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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

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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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



• 8 •

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


