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  อบรมการรบัรองคณุสมบตัผิูท้ีป่รบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้

  สมัมนาในเรือ่งการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้

 การพัฒนาบุคลากร

  จดังานน�าเสนอผลงานการปรบัปรุงงานขนสง่กระจายสนิคา้ (All-Japan)

  จดังานน�าเสนอผลงานการปรบัปรุงงานขนสง่กระจายสนิคา้ (แถบคนัไซ, 
แถบชูบ,ุ แถบควิชู)

 การนำาเสนอผลงานการปรับปรุงที่ได้ดำาเนินการมา

  คูม่อืสง่เสรมิการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ (คูม่อืน้ี)

  เช็คลสิทว์ฎัจกัรการกระตุน้หน้างานใหต้ืน่ตวั

  เช็คลสิทเ์พือ่คน้พบปญัหา

  ความสามารถทีจ่�าเป็น (ความสามารถหลกั) ส�าหรบัผูน้�า (Leader) การ
ปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้

 เครื่องมือสนับสนุน
การแขง่ขนัผลงานปรบัปรุงงานขนสง่กระจายสนิคา้ระดบัประเทศญีปุ่่ น

  รางวลัการสรา้งประสทิธภิาพการขนสง่กระจายสนิคา้

  รางวลัความมุง่ม ั่นสรา้งประสทิธภิาพการขนสง่กระจายสนิคา้

 ระบบการให้รางวัล

  รวมผลงานกจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้

  การบรรยายถงึการสง่เสรมิการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้

เจตนารมณ์ของการจัดทำาคู่มือน้ี

ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วแทบตามไมท่นั ไมว่า่จะเป็นยคุเศรษฐกจิแบบโลกาภวิตัน์หรือวฎัจกัร

ผลติภณัฑ์ทีส่ ัน้ลง เพือ่ทีจ่ะคงความอยูร่อดภายใตก้ารแขง่ขนักบันานาประเทศสงู และเพือ่ยกระดบัคณุคา่ขององคก์ร ใน

ภาคอตุสาหกรรมจ�าเป็นตอ้งสรา้งการบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management : SCM) หรือผลกัดนัการ

เพิม่ประสทิธภิาพของงานโลจสิตกิส์

การทีจ่ะท�าใหก้ลไกการท�างานของการบรหิารหว่งโซอ่ปุทานและโลจสิตกิส์ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิลสิง่ สิง่ทีข่าดเสยี

ไมไ่ดก็้คอื กการปรบัตวัไดอ้ยา่งยดืหยุน่เพือ่รบัมอืกบัความผนัแปรของปจัจยัตา่งๆ นอกเหนือจากการบรหิารจดัการ และ

การสรา้งศกัยภาพในการปรบัปรุงใหก้บัหน้างานใหแ้ข็งแกรง่ ยงัตอ้งมคีวามคดิรเิริม่ดว้ยตนเอง เป็นท ัง้ผูน้�าและผูท้�าการ

ปรบัปรุงเอง ซึง่หมายถงึ “ศกัยภาพหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้”

และเพือ่ทีจ่ะสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บั "ศกัยภาพหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้" ไดน้ ัน้ สิง่ส�าคญัคอืการลงมอืท�า

กจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้

สถาบนัระบบโลจสิตกิส์แหง่ประเทศญีปุ่่ น (Japan Institute of Logistics System : JILS) ไดจ้ดัท�า "คูม่อืสง่เสรมิ

การปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้" ขึน้มาในปี 2007 เพือ่เป็นสือ่จุดประกายการด�าเนินกจิกรรมปรบัปรุงหน้างาน

ขนสง่กระจายสนิคา้ในภาคอตุสาหกรรมอยา่งกวา้งขวางอยู ่ณ ปจัจุบนั

ในการใชคู้ม่อืเลม่น้ี แนะน�าใหข้ยายการด�าเนินกจิกรรมตามข ัน้ตอนการด�าเนินกจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่

กระจายสนิคา้ (วฎัจกัรการกระตุน้หน้างานใหต้ืน่ตวั) 

คูม่อืน้ีพร ั่งพรอ้มไปดว้ยเช็คลสิทต์า่งๆ  "เช็คลสิทเ์พือ่กระตุน้หน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ใหต้ืน่ตวั" "เช็คลสิทเ์พือ่คน้

พบปญัหา" รวมถงึเงือ่นไขความสามารถทีจ่�าเป็นตอ้งมขีองหวัหน้างานทีจ่ะเป็นผูน้�าในการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจาย

สนิคา้

ยิง่ไปกวา่นัน้ จากแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัขึน้ใน 188 บรษิทั ในปี 2017  ไดส้รุปเป็น 6 จุดส�าคญัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย

ในกจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ โดยไดม้กีารยกตวัอยา่งจากองคก์รตา่งๆ ใหเ้ขา้ใจมากขึน้

หวงัเป็นอยา่งยิง่กวา่คูม่อืน้ีจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการด�าเนินกจิกรรมปรบัปรุงส�าหรบัการแกป้ญัหาของหน้า

งานขนสง่กระจายสนิคา้และใชเ้พือ่ยกระดบัการด�าเนินกจิกรรมใหส้งูขึน้ตอ่ไป

การสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าของ JILS มาใช้

 ผลงานกิจกรรมปรับปรุงที่ได้ดำาเนินการมา



• 1 •

การปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าคืออะไร

  การปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ คอื การปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ืองทีพ่นกังานทกุคนมสีว่นรว่ม เป็นการปรบัปรุงการ 

ปฏบิตังิานหลกั และงานรองภายในศนูย์กระจายสนิคา้ ไดแ้ก ่ การขนสง่ รบัสนิคา้เขา้คลงั ตรวจสอบสนิคา้ คดัแยก เก็บรกัษา  

หยบิสนิคา้ บรรจุหบีหอ่ ล�าเลียง จดัเรียง จา่ยสนิคา้ออกจากคลงั จดัสง่ถงึทีห่มาย ซึง่ปรบัปรุงวธิปีฏบิตังิาน เน้ืองาน  

รวมถงึกระบวนการท�างานเพือ่ยกระดบั CS (Customer Satisfaction : ความพงึพอใจของลูกคา้) พรอ้มท ัง้ยกระดบั ES 

(Employee Satisfaction : ความพงึพอใจของพนกังาน)

ประสิทธิผลที่ได้จากการปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า

[ยกระดับ CS·ES]
• ยกระดบัประสทิธภิาพการท�างาน  • ลดตน้ทนุการท�างาน  • ยกระดบัคณุภาพการขนสง่กระจายสนิคา้

• ยกระดบัความแมน่ย�าในการควบคมุตวัสนิคา้  • ยกระดบัความปลอดภยั  • ลดภาระใหส้ิง่แวดลอ้ม

ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า

    จากผลสมัฤทธิข์องการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ ท�าใหแ้กไ้ขปญัหาตา่งๆ ของการขนสง่กระจายสนิคา้ได ้ชว่ย 

สรา้งประสทิธภิาพดา้นโลจสิตกิส์ สง่ผลใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิเพิม่ขึน้ และสามารถยกระดบัคณุคา่องคก์ร 

ไดจ้รงิ

คำานำา
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ขั้นตอนพืน้ฐานของกิจกรรมปรับ   ปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า

แผนกา     รปรับปรุง
การรับรู้สภาพปัจจุบันของห
น้างานขนส่งกระจายสินค้า การดำเนินการปรับปรุง

การประเมินผล บรรลุเป้าหมาย 
ขยายผลไปยังส่วนงานอื่น

การสร้างระบบส่ง
เสริมการปรับปรุง

ขั้นตอนพืน้ฐานของกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่    งกระจายสินค้าและการใช้คู่มือนี้ให้เกิดประโยชน์

การจำแนกประเภทของงาน

• ระบุเกี่ยวกับขอบเขต กลุ่มงาน แผนกที่เกี่ยวข้อง 
และบทบาทหน้าที่ของงานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ “โลจิสติกส์” 
“การขนส่งกระจายสินค้า” “งานลำเลียงสินค้า”

• สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในตอนที่มอครอบคลุมรวมข
องโลจิสติกส์และการขนส่งกระจายสินค้า 
หรือตรวจเช็คส่วนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมปรับปรุงหรื
อความสามารถของการขนส่งกระจายสินค้า

วัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ต่ืนตัว

• แบ่งกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือ (“การตั้งข้อสังเกตและการจับประเด็นปัญหา” 
“กิจกรรมปรับปรุง” 
“การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการขยายผลไปยังส่วนงานอื่น” 
“การประเมินผลและให้รางวัล”) 
และระบุถึงจุดสำคัญของแต่ละขั้นตอน

• แนะนำให้ตรวจเช็คขั้นตอนและวัฏจักร 
(ขั้นตอนการไหลและการหมุนเวียน) 
ของกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า 
และขยายการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามวงจรนั้น

6 
มุมมองเพ่ือให้บรรลุและเกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมปรับป

รุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า

• ได้มีการระบุถึงจุดสำคัญที่ต้องนำไปใช้ในภาพรวมขององค์กรเเ
พื่อให้บรรลุและเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขน
ส่งกระจายสินค้า 
โดยยกตัวอย่างผลงานขององค์กรที่เคยทำมาแยกออกเป็น 6 
มุมมอง (“การพัฒนาบุคลากร”  
“การกำหนดนโยบายและเป้าหมาย” “การสร้างระบบและกลไก” 
“โครงสร้างองค์กรและระบบองค์กร” 
“แบบธรรมเนียมบริษัทและการติดต่อสื่อสาร” 
“การประสานงานระหว่างองค์กร”)

• สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนที่รับรู้สภาพปัจจุบันหรือ
พิจารณามาตรการดำเนินการของกิจกรรมปรับปรุงในภาพรวม
องค์กร

เช็คลิสท์วัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ต่ืนตัว

• เป็นเช็คลิสท์ที่แสดงระดับการดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงหน้าง
งานขนส่งกระจายสินค้า (20 หัวข้อ) 
ตามวัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ตื่นตัวออกเป็น 4 ส่วน

• สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อวินิจฉัยถึงจุดอ่อนและจุด
แข็งของกิจกรรมปรับปรุงของบริษัทตน หรือขั้นตอนกิจกรรม 
(ก่อนทำกิจกรรม, ช่วงแรก, ปฏิบัติ, กระตุ้นให้ตื่นตัว)

หัวข้อปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยในหน้างานขนส่งกระจ
ายสินค้า กิจกรรมปรับปรุง และ KPI

• ระบุถึงหัวข้อปัญหาในงานโลจิสติกส์ (จัดส่ง  รับเข้าและส่งมอบ  
ตรวจสอบ  ขนเข้า  เก็บรักษา  จัดแยก  หยิบจ่าย  บรรจุ  
ห่อสินค้า ฯลฯ) 
และยกตัวอย่างสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมปรับปรุง

• สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในตอนที่ตรวจเช็คลำดับขั้นตอน
ของกิจกรรมปรับปรุงในงานเป้าหมายที่ได้มีการจัดระเบียบตัวอ
ย่างอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ปัญหา โจทย์ที่ต้องแก้ไข 
มาตรการปรับปรุง  มาตราส่วนการประเมินผล 
หรือในตอนที่กำหนดรายละเอียดของแผนของกิจกรรม

สีภายในกรอบแสดงถึงสภาพการใอเนื้าที่รองรับกับสีของแต่ละกระบวนการของ “ขั้นตอนพื้นฐานการปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า”  

P.4～5 P.6～7 P.18～19P.14～17

P.8～11 P.12～13 P.20 P.21～29

เช็คลิสท์เพ่ือค้นพบปัญหา

• เป็นเช็คลิสท์ที่แสดงระดับการดำเนินการในงานหรือการบริหาร
จัดการหน้างานขนส่งกระจายสินค้า (20 ข้อ) ออกเป็น 4 
ขั้นตอน

• สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนที่ค้นหาปัญหาในหน้างา
นขนส่งกระจายสินค้าของบริษัทตน 
หรือรับรู้ถึงขั้นตอนกิจกรรม (ก่อนทำกิจกรรม, ช่วงแรก, 
ปฏิบัติ, กระตุ้นให้ตื่นตัว)

ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับผู้นำ (Leader) 
การปรับปรุงท่ีหน้างานขนส่งกระจายสินค้า

• ระบุถึงความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้นำการปรับปรุงที่หน้างาน
ขนส่งกระจายสินค้า (“ความสามารถในการรับรู้สภาพปัจจุบัน” 
“ความสามารถในการวางแผนงานปรับปรุง” 
“ความสามารถในการดำเนินการปรับปรุง” 
“ความสามารถในการประเมินผลและบรรลุเป้าหมาย”) 
และรายละเอียดของความสามารถแต่ละอย่าง 
(ความสามารถหลัก)

• จากการที่ได้วิเคราะห์ตนเองถึงความสามารถหลักนี้ 
จะช่วยให้สามารถรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 
จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองหรือวางแผน
การฝึกการเรียนรู้ของตนหลังจากนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของตน

ประเด็นปัญหาท่ีพบบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า
และตัวอย่างท่ีมองเห็นได้ของผลงานท่ีได้ดำเนินการปรั

บปรุง

• ระบุถึงหัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า
และยกตัวอย่างการดำเนินการปรับปรุงเป็นภาพให้เข้าใจง่าย

• สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในฐานะข้อมูลในการตั้งข้อสังเกต
เพื่อค้นพบปัญหาในกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสิน
ค้า และยังใช้ในการวางแผนแนวทางปรับปรุงได้ด้วย
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ขั้นตอนพื้นฐานของกิจกรรมปรับ   ปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า

แผนกา     รปรับปรุง
การรับรู้สภาพปัจจุบันของห
น้างานขนส่งกระจายสินค้า การดำเนินการปรับปรุง

การประเมินผล บรรลุเป้าหมาย 
ขยายผลไปยังส่วนงานอื่น

การสร้างระบบส่ง
เสริมการปรับปรุง

ขั้นตอนพื้นฐานของกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่    งกระจายสินค้าและการใช้คู่มือนี้ให้เกิดประโยชน์

การจำแนกประเภทของงาน

• ระบุเกี่ยวกับขอบเขต กลุ่มงาน แผนกที่เกี่ยวข้อง 
และบทบาทหน้าที่ของงานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ “โลจิสติกส์” 
“การขนส่งกระจายสินค้า” “งานลำเลียงสินค้า”

• สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในตอนที่มอครอบคลุมรวมข
องโลจิสติกส์และการขนส่งกระจายสินค้า 
หรือตรวจเช็คส่วนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมปรับปรุงหรื
อความสามารถของการขนส่งกระจายสินค้า

วัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ต่ืนตัว

• แบ่งกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือ (“การตั้งข้อสังเกตและการจับประเด็นปัญหา” 
“กิจกรรมปรับปรุง” 
“การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการขยายผลไปยังส่วนงานอื่น” 
“การประเมินผลและให้รางวัล”) 
และระบุถึงจุดสำคัญของแต่ละขั้นตอน

• แนะนำให้ตรวจเช็คขั้นตอนและวัฏจักร 
(ขั้นตอนการไหลและการหมุนเวียน) 
ของกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า 
และขยายการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามวงจรนั้น

6 
มุมมองเพ่ือให้บรรลุและเกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมปรับป

รุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า

• ได้มีการระบุถึงจุดสำคัญที่ต้องนำไปใช้ในภาพรวมขององค์กรเเ
พื่อให้บรรลุและเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขน
ส่งกระจายสินค้า 
โดยยกตัวอย่างผลงานขององค์กรที่เคยทำมาแยกออกเป็น 6 
มุมมอง (“การพัฒนาบุคลากร”  
“การกำหนดนโยบายและเป้าหมาย” “การสร้างระบบและกลไก” 
“โครงสร้างองค์กรและระบบองค์กร” 
“แบบธรรมเนียมบริษัทและการติดต่อสื่อสาร” 
“การประสานงานระหว่างองค์กร”)

• สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนที่รับรู้สภาพปัจจุบันหรือ
พิจารณามาตรการดำเนินการของกิจกรรมปรับปรุงในภาพรวม
องค์กร

เช็คลิสท์วัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ต่ืนตัว

• เป็นเช็คลิสท์ที่แสดงระดับการดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงหน้าง
งานขนส่งกระจายสินค้า (20 หัวข้อ) 
ตามวัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ตื่นตัวออกเป็น 4 ส่วน

• สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อวินิจฉัยถึงจุดอ่อนและจุด
แข็งของกิจกรรมปรับปรุงของบริษัทตน หรือขั้นตอนกิจกรรม 
(ก่อนทำกิจกรรม, ช่วงแรก, ปฏิบัติ, กระตุ้นให้ตื่นตัว)

หัวข้อปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยในหน้างานขนส่งกระจ
ายสินค้า กิจกรรมปรับปรุง และ KPI

• ระบุถึงหัวข้อปัญหาในงานโลจิสติกส์ (จัดส่ง  รับเข้าและส่งมอบ  
ตรวจสอบ  ขนเข้า  เก็บรักษา  จัดแยก  หยิบจ่าย  บรรจุ  
ห่อสินค้า ฯลฯ) 
และยกตัวอย่างสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมปรับปรุง

• สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในตอนที่ตรวจเช็คลำดับขั้นตอน
ของกิจกรรมปรับปรุงในงานเป้าหมายที่ได้มีการจัดระเบียบตัวอ
ย่างอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ปัญหา โจทย์ที่ต้องแก้ไข 
มาตรการปรับปรุง  มาตราส่วนการประเมินผล 
หรือในตอนที่กำหนดรายละเอียดของแผนของกิจกรรม

สีภายในกรอบแสดงถึงสภาพการใอเนื้าที่รองรับกับสีของแต่ละกระบวนการของ “ขั้นตอนพื้นฐานการปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า”  

P.4～5 P.6～7 P.18～19P.14～17

P.8～11 P.12～13 P.20 P.21～29

เช็คลิสท์เพ่ือค้นพบปัญหา

• เป็นเช็คลิสท์ที่แสดงระดับการดำเนินการในงานหรือการบริหาร
จัดการหน้างานขนส่งกระจายสินค้า (20 ข้อ) ออกเป็น 4 
ขั้นตอน

• สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนที่ค้นหาปัญหาในหน้างา
นขนส่งกระจายสินค้าของบริษัทตน 
หรือรับรู้ถึงขั้นตอนกิจกรรม (ก่อนทำกิจกรรม, ช่วงแรก, 
ปฏิบัติ, กระตุ้นให้ตื่นตัว)

ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับผู้นำ (Leader) 
การปรับปรุงท่ีหน้างานขนส่งกระจายสินค้า

• ระบุถึงความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้นำการปรับปรุงที่หน้างาน
ขนส่งกระจายสินค้า (“ความสามารถในการรับรู้สภาพปัจจุบัน” 
“ความสามารถในการวางแผนงานปรับปรุง” 
“ความสามารถในการดำเนินการปรับปรุง” 
“ความสามารถในการประเมินผลและบรรลุเป้าหมาย”) 
และรายละเอียดของความสามารถแต่ละอย่าง 
(ความสามารถหลัก)

• จากการที่ได้วิเคราะห์ตนเองถึงความสามารถหลักนี้ 
จะช่วยให้สามารถรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 
จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองหรือวางแผน
การฝึกการเรียนรู้ของตนหลังจากนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของตน

ประเด็นปัญหาท่ีพบบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า
และตัวอย่างท่ีมองเห็นได้ของผลงานท่ีได้ดำเนินการปรั

บปรุง

• ระบุถึงหัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า
และยกตัวอย่างการดำเนินการปรับปรุงเป็นภาพให้เข้าใจง่าย

• สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในฐานะข้อมูลในการตั้งข้อสังเกต
เพื่อค้นพบปัญหาในกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสิน
ค้า และยังใช้ในการวางแผนแนวทางปรับปรุงได้ด้วย
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การบรรจุการเลือก การบรรจุการเลือก

การจำาแนกประเภทของงาน
       คูม่อืน้ีจ�าแนกประเภทของงานออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก ่โลจสิตกิส์ การขนสง่กระจายสนิคา้ และงานล�าเลียงสนิคา้ ถอืวา่การขนสง่กระจายสนิคา้ เป็นหมวดงานหน่ึง 

ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของโลจสิตกิส์ ซึง่ในหมวดงานการขนสง่กระจายสนิคา้นัน้ มงีานหลกัและงานรองทีเ่กดิขึน้ภายในศนูย์กระจายสนิคา้ เรียกงานเหลา่น้ีวา่ งานล�าเลียงสนิคา้

       คูม่อืน้ีจดัต�าแหน่งของการปรบัปรุงงานล�าเลียงสนิคา้ (สว่นทีเ่ป็น  หวัขอ้ศนูย์กระจายสนิคา้ในแผนภมูดิา้นลา่ง) ใหเ้ป็นการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจาย สนิคา้
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การบรรจุการเลือก การบรรจุการเลือก

โลจสิตกิส์

ขอบเขต
ขอบเขตครอบคลุมต ัง้แตก่ารวางแผนและพฒันา, ผลติ, ขนสง่กระจาย 
สนิคา้ การตลาด การขาย

กลุม่งาน
วางแผนและพฒันา, จดัหาและจดัซ้ือ, ผลติ, ขนสง่กระจายสนิคา้, 
การตลาดและการขาย

แผนกที่ 
เกี่ยวขอ้ง

เป็นการประสานงานกบัทกุสว่นงาน (ประสานงานกบัซพัพลายเออร์ 
และบรษิทัคูค่า้)

บทบาท 
หน้าที่

ระดบับรกิาร, วางแผนฐานผลติ, ก�ากบัดแูลรายรบัและก�าไร, วางแผนสง่, 
วางแผนสนิคา้คงคลงั เป็นตน้

การขนสง่กระจายสนิคา้

ขอบเขต
ขอบเขตครอบคลุมกระบวนการและภารกิจด้านขนส่งกระจายสินค้า 
หลายๆ หมวด

กลุ่มงาน
ควบคุมดูแลการรับค�าส่ังซ้ือและการส่ังซ้ือ, ควบคุมดูแลการขนส่ง 
และจัดส่งถึงที่หมาย, ควบคุมสินค้าคงคลัง, ควบคุมการท�างาน, 
ควบคุมการบรรจุหีบห่อ

แผนกที่ 
เกี่ยวข้อง

แผนกโลจิสติกส์/ขนส่ง-จัดส่ง

บทบาท 
หน้าที่

ลดต้นทุน , ยกระดับความแม่นย�า, ลดเวลาการขนส่งกระจายสินค้า, 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ขนส่งกระจายสินค้า

ขอบเขต
ท�างานส�าเร็จเสร็จสิ้นณยจุดปฎิบัติงาน (หน้างาน) แห่งเดียว, 
กลุ่มงานย่อยเป็นกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มงาน
ขนส่ง, รับสินค้า, ตรวจรับเข้า, เก็บรักษา, จัดหมวดหมู่, การเลือก 
การบรรจุ, ขนย้าย, ขนสินค้าขึน้รถ, ตรวจสอบสินค้าเพือ่ส่งมอบ, 
จ่ายออก, จัดส่ง

แผนกที่ 
เกี่ยวข้อง

ศูนย์กระจายสินค้า

บทบาท 
หน้าที่

ยกระดับประสิทธิภาพการท�างาน, ลดต้นทุนการท�างาน, ยกระดับ 
คุณภาพการขนส่งกระจายสินค้า, ยกระดับความแม่นย�าในการควบคุม 
ตัวสินค้า, ยกระดับความปลอดภัย, ลดภาระให้ส่ิงแวดล้อม

[การจ�าแนกประเภทของงาน]
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วัฏจักรการกระตุ้นหน้างานให้ตื่นตัว
     วัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ต่ืนตัว แบ่งข้ันตอนการด�าเนินการเพ่ือปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าออกเป็น 4 ข้ันตอน ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีกิจกรรมปรับปรุง 

ที่เหมาะกับขั้นตอนนั้น ๆ

      คู่มือน้ีส่งเสริมให้น�ากิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าไปด�าเนินการ และขยายผลตามวัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ต่ืนตัว การปรับปรุงหน้างานจะเป็น 

ตัวจุดประกายให้เราตั้งข้อสังเกต จับประเด็นปัญหา และด�าเนินกิจกรรมปรับปรุงเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านั้น เมื่อได้ผลสัมฤทธิ์ก็น�ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันและ 

ขยายผลไปยังส่วนอ่ืนๆ ส่ิงส�าคัญคือ การสร้างส่ิงท่ีจะเช่ือมโยงให้เกิดการต้ังข้อสังเกต การจับประเด็นปัญหา น�าไปสู่การด�าเนินกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า 

จนเป็นกิจวัตรอยู่ตัว ด�าเนินการควบคู่ไปกับการประเมินผลงานและการชมเชยให้รางวัลท้ังจากภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การปรับปรุงท่ีทวีผลย่ิงข้ึน

[ตั้งข้อสังเกต • จับประเด็นปัญหา] Mind

[กิจกรรมปรับปรุง]
Improve

[แบ่งปันข้อมูล • ขยายผลไปส่วนอื่นๆ] See

[ประเมินผล • ให้รางวัล] Award
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[การประเมินผล และให้รางวัล]
การพัฒนาตนเอง (บริษัทของตน) • การใหค้ �าแนะน�าซ่ึงกัน และกัน

◦ระบบประเมินผลภายในบริษัท    ◦เผยแพร่ข่าวสารไปสู่ภายนอก

◦การประเมินผลจากองค์กรภายนอก

[การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร · การขยายผลไปยังส่วนงานอ่ืน]
การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร: ◦การเก็บส่ังสมฐานข้อมูลการปรับปรุง
 ◦น�าเสนอผลงานภายในบริษัท, ภายในกลุ่ม

การขยายผลไปยังส่วนอ่ืน: ◦ท�าจนเป็นกิจวัตร ⇒ จัดท�าเป็นคู่มือ

[กิจกรรมปรับปรุง]
การสนับสนุนจากองค์กร : ◦ความตั้งใจของผู้บริหารระดับสูง

การอบรม : ◦อบรมบ่มเพาะบุคลากร

ปัจจัยแวดล้อมที่ท�างาน : ◦สิ่งที่เอื้อให้ทุกคนมีส่วนร่วม

   ◦ปัจจัยแวดล้อมท่ีช่วยให้กิจกรรมท�าได้

   　ต่อเนื่องและอยู่ตัวจนเป็นกิจวัตร

การสร้างให้เป็นกิจวัตร : ◦จัดท�าเป็ตมาตรฐาน

[การตั้งข้อสังเกต • การสำารวจประเด็นปัญหา]
บุคลากร : ◦ความต้องการที่จะท�าการปรับปรุงหน้างาน

ปัจจัยแวดล้อม : ◦มีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้น�าการปรับปรุง

   　หน้างานมาปฏิบัติได้สะดวก

[จุดสำาคัญเพ่ือสร้างวัฎจักรท่ีทำาเป็นกิจวัตรประจำา]

การตั้งข้อสังเกต การสำารวจประเด็นปัญหา (Mind) :
    เป็นข ั้นตอนการส�ารวจสภาพที่ยงัไมไ่ดท้�ากจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้โดยท�าความเขา้ใจถงึ

ความจ�าเป็นของการปรบัปรุง จบัประเด็นปญัหาไดว้า่ มปีญัหาอยูท่ี่ใด ซึ่งข ั้นตอนตอ้งการสรา้งจุด พลกิผนัที่น�าไป

สูก่จิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้

กิจกรรมปรับปรุง (Improve) :
    เป็นขั้นตอนลงมือปฏิบัติกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าด้วยวัฎจักร PDCA Cycle ที่ผ่าน 

การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องเหมาะสม และการจับประเด็นได้อย่างมีแบบแผน ในสภาวะที่มีการส�ารวจจุดที่เป็น 

ปัญหา และได้ด�าเนินกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า ซึ่งขั ้นตอนนี้ต้องการห้ได้ผลสัมฤทธิ์ 

จากกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้า และการท�ากิจกรรมปรับปรุงฯ จนเป็นกิจวัตร

การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การขยายผลไปยังส่วนงานอื่น (See) :
    เป็นข ัน้ตอนการน�าเอาผลสมัฤทธิส์ภาพทีไ่ดผ้า่นการด�าเนินกจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้อยา่ง

ตอ่เน่ืองอยูแ่ลว้มาแบง่ปนั รบัรูร้ว่มกนั แลว้ขยายผลไปยงัสว่นงานอืน่ ใชผ้ลสมัฤทธิน้ี์เป็นจุดเปลีย่นและเผยแพร่

กจิกรรมน้ีไปยงัสว่นงานอืน่ๆ อยา่งมปีระสทิธผิล ซึง่ข ัน้ตอนน้ีตอ้งการใหเ้กดิการเชือ่มโยงไปสูก่จิกรรมปรบัปรุง

หน้างานขนสง่กระจายสนิคา้เรือ่งใหม่ๆ

การประเมินผล และให้รางวัล (Award) :
    เป็นขั้นตอนการจัดประเมินผลและให้รางวัลทั ้งภายในและภายนอกองค์กร จากผลสัมฤทธิ์การปรับปรุง 

ที ่มาจาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกัน ซึ ่งเป็น ขั ้นตอนวางแผนยกระดับแรงจูงใจการท�ากิจกรรมปรับปรุงหนา้ 

งานขนส่งกระจายสินค้า ทั้งนี้ ขั้นตอนนี้ต้องการให้ได้รับการชื่นชม ยกย่องในวงกว้างทั้งจากภายนอกองค์กร 

ไม่หยุดอยู่เพียงภายในบริษัทของตน
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ไมใ่ชเ่พียงแคก่ลยทุธ์หรือเป้าหมายระดบับรษิทั

เทา่นัน้ สิง่ทีข่าดเสยีมไิดค้อืการก�าหนดนโยบาย

หรือเป้าหมายเกีย่วกบัการปรบัปรุงหน้างาน

ขนสง่กระจายสนิคา้ และจ�าเป็นตอ้งน�ามาปฏบิตัิ

รว่มกนัจนถงึระดบัหน้างานดว้ย

แมแ้ตใ่นองคก์รทีส่ามารถ

บรรลุเป้าหมายการปรบัปรุง

หน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ 

ยงัใหค้วามส�าคญัทีส่ดุในเรือ่ง

การพฒันาบคุลากรทีส่ามารถ

ท�าการปรบัปรุงหน้างานขนสง่

กระจายสนิคา้ได ้จงึจ�าเป็นที่

ตอ้งพฒันาหวัหน้างานปรบัปรุง

หน้างานโลจสิตกิต์และสรา้งผล

งานใหเ้กดิขึน้อยา่งจรงิจงั

ก�าหนดผูร้บัผดิชอบหรือ

หน่วยงานเฉพาะทีบ่รหิาร

จดัการกจิกรรมปรบัปรุง

ท ัง้องคก์รขึน้ ปฏบิตัหิน้าที่

ตา่งๆ ใหลุ้ลว่ง ท ัง้การ

สนบัสนุนหรือควบคมุแตล่ะ

งานปรบัปรุงทีห่น้างานขนสง่

กระจายสนิคา้ เสนอแผนการ

พฒันาบคุลากร หรือขยายผล

ทีไ่ดจ้ากการปรบัปรุงไปยงั

สว่นงานอืน่ เป็นตน้

แมจ้ะเป็นระหวา่งองคก์ร

ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีรว่มกนั 

เชน่ ผูส้ง่สนิคา้กบัผูร้บัสนิคา้ 

บรษิทัผลติสนิคา้กบับรษิทั

ขนสง่สนิคา้ บรษิทัขนสง่

สนิคา้กบับรษิทัขนสง่สนิคา้ 

เป็นตน้ ก็จ�าเป็นตอ้งมนีโย

บายหรือเป้าหมายของการ

ปรบัปรุงงานขนสง่กระจาย

สนิคา้ทีเ่หมอืนกนั  ตดิตอ่

สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

พรอ้มท ัง้พจิารณาและแบง่

ปนัขอ้มลูรว่มกนั

จดัโอกาสใหม้กีารน�าเสนอ

ผลงานและวธิกีารด�าเนิน

การปรบัปรุงหน้างานภายใน

และภายนอกบรษิทั ซึง่จะ

กอ่ใหเ้กดิการกระตุน้การ

ปรบัปรุงหน้างานใหต้ืน่ตวั

ได ้นอกจากน้ีการสรา้งระบบ

หรือกลไกตา่งๆ ทีช่ว่ยผลกั

ดนักจิกรรมปรบัปรุงใหเ้กดิ

การลงมอืปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ

จะกอ่ใหเ้กดิประสทิธผิล

ขึน้ได้

เพือ่ใหก้ารตดิตอ่สือ่สารเป็น

ไปอยา่งราบรืน่รอยา่งราบรืน่ 

สิง่ส�าคญัคอืตอ้งด�าเนินการ

ในสิง่ตา่งๆ อยา่งยดืหยุน่ โดย

ท�าลายก�าแพงทีก่ ัน้ในองคก์ร

ออก เพิม่ความเป็นทมีเวร์ิค

ของพนกังานหรือระหวา่ง

หน่วยงานใหส้งูขึน้ สิง่น้ีจะสง่

ผลใหเ้กดิการกระตุน้กจิกร

รมปรบัปรุงใหต้ืน่ตวัได้

6 มุมมองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดการกระตุ้นกิจกรรมปรับปรุง
หน้างานขนส่งกระจายสินค้าให้ตื่นตัว

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและเกดิการกระตุน้กจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ใหต้ืน่ตวัไดน้ ัน้จ�าเป็นตอ้ง “ด�าเนิน

การปรบัปรุงในภาพรวมท ั่วท ัง้องคก์ร”  โดยสิง่ส�าคญัคอืตอ้งก�าหนดนโยบายและเป้าหมายโดยยดึตามผูบ้รหิารหรือผูจ้ดัการ

ระดบัสงู แลว้จดัโครงสรา้งหรือระบบงานเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการปรบัปรุงขึน้

สถาบนัระบบโลจสิตกิส์แหง่ประเทศญีปุ่่ นทีต่ ัง้ขึน้เป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ ไดจ้ดัท�าแบบสอบถามและส�ารวจสอบถาม

กบัองคก์รทีไ่ดจ้ดักจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ แลว้สรุปประเด็นส�าคญัทีจ่ะชว่ยรบรรลุเป้าหมายและเกดิการ

ขบัเคลือ่นกจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ออกเป็น 6 มมุมอง ซึง่จะอธบิายโดยยกตวัอยา่งผลงานขององคก์รให้

ดว้ย

 6 มมุมองทีช่ว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายและเกดิการกระตุน้กจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ใหต้ืน่ตวั 

การก�าหนดนโยบายและเป้าหมาย โครงสรา้งองคก์รและระบบองคก์ร การสรา้งระบบและกลไก

การพฒันาบคุลากร ธรรมเนียมปฏบิตัขิองรษิทัและการตดิตอ่สือ่สาร การประสานงานระหวา่งองคก์ร

การกำาหนด
นโยบายและ

เป้าหมาย

โครงสร้าง
องค์กรและ
ระบบองค์กร

การสร้างระบบ
และกลไก

การพัฒนา
บุคลากร

ธรรมเนียม
ปฏิบัติของ

บริษัทและการ
ติดต่อสื่อสาร

การประสาน
งานระหว่าง

องค์กร

การบรรลุเป้าหมาย
และเกิดการกระตุ้นกิ
จกรรมปรับปรุงหน้า
งานขนส่งกระจาย
สินค้าให้ตื่นตัว
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จุดสำาคัญในการผลักดัน
 เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายกจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่

กระจายสนิคา้ท ั่วท ัง้บรษิทั ผูจ้ดัการระดบัสงูจะตอ้งเขา้
รว่มอยา่งจรงิจงัและผลกัดนัแบบบนลงลา่ง

 ไมเ่พียงแคท็่อปดาวน์เทา่นัน้ ตอ้งกอ่ใหเ้กดิบอแบบ
ลา่งขึน้บนคูก่นัไป โดยตอ้งมจีติส�านึกในเป้าหมาย
เดยีวกนัจากผูบ้รหิารระดบัสงูไปจนถงึพนกังาน

 ก�าหนดหน่วยงานทีบ่รหิารจดัการกจิกรรมปรบัปรุง
หน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ท ัง้บรษิทั หรือผูร้บัผดิ
ชอบการปรบัปรุงเฉพาะ หรือผูร้บัผดิชอบทีค่วบงาน
ปรบัปรุงดว้ยในแตล่ะฐานโลจสิตกิส์ตา่งๆ

 ผูร้บัผดิชอบการปรบัปรุงจะตอ้งควบคมุหรือชว่ยเหลือ
กจิกรรมปรบัปรุงทีห่น้างานขนสง่กระจายสนิคา้ พรอ้ม
กบัประสานงานกบัผูจ้ดัการระดบัสงูโดยการโฮเรนโซ 
(รายงาน แจง้ขา่วสาร ปรกึษา) 

 ขอบเขตงานของผูร้บัผดิชอบการปรบัปรุงจะมกีวา้ง
ขวางและหลากหลาย ดงันัน้ตอ้งจดัแบง่ใหห้ลายคน
เพือ่ขบัเคลือ่นเดนิหน้าใหไ้ดต้ามแผนงาน

 ผูจ้ดัการระดบัสงูตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มทีผู่ร้บัผดิ
ชอบการปรบัปรุงท�ากจิกรรมไดง้า่ย

ตัวอย่างผลงานขององค์กร :  กำาหนดผู้รับผิดชอบการปรับปรุงหน้างานขนส่ง
กระจายสินค้าเฉพาะ

(ประเภทธุรกิจ : บริษัทโลจิสติกส์)
 ในบรษิทั B ไดก้�าหนดผูร้บัผดิชอบการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้เฉพาะโดยให้

ท�างานบรหิารจดัการดว้ย  3 คนและใหบ้รหิารจดัการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้

ภายในบรษิทั เพือ่ผลกัดนักจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ภายในบรษิทั 

 เน้ือหางานของผูร้บัผดิชอบเฉพาะนัน้มหีลากหลายแขนง เชน่ สอนช้ีแนะการปรบัปรุงโดย

ยดึตาม KPIs ทีห่น้างานขนสง่กระจายสนิคา้ บรหิารจดัการกจิกรรมกลุม่ยอ่ยท ัง้ภายใน

บรษิทั ท�าหน้าทีว่ทิยากรอบรมในบรษิทัเกีย่วกบัการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ 

ประเมนิและใหร้างวลัแกผ่ลงานของแตล่ะกจิกรรมปรบัปรุง และชว่ยเหลือตอ่การน�าเสนอ

ผลงานภายนอกบรษิทั เป็นตน้

(ประเภทธุรกิจ : บริษัทลูกโลจิสติกส์)
 ในบรษิทั C ไดก้�าหนดผูร้บัผดิชอบเฉพาะ 2 คนทีท่�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางท ัง้บรษิทัเกีย่วกบั

งานปรบัปรุงงานขนสง่กระจายสนิคา้ และผูร้บัผดิชอบงานปรบัปรุงในแตล่ะฐานการผลติ 1 

คน (ควบงานทีท่�าอยูป่ระจ�า) แลว้ผลกัดนัการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ใหเ้ดนิ

หน้าตอ่ไป

 ผูร้บัผดิชอบเฉพาะจะประสานกบัผูร้บัผดิชอบของแตล่ะฐานการผลติ ควบคมุความคบื

หน้าของกจิกรรมปรบัปรุงไปพรอ้มกบัผลกัดนังานปรบัปรุงดว้ยกนั อกีท ัง้ มหีน้าทีจ่ดัการ

ประชุมเรียนรูท้กุเดอืน หรือชว่ยเหลือตอนทีน่�าเสนอผลงานตวัอยา่งการปรบัปรุงทีย่อด

เยีย่มในแตล่ะฐานการผลติในทีป่ระชุมน�าเสนอผลงานภายในและนอกบรษิทั 

ก�าหนดผูร้บัผดิชอบหรือหน่วยงานเฉพาะทีบ่รหิารจดัการกจิกรรมปรบัปรุงท ัง้องคก์รขึน้ ปฏบิตัหิน้าที่

ตา่งๆ ใหลุ้ลว่ง ท ัง้การสนบัสนุนหรือควบคมุแตล่ะงานปรบัปรุงทีห่น้างานขนสง่กระจายสนิคา้ เสนอ

แผนการพฒันาบคุลากร หรือขยายผลทีไ่ดจ้ากการปรบัปรุงไปยงัสว่นงานอืน่ เป็นตน้

โครงสร้าง
องค์กรและ
ระบบองค์กร

จุดสำาคัญในการผลักดัน
 ก�าหนดนโยบายหรือเป้าหมายเกีย่วกบัการ 

ปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ทีส่มัพนัธ์กบั
กลยทุธ์ นโยบาย และเป้าหมายในองคก์ร

 ก�าหนดเป้าหมายเชงิปรมิาณอยา่งเป็นรูป 
ธรรม และก�าหนด KPIs (Key Performance 
Indicators : ดชันีช้ีวดัประเมนิผลงานส�าคญั) ขึน้

 อาศยัการพูดคยุประจ�าวนัแจง้ใหท้ราบถงึนโยบาย
หรือเป้าหมายอยา่งท ั่วถงึในบรษิทั พรอ้มท ัง้สรา้ง
ความเขา้ใจถงึความหมายของ KPIs เพือ่ให้
พนกังานเขา้รว่มในการลงมอืปฏบิตัแิละน�าไปใช้
ในกจิกรรมปรบัปรุง

 ไมป่ลอ่ยใหเ้ป็นหน้าทีข่องหน้างานอยา่งเดยีว  
ระดบัช ัน้ผูบ้รหิารหรือผูจ้ดัการระดบัสงูตอ้งให้
ความใกลช้ดิกบัหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้อยา่ง
จรงิจงั ฟงัเสยีงความคดิเห็นของหน้างาน  ปฏบิตัิ
โดยแสดงใหเ้ห็นถงึความต ัง้ใจทีม่เีป้าหมาย
เดยีวกนั

 ตรวจเช็คแนวโน้มของ KPIs โดยผูเ้กีย่วขอ้งไป
พรอ้มกบัปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตัวอย่างผลงาน  :  รับรู้นโยบายและเป้าหมายที่เหมือนกันโดยพูดคุยโดยตรง
อย่างต่อเน่ือง

(ประเภทธุรกิจ : บริษัทลูกโลจิสติกส์)
 ในบรษิทั A นโยบายหรือเป้าหมายทีเ่กีย่วกบัการปรบัปรุงจะถกูรวบรวมโดยหน่วยงานผลกั

ดนัการปรบัปรุง และถกูก�าหนดโดยการอนุมตัขิองประธานบรษิทั

 ผลงานของการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้จะค�านึงถงึการสะทอ้นตอ่ “ตน้ทนุ” 

และ “คณุภาพ” โดยก�าหนด “อตัราการลดตน้ทนุ” และ “จ�านวนเรือ่งเคลม” เป็น KGIs 

(Key Goal Indicators : ดชันีช้ีวดัการบรรลุเป้าหมายส�าคญั)

 ในศนูย์โลจสิตกิส์ท ั่วประเทศจะเดนิหน้ากจิกรรมปรบัปรุงโดยก�าหนด KPIs ( Key 

Performance Indicators : ดชันีชี้วดัประเมนิผลงานส�าคญั) เพือ่ลดตน้ทนุและก�าจดั

เคลมจากลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่น้ี เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย KGIs

 นโยบายและเป้าหมายทีเ่กีย่วกบัการปรบัปรุงหน้างาน จะตอ้งรบัรูอ้ยา่งท ั่วถงึเหมอืนกนัโดย

สรา้งโอกาสใหห้วัหน้าศนูย์โลจสิตกิส์พูดคยุกบัพนกังานไดโ้ดยตรง

 หวัหน้าศนูย์โลจสิตกิส์จะเขา้รว่มในกจิกรรมปรบัปรุงระดบักลุม่ยอ่ยเทา่ทีส่ามารถท�าไดเ้พือ่

ช้ีแนะถงึการปรบัปรุง และแจง้ใหท้ราบถงึสถานะความคบืหน้าการปรบัปรุงของแตล่ะหน้า

งานขนสง่กระจายสนิคา้ใหท้ราบอยา่งท ั่วถงึในประชุมกอ่นเริม่งานเชา้หรือประชุมกอ่นเริม่

งานบา่ยในแตล่ะวนั

 นโยบายและเป้าหมายเกีย่วกบัการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้จะตอ้งถา่ยทอด

อยา่งท ั่วถงึต ัง้แตค่ณะผูบ้รหิารหรือผูจ้ดัการระดบัสงูจนถงึสตา๊ฟทีห่น้างาน และสรา้งสภาพ

แวดลอ้มใหก้ารปรบัปรุงเดนิหน้าตอ่ไปไดโ้ดยการพูดคยุอยา่งตอ่เน่ือง

ไมใ่ชเ่พียงแคก่ลยทุธ์ระดบับรษิทัเทา่นัน้ แตส่ิง่ทีข่าดเสยีมไิดค้อืการก�าหนดนโยบายหรือเป้าหมายเกีย่ว

กบัการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ จ�าเป็นตอ้งสือ่สารใหเ้ขา้ใจเหมอืนกนัอยา่งท ั่วถงึต ัง้แตร่ะดบั

ช ัน้บรหิารจนถงึระดบัพนกังานหน้างาน และน�าไปใชใ้นการปรบัปรุงเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบาย

การกำาหนด
นโยบายและ

เป้าหมาย
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จุดสำาคัญในการผลักดัน
 หน่วยงานโลจสิตกิส์และหน่วยงานบคุคลตอ้งให้

ความรว่มมอืกนั จดัท�าระบบส�าหรบัอบรมบคุลา
กรของโลจสิตกิส์หรือจดัท�าโปรแกรมการพฒันา
บคุลากรโดยค�านึงถงึความสมัพนัธ์กบัระบบการ
ฝึกอบรมของระดบับรษิทัไปพรอ้มกนัดว้ย

 แบง่แยกระหวา่งการรอบรมทีส่ามารถจดัไดแ้ละ
ไมส่ามารถจดัไดภ้ายในบรษิทั โดยใชป้ระโยชน์
จากการอบรมนอกบรษิทั

 ใหค้วามรูท้ีจ่�าเป็นหรืออบรมกลวธิเีทคนิคการ
ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งในแตล่ะข ัน้ของข ัน้ตอนการ
ปรบัปรุงหน้างานผลติ (รบัรูส้ภาพปจัจุบนั, คน้พบ
ปญัหา, วางแผนปรบัปรุง, ด�าเนินการ, ประเมนิ
ผล, บรรลุเป้าหมาย, ขยายผลไปยงัสว่นงานอืน่)

 การไดส้อนคอืการไดเ้รียนรู ้ดงันัน้จะก�าหนด
ใหพ้นกังานทีม่ปีระสบการณ์ผา่นการอบรมและ
ปฏบิตักิลวธิเีทคนิคการปรบัปรุงมาแลว้ ไดม้ี
โอกาสท�าหน้าทีว่ทิยากรของการอบรมภายใน
บรษิทั

 จะต ัง้งบประมาณการฝึกอบรมไวท้กุปี เพือ่คงไว้
ซึง่การพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง

ตัวอย่างผลงาน : พัฒนาบุคลากรด้วยระบบการฝึกอบรมอย่างมีแบบแผน

(ประเภทธุรกิจ : บริษัทลูกโลจิสติกส์)
 ในบรษิทั E จะต ัง้แผนก�าหนดการท ัง้ปีโดยยดึระบบอบรมอยา่งมแีบบแผนทีแ่ยกเป็น

อบรมรว่ม แยกตามต�าแหน่ง และแยกตามงาน โดยจะใชท้ ัง้การเขา้รว่มอบรม ไปจนถงึ 

e-Learning สรา้งระบบทีใ่หเ้กดิการเรียนรูใ้นพนกังานทกุคนต ัง้แตพ่นกังานเขา้ใหมไ่ป

จนถงึประธานบรษิทั

 ส�าหรบัการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ จะอบรมดว้ยกลวธิเีทคนิคการปรบัปรุง

และกลวธิตีา่งๆ อยา่งกวา้งขวาง เชน่ “7 เครือ่งมอื QC”  “กจิกรรมกลุม่ยอ่ย” “ฝึกปรบัปรุง

จรงิโดยใช ้IE” เป็นตน้

 ในการอบรมภายในบรษิทั จะก�าหนดใหพ้นกังานระดบักลางขึน้ไปทีม่ปีระสบการณ์สงูท�า

หน้าทีว่ทิยากร สอนองคค์วามรูต้า่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการปรบัปรุงหน้างาน ซึง่จะสง่ผลใหต้วัของ

พนกังานทีเ่ป็นวทิยากรเองเกดิการพฒันากา้วหน้าขึน้ดว้ย

 เพือ่สรา้งเวทกีารปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ใหเ้กดิขึน้ ตอ้งไมด่�าเนินการเพียง

แคห่น่วยงานโลจสิตกิส์เทา่นัน้ แตจ่ะตอ้งสรา้งระบบทีท่�าใหเ้กดิความรว่มมอืกบัหน่วยงาน

บคุคล แลว้ขยายผลใหเ้กดิระบบกลไกท ั่วท ัง้บรษิทั

แมแ้ตใ่นองคก์รทีส่ามารถบรรลุเป้าหมายการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ ยงัใหค้วามส�าคญัทีส่ดุในเรือ่งการ
พฒันาบคุลากรทีส่ามารถท�าการปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ได ้ดงันัน้ในการทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นและ
บรรลุเป้าหมายของกจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ได ้จ�าเป็นทีต่อ้งพฒันาหวัหน้างานและสรา้งผลงานให้
เกดิขึน้อยา่งจรงิจงั

การพัฒนา
บุคลากร

จุดสำาคัญในการผลักดัน
 จดัประชุมน�าเสนอผลงานตวัอยา่งการปรบัปรุง

ทีท่�ามาขึน้ในบรษิทัทกุปี เพือ่ใหร้บัทราบผลการ
ปรบัปรุงอยา่งท ั่วถงึเหมอืนกนัท ัง้บรษิทั และขยาย
ผลกจิกรรมไปยงัสว่นงานอืน่เพือ่ปรบัปรุงตอ่ไป

 สรา้ง “ความต ัง้ใจ” ของพนกังานใหเ้กดิขึน้ผา่น
ทางการใหร้างวลัหรือตอบแทนตอ่ตวัอยา่งผลงาน
ปรบัปรุงทีย่อดเยีย่ม หรือน�าไปลงในวารสารของ
บรษิทั หรือตดิตามบอร์ดประกาศ เป็นตน้ เพือ่กอ่
ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นกจิกรรมปรบัปรุงใหส้งูขึน้อกี

 เผยแพรต่วัอยา่งผลงานปรบัปรุงทีย่อดเยีย่มใน
บรษิทัในทีป่ระชุมน�าเสนอผลงานนอกบรษิทั

 น�าผลของกจิกรรมปรบัปรุงไปสมัเชือ่มโยงกบั
ระบบบรหิารงานบคุคล (เลือ่นข ัน้ เลือ่นต�าแหน่ง)

 กอ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นและบรรลุเป้าหมาย
กจิกรรมปรบัปรุง โดยก�าหนดระบบหรือกลไก
หลายอยา่งทีส่นบัสนุนกจิกรรมปรบัปรุง

ตัวอย่างผลงานขององค์กร :  จัดประชุมรายงานตัวอย่างผลงานปรับปรุงและ
ประเมินผลการปรับปรุง

(ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจขายปลีก)
 ในบรษิทั D จะจดัประชุมรายงานรว่มกนักบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง (น�าเสนอผลงานทีไ่ด้

ปรบัปรุงมา) ปีละ 3 คร ัง้  ซึง่ในทีป่ระชุมรายงานจะมอีงคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 5-10 บรษิทัมา

รว่ม และน�าเสนอตวัอยา่งผลงานทีไ่ดด้�าเนินการไปในบรษิทัตน โดยผูเ้ขา้รว่มจะมตี ัง้แต่

ผูจ้ดัการระดบัสงูไปจนถงึผูร้บัผดิชอบหน้างาน การประชุมรายงานน้ีจะมหีน่วยงานขบั

เคลือ่นการปรบัปรุงเป็นหลกัในการจดัขึน้ทกุปี

 จุดมุง่หมายของการน�าเสนอตวัอยา่งผลงานปรบัปรุงในทีป่ระชุมน้ี เพือ่ช้ีใหเ้ห็นถงึปญัหา

ทีเ่กดิขึน้ในหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ใหแ้กผู่จ้ดัการระดบัสงูหรือผูท้ีค่วบคมุดแูลได้

รบัทราบ และถอืวา่เป็นปญัหาของภาพรวมทกุองคก์รในการทีจ่ะสรา้งกลไกใหเ้กดิการ

ประสานงานรว่มกนัระหวา่งองคก์รหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหผู้ร้บัผดิชอบหน้างาน

ขนสง่กระจายสนิคา้มอี�านาจและระบบท�างานทีช่ว่ยในการแกป้ญัหาเหลา่นัน้

 ในทีป่ระชุมรายงาน จะมกีารเลือกผูไ้ดร้บัรางวลัดเีดน่ (ผลงานทีส่ามารถดงึดดูใจผูไ้ดฟ้งั) 

โดยการลงคะแนนจากผูม้ารว่มงาน และจะมกีารมอบใบประกาศและเงนิรางวลัตามล�าดบั

รางวลัทีไ่ดร้บั

 การจดัประชุมรายงานน้ีจะกอ่ใหเ้กดิพลงัขบัเคลือ่นกจิกรรมปรบัปรุง และเป็นการเพิม่แรง

จูงใจใหแ้กห่น้างานเน่ืองจาก “ผูร้บัผดิชอบหน้างานจะเป็นตวัหลกัส�าคญั” นั่นเอง

จดัโอกาสใหม้กีารน�าเสนอผลงานและวธิกีารด�าเนินการปรบัปรุงหน้างานภายในและภายนอกบรษิทั ซึง่

จะกอ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ นอกจากน้ีการสรา้งระบบหรือกลไก

ตา่งๆ ทีช่ว่ยผลกัดนักจิกรรมปรบัปรุงใหเ้กดิการลงมอืปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิจะกอ่ใหเ้กดิประสทิธผิลขึน้

การสร้างระบบ
และกลไก
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จุดสำาคัญในการผลักดัน
 ระหวา่งองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกนัและ

มสีว่นไดส้ว่นเสยี จงึตอ้งก�าหนดวตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย และนโยบายในภาพรวมขององคก์รที่
เกีย่วขอ้งใหช้ดัเจนแลว้ด�าเนินการปรบัปรุงในมมุ
มองทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยรวม

 รบัรูข้อ้มลูทีเ่หมอืนกนัของประวตัทิีผ่า่นมาของ
การด�าเนินการในภาพรวมขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง
หรือผลงานทีไ่ดป้รบัปรุง สรา้งกลไกใหส้ามารถ
รบัรูก้ารบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

 จดัการประชุมรว่มกนัระหวา่งองคก์รเป็นประจ�า
ตามวงรอบเวลา รบัรูร้ว่มกนัถงึประวตักิาร
ปรบัปรุงหรือปญัหาทีเ่กดิขึน้และโจทย์ปญัหาที่
ตอ้งแกไ้ขและรว่มมอืผลกัดนักจิกรรมปรบัปรุง

 ก�าหนดความแตกตา่งระหวา่งคา่เป้าหมายหรือคา่
ผลจรงิทีไ่ดใ้หเ้ป็นเชงิปรมิาณ (ก�าหนด KPI)

  ด�าเนินการอืน่ๆ นอกเหนือจากการประชุมตาม
วงรอบเพือ่ใหก้ารตดิตอ่สือ่สารและการถา่ยทอด
ขอ้มลูเป็นไปอยา่งราบรืน่ในแตล่ะวนัเพือ่ให้
สามารถรบัรูข้อ้มลูรว่มกนั

ตัวอย่างผลงานขององค์กร :  รับทราบนโยบายการปรับปรุงร่วมกันและเสนอ
การปรับปรุงที่ข้ามกำาแพงขององค์กร

(ประเภทธุรกิจ : บริษัทลูกโลจิสติกส์)
 ในบรษิทั G ไดก้�าหนดนโยบายวา่ “มุง่ม ั่นก�าไรในภาพรวมกลุม่บรษิทั” โดยจะถา่ยทอด

นโยบายน้ีใหร้บัทราบรว่มกนัท ัง้บรษิทัแมแ่ละบรษิทัตน และประสานงานไปพรอ้มกบัผลกั

ดนัปรบัปรุงงานขนสง่กระจายสนิคา้

 ถา้คน้พบ “ไอเดยี” การปรบัปรุงงานขนสง่กระจายสนิคา้ จะมรีะบบและชอ่งทางทีส่ามารถ

เสนอไอเดยีปรบัปรุงนัน้ตอ่ผูร้บัผดิชอบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัแม ่เชน่ หน่วย

งานพฒันา  พสัด ุจดัซ้ือ ผลติ เป็นตน้

 ท ัง้สองบรษิทัจะใหค้วามรว่มมอืกนัในการพจิารณาและผลกัดนัการปรบัปรุงตามไอเดยี

ปรบัปรุงทีเ่สนอ เชน่ ท�าการส�ารวจทีจ่�าเป็น หรือออกแบบชิ้นสว่น หรือเปลีย่นเงือ่นไข

สนิคา้ทีส่ง่มอบ เป็นตน้

 การประสานงานหรือตดิตอ่สือ่สารกนัอยา่งราบรืน่ในแตล่ะวนัระหวา่งหน่วยงานจะเป็น

ฐานรากทีท่�าใหบ้รษิทัแมแ่ละบรษิทัตนเองกลมกลืนเป็นหน่ึงเดยีว และรว่มกนัผลกัดนั

ปรบัปรุงหน้างานขนสง่กระจายสนิคา้ใหเ้ดนิหน้าตอ่ไป

(ตัวอย่างองค์กรอ่ืน)
 ผูจ้ดัการระดบัสงูของบรษิทัเจา้ของสนิคา้กบับรษิทัโลจสิตกิส์ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นซพัพลายเชน 

จะจดัเวลาทีพ่บกนั ประชุมรว่มกนัอยูเ่ป็นประจ�า เพือ่ก�าหนดแนวทางด�าเนินการของแตล่ะ

บรษิทัตามนโยบายของภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยมมุมองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมในภาพ

รวมทีส่ดุ

แมจ้ะเป็นระหวา่งองคก์รทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีรว่มกนั เชน่ ผูส้ง่สนิคา้กบัผูร้บัสนิคา้ บรษิทัผลติสนิคา้กบับรษิทัขนสง่

สนิคา้ บรษิทัขนสง่สนิคา้ดว้ยกนั เป็นตน้ ก็จ�าเป็นตอ้งมนีโยบายหรือเป้าหมายของการปรบัปรุงหน้างานขนสง่

กระจายสนิคา้ทีเ่หมอืนกนั ตดิตอ่สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ พรอ้มท ัง้พจิารณาและเขา้ใจขอ้มลูทีเ่หมอืนกนั

การประสาน
งานระหว่าง

องค์กร

จุดสำาคัญในการผลักดัน
 เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์ทีเ่ขม้แข็งกบัผูบ้รหิารหรือ

ผูจ้ดัการระดบัสงูซึง่จะมสีว่นชว่ยผลกัดนักจิกรรม
ปรบัปรุง ดงันัน้การสรา้งโอกาสการพบปะพูดคยุ 
โดยการเดนิเขา้ไปทีห่น้างานขนสง่ กระจายสนิคา้
อยา่งจรงิจงั

 สิง่ทีส่�าคญั คอื ตอ้งมคีวามยดึหยุน่ในการด�าเนิน
การใหเ้กดิประสทิธผิล ไมว่า่จะเป็นท ัง้บรษิทั 
แตล่ะหน่วยงาน หรือแตล่ะกลุม่ซึง่มคึวามแตก
ตา่งกนัไป

 สรา้งโอกาสพบปะพูดคยุระหวา่งพนกังานดว้ยกนั
ถงึแมว้า่จะไมไ่ดท้�างานในเวลาปกตก็ิตาม จะกอ่
ใหเ้กดิประสทิธผิลตามมาเชน่กนั

 สรา้งโอกาสและจดัสถานทีใ่หเ้กดิการพบปะ
ระหวา่งพนกังานนอกเวลางาน

 นอกจากสรา้งโอกาสในการพบปะกนัโดยตรง 
ควรใชป้ระโยชน์จากวารสารเวียนในบรษิทั

 พจิารณาต ัง้งบประมาณเพือ่จดัโครงการทีเ่สรมิ
สรา้งการตดิตอ่สือ่สารใหร้าบรืน่และเกดิขึน้จรงิ

ตัวอย่างผลงานขององค์กร :  ดำาเนินการให้การติดต่อสื่อสารภายในบริษัทเป็น
ไปอย่างราบรื่น

(ประเภทธุรกิจ : บริษัทโลจิสติกส์)
 ในบรษิทั F คดิอยูเ่สมอวา่การทีจ่ะใหก้จิกรรมปรบัปรุงสามารถบรรลุเป้าหมายและคงตอ่

เน่ืองตอ่ไปได ้สิง่ส�าคญัคอื “การตดิตอ่สือ่สารภายในบรษิทั” จงึไดด้�าเนินการตา่งๆ ดงัน้ี

   สสรา้งโอกาสรพบปะกบัฝ่ายบรหิารโดยการแลกเปลีย่นความคดิระหวา่งกนักบัผูร้บัผดิ

ชอบหน้างาน

   ใหค้�าช้ีแนะจุดทีค่วรปรบัปรุงโดยการแลกเปลีย่นระหวา่งกนักบัผูร้บัผดิชอบหน้างาน

ขนสง่กระจายสนิคา้คนอืน่

   ในวารสารเวียนในบรษิทั ควรแนะน�าพนกังานใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีท่�าไดโ้ดยใสรู่ปของ

พนกังานลงไปดว้ย

   จดังานเล้ียงสงัสรรคอ์ยา่งจรงิจงั (งานเล้ียงสง่หรือตอ้นรบั)

 การด�าเนินการตา่งๆ น้ี จะกอ่ใหเ้กดิการตดิตอ่สือ่สารอยา่งราบรืน่ท ั่วท ัง้บรษิทั เพิม่ความ

ทมีเวร์ิคของพนกังาน สง่ผลใหเ้กดิการขบัเคลือ่นของกจิกรรมปรบัปรุงหน้างานขนสง่

กระจายสนิคา้

(ตัวอย่างองค์กรอ่ืนๆ)
 ในองคก์รอืน่ก็ตามก็มกีารจดักจิกรรม “โอกาสสรา้งความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล” มากมาย

หลายรูปแบบเชน่กนั

  จดับรรยายสอนงานทีห่น้างาน  จดัทศันศกึษา

  สง่เสรมิใหต้อ้นรบัดว้ยใบหน้าทีย่ิม้แยม้  จดัใหร้บัประทานอาหารรว่มกนั

เพือ่สรา้งการตดิตอ่สือ่สารอยา่งราบรืน่ใหเ้กดิขึน้จรงิ สิง่ส�าคญัคอืตอ้งด�าเนินการดว้ยรูปแบบตา่งๆ อยา่ง

ยดืหยุน่ สิง่ทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งความเป็นทมีเวร์ิคของพนกังานหรือในการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน

ใหส้งูขึน้ สง่ผลใหเ้กดิการตืน่ตวัในการปรบัปรุง

ธรรมเนียม
ปฏิบัติของ
บริษัทและ
การติดต่อ

สื่อสาร
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เช็คลิสท์วัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ตื่นตัว（กลุ่มเป้าหมาย: หน่ว ยงานย่อยในสายการบังคับบัญชา เช่น กลุ่มงานย่อย）
สถาบันระบบโลจิสติกส์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAPAN INSTITUTE OF LOGISTICS SYSTEM : JILS) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าตามวัฎจักรการกระตุ้น

หน้างานให้ตื่นตัว

เช็คลิสท์นี้ เป็นสิ่งที่ให้ท่านนำาไปตรวจสอบดูว่า ในวัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ตื่นตัวมีกระบวนการใดมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร จุดใดบ้างที่ต่างจากค่าเฉลี่ยของวงการ

↓วินิจฉัยตนเองว่าสภาพปัจจุบันของบริษัทเราอยู่ในระดับใด และกรุณากรอกคะแนนลงแบบฟอร์มคำาตอบ

หัวข้อหลัก หัวข้อรอง คะแนน ระดับ 1
(1 คะแนน)

ระดับ 2
(2 คะแนน)

ระดับ 3
(3 คะแนน)

ระดับ 4
(4 คะแนน)

การตั้งข้อสังเกต
จับประเด็นปัญหา

1 ตระหนักถึงความจำาเป็น ไม่มีความตระหนักถึงความจำาเป็นของการปรับปรุง มีความตระหนักถึงความจำาเป็นของการปรับปรุง แต่ไม่ ได้ด้ทำาอะไรเลย ตระหนักถึงความจำาเป็นของการปรับปรุง และได้ดำาเนินการอยู่
ตระหนักถึงความจำาเป็นของการปรับปรุง และมีการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆ ให้ดำาเนินการปรับปรุง 
ได้สะดวก

2 5 ส ไม่มีการนิยาม 5ส (Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) มีการรณรงค์ทำา 5 ส กันเป็นครั้งคราว มีป้ายแสดง “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย” เป็นรูปเป็นร่าง มีการทบทวนมาตรฐานที่กำาหนดไว้ และปรับใหม่เสมอ

3
วัฏจักร (cycle) 
กิจกรรม ทำาเป็นระยะๆ 
ตามรอบ เวลา

นำาเข้ามาใช้ตามความนิยมหรือแล้วแต่จะคิดขึ้นได้ในช่วงนั้น มีระบบงานให้เสนอประเด็นปัญหา แต่ไม่ได้ทำาเป็นประ จำาตามกำาหนดเวลา ตรวจพบปัญหาอยู่เป็นประจำา หัวข้อเรื่องใหม่ๆ ถูกกำาหนดไว้ตามนโยบายประจำาปี

4
ความรอบรู้ในการ 
จับประเด็น

ไม่มีมุมมองว่ามีสิ่งใดเป็นความสญเปล่า (MUDA) ไม่มีการอบรมให้ความรู้ด้านการขจัดความสญเปล่า (M UDA/Waste) มีความเข้าใจเรื่องมุมมองของความสญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) กำาจัดความสญเปล่าได้ สืบผลไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ลดต้นทุน)

5 การอบรมให้ความรู้ ไม่มีการอบรมให้ความรู้ มีการจัดอบรมให้ความรู้ แต่ไม่มีกำาหนดแน่นอนเป็นปร ะจำา มีการวางหลักสูตรการอบรม, จัดทำาตำารา และมีการจัดอบรมอยู่
มีการวางหลักสูตรการอบรม, จัดทำาตำารา, มีการจัดอบรมอยู่ และพิจารณาทบทวนถึงความ 
เหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหา

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

กิจกรรมปรับปรุง

6 กิจกรรมกลุ่มย่อย ไม่มีการทำากิจกรรมกลุ่มย่อย ไม่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นประจำาได้ ได้บรรจุกิจกรรมกลุ่มย่อยไว้เป็นกิจกรรมของบริษัท และทำากิจกรรมเป็นประจำา มีการเลือกตั้งผู้นำากลุ่มสมาชิก และมีความตื่นตัวกันดี

7 PDCA Cycle รู้จักคำาว่า “PDCA” (Plan, Do, Check, Act) เข้าใจเนื้อหาของ PDCA แต่ไม่ได้นำามาปฏิบัติจริง เข้าใจเนื้อหาของ PDCA และมีการทำากิจกรรมตามวัฎจักร เวียนปฏิบัติตามวัฎจักร PDCA อยู่เสมอ

8
HO REN SO (รายงาน 
ประสานงาน ปรึกษางาน)

ถ้าถูกถามก็จะตอบ มีแบบฟอร์มอยู่ แต่ไม่ได้ทำาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำารายงาน [HO REN SO] อยู่เป็นประจำา มีระบบงานที่ต้องแจ้งกลับ/รายงานผู้บังคับบัญชา

9 การจัดประชุม ไม่มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุง (KAIZEN) จัดประชุมเป็นช่วงๆ ไม่ประจำา มีการจัดประชุมอยู่เป็นประจำาตามหัวข้อการปรับปรุง บันทึกการประชุมมีการนำามาเผยแพร่และรับรู้ร่วมกัน

10
การจัดผังองค์กรและ 
งานบุคคล

ไม่มีการกำาหนดสายบังคับบัญชาผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุง (KAIZEN) มีการกำาหนดสายบังคับบัญชา ผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุ ง แต่ไม่ค่อยมีผลงาน มีการกำาหนดสายบังคับบัญชา ผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุง และสร้างผลงานได้ดี มีการพิจารณาทบทวนถึงผลสัมฤทธิ์อยู่เป็นประจำา

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

การแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร และ
ขยายผลไปยัง
ส่วนงานอื่น

11 การโยกย้ายบุคลากร ไม่มีการโยกย้ายบุคลากร หรือเปลี่ยนหน้าที่ การโยกย้ายบุคลากรหรือเปลี่ยนหน้าที่ไม่ได้ทำาเป็นประ จำาตามวาระ การโยกย้ายบุคลากรหรือเปลี่ยนหน้าที่ได้ดำาเนินการกันเป็นประจำาตามวาระ
มีการอบรมบ่มเพาะบุคลากร และโยกย้ายบุคลากรอย่างเข้าใจและหย่ังรู้ วางตัวบุคคลได้เหมาะ 
เจาะกับความรู้ ความสามารถ และทักษะ

12
การรวบรวมข้อมูล 
ข่าวสาร

ไม่มีปัจจัยแวดล้อมที่สามารถจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้ เนื่องจากไม่มีเวทีในการรายงานข้อมูลข่าวสารการปรับปรุง กา รรวบรวมข้อมูลข่าวสารจึงเสียเวลามาก มีเวทีในการรายงาน (รวบรวม) ข้อมูลข่าวสารการปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารมีการเรียบเรียง รวบรวมอย่างเป็นระบบ

13
การแนะนำาตัวอย่าง 
การปรับปรุง

ไม่มีการแนะนำาตัวอย่างการปรับปรุง (KAIZEN) มีการแนะนำาเฉพาะในรูปแบบที่กำาหนดไว้แบบง่าย ๆ เ ท่านั้น มีการจัดงานแนะนำาตัวอย่างการปรับปรุงเป็นประจำาตามวาระ ขวนขวายนำาตัวอย่างการปรับปรุงเข้ามาขยายผลใช้ภายในบริษัท

14
กระจายข่าวสารใน 
อินทราเน็ตภายในบริษัท

ไม่มีอินทราเน็ต มีอินทราเน็ต แต่ไม่มีการนำาข่าวสารมาลง นำาข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงมาลงในอินทราเน็ต และมีการอัพเดทอยู่เสมอ มีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากข้อมูลข่าวสารที่ลงในอินทราเน็ต

15
ส่งข้อมูลข่าวสารการ 
ปรับปรุงเผยแพร่ไป 
นอกองค์กร

ไม่ส่งข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสส่งข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงออกไปภายนอกองค์ก ร แต่ไม่ได้รวบรวม เสียงสะท้อนกลับ
มีโอกาสส่งข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงออกไปภายนอกองค์กร และได้รวบรวม เสียงสะท้อน
กลับ ของเรื่องนั้น ๆ

สามารถพิจารณาตัดสินระดับของบริษัทตนเองเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นได้

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

การประเมินผล
และให้รางวัล

16 นโยบายบริษัท ไม่มีการประกาศนโยบายเป็นประจำา มีการประกาศนโยบายเป็นวาระ ๆ แต่ไม่สามารถทำาควา มเข้าใจรายละเอียด
มีการประกาศนโยบายเป็นวาระ ๆ แต่ไม่เชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกว่าจะทำาได้สำาเร็จ บรรลุ 
เป้าหมาย

มีการทบทวนค่าตัวเลขในความรับผิดชอบของตน แล้วนำามาเชื่อมโยงกับเป้าหมายในปีงบ 
ประมาณถัดไป

17
ระบบการเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุง

ไม่มีระบบให้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง (KAIZEN) มีระบบให้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กัน
มีระบบให้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง, มีการเสนอแนะกันด้วย แต่ไม่เชื่อมโยงกับสัมฤทธิ์ผลของ 
การปรับปรุง

ระบบเสนอแนะเพื่อปรับปรุง หน้างานมีการปฏิบัติจนอยู่ตัวเป็นกิจวัตร นำาให้ผู้อื่นทำาตาม และ 
มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสัมฤทธิ์ผลของการปรับปรุง

18
การรับรองทักษะ/ 
คุณวุฒิภายในองค์กร

ไม่มีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิ มีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิภายในองค์กรเพียงบาง อย่าง มีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิภายในองค์กรเพียงบางอย่าง การเลื่อนตำาแหน่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบตามคุณวุฒิ

19
การประเมินผลการ 
ทำางานเลื่อนตำาแหน่ง

การประเมินผลการทำางานไม่ได้นำากลับไปบอกกล่าวกับเจ้าตัว การประเมินผลการทำางานได้นำากลับไปบอกกล่าวกับเจ้า ตัวรู้จุดอ่อนของตน การทำากิจกรรมปรับปรุงได้รับการประเมินเป็นผลงาน บุคคล หรือทีมที่ได้รับการประเมินผลงานมีบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นไปให้สูงขึ้น

20
การจัดงานนำาเสนอตัว 
อย่างการปรังปรุง

ไม่มีการจัดงานนำาเสนอ มีการจัดงานนำาเสนออยู่ แต่ไม่มีความตระหนักถึงความ จำาเป็นของการจัดงาน มีการจัดงานนำาเสนอทั้งบริษัทอยู่เป็นประจำา ใช้เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทไปสู่องค์กรภายนอก

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

รวมคะแนนและระดับของกิจกรรม ระดบักอ่นทำากจิกรรม (20〜29คะแนน) ระดบัเริม่ตน้ (30〜49คะแนน) ระดบัปฏบิตัจิรงิ (50〜69คะแนน) ระดบัตืน่ตวัหรือเรง่ใหเ้ห็นผล (70〜80คะแนน)
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เช็คลิสท์วัฎจักรการกระตุ้นหน้างานให้ตื่นตัว（กลุ่มเป้าหมาย: หน่ว ยงานย่อยในสายการบังคับบัญชา เช่น กลุ่มงานย่อย）

หัวข้อหลัก หัวข้อรอง คะแนน ระดับ 1
(1 คะแนน)

ระดับ 2
(2 คะแนน)

ระดับ 3
(3 คะแนน)

ระดับ 4
(4 คะแนน)

การตั้งข้อสังเกต
จับประเด็นปัญหา

1 ตระหนักถึงความจำาเป็น ไม่มีความตระหนักถึงความจำาเป็นของการปรับปรุง มีความตระหนักถึงความจำาเป็นของการปรับปรุง แต่ไม่ ได้ด้ทำาอะไรเลย ตระหนักถึงความจำาเป็นของการปรับปรุง และได้ดำาเนินการอยู่
ตระหนักถึงความจำาเป็นของการปรับปรุง และมีการจัดเตรียมปัจจัยต่างๆ ให้ดำาเนินการปรับปรุง 
ได้สะดวก

2 5 ส ไม่มีการนิยาม 5ส (Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) มีการรณรงค์ทำา 5 ส กันเป็นครั้งคราว มีป้ายแสดง “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย” เป็นรูปเป็นร่าง มีการทบทวนมาตรฐานที่กำาหนดไว้ และปรับใหม่เสมอ

3
วัฏจักร (cycle) 
กิจกรรม ทำาเป็นระยะๆ 
ตามรอบ เวลา

นำาเข้ามาใช้ตามความนิยมหรือแล้วแต่จะคิดขึ้นได้ในช่วงนั้น มีระบบงานให้เสนอประเด็นปัญหา แต่ไม่ได้ทำาเป็นประ จำาตามกำาหนดเวลา ตรวจพบปัญหาอยู่เป็นประจำา หัวข้อเรื่องใหม่ๆ ถูกกำาหนดไว้ตามนโยบายประจำาปี

4
ความรอบรู้ในการ 
จับประเด็น

ไม่มีมุมมองว่ามีสิ่งใดเป็นความสญเปล่า (MUDA) ไม่มีการอบรมให้ความรู้ด้านการขจัดความสญเปล่า (M UDA/Waste) มีความเข้าใจเรื่องมุมมองของความสญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) กำาจัดความสญเปล่าได้ สืบผลไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ลดต้นทุน)

5 การอบรมให้ความรู้ ไม่มีการอบรมให้ความรู้ มีการจัดอบรมให้ความรู้ แต่ไม่มีกำาหนดแน่นอนเป็นปร ะจำา มีการวางหลักสูตรการอบรม, จัดทำาตำารา และมีการจัดอบรมอยู่
มีการวางหลักสูตรการอบรม, จัดทำาตำารา, มีการจัดอบรมอยู่ และพิจารณาทบทวนถึงความ 
เหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหา

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

กิจกรรมปรับปรุง

6 กิจกรรมกลุ่มย่อย ไม่มีการทำากิจกรรมกลุ่มย่อย ไม่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นประจำาได้ ได้บรรจุกิจกรรมกลุ่มย่อยไว้เป็นกิจกรรมของบริษัท และทำากิจกรรมเป็นประจำา มีการเลือกตั้งผู้นำากลุ่มสมาชิก และมีความตื่นตัวกันดี

7 PDCA Cycle รู้จักคำาว่า “PDCA” (Plan, Do, Check, Act) เข้าใจเนื้อหาของ PDCA แต่ไม่ได้นำามาปฏิบัติจริง เข้าใจเนื้อหาของ PDCA และมีการทำากิจกรรมตามวัฎจักร เวียนปฏิบัติตามวัฎจักร PDCA อยู่เสมอ

8
HO REN SO (รายงาน 
ประสานงาน ปรึกษางาน)

ถ้าถูกถามก็จะตอบ มีแบบฟอร์มอยู่ แต่ไม่ได้ทำาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำารายงาน [HO REN SO] อยู่เป็นประจำา มีระบบงานที่ต้องแจ้งกลับ/รายงานผู้บังคับบัญชา

9 การจัดประชุม ไม่มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุง (KAIZEN) จัดประชุมเป็นช่วงๆ ไม่ประจำา มีการจัดประชุมอยู่เป็นประจำาตามหัวข้อการปรับปรุง บันทึกการประชุมมีการนำามาเผยแพร่และรับรู้ร่วมกัน

10
การจัดผังองค์กรและ 
งานบุคคล

ไม่มีการกำาหนดสายบังคับบัญชาผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุง (KAIZEN) มีการกำาหนดสายบังคับบัญชา ผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุ ง แต่ไม่ค่อยมีผลงาน มีการกำาหนดสายบังคับบัญชา ผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุง และสร้างผลงานได้ดี มีการพิจารณาทบทวนถึงผลสัมฤทธิ์อยู่เป็นประจำา

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

การแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร และ
ขยายผลไปยัง
ส่วนงานอื่น

11 การโยกย้ายบุคลากร ไม่มีการโยกย้ายบุคลากร หรือเปลี่ยนหน้าที่ การโยกย้ายบุคลากรหรือเปลี่ยนหน้าที่ไม่ได้ทำาเป็นประ จำาตามวาระ การโยกย้ายบุคลากรหรือเปลี่ยนหน้าที่ได้ดำาเนินการกันเป็นประจำาตามวาระ
มีการอบรมบ่มเพาะบุคลากร และโยกย้ายบุคลากรอย่างเข้าใจและหย่ังรู้ วางตัวบุคคลได้เหมาะ 
เจาะกับความรู้ ความสามารถ และทักษะ

12
การรวบรวมข้อมูล 
ข่าวสาร

ไม่มีปัจจัยแวดล้อมที่สามารถจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้ เนื่องจากไม่มีเวทีในการรายงานข้อมูลข่าวสารการปรับปรุง กา รรวบรวมข้อมูลข่าวสารจึงเสียเวลามาก มีเวทีในการรายงาน (รวบรวม) ข้อมูลข่าวสารการปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารมีการเรียบเรียง รวบรวมอย่างเป็นระบบ

13
การแนะนำาตัวอย่าง 
การปรับปรุง

ไม่มีการแนะนำาตัวอย่างการปรับปรุง (KAIZEN) มีการแนะนำาเฉพาะในรูปแบบที่กำาหนดไว้แบบง่าย ๆ เ ท่านั้น มีการจัดงานแนะนำาตัวอย่างการปรับปรุงเป็นประจำาตามวาระ ขวนขวายนำาตัวอย่างการปรับปรุงเข้ามาขยายผลใช้ภายในบริษัท

14
กระจายข่าวสารใน 
อินทราเน็ตภายในบริษัท

ไม่มีอินทราเน็ต มีอินทราเน็ต แต่ไม่มีการนำาข่าวสารมาลง นำาข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงมาลงในอินทราเน็ต และมีการอัพเดทอยู่เสมอ มีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากข้อมูลข่าวสารที่ลงในอินทราเน็ต

15
ส่งข้อมูลข่าวสารการ 
ปรับปรุงเผยแพร่ไป 
นอกองค์กร

ไม่ส่งข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสส่งข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงออกไปภายนอกองค์ก ร แต่ไม่ได้รวบรวม เสียงสะท้อนกลับ
มีโอกาสส่งข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงออกไปภายนอกองค์กร และได้รวบรวม เสียงสะท้อน
กลับ ของเรื่องนั้น ๆ

สามารถพิจารณาตัดสินระดับของบริษัทตนเองเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นได้

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

การประเมินผล
และให้รางวัล

16 นโยบายบริษัท ไม่มีการประกาศนโยบายเป็นประจำา มีการประกาศนโยบายเป็นวาระ ๆ แต่ไม่สามารถทำาควา มเข้าใจรายละเอียด
มีการประกาศนโยบายเป็นวาระ ๆ แต่ไม่เชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกว่าจะทำาได้สำาเร็จ บรรลุ 
เป้าหมาย

มีการทบทวนค่าตัวเลขในความรับผิดชอบของตน แล้วนำามาเชื่อมโยงกับเป้าหมายในปีงบ 
ประมาณถัดไป

17
ระบบการเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุง

ไม่มีระบบให้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง (KAIZEN) มีระบบให้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กัน
มีระบบให้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง, มีการเสนอแนะกันด้วย แต่ไม่เชื่อมโยงกับสัมฤทธิ์ผลของ 
การปรับปรุง

ระบบเสนอแนะเพื่อปรับปรุง หน้างานมีการปฏิบัติจนอยู่ตัวเป็นกิจวัตร นำาให้ผู้อื่นทำาตาม และ 
มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสัมฤทธิ์ผลของการปรับปรุง

18
การรับรองทักษะ/ 
คุณวุฒิภายในองค์กร

ไม่มีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิ มีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิภายในองค์กรเพียงบาง อย่าง มีระบบการรับรองทักษะ/คุณวุฒิภายในองค์กรเพียงบางอย่าง การเลื่อนตำาแหน่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบตามคุณวุฒิ

19
การประเมินผลการ 
ทำางานเลื่อนตำาแหน่ง

การประเมินผลการทำางานไม่ได้นำากลับไปบอกกล่าวกับเจ้าตัว การประเมินผลการทำางานได้นำากลับไปบอกกล่าวกับเจ้า ตัวรู้จุดอ่อนของตน การทำากิจกรรมปรับปรุงได้รับการประเมินเป็นผลงาน บุคคล หรือทีมที่ได้รับการประเมินผลงานมีบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นไปให้สูงขึ้น

20
การจัดงานนำาเสนอตัว 
อย่างการปรังปรุง

ไม่มีการจัดงานนำาเสนอ มีการจัดงานนำาเสนออยู่ แต่ไม่มีความตระหนักถึงความ จำาเป็นของการจัดงาน มีการจัดงานนำาเสนอทั้งบริษัทอยู่เป็นประจำา ใช้เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทไปสู่องค์กรภายนอก

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

รวมคะแนนและระดับของกิจกรรม ระดบักอ่นทำากจิกรรม (20〜29คะแนน) ระดบัเริม่ตน้ (30〜49คะแนน) ระดบัปฏบิตัจิรงิ (50〜69คะแนน) ระดบัตืน่ตวัหรือเรง่ใหเ้ห็นผล (70〜80คะแนน)
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หัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า กิจกรรมการปรับปรุง และ KPI
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[วัดสำหรับการประเมินผล / ความสำเร็จ] Measure for evaluation / Achievement
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หัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า กิจกรรมการปรับปรุง และ KPI

(21P)

(21P)

(21P)

(22P)

(22P)

(22P)

(23P) (23P)
(24P) (24P)

(25P) (25P) (26P)

[วัดสำหรับการประเมินผล / ความสำเร็จ] Measure for evaluation / Achievement

※ หัวข้อตัวอักษรสีอ่อน / เอียง [ตัวอย่าง No ] ที่เขียนอยู่ในช่อง “มาตรการปรับปรุง” นั้น ดูได้ใน Visual Samples ตั้งแต่หน้า 15 เป็นต้นไป
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(22P)

(26P)

(27P)

(27P)

(28P) (28P)

(28P)

(28P)

(29P)

(29P)

หัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า กิจกรรมการปรับปรุง และ KPI

[วัดสำหรับการประเมินผล / ความสำเร็จ] Measure for evaluation / Achievement

ความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า
ลดลง

0
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(22P)

(26P)

(27P)

(27P)

(28P) (28P)

(28P)

(28P)

(29P)

(29P)

หัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า กิจกรรมการปรับปรุง และ KPI

[วัดสำหรับการประเมินผล / ความสำเร็จ] Measure for evaluation / Achievement

ความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า
ลดลง

0

※ หัวข้อตัวอักษรสีอ่อน / เอียง [ตัวอย่าง No ] ที่เขียนอยู่ในช่อง “มาตรการปรับปรุง” นั้น ดูได้ใน Visual Samples ตั้งแต่หน้า 15 เป็นต้นไป
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เช็คลิสท์เพื่อค้นพบปัญหา（กลุ่มเป้าหมาย : สำาหรับหน่วยองค์ก รที่มีขนาดเล็ก (Small-sized organizations) เป็นต้น）
Check List นี้ใช้สำาหรับการทำาความเข้าใจในปัญหาเพื่อการปรับปรุงหน้างานขนส่งกระจายสินค้าของบริษัทท่านให้ดีขึ้น และเพื่อตรวจสอบจุดที่แตกต่างกับเกณฑ์เฉลี่ยของวงการธุรกิจ

แบบเดียวกัน

↓วินิจฉัยตนเองว่าสภาพปัจจุบันของบริษัทเราอยู่ในระดับใด และกรุณากรอกคะแนนลงแบบฟอร์มคำาตอบ

หัวข้อหลัก หัวข้อรอง คะแนน ระดับ 1
(1 คะแนน)

ระดับ 2
(2 คะแนน)

ระดับ 3
(3 คะแนน)

ระดับ 4
(4 คะแนน)

ต้นทุน

1
การทำางานในสถาน
ปฏิบัติงาน

ไม่ได้วิเคราะห์Flowในสถานปฏิบัติงาน
ไม่รู้วิธีการวิเคราะห์Flowในสถานปฏิบัติงาน ทำาการวิเคราะห์Flowในสถานปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ดำาเนิ     นมาตรการจัดการอะไรเป็นพิเศษ

ทำาการวิเคราะห์ Flow ในสถานปฏิบัติงานและดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อลดจำานวนครั้งการ 
Handling ในสถานปฏิบัติงาน

ทำาการวิเคราะห์ Flow ในสถานปฏิบัติงานเป็นประจำา และดำาเนินมาตรการจัดการเพ่ือลดจำานวน 
คร้ังการ Handling ในสถานปฏิบัติงานเป็นประจำาสม่ำาเสมอ

2 การบรรจุหีบห่อ ไม่มีการสำารวจอัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ (อัตราความจุ)
ไม่ได้วางแผนดำาเนินมาตรการจัดการกับผลสำารวจอัตร     าส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ
(อัตราความจุ)

สำารวจและรับรู้อัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ (อัตราความจุ) และดำาเนินมาตรการจัดการ 
เพื่อลดอัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุลง (อัตราความจุให้สูงขึ้น)

กำาหนดKPI สำาหรับอัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ (อัตราความจุ) และดำาเนินมาตรการ 
จัดการเพ่ือลดอัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ (อัตราความจุให้สูงข้ึน) อยู่เป็นประจำาสม่ำาเสมอ

3 พื้นที่ว่าง (Space) ไม่ได้ตระหนักถึงขนาดการจัดเก็บ มีการสำารวจความสูญเปล่าของพ้ืนท่ีจัดเก็บท่ียังว่างอยู่
แต่ยังไม่ได้วางแผนดำาเนินมาตรการจัดการใดๆ

ทบทวนแก้ไขขนาดความกว้างหรือความสูงของชั้นวางของให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแล 
อยู่ตามความเหมาะสม

ทบทวนแก้ไขขนาดความกว้างหรือความสูงของชั้นวางของให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแล 
อยู่เป็นประจำาสม่ำาเสมอ

4 อัตราบรรทุก ไม่ได้ตระหนักถึงอัตราบรรทุก มีการสำารวจอัตราบรรทุก แต่ยังไม่ได้วางแผนดำาเนินม      าตรการจัดการใดๆ
มีการสำารวจและรับรู้อัตราบรรทุก และดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรา 
บรรทุก

กำาหนด KPI อตัราบรรทกุ และดำาเนินมาตรการจดัการเพ่ือเพิ่มประสทิธภิาพของอตัราบรรทกุ 
เป็นประจสมำ่าเสมอ

5 การสำารวจและรับรู้ต้นทุน ไม่ได้รับรู้หรือตระหนักถึงการคำานวณประเมินค่าเสียโอกาส ไม่ได้คำานวณประเมินค่าเสียโอกาส มีกฎกติกากำาหนดให้คำานวณประเมินค่าเสียโอกาส มกีฎกตกิากำาหนดใหค้ำานวณประเมนิคา่เสยีโอกาส และมกีารสำารวจมลูคา่ความเสยีหายในแต ่
ละชว่งเวลาอยูส่มำ่าเสมอ

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

คุณภาพ

6
คุณภาพงานขนส่ง 
กระจายสินค้า

ไม่ได้สำารวจว่ามีจำานวนเคลมอยู่เท่าไร เก่ียวกับจำานวนเคลมน้ันมีการกำาหนดคำานิยามข้ึนใช้เองใ
นบริษัท และมีการสำารวจจำานวนเร่ืองท่ี ถูกเคลม

เกี่ยวกับจำานวนเคลมนั้นมีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท และมีการสำารวจรับรู้ถึง 
จำานวนเรื่องที่ถูกเคลม, รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อลดการเคลม

เกี่ยวกับจำานวนเคลมนั้นมีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท และกำาหนดเป็น KPI ขึ้นมา 
รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

7
ระดับคุณภาพที่ซ่อน
อยู่ภายใน

ไม่ได้ตระหนักรู้ต่อเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนส่งกระจายสินค้า
เพียงแค่รู้สึกหวาดๆเท่าน้ันว่า มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริกา
รเก่ียวกับคุณภาพของงานขนส่งกระจาย สินค้า

มีระบบสำารวจ เฝ้าระวังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนส่งกระจาย 
สินค้า

มีระบบสำารวจ เฝ้าระวังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนส่งกระจาย 
สินค้า และมีแผนมาตรการจัดการด้วย

8
การตอบสนอง
กำาหนดสง่มอบ - 1 Lead Timeการตอบกลับต่อการสอบถามเรื่องสต็อกนั้น ให้คำาตอบกลับในวันถัดไป

Lead Timeการตอบกลับต่อการสอบถามเรื่องสต็อกนัน้ สามารถให้คำาตอบกลับได้ภายใน 
10 นาที

Lead Time การตอบกลับต่อการสอบถามเรื่องสต็อกนั้น สามารถให้คำาตอบกลับได้ทันทีโดย 
ไม่ต้องวางสายโทรศัพท์

Lead Time การตอบกลับต่อการสอบถามเร่ืองสต็อกน้ัน ผู้ใช้สามารถใช้ Terminal ตรวจดูได้ 
จึงสามารถให้คำาตอบได้ทันที

9
การตอบสนอง
กำาหนดสง่มอบ - 2 ไม่สามารถตอบกำาหนดส่งมอบเกี่ยวกับสินค้าที่ขาด เกี่ยวกับวันส่งมอบสินค้าที่ขาดนั้น ตอบกลับได้ในวันหลัง

เกี่ยวกับวันส่งมอบสินค้าที่ขาดนั้น สามารถตอบกำาหนดส่งมอบได้โดยคาดการณ์ว่าจะส่งมอบ 
ได้ประมาณเมื่อไร

เกี ่ยวกับวันส่งมอบสินค้าที ่ขาดนั ้น มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastucture) เพื่อการตอบกลับไว้อย่างสมบูรณ์

10 เสียหายจากการเปี้อน ไม่ได้สำารวจหรือรับรู้เรื่องความเสียหายจากการเปื้อน เกี่ยวกับความเสียหายจากการเปื้อนนั้น มีการกำาหนดคำา นิยามขึ้นใช้เองในบริษัท และมี
การสำารวจ จำานวนเรื่องที่เป็นปัญหา

เก่ียวกับความเสียหายจากการเป้ือนน้ัน มีการกำาหนดคำานิยามข้ึนใช้เองในบริษัท และมีการสำารวจ 
จำานวนเร่ืองท่ีเป็นปัญหา รวมท้ังมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพ่ือลดความเสียหายจากการเป้ือน

เกี่ยวกับความเสียหายจากการเปื้อนนั้นมีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท และกำาหนด 
เป็น KPI ขึ้นมา รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

ความละเอียด
แม่นยำา

11 ภาวะสินค้าขาดมือ ไมส่นใจออัตัราของขาด (สนิคา้มไีมพ่อ) เกี่ยวกับอัตราส่วนของของขาด (สินค้ามีไม่พอ) นัน้ มีก ารกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองใน
บริษัท และมีการสำารวจอัตราส่วนของของที่ขาด

เกี ่ยวกับอัตราของขาด (สินค้ามีไม่พอ) นั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท 
และมีการสำารวจอัตราส่วอัตราของขาด รวมท้ังมีการดำาเนินมาตรการจัดการตามความจำาเป็น

เกี ่ยวกับอัตราของขาด (สินค้ามีไม่พอ) นั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท 
และกำาหนดเป็น KPI ขึ้นมา รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

12 ความแม่นยำาของสินค้า
ในสต็อกคลังสินค้า

ไม่ได้สำารวจผลต่างของการนับสต็อก สำารวจและรับรู้ผลต่างของการนับสต็อก แต่ความละเอีย ดแม่นยำาต่ำา มีการสำารวจและรับรู้ผลต่างของการนับสต็อก มีความแม่นยำาสูง แต่เสียเวลานาน มีการสำารวจและรับรู้ผลต่างของการนับสต็อก มีความแม่นยำาสูงและใช้เวลาสั้นๆ

13 ระบบงานรับมอบสินค้า ไม่ได้สำารวจอัตราส่วนการรักษากำาหนดส่งมอบตามลูกค้าระบุ สำารวจและรับรู้อัตราส่วนการรักษากำาหนดส่งมอบตาม ลูกค้าระบุ แต่ไม่ได้ดำาเนิน
มาตรการเพื่อ ลด Lead Time ให้สั้นลง

มีการสำารวจและรับรู้อัตราส่วนการรักษากำาหนดส่งมอบตามลูกค้าระบุ และมีการดำาเนินมาตร 
การเพื่อลด Lead Time ให้สั้นลง

มีการสำารวจและรับรู้อัตราส่วนการรักษากำาหนดส่งมอบตามลูกค้าระบุ และมีการดำาเนินมาตรการ 
เพื่อลด Lead Time ให้เหมาะสมที่สุดกับลูกค้าแต่ละราย

14 อัตราส่วนการจ่ายสินค้า 
ออกจากคลังผิดพลาด

ไม่ได้สำารวจในอัตราส่วนการจ่ายสินค้าออกจากคลังผิดพลาด เกี่ยวกับอัตราส่วนการจ่ายสินค้าออกจากคลังผิดพลาด นั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้
เองใน บริษัท และมีการสำารวจรับรู้ถึงจำานวนเรื่องทีเ่ป็ นปัญหา

เกี่ยวกับอัตราส่วนการจ่ายสินค้าออกจากคลังผิดพลาดนั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองใน 
บริษัท และมีการสำารวจรับรู้ถึงจำานวนเรื่องที่เป็นปัญหา รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการ 
เพื่อลดอัตราส่วนการจ่ายสินค้าผิดพลาด

เกี่ยวกับอัตราส่วนการจ่ายสินค้าออกจากคลังผิดพลาดนั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองใน 
บริษัท และกำาหนดเป็น KPI ข้ึนมา รวมท้ังมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

15 Lead Time พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตระหนักถึงปัญหาLead Time แต่ไม่ได้ควบคุมดูแล มีการควบคุม Lead Time การส่ังซ้ือ-รับสินค้าเข้าคลัง-จ่ายสินค้าออกจากคลัง-เวลาไปถึงลูกค้า มีการดำาเนินมาตรการลดเวลา Lead Time ให้สั้นลง

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

เรื่องอื่นๆ

16 อุบัติเหตุ
มีการสำารวจและรับรู้จำานวนครั้งใน 1 ปีที่เกิดอุบัติเหตุจนทำาให้ทรัพย์สินเสียหาย, อุบัติเหตุ
ทางรถยนต์, อุบัติเหตุที่ทำาให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สำารวจและรับรู้จำานวนครั้งใน1ปีทีเ่กิดอุบัติเหตุจนทำาให้ ทรัพย์สินเสียหาย, อุบัติเหตุทาง
รถยนต์, อุบัติเหตุทีท่ำาให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และพ ยายามรับมือหลังเกิดเหตุ

สำารวจและรับรู้จำานวนครั้งใน1ปีที่เกิดอุบัติเหตุที่ทำาให้ทรัพย์สินเสียหาย, อุบัติเหตุทางรถยนต์, 
อุบัติเหตุที่ทำาให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และมีการดำาเนินมาตรการที่จำาเป็น

มีแผนดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อทำาให้อุบัติเหตุที่ทำาให้ทรัพย์สินเสียหาย, อุบัติเหตุทาง 
รถยนต์, อุบัติเหตุที่ทำาให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ฯลฯ เป็น 0 เรื่อง

17 เครื่องแต่งกาย ไม่มีกฎระเบียบในการตรวจเช็ค มีมาตรฐานที่ใช้ในสถานปฏิบัติงาน มีมาตรฐานที่ใช้ในสถานปฏิบัติงาน, และตรวจสอบเป็นประจำาตามกำาหนดเวลา
เชื่อมโยงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับความปลอดภัยให้สัมพันธ์กัน และสร้างความเข้าใจ 
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

18 วินัย (Morale) ไม่ได้ทำาการอบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทจัดหาคนงาน, พนักงานพาร์ทไทม์
ทำาการอบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทจัดหา คนงาน, พนักงานพาร์ทไทม์ 
แต่อบรม ไม่สม่ำาเสมอ

กำาหนดหลักสูตรและจัดทำาตำาราเพื่อทำาการสอน-อบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัท 
จัดหาคนงาน, พนักงานพาร์ไทม์

สร้างบรรยากาศการกระตุ้นเห็นคุณค่าของการทำางาน, มีความกระตือรือร้น, ความรู้สึกถึงความสำาเร็จ 
ผ่านทางการสอนอบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทจัดหาคนงาน, พนักงานพาร์ทไทม์

19
ความปลอดภัยในการ
ทำางาน สิ่งแวดล้อมใน
สถานปฏิบัติงาน

ไม่มีมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน มีมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน มีมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน และให้การชี้แนะเป็นประจำาสม่ำาเสมอ
ให้การชี้แนะเป็นประจำาสม่ำาเสมอตามมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน พร้อมทั้ง 
ทบทวนแก้ไขสถานปฏิบัติงาน/หน้างานให้เหมาะสม

20 เครื่องมือเครื่องใช้, 
เครื่องจักรอุปกรณ์

ไม่มีมาตรฐานการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ มีมาตรฐานการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้
ทำาการซ่อมบำารุงรักษาตามความจำาเป็น โดยอิงจากมาตรฐานการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร 
เครื่องมือที่ใช้

ทำาการซ่อมบำารุงรักษาเป็นประจำาตามกำาหนดเวลา โดยอิงจากมาตรฐานการซ่อมบำารุงรักษา 
เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

รวมคะแนนและระดับของกิจกรรม ระดับก่อนทำากิจกรรม (20〜29คะแนน) ระดับเริ่มต้น (30〜49คะแนน) ระดับปฏิบัติจริง (50〜69คะแนน) ระดบัตืน่ตวัหรือเรง่ใหเ้ห็นผล (70〜80คะแนน)
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เช็คลิสท์เพื่อค้นพบปัญหา（กลุ่มเป้าหมาย : สำาหรับหน่วยองค์ก รที่มีขนาดเล็ก (Small-sized organizations) เป็นต้น）

หัวข้อหลัก หัวข้อรอง คะแนน ระดับ 1
(1 คะแนน)

ระดับ 2
(2 คะแนน)

ระดับ 3
(3 คะแนน)

ระดับ 4
(4 คะแนน)

ต้นทุน

1
การทำางานในสถาน
ปฏิบัติงาน

ไม่ได้วิเคราะห์Flowในสถานปฏิบัติงาน
ไม่รู้วิธีการวิเคราะห์Flowในสถานปฏิบัติงาน ทำาการวิเคราะห์Flowในสถานปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ดำาเนิ     นมาตรการจัดการอะไรเป็นพิเศษ

ทำาการวิเคราะห์ Flow ในสถานปฏิบัติงานและดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อลดจำานวนครั้งการ 
Handling ในสถานปฏิบัติงาน

ทำาการวิเคราะห์ Flow ในสถานปฏิบัติงานเป็นประจำา และดำาเนินมาตรการจัดการเพ่ือลดจำานวน 
คร้ังการ Handling ในสถานปฏิบัติงานเป็นประจำาสม่ำาเสมอ

2 การบรรจุหีบห่อ ไม่มีการสำารวจอัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ (อัตราความจุ)
ไม่ได้วางแผนดำาเนินมาตรการจัดการกับผลสำารวจอัตร     าส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ
(อัตราความจุ)

สำารวจและรับรู้อัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ (อัตราความจุ) และดำาเนินมาตรการจัดการ 
เพื่อลดอัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุลง (อัตราความจุให้สูงขึ้น)

กำาหนดKPI สำาหรับอัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ (อัตราความจุ) และดำาเนินมาตรการ 
จัดการเพ่ือลดอัตราส่วนของช่องว่างในหีบห่อบรรจุ (อัตราความจุให้สูงข้ึน) อยู่เป็นประจำาสม่ำาเสมอ

3 พื้นที่ว่าง (Space) ไม่ได้ตระหนักถึงขนาดการจัดเก็บ มีการสำารวจความสูญเปล่าของพ้ืนท่ีจัดเก็บท่ียังว่างอยู่
แต่ยังไม่ได้วางแผนดำาเนินมาตรการจัดการใดๆ

ทบทวนแก้ไขขนาดความกว้างหรือความสูงของชั้นวางของให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแล 
อยู่ตามความเหมาะสม

ทบทวนแก้ไขขนาดความกว้างหรือความสูงของชั้นวางของให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแล 
อยู่เป็นประจำาสม่ำาเสมอ

4 อัตราบรรทุก ไม่ได้ตระหนักถึงอัตราบรรทุก มีการสำารวจอัตราบรรทุก แต่ยังไม่ได้วางแผนดำาเนินม      าตรการจัดการใดๆ
มีการสำารวจและรับรู้อัตราบรรทุก และดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรา 
บรรทุก

กำาหนด KPI อตัราบรรทกุ และดำาเนินมาตรการจดัการเพ่ือเพิ่มประสทิธภิาพของอตัราบรรทกุ 
เป็นประจสมำ่าเสมอ

5 การสำารวจและรับรู้ต้นทุน ไม่ได้รับรู้หรือตระหนักถึงการคำานวณประเมินค่าเสียโอกาส ไม่ได้คำานวณประเมินค่าเสียโอกาส มีกฎกติกากำาหนดให้คำานวณประเมินค่าเสียโอกาส มกีฎกตกิากำาหนดใหค้ำานวณประเมนิคา่เสยีโอกาส และมกีารสำารวจมลูคา่ความเสยีหายในแต ่
ละชว่งเวลาอยูส่มำ่าเสมอ

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

คุณภาพ

6
คุณภาพงานขนส่ง 
กระจายสินค้า

ไม่ได้สำารวจว่ามีจำานวนเคลมอยู่เท่าไร เก่ียวกับจำานวนเคลมน้ันมีการกำาหนดคำานิยามข้ึนใช้เองใ
นบริษัท และมีการสำารวจจำานวนเร่ืองท่ี ถูกเคลม

เกี่ยวกับจำานวนเคลมนั้นมีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท และมีการสำารวจรับรู้ถึง 
จำานวนเรื่องที่ถูกเคลม, รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อลดการเคลม

เกี่ยวกับจำานวนเคลมนั้นมีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท และกำาหนดเป็น KPI ขึ้นมา 
รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

7
ระดับคุณภาพที่ซ่อน
อยู่ภายใน

ไม่ได้ตระหนักรู้ต่อเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนส่งกระจายสินค้า
เพียงแค่รู้สึกหวาดๆเท่าน้ันว่า มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริกา
รเก่ียวกับคุณภาพของงานขนส่งกระจาย สินค้า

มีระบบสำารวจ เฝ้าระวังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนส่งกระจาย 
สินค้า

มีระบบสำารวจ เฝ้าระวังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพของงานขนส่งกระจาย 
สินค้า และมีแผนมาตรการจัดการด้วย

8
การตอบสนอง
กำาหนดสง่มอบ - 1 Lead Timeการตอบกลับต่อการสอบถามเรื่องสต็อกนั้น ให้คำาตอบกลับในวันถัดไป

Lead Timeการตอบกลับต่อการสอบถามเรื่องสต็อกนั้น สามารถให้คำาตอบกลับได้ภายใน 
10 นาที

Lead Time การตอบกลับต่อการสอบถามเรื่องสต็อกนั้น สามารถให้คำาตอบกลับได้ทันทีโดย 
ไม่ต้องวางสายโทรศัพท์

Lead Time การตอบกลับต่อการสอบถามเร่ืองสต็อกน้ัน ผู้ใช้สามารถใช้ Terminal ตรวจดูได้ 
จึงสามารถให้คำาตอบได้ทันที

9
การตอบสนอง
กำาหนดสง่มอบ - 2 ไม่สามารถตอบกำาหนดส่งมอบเกี่ยวกับสินค้าที่ขาด เกี่ยวกับวันส่งมอบสินค้าที่ขาดนั้น ตอบกลับได้ในวันหลัง

เกี่ยวกับวันส่งมอบสินค้าที่ขาดนั้น สามารถตอบกำาหนดส่งมอบได้โดยคาดการณ์ว่าจะส่งมอบ 
ได้ประมาณเมื่อไร

เกี ่ยวกับวันส่งมอบสินค้าที ่ขาดนั ้น มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastucture) เพื่อการตอบกลับไว้อย่างสมบูรณ์

10 เสียหายจากการเปี้อน ไม่ได้สำารวจหรือรับรู้เรื่องความเสียหายจากการเปื้อน เกี่ยวกับความเสียหายจากการเปื้อนนั้น มีการกำาหนดคำา นิยามขึ้นใช้เองในบริษัท และมี
การสำารวจ จำานวนเรื่องที่เป็นปัญหา

เก่ียวกับความเสียหายจากการเป้ือนน้ัน มีการกำาหนดคำานิยามข้ึนใช้เองในบริษัท และมีการสำารวจ 
จำานวนเร่ืองท่ีเป็นปัญหา รวมท้ังมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพ่ือลดความเสียหายจากการเป้ือน

เกี่ยวกับความเสียหายจากการเปื้อนนั้นมีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท และกำาหนด 
เป็น KPI ขึ้นมา รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

ความละเอียด
แม่นยำา

11 ภาวะสินค้าขาดมือ ไมส่นใจออัตัราของขาด (สนิคา้มไีมพ่อ) เกี่ยวกับอัตราส่วนของของขาด (สินค้ามีไม่พอ) นั้น มีก ารกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองใน
บริษัท และมีการสำารวจอัตราส่วนของของที่ขาด

เกี ่ยวกับอัตราของขาด (สินค้ามีไม่พอ) นั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท 
และมีการสำารวจอัตราส่วอัตราของขาด รวมท้ังมีการดำาเนินมาตรการจัดการตามความจำาเป็น

เกี ่ยวกับอัตราของขาด (สินค้ามีไม่พอ) นั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองในบริษัท 
และกำาหนดเป็น KPI ขึ้นมา รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

12 ความแม่นยำาของสินค้า
ในสต็อกคลังสินค้า

ไม่ได้สำารวจผลต่างของการนับสต็อก สำารวจและรับรู้ผลต่างของการนับสต็อก แต่ความละเอีย ดแม่นยำาต่ำา มีการสำารวจและรับรู้ผลต่างของการนับสต็อก มีความแม่นยำาสูง แต่เสียเวลานาน มีการสำารวจและรับรู้ผลต่างของการนับสต็อก มีความแม่นยำาสูงและใช้เวลาสั้นๆ

13 ระบบงานรับมอบสินค้า ไม่ได้สำารวจอัตราส่วนการรักษากำาหนดส่งมอบตามลูกค้าระบุ สำารวจและรับรู้อัตราส่วนการรักษากำาหนดส่งมอบตาม ลูกค้าระบุ แต่ไม่ได้ดำาเนิน
มาตรการเพื่อ ลด Lead Time ให้สั้นลง

มีการสำารวจและรับรู้อัตราส่วนการรักษากำาหนดส่งมอบตามลูกค้าระบุ และมีการดำาเนินมาตร 
การเพื่อลด Lead Time ให้สั้นลง

มีการสำารวจและรับรู้อัตราส่วนการรักษากำาหนดส่งมอบตามลูกค้าระบุ และมีการดำาเนินมาตรการ 
เพื่อลด Lead Time ให้เหมาะสมที่สุดกับลูกค้าแต่ละราย

14 อัตราส่วนการจ่ายสินค้า 
ออกจากคลังผิดพลาด

ไม่ได้สำารวจในอัตราส่วนการจ่ายสินค้าออกจากคลังผิดพลาด เกี่ยวกับอัตราส่วนการจ่ายสินค้าออกจากคลังผิดพลาด นั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้
เองใน บริษัท และมีการสำารวจรับรู้ถึงจำานวนเรื่องที่เป็ นปัญหา

เกี่ยวกับอัตราส่วนการจ่ายสินค้าออกจากคลังผิดพลาดนั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองใน 
บริษัท และมีการสำารวจรับรู้ถึงจำานวนเรื่องที่เป็นปัญหา รวมทั้งมีการดำาเนินมาตรการจัดการ 
เพื่อลดอัตราส่วนการจ่ายสินค้าผิดพลาด

เกี่ยวกับอัตราส่วนการจ่ายสินค้าออกจากคลังผิดพลาดนั้น มีการกำาหนดคำานิยามขึ้นใช้เองใน 
บริษัท และกำาหนดเป็น KPI ข้ึนมา รวมท้ังมีการดำาเนินมาตรการจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

15 Lead Time พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตระหนักถึงปัญหาLead Time แต่ไม่ได้ควบคุมดูแล มีการควบคุม Lead Time การส่ังซ้ือ-รับสินค้าเข้าคลัง-จ่ายสินค้าออกจากคลัง-เวลาไปถึงลูกค้า มีการดำาเนินมาตรการลดเวลา Lead Time ให้สั้นลง

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

เรื่องอื่นๆ

16 อุบัติเหตุ
มีการสำารวจและรับรู้จำานวนครั้งใน 1 ปีที่เกิดอุบัติเหตุจนทำาให้ทรัพย์สินเสียหาย, อุบัติเหตุ
ทางรถยนต์, อุบัติเหตุที่ทำาให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สำารวจและรับรู้จำานวนครั้งใน1ปีที่เกิดอุบัติเหตุจนทำาให้ ทรัพย์สินเสียหาย, อุบัติเหตุทาง
รถยนต์, อุบัติเหตุที่ทำาให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และพ ยายามรับมือหลังเกิดเหตุ

สำารวจและรับรู้จำานวนครั้งใน1ปีที่เกิดอุบัติเหตุที่ทำาให้ทรัพย์สินเสียหาย, อุบัติเหตุทางรถยนต์, 
อุบัติเหตุที่ทำาให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และมีการดำาเนินมาตรการที่จำาเป็น

มีแผนดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อทำาให้อุบัติเหตุที่ทำาให้ทรัพย์สินเสียหาย, อุบัติเหตุทาง 
รถยนต์, อุบัติเหตุที่ทำาให้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ฯลฯ เป็น 0 เรื่อง

17 เครื่องแต่งกาย ไม่มีกฎระเบียบในการตรวจเช็ค มีมาตรฐานที่ใช้ในสถานปฏิบัติงาน มีมาตรฐานที่ใช้ในสถานปฏิบัติงาน, และตรวจสอบเป็นประจำาตามกำาหนดเวลา
เชื่อมโยงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับความปลอดภัยให้สัมพันธ์กัน และสร้างความเข้าใจ 
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

18 วินัย (Morale) ไม่ได้ทำาการอบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทจัดหาคนงาน, พนักงานพาร์ทไทม์
ทำาการอบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทจัดหา คนงาน, พนักงานพาร์ทไทม์ 
แต่อบรม ไม่สม่ำาเสมอ

กำาหนดหลักสูตรและจัดทำาตำาราเพื่อทำาการสอน-อบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัท 
จัดหาคนงาน, พนักงานพาร์ไทม์

สร้างบรรยากาศการกระตุ้นเห็นคุณค่าของการทำางาน, มีความกระตือรือร้น, ความรู้สึกถึงความสำาเร็จ 
ผ่านทางการสอนอบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทจัดหาคนงาน, พนักงานพาร์ทไทม์

19
ความปลอดภัยในการ
ทำางาน สิ่งแวดล้อมใน
สถานปฏิบัติงาน

ไม่มีมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน มีมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน มีมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน และให้การชี้แนะเป็นประจำาสม่ำาเสมอ
ให้การชี้แนะเป็นประจำาสม่ำาเสมอตามมาตรฐานกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน พร้อมทั้ง 
ทบทวนแก้ไขสถานปฏิบัติงาน/หน้างานให้เหมาะสม

20 เครื่องมือเครื่องใช้, 
เครื่องจักรอุปกรณ์

ไม่มีมาตรฐานการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ มีมาตรฐานการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้
ทำาการซ่อมบำารุงรักษาตามความจำาเป็น โดยอิงจากมาตรฐานการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร 
เครื่องมือที่ใช้

ทำาการซ่อมบำารุงรักษาเป็นประจำาตามกำาหนดเวลา โดยอิงจากมาตรฐานการซ่อมบำารุงรักษา 
เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้

รวมคะแนนหัวข้อหลัก

รวมคะแนนและระดับของกิจกรรม ระดับก่อนทำากิจกรรม (20〜29คะแนน) ระดับเริ่มต้น (30〜49คะแนน) ระดับปฏิบัติจริง (50〜69คะแนน) ระดบัตืน่ตวัหรือเรง่ใหเ้ห็นผล (70〜80คะแนน)
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ความสามารถที่ต้องการ
สำาหรับผู้นำาทีมปรับปรุง

รายละเอียดของความสามารถ คำาจำากัดความของรายละเอียดของความสามารถ

ความสามารถใน
การสำารวจและรับรู้

สภาพปัจจุบัน

ตระหนักรู้หรือเข้าใจเป็นอย่างดีใน
เร่ืองพ้ืนฐานของบริษัท

เข้าใจเป้าหมายโดยรวมของทั้งบริษัท, เป้าหมายของฝ่ายและบทบาทหน้าที่ของฝ่าย รวมถึงมีความเข้าใจสภาพธุรกิจของ 
บริษัทอย่างเรื่องยอดขาย-กำาไร

ตระหนักรู้หรือเข้าใจเป็นอย่างดีใน
เร่ืองพ้ืนฐานงานขนส่งกระจายสินค้า

เข้าใจอย่างถูกต้องว่าสินค้าที่ตนเองดูแลจัดการอยู่นั้น มีการเคลื่อนไหวของตัวสินค้าและข้อมูลอย่างไรในกระบวนการที่ 
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ขั้นตอนจัดซื้อจัดหาจนถึงขั้นตอนขายสินค้านั้น

มีเทคนิควิธีและทักษะที่ทำาให้เข้า
ใจสภาพที่แท้จริงของหน้างาน

สามารถรับรู้สภาพทีแ่ท้จริงเก่ียวกับคุณภาพ-ต้นทุน-ประสิทธิภาพการผลิตทีห่น้างานได้อย่างถูกต้องจากรายงานประจำาวัน 
ฯลฯ อีกท้ังสามารถใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ได้ตามความจำาเป็น

ความสามารถในการดึงประเด็น
ปัญหา • ข้อท่ีควรแก้ไขออกมาให้เห็น

จากการรับรู้-เข้าใจดีในสภาพที่แท้จริงจึงสามารถสรุปหรือดึงปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขที่หน้างานได้อย่างถูกต้อง

ความสามารถใน
การวางแผนงานปรับปรุง

สามารถวางแผนงานการปรับปรุง สามารถกำาหนด-ร่างแผนข้อเสนอแนะการปรับปรุงได้ตามประเด็นปัญหาที่สรุปหรือดึงขึ้นมา

สามารถใช้เทคนิควิธีและทักษะให้
เกิดประโยชน์

สามารถนำาเทคนิควิธีจินตนาการ (วิธี KJ*, Brainstorming เป็นต้น) ท่ีจำาเป็นต่อการร่างแผนข้อเสนอแนะปรับปรุงมาใช้ 
ประโยชน์ได้จริง

สามารถกำาหนดแผนปฏิบัติจริงได้
สามารถกำาหนดลำาดับความสำาคัญก่อน-หลังในการร่างแผนการปรับปรุง, สามารถกำาหนดแผนงานท่ีสามารถดำาเนินได้จริง 
เป็นรูปธรรม (วัตถุประสงค์, รายละเอียดของกิจกรรม, ผู้รับผิดชอบ, การลงทุนที่จำาเป็น, ระบบประสานงานเพื่อผลักดัน 
ให้ทำากิจกรรม, ระดับความยากง่าย และกำาหนดเวลา เป็นต้น)

สามารถกำาหนดเป้าหมายได้ สามารถกำาหนดเป้าหมายที่เข้าใจได้ง่ายทำาให้ผู้รับผิดชอบที่หน้างานทุกคนเข้าใจได้ดี

ความสามารถใน
การผลักดันให้ปรับปรุง

ได้จริง

ความสามารถผลักดันให้ดำาเนิน 
การได้จริง

สามารถอธิบายเป้าหมายและแผนปฏิบัติจริงในการปรับปรุงให้กับผู้รับผิดชอบที่หน้างานเข้าใจได้ง่าย ทำาให้ถ่ายทอดออก 
ไปได้อย่างทั่วถึง

ความสามารถในการอบรมให้ 
ความรู้ • การชี้แนะ

สามารถประเมินความสามารถในการปฏิบัติจริงของผู้รับผิดชอบที่หน้างาน, ใช้คู่มือต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และสามารถ 
ดำาเนินการอบรม-ชี้แนะเรื่องทีจำาเป็นสำาหรับการปรับปรุงที่หน้างานได้อย่างเหมาะสม

ความสามารถรับมือกับอุปสรรค 
ปัญหา

ในขั้นตอนดำาเนินการปรับปรุง กรณีที่เกิดอุปสรรคหรือปัญหาความยุ่งยากที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งขัดขวางการปรับปรุง ก็ 
สามารถดำาเนินมาตรการจัดการแก้ไขอุปสรรคปัญหานั้นๆได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
สามารถรับฟงั การรายงาน-การปรึกษาจากผูร้ับผิดชอบท่ีหนา้ งานและเขา้ ใจไดถู้กตอ้ ง สามารถส่ือสารใหเ้ ขา้ ใจเจตนารมณ์ 
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือพูดคุยสนทนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาที่เหมาะสม 
สามารถผลักดันสนับสนุนให้การปรับปรุงราบรื่น

ความสามารถใน
การประเมิน • ทำาให้

เป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลาย

สามารถกำาหนดดัชนีชี้วัดสำาหรับ 
ประเมินผล

สามารถประเมินสภาพการดำาเนินจริงกับระดับความสำาเร็จเทียบกับเป้าหมาย, อีกทั้งสามารถกำาหนดดัชนีชี้วัดที่นำามาใช้
ในทางปฏิบัติได้

สามารถควบคุมดูแลความคืบหน้า 
ของกิจกรรม

สามารถประเมินสภาพความคืบหน้าของกิจกรรมในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องตามดัชนีชี้วัดสำาหรับประเมินที่กำาหนดขึ้นมา

สามารถทำาให้บรรลุเป้าหมายได้ 
สำาเร็จ

จากผลการประเมิน สามารถนำามาสู่การทบทวนแก้ไขแผนงานและการสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงตามความจำาเป็น 
(การเพ่ิมแรงจูงใจท่ีหน้างาน, การสร้างระบบสนับสนุนส่งเสริมให้แข็งแกร่ง) สามารถเชือ่มโยงไปสู่การบรรลุเป็นผลสำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

สามารถทำาให้กิจกรรมดำารงอยู ่ 
และทำาต่อเนื่องเป็นกิจวัตรได้

สามารถยับยั้งไม่ให้รายละเอียดการปรับปรุงที่ดำาเนินการมาไม่ย้อนกลับไปจุดเดิม, ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงที่ 
หน้างาน, สร้างมาตรฐาน (ทบทวนแก้ไขคู่มือ และทำาการอบรมอย่างต่อเน่ือง) เป็นต้น ซ่ึงเป็นผลให้กิจกรรมดำารงอยู่ เป็นท่ี 
ยอมรับปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตร

ความสามารถที่จำาเป็น (ศักยภาพหลัก) สำาหรับผู้นำา (Leader) การปรับปรุงที่หน้างาน
ขนส่งกระจายสินค้า : ความสามารถวางแผนปรับปรุง-ขับเคลื่อน/ผลักดันให้ก้าวหน้า

* วิธี KJ : เป็นเทคนิควิธีที่ Mr. Kawakita Jiro นักวิชาการสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology) ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อ 

รวบรวมข้อมูล โดยการเขียนข้อมูลลงในการ์ด และรวบรวมการ์ดแยกเป็นแต่ละกลุ่มเอาไว้ ขณะที่ดำาเนินกิจกรรมที่ทำาการอธิบายโดยมีภาพหรือแผนภูมิประกอบ ก็จะหยิบขึ้นมาใช้เป็นสิ่งที่จุด 

ประกายความคิดหรือสิ่งบอกใบ้ที่มีประโยชน์สำาหรับการแก้ไขปริศนา สะสางข้อปัญหา

ระบุถึงความสามารถท่ีผู้นำาปรับปรุงานขนส่งกระจายสินค้าจำาเป็นต้องมี และอธิบายถึงเน้ือหาน้ัน ขอให้ทำาการเช็คตนเองให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนด้วยมุมมองเป็นกกลาง แล้วนำา

มาใช้ในการพัฒนาตนเองหรือวางแผนการฝึกอบรมหลังจากน้ีต่อไป
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ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้าและตัวอย่างแนวทาง 
การดำาเนินกิจกรรมการปรับปรุง VISUAL SAMPLE
    เป็นการรวบรวมตัวอย่างท่ีทำาให้มองเห็นได้ชัดเจนในรายละเอียดท่ีเก่ียวกับมาตรการจัดการปรับปรุงท่ีได้กล่าวไว้ในประเด็นปัญหาท่ีพบบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า และตัวอย่าง 

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมการปรับปรุง (P14〜P17)

    กรุณานำาไปใช้ประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลในการตั้งสังเกตเพื่อทำากิจกรรมปรับปรุง

    ที่ส่วนสุดท้ายของรายละเอียดมาตรการปรับปรุงจะถูกระบุไว้ว่า [ตัวอย่าง No.] ซึ่งจะตรงกับหมายเลขตัวอย่างที่เป็น Visual Sample No. นี้

10

20

20

20

20

20
20

30

30

40
40

50

20

30

30

40

3040

200

190 120

10

20

20

20

20

20
20

30

30

40
40

50

20

30

30

40

3040

260

250

   ตัวอย่าง ①  กำาหนดเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสมเพื่อทำาให้อัตราการบรรทุกหรือเวลาที่ใช้ขนส่งสมดุลกัน

　　น้ำาหนักของสัมภาระ (10kg)    ※ จัดทำาเป็นมาตรฐานเฉพาะน้ำาหนัก

① รวบรวมสัมภาระด้วยรถบรรทุกขนาด 2 ตันจำานวน 3 คัน สภาพปัจจุบัน ② รวบรวมสัมภาระด้วยรถบรรทุกขนาด 4 ตันจำานวน 2 คัน =
ลดจำานวนรถบรรทุก แนวทางปรับปรุง

   ตัวอย่าง ②  พิจารณาทบทวนแก้ไขวิธีการจัดส่งถึงท่ีหมายหรือการบรรทุกของไปพร้อมๆกับสินค้าของบริษัทอ่ืนหรือ
 การใช้บริการของศูนย์ที่อยู่ใกล้ๆ
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① รับชิ้นส่วนเข้ามาจากผู้ขายแต่ละแห่ง สภาพปัจจุบัน ② เปล่ียนเป็นรูปแบบ Milk run : ลดจำานวนรถบรรทุก แนวทางปรับปรุง

   ตัวอย่าง ③  ปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้ดีขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงวิธีเติมน้ำามัน

① เติมน้ำามันจนเต็มถังน้ำามัน สภาพปัจจุบัน ② เติมน้ำามันเพียงคร่ึงหน่ึงของถังน้ำามัน แต่ทำาเสมือนเติมน้ำามันเต็มถัง
แนวทางปรับปรุง
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※ แผนภาพการจัดชั้นวางเมื่อมองจากด้านบน

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 โซน a ซอย

แถว

   ตัวอย่าง ⑤  ใช้บาร์โค้ด, IC Tag เป็นต้น

Tokyo

Fukuoka

Terminal

Terminal

   ตัวอย่าง ④  ส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Modal shift)

ตรวจสอบสินค้าด้วยสายตา เนื่องจากไม่

ม่ันใจ จึงตรวจสอบซ้ำาหลายครัง้ และเสีย

เวลาด้วย สภาพปัจจุบัน

วางระบบปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 

โดยนำาHandy Terminalเข้ามาใช้ช่วย 

ลดเวลาการทำางาน แนวทางปรับปรุง

   ตัวอย่าง ⑥  ทบทวนแก้ไขการแสดงสถานที่จัดเก็บ (Location) เพื่อการควบคุมสิ่งของหรือสินค้าอย่างครอบคลุม
                  ทั่วถึง

① การแสดงสถานที่จัดเก็บ (Location) ในปัจจุบัน แสดงสถาน

　 ที่จัดเก็บ (Location) โดยใช้เพียงตัวเลขเท่านั้น สภาพปัจจุบัน

② การแสดงสถานท่ีจัดเก็บ (Location) หลังจากปรับปรุง แสดงโดย

　 การแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นโซน, ซอย, แถว แนวทางปรับปรุง

　 = โซน a ซอยท่ี 2 แถวท่ี 2 a-2-2
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ทางเข้า

ทางออก

ทางเข้า

ทางออก

 คือสินค้าที่มีความถี่ในการจัดส่งบ่อยมาก ※ เป็นแผนผังที่มองการจัดวางชั้นจากด้านบน

Location ที่ไม่ได้พิจารณา

ถึงความถี่ในการจัดส่ง

สภาพปัจจุบัน ②

ลดเส้นทางก้าวเดิน, ลดความสูญเปล่า
ของเวลาทำางาน

แนวทางปรับปรุง

ของท่ีจัดส่งไม่บ่อย

③

① ของท่ีจัดส่งบ่อยๆ ②

① ③

ทางเข้า-ออก ทางเข้า-ออก

   ตัวอย่าง ⑦  กำาหนดสถานที่จัดเก็บจากการพิจารณาความถี่ในการจัดส่งและการเข้าใจได้ง่ายเป็นต้น

   ตัวอย่าง ⑧  การกำาหนดสถานที่จัดวาง (Location) ตามความถี่ของการจัดส่ง

① การจัดวางในสภาพปัจจุบัน : จัดวางโดยไม่ได้พิจารณา (สำารวจตรวจสอบ)

     ความถี่หรือความบ่อยในการจัดส่ง สภาพปัจจุบัน

②  การจัดวางหลังการปรับปรุง : พิจารณา (สำารวจตรวจสอบ) ความถี่หรือ 

ความบ่อยในการจัดส่ง, และท่ีแนวเส้นทางเคล่ือนย้ายตรงทางเข้าทางออก 

มีสินค้าท่ีมีความถ่ีหรือความบ่อยในการจัดส่งมากจัดวางไว้ 

　 แนวทางปรับปรุง
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เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินแบบคู่ขนาน
ไม่สามารถเดินแซงได้

สภาพปัจจุบัน

ทิศทางการเดินเป็นรูปตัว U

จากการเปล่ียน Layout เป็นเส้นทางเดิน
รูปตัว Z ทำาให้สามารถเดินแซงไปได้และ

ประสิทธิภาพงานเพ่ิมสูงข้ึน

แนวทางปรับปรุง

ทิศทางการเดินเป็นรูปตัว Z

จากการจัดLayoutการวางสินค้าโดยรวมกลุ่มสินค้าแล้ว 

จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่

ทำาให้ลดเส้นทางท่ีสูญเปล่าในการ Picking และคาดหวัง 

จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น

   ตัวอย่าง ⑨  ทบทวนแก้ไข Layout การจัดเก็บ

   ตัวอย่าง ⑩  ทบทวนแก้ไข Layout การจัดเก็บ

สภาพปัจจุบัน

แนวทางปรับปรุง
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พื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่าง

   ตัวอย่าง ⑪  กำาหนดความกว้างของชั้นวางของให้พอเหมาะกับสินค้าที่ดูแลอยู่

   ตัวอย่าง ⑫  กำาหนดความกว้างของชั้นวางของให้พอเหมาะกับสินค้าที่

① ชั้นวางของในสภาพปัจจุบัน : ไม่ได้พิจารณาตามขนาดสินค้า ทำาให้

　 มีพื้นที่ว่างอยู่มาก สภาพปัจจุบัน

① ชั้นวางของในสภาพปัจจุบัน : ไม่ได้พิจารณาตามขนาดสินค้า ทำาให้

　 มีพื้นที่ว่างอยู่มาก สภาพปัจจุบัน

② ชั้นวางของหลังการปรับปรุง : พิจารณาตามขนาดของสินค้า และ

　 กำาหนดหน้ากว้างของช่องวางสินค้าให้แคบลง สามารถใช้ประโยชน์

　 จากพื้นที่ว่างอย่างมีประสิทธิผล แนวทางปรับปรุง

② ชั้นวางของหลังการปรับปรุง : พิจารณาตามขนาดของสินค้า และ

　 กำาหนดหน้ากว้างของช่องวางสินค้าให้แคบลง สามารถใช้ประโยชน์

　 จากพื้นที่ว่างอย่างมีประสิทธิผล แนวทางปรับปรุง
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ทางเข้า

ทางออก

※ แผนผังที่มองการจัดวางชั้นจากด้านบน

ทางเข้า

ทางออก

   ตัวอย่าง ⑬  กำาหนดความกว้างของชั้นวางของให้พอเหมาะกับสินค้าที่

   ตัวอย่าง ⑭  กำาหนดความกว้างของชั้นวางของให้พอเหมาะกับสินค้าที่

①  ตะกร้ารถเข็นสภาพปัจจุบัน : 1 คันต่อ 1 ปลายทางที่จะจัดส่งไป 
สภาพปัจจุบัน

①   การจัดชั้นวางเพื่อการ Picking ในสภาพปัจจุบัน : เมื่อไปถึงสุดทาง 
ไม่สามารถเดินลอดออกมาได้ ทำาให้เส้นทางเดินยุ่งยากซับซ้อน

     สภาพปัจจุบัน

②  ตะกร้ารถเข็นภายหลังการปรับปรุง ใช้ตะกร้ารถเข็น 1 คันต่อ 2 
ปลายทางท่ีจะจัดส่งไป ทำาให้จำานวน ตะกร้ารถเข็นจากหน้างานลดลง 
ได้ครึ่งหนึ่ง แนวทางปรับปรุง

②  การจัดชั้นวางเพื่อการ Picking ภายหลังการปรับปรุง : เมื่อเดินไปสุด 
ทางก็สามารถเดินผ่านได้ ทำาให้เส้นทางเดินราบรื่น แนวทางปรับปรุง
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สะสาง S
eiri

สะดวก S
eiton

กำาจัดของท
ี ่ชำารุดออกไป

ชำารุด

ชำารุด

สะอาด S
eiso

สุขลักษ
ณ

ะ S
eiketsu

สร้างนิ
สัย S

hitsuke

②  การแสดงรายการใน Picking List ภายหลังการปรับปรุง : สามารถปรับปรุงให้เส้นทางเดินส้ันท่ีสุดได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม่ือถึงแถว B โปรแกรม 
เปลี่ยนเป็นเรียงลำาดับแสดงหมายเลขโลเคชั่นจากมากไปหาน้อย แนวทางปรับปรุง

Location จำานวน

A-02 １

A-04 ３

A-07 ２

B-01 ３

B-05 １

B-08 ２

Location จำานวน

A-02 １

A-04 ３

A-07 ２

B-08 ２

B-05 １

B-01 ３

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

   ตัวอย่าง ⑮  Picking ด้วยระยะทางสั้นที่สุดจากการทบทวนแก้ไขการแสดงรายการใน Picking List

   ตัวอย่าง ⑯   5 ส. ( Seiri / Seiton / Seisou / Seiketsu / Shitsuke )

①  การแสดงรายการใน Picking List ในสภาพปัจจุบัน : แสดงหมายเลขโลเคชั่นจากเลขน้อยไปหามาก สภาพปัจจุบัน

Picking List

Picking List
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   ตัวอย่าง ⑲  มีความรู้แตกฉานเรื่องวิธีใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ
                  เรื่องอื่นๆ : การยกระดับความปลอดภัยในการทำางาน

ไม่ได้ยึดเครื่องจักร-อุปกรณ์ ให้คงอยู่กับที่

ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย,
อุปกรณ์ป้องกัน

ปวดหลังเนื่องจากงาน Picking
ต้องก้มๆ เงยๆ สลับตำาแหนง่ขึ้น
บน(ลงล่าง)ไปมาๆ

ขณะที่ทำางานบนที่สูงควรสวมเข็ดขัดนิรภัย ,

อุปกรณ์ป้องกัน

ขณะที่ใช้รถยกทำางานบนที่สูง ควรล็อค 

รถยกเอาไว้ป้องกันรถล้มลงไปด้านข้าง

สินค้าที่มีความถี่ในการจัดส่งมาก 

ควรใส่ใจพึงเรียงไว้ช้ันกลาง เพ่ือลด 

ภาระร่างกายไม่ต้องค้อมหลัง

การแต่งกายสวมชุดทำางาน 
มีการตรวจสอบคอเสื ้อ, 
ชายแขนเสื้อ เป็นต้น

เครือ่งแตง่กายในชุดลำาลอง
ทีอ่าจถกูดงึหรือพนัเขา้ไป
ในเครือ่งจกัรอาจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายจากการปฏบิตังิาน

ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย สวมหมวกนิรภัย

   ตัวอย่าง ⑰  กวดขันเรื่องการสวมใส่ชุดทำางาน, ชุดอุปกรณ์ป้องกัน

เรียงซ้อนสินค้า
สูงหลายชั้น ขาด
ความปลอดภัย

เดินเข้าไปในบริเวณที่

เครื่องจักรมีการทำางาน

   ตัวอย่าง ⑱  กำาหนดห้ามเข้าหรือยืนอยู่บริเวณที่เครื่องจักรกำาลังทำางาน

สวมหมวกนิรภัย

จัดระเบียบการวาง
ตรวจสอบความปลอดภัย
ใน บริเวณที่เครื่องจักรมี
การทำางาน
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   ตัวอย่าง �  จัดทำาคู่มือขั้นตอนการทำางานลำาเลียงสินค้า

ประเด็นหลักของการปฏิบัติงาน วันที่จัดทำา 11 มีค.2008 วันที่แก้ไข 8 มิย.2008 ผู้ควบคุมดูแล ผู้จัดทำา

ชื่องาน Kondo Yamada

NO ขั้นตอนทำางาน Point (จุดสำาคัญ) ส่วนเพิ่มเติม

① นับจำานวนสินค้าบนรถเข็น นับจำานวนไปพร้อมกับทำาเครื่อหมายบนลาเบล

(เพื่อป้องกันการนับจำานวนซ้ำา)

(ดูอ้างอิงรูปที่ 1)

ตีเส้นทแยงมุมแบ่งออกเป็นส่วนๆ แล้วนับ

จำานวนกล่อง, เขียนจำานวนรวมลงในใบแสดง

จำานวนกล่อง

(ดูอ้างอิงรูปที่ 2) 20 36

ใบแสดงจำานวนกล่อง/
รถเข็น 1คัน

ร้าน A

56 กล่อง

(รูปที่ 1)

(รูปที่ 2)

เขียนจำานวนรวม

วธิปีฏบิตังิานไมม่เีอกภาพ 
ทำาไมเ่หมอืนกนั ทำาใหม้ี
การเคลือ่นยา้ยทีส่ญูเปลา่
เป็นจำานวนมาก

จัดทำาคู่มือข้ันตอนการทำางาน 
และจัดอบรมเพื ่อสร้างการ 
ทำางานแบบมาตรฐาน

   ตัวอย่าง ⑳  การอบรม

พนักงานเข้าใหม่

？？
？

責任者 作業担当者

ไม่รู้ว่าควรจะถามใครดี

ติดแถบผ้าที่วงแขนให้รู้ได้ชัดเจนว่าเป็นผู้สอนงานที่หน้างาน

หัวหน้างานผู้จัดการ

？？
？

責任者 作業担当者

แนวทางปรับปรุง

สภาพปัจจุบัน

แนวทางปรับปรุง

สภาพปัจจุบัน
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