
• 12 •

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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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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(28P) (28P)

(28P)

(28P)

(29P)

(29P)

หัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในหน้างานขนส่งกระจายสินค้า กิจกรรมการปรับปรุง และ KPI

[วัดสำหรับการประเมินผล / ความสำเร็จ] Measure for evaluation / Achievement

ความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า
ลดลง

0
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(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


