จำนวน

A-02 1

A-04 3

A-07 2

B-08 2

B-05 1

B-01 3

Picking List

Picking List

Location

Location

A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08

B-01 B-02 B-03 B-04 B-05 B-06 B-07 B-08

A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08

B-01 B-02 B-03 B-04 B-05 B-06 B-07 B-08

ชำรุด
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ตัวอยาง G กวดขันเร่ืองการสวมใสชุดทำงาน, ชุดอุปกรณปองกัน

การแตงกายสวมชุดทำงาน 
มีการตรวจสอบคอเส ื ้อ , 
ชายแขนเสื้อ เปนตน 

การแตงกายอันตรายที่เกิดจาก 
การปฏิบัติงานในชุดลำลอง
ที่อาจถูกดึงหรือพันเขาไปใน
เครื่องจักร

ไมไดสวมหมวกนิรภัย สวมหมวกนิรภัย 

ตัวอยาง I มีความรูแตกฉานเรื่องวิธีใชเครื่องจักร-เครื่องมือ
 เรื่องอื่นๆ : การยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน 
 

ไมไดยึดเครื่องจักร-อุปกรณ ใหคงอยูกับที่ 

ไมสวมเข็มขัดนิรภัย,
อุปกรณปองกัน

ปวดหลังเนื่องจากงาน Picking 
ตองกมๆ เงยๆ สลับตำแหนงขึ้น 
บน(ลงลาง)ไปมาๆ

ขณะที่ทำงานบนที่สูงควรสวมเข็ดขัดนิรภัย ,

อุปกรณปองกัน

ขณะที่ใชรถยกทำงานบนที่สูง ควรล็อค 

รถยกเอาไวปองกันรถลมลงไปดานขาง

สินคาที่มีความถี่ในการจัดสงมาก 

ควรใสใจพึงเรียงไวชั้นกลาง เพื่อลด

ภาระรางกายไมตองคอมหลัง

ตัวอยาง H กำหนดหามเขาหรือยืนอยูบริเวณที่เครื่องจักรกำลังทำงาน

เรียงซอนสินคา 
สูงหลายชั้น ขาด 
ความปลอดภัย 

สวมหมวกนิรภัย

จัดระเบียบการวาง 
เดินเขาไปในบริเวณที่
เครื่องจักรมีการทำงาน

ตรวจสอบความปลอดภัย

ใน บริเวณที่เครื่องจักรมี
การทำงาน 
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ตัวอยาง J การอบรม

พนักงานเขาใหม

ไมรูวาควรจะถามใครดี

ติดแถบผาที่วงแขนใหรูไดชัดเจนวาเปนผูสอนงานท่ีหนางาน

หัวหนางานผูจัดการ

ตัวอยาง K จัดทำเปนคูมือขั้นตอนการทำงานลำเลียงสินคา
 

ประเด็นหลักของการปฏิบัติงาน วันที่จัดทำ 11 มีค.2008 วันที่แกไข 8 มิย.2008 ผูควบคุมดูแล ผูจัดทำ

ชื่องาน Kondo Yamada

NO ขั้นตอนทำงาน Point (จุดสำคัญ) สวนเพิ่มเติม

1 นับจำนวนสินคาบนรถเข็น นับจำนวนไปพรอมกับทำเครื่อหมายบนลาเบล

(เพื่อปองกันการนับจำนวนซ้ำ)

(ดูอางอิงรูปที่ 1)

ตีเสนทแยงมุมแบงออกเปนสวนๆ แลวนับ

จำนวนกลอง, เขียนจำนวนรวมลงในใบแสดง

จำนวนกลอง

(ดูอางอิงรูปที่ 2) 20 36

ใบแสดงจำนวนกลอง/
รถเข็น 1คัน

ราน A

56 กลอง

 (รูปท่ี 1) 

 (รูปท่ี 2) 

เขียนจำนวนรวม

วิธ ีปฏิบัติงานไมมีเอกภาพ 
ทำไมเหมือนกัน ทำใหมีการ
เคลื ่อนยายที ่ส ูญเปลาเปน
จำนวนมาก

จัดทำคูมือขั้นตอนการทำงาน
และจ ัดอบรมเพื ่อสร างการ
ทำงานแบบมาตรฐาน

สภาพปจจุบัน

แนวทางปรับปรุง

สภาพปจจุบัน

แนวทางปรับปรุง
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