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บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้ าสาเร็จรูปของบริษัทกรณีศึกษานี้ ดาเนินการตามแนวทาง DMAIC ในระบบคุณภาพซิกส์ซิก
มา การวิจัยเริ่มจากการกาหนดหัวข้ อ (define stage) ซึ่งรับโจทย์ปัญหาจากทางบริษัทและศึกษาเชิงลึก พบว่าการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริษัทในด้ านเวลา งานวิจัยจึงตั้งเป้ าหมายเพื่อปรับปรุงให้ การส่งมอบเป็ นไปตามเป้ าหมายมากขึ้น จากนั้นจึง
เก็บข้ อมูลสถานการณ์และตัวแปรต่ างๆ (measure stage) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา (analyze stage) ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยผัง
ก้ างปลาและประเมินสาเหตุจากพนักงานร่ วมกับ ผู้วิจัยพบ 2 สาเหตุ หลักที่นามาแก้ ไข ได้ แก่ สินค้ าที่นิยมอยู่ ไกลจากจุ ด ส่งมอบ และ
ตัวชี้วัดที่ทางบริษัทกาหนดไม่ เหมาะสมในการทางานจริง จากนั้นจึงร่ วมกันกาหนดแนวทางแก้ ไข (improve stage) ได้ เป็ น 2 ประเด็น
หลักคือ (1) การปรับผังพื้นที่คลังสินค้ า โดยได้ นาเสนอ 3 แนวทางได้ แก่ แนวทางตามเทคนิค Pair-Wise พบว่าสามารถลดระยะทางการ
เคลื่อนที่ลง 4,108 เมตรต่อวัน แต่เนื่องจากทางบริษัทต้ องการให้ มีผลกระทบจากการปรับผังน้ อยที่สดุ จึงนาเสนอแนวทางถัดมาคือการ
สลับเพียงคู่เดียวสาหรับพื้นที่เก็บสินค้ าที่มีความต้ องการซื้อสูงกับความต้ องการซื้อไม่ มากนัก เพื่อให้ สนิ ค้ าที่มีความต้ องการซื้อสูงอยู่ใกล้
จุดส่งมอบ พบว่าสามารถลดการเคลื่อนที่ต่อวันลงได้ 1,517 เมตร และแนวทางสุดท้ายคือการย้ ายจุดส่งมอบไปอยู่ใกล้ กบั พื้นที่เก็บสินค้ า
ที่มีความต้ องการซื้อสูง จะสามารถลดระยะทางการเคลื่อนที่ลงได้ 3,970 เมตรต่อวัน (2) การปรับตัวชี้วัดของคลังสินค้ าเป็ นสองกรณีเพื่อ
สะท้ อนการทางานจริงได้ ชัดเจนกว่า ส่งผลต่ อขวัญและกาลังใจของพนักงาน และความเข้ าใจที่ถูกต้ องของลูกค้ ามากขึ้น กล่ าวคือ กรณี
สินค้ าในใบสั่งซื้อไม่เกิน 10 รายการ กาหนดเวลาส่งมอบไม่เกิน 15 นาที และกรณีสนิ ค้ าในใบสั่งซื้อมากกว่า 10 รายการ กาหนดเวลาใน
การส่งมอบไม่ เกิน 20 นาที โดยทั้งสองกรณี ต้ั งเป้ าหมายความพึ งพอใจที่ร้อ ยละ 75 ของใบสั่งซื้อ ทั้งหมด ในขั้ นตอนการควบคุ ม
(control stage) ทางผู้วิจัยได้ ศกึ ษาผลกระทบที่อาจเกิดจากแนวทางการปรับปรุงต่างๆ เพื่อให้ ทางบริษัทเตรียมการก่อนนาแนวทางไปใช้ จริง
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ คลังสินค้ า ซิกส์ซิกมา
Abstract
This study was the improvement in the inventory efficiency. The study was based on DMAIC, which is key methodology in
Six Sigma quality system. In the define stage, the problem was stated from the case study company. It found that this company
has faced an inventory management problem making a customer service unable to achieve its goal. Therefore, the objective of
this research is to improve the delivery process in order to meet the organization’s goal. Data collected was done in the measure
stage, in order to understand the situation and relevant data. In the analyze stage, root causes were analyzed by a fishbone
diagram. Two main causes were chosen to be solved; the popular products located far away from a product delivery point, and
the unsuitable key performance indicator. Subsequently, in the improve stage, two solutions were proposed. The first solution
was to modify an inventory space. For this method, 3 ways which could reduce the distance of delivery was criticized. Pair-Wise
technique was the first one. By this approach, the distance of delivery could be reduced for 4,108 meters per day. However, the
company needed to modify a system scheme having the slightest effect on the old scheme. Therefore, another two ways were
employed. Firstly, switching only two areas was stated. It was the aim to move the popular product close to a product delivery
point. This can reduce 1,517 meters per day. Secondly, if the position of a product delivered was moved to be close to the area
for storing the popular product, the movement could be reduced for 3,970 meters per day. The second solution was to adjust
the key performance indicator. The indicator should be classified into 2 situations. For the purchase order with fewer than 10
items, the delivery was not over 15 minutes. For the purchase order with more than 10 items, the delivery was not over 20
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minutes. Both situations were targeted at a 75 percent overall the whole purchase order. In the control stage, the possible effects
when implementing these solutions were analyzed prior to set up the countermeasures.
Keywords: Efficiency; Inventory; Six Sigma

บทนา

ยิ่ ง ขึ้น น ามาซึ่ ง การวิ จั ย ตามระเบี ย บวิ ธี ด าเนิ น การใน
ระบบซิกส์ซิกมา คือ DMAIC ซึ่งนับเป็ นขั้นตอนของการ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การค้ าวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง สุ ข ภั ณ ฑ์ ชุ ด ครั ว แก้ ไขปั ญหาอย่ า งเป็ นระบบ (Berger, 2003) โดย
สาเร็จรูป และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้ านที่ครบวงจรมีการ DMAIC ถือเป็ นระเบียบวิธใี นการแก้ ไขปั ญหาที่นาไปใช้
เติ บ โตทางธุร กิจ และการตลาดสูงมาก ส่ งผลให้ ธุร กิจ ในงานที่หลากหลาย เช่ นการปรับปรุงกระบวนงานการ
ดังกล่ าวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน รั บ ประกั น ของบริ ษั ท รถยนต์ ใ นประเทศโปรตุ เ กส
การแข่ ง ขั น ค่ อ นข้ างสู ง ตามเช่ น กั น ผู้ ประกอบการ (Cunha & Dominguez, 2015) ก า ร ป รั บ ป รุ ง
พยายามแข่ งขั น ด้ วยการตอบสนองความต้ องการของ กระบวนการเตรียมห้ องผ่าตัดในโรงพยาบาล (Rohini &
ลูกค้ าให้ ได้ มากที่สุด สาหรับปั จจัยที่สนับสนุ นความพึ ง Mallikarjun, 2011) การเพิ่มความพึงพอใจให้ กบั ผู้ป่วย
พอใจของลูกค้ าประกอบไปด้ วย ราคาไม่แพง คุณภาพสูง ในขั้นตอนการดูแลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด (DuPree
และการส่งมอบที่ตรงเวลา บริษัทกรณีศึกษาในงานวิจัย et al., 2009)
วิธีการศึกษา
นี้เปิ ดดาเนินธุรกิจค้ าวัสดุก่อสร้ างมานานกว่ า 30 ปี แต่
ในปั จ จุ บั น ทางบริ ษั ท ประสบปั ญหาการให้ บริ ก ารไม่
งานวิจัย ครั้งนี้ ดาเนิน การตามขั้น ตอน DMAIC อัน
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่บริษัทกาหนดไว้ กล่าวคือ เวลาใน
การส่งมอบสินค้ าในกรณีลูกค้ ามาซื้อและรอรับของเอง เป็ นระเบียบวิธกี ารดาเนินโครงการปรับปรุงในระบบซิกส์
จากคลั ง ไม่ ค วรเกิน 15 นาที และบริ ษั ท ตั้ งเป้ าหมาย ซิกมา ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งในงานวิจัยนี้ดาเนินการตาม
ความสาเร็จไว้ ท่รี ้ อยละ 75 ปัจจุบนั การดาเนินงานทาได้ 5 ขั้น ตอนดังกล่ าวอัน เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา
สาเร็จประมาณร้ อยละ 70 จึงถือเป็ นโจทย์วิจัยเริ่มต้ น อย่ างเป็ นระบบ โดยงานวิจัยไม่ได้ เน้ นการนาซิกส์ซิกมา
เป้ าหมายการวิจัยในครั้งนี้คือการเพิ่ มประสิทธิภาพการ ในเชิงการคานวณทางสถิติ แต่ เน้ นการดาเนิ นการตาม
ส่ งมอบสิน ค้ าให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์ กรมาก ระเบียบวิธี

รูปที่ 1 ขั้นตอนของ DMAIC โดยภาพรวม (Sinthavalai, 2017)

ขั้ น ตอนที่ 1 การก าหนด (define stage) งานวิ จั ย
ด าเนิ น การด้ วยการรับโจทย์จ ากบริษั ท ทาความเข้ าใจ
ศึ ก ษ าข้ อ มู ล ห น้ างาน แ ล ะส รุ ป ปั ญ ห า รว ม ทั้ ง
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน เพื่ อให้ ทิศทางของการ
วิ จั ย ในครั้ ง นี้ เข้ า ใจตรงกั น ระหว่ า งผู้ วิ จั ย และบริ ษั ท
กรณีศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 การวัด (measure stage) งานวิจัยทาการ
ออกแบบการเก็บ ข้ อ มู ล เพื่ อทราบสภาพปั ญ หาและ
สถานการณ์ต่างๆ ก่อนการปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (analyze stage) ผู้วิจัยเริ่ม
จากการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ท่ี เป็ นไปได้ ด้ ว ยผั ง ก้ า งปลา
จากนั้นจึงให้ ทางพนักงานของบริษัทร่วมประเมินสาเหตุ
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ต่างๆ โดยใช้ ปัจจัยจากความถี่และผลกระทบเป็ นตัวคัด
กรองสาเหตุเพื่อนาสู่การแก้ ไขต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 4 การปรั บ ปรุ ง (improve stage) จาก
สาเหตุในขั้นตอนก่อนหน้ า นามาสู่การหาแนวทางในการ
ปรับปรุง แล้ วจึงน าเสนอทางบริษั ทเพื่ อประเมินความ
เป็ นไปได้ ในการปรับปรุงร่วมกัน โดยแนวทางที่นาเสนอ
นั้นทางบริษัทไม่สามารถทดลองใช้ ได้ จริงในกรอบเวลา
ของงานวิจัย จึงเป็ นเพียงการคาดการณ์ผลลัพธ์ท่จี ะได้
ขั้น ตอนที่ 5 การควบคุ ม (control stage) ขอบเขต
ของการวิจัยนี้ไม่ได้ ครอบคลุมการนาสู่การปฏิบัตจิ ริงด้ วย
กรอบเวลาของการวิจัยและการตัดสินใจของทางบริษัท
ดังนั้นงานวิจัยจึงดาเนินการในส่วนของการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้น และกาหนดแนวทางรับมือเพื่ อให้
การนาแนวทางปรับปรุงไปใช้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย

พนักงานจัดหาเตรียมสินค้ าและนามาวางไว้ บริเวณจุดส่ง
มอบ รอให้ พนักงานตรวจสอบสินค้ าทาหน้ าที่ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพและปริ ม าณ แล้ วจึ ง ส่ ง มอบให้ ลู ก ค้ าท าการ
ตรวจสอบอี ก ครั้ ง โดยพนั ก งานจะพิ ม พ์ ใ บรั บ สิ น ค้ า
เพื่ อให้ ลู ก ค้ า ลงชื่ อ รั บ รองหลั ง การตรวจสอบ แล้ ว จึ ง
ส่งคืนใบดังกล่ าวให้ พนักงานสานักงานเพื่ อกรอกข้ อมูล
ดังแสดงในรูปที่ 2
ตัวชี้วัดในการควบคุมฝ่ ายคลังสินค้ าในปั จจุบันคือไม่
เกิน 15 นาทีคิดเริ่มจากเมื่อใบสั่งซื้อถูกพิมพ์ จากระบบ
และสิ้นสุดเมื่อพนักงานสานักงานกรอกข้ อมูลใบรับสินค้ า
กล่าวคือกระบวนการ A ถึง F อ้ างอิงรหัสจากรูปที่ 2 การ
นาสินค้ าขึ้นรถจะไม่ถูกรวมอยู่ในเวลาดังกล่าว ตัวชี้วัดนี้
ใช้ กบั ทุกใบสั่งซื้อที่มกี ารรับของด้ วยตัวลูกค้ าเอง
จากการเก็บ ข้ อมู ล 9 สั ป ดาห์ (พฤศจิ ก ายน –
ธันวาคม 2559) แสดงผลการดาเนินงานรายสัปดาห์ดัง
รูปที่ 3 พบว่า 3 ใน 9 สัปดาห์มผี ลการดาเนินงานเป็ นไป
ผลการศึกษา
ตามเป้ าหมายของทางบริษัท และ 6 ใน 9 สัปดาห์ท่ไี ม่ได้
ตามเป้ าหมายของบริษัท หากพิจารณาภาพรวมจากใบสั่ง
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนด (define stage)
กระบวนการส่งมอบสินค้ าที่ทาการศึกษาในงานวิจัยนี้ ซื้ อทั้ ง หมด 2,215 ใบพบว่ า ด าเนิ น การได้ ต ามเวลาที่
เฉพาะกรณี ท่ี ลู ก ค้ า ซื้ อสิ น ค้ า และรอรั บ ด้ ว ยตนเอง มี กาหนดเป็ นร้ อยละ 70.43 ซึ่งน้ อยกว่าเป้ าหมายที่วางไว้
ขอบเขตในการศึกษาเฉพาะในส่ วนที่คลังรับผิดชอบ ไม่ คือร้ อยละ 75 จากประเด็นดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของโจทย์
ครอบคลุมถึงฝ่ ายขาย กล่ าวคือเริ่มต้ นหลังจากลูกค้ าซื้อ วิจัยเพื่ อปรับปรุงให้ การทางานบรรลุตามเป้ าหมายของ
สินค้ าและใบสั่งซื้อสินค้ าถูกส่งมายังฝ่ ายคลังสินค้ าเพื่อให้ องค์กร
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการทางานของกระบวนการกรณีศกึ ษา

รูปที่ 3 ร้ อยละการส่งมอบที่เป็ นไปตามเวลาที่กาหนด

99

Naresuan University Journal: Science and Technology 2018; (26)2

ขั้นตอนที่ 2 การวัด (measure stage)
จากข้ อมูลที่เป็ นโจทย์วิจัย นาสู่การคานวณค่า Sigma
ของการดาเนินงานในปั จจุบนั พบว่า บริษัทดาเนินการได้
ตามเป้ าหมายของการส่งมอบในเวลา 15 นาทีได้ เพี ยง
ร้ อยละ 70.43 ซึ่ ง หากพิ จ ารณาระดั บ ซิ ก มา (sigma
level) จากตารางที่ 1 นั่นคือระดับซิกมา 2.037
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (analyze stage)
ผู้วิจัยเข้ าไปศึกษาวิธกี ารทางานและวิเคราะห์สาเหตุท่ี
เป็ นไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่าสาเหตุหลักมาจาก 4
ด้ านได้ แก่ พนักงาน การจัดพื้นที่คลัง ระบบการจัดการ
คลั งสิน ค้ า และสิน ค้ า จากสาเหตุดังกล่ าว ผู้ วิจั ยได้ ให้

ข้ อมูล กับพนักงานผู้ ป ฏิบัติงานเพื่ อขอความร่ วมมือใน
การประเมินสาเหตุดงั กล่าว โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
สาเหตุท่พี ิจารณาความถี่เป็ นสาคัญในการนาสู่การแก้ ไข
(คะแนน 3 หมายถึ งสาเหตุ ดั ง กล่ า วเกิด ขึ้ นบ่ อ ยที่สุด
ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ข) และสาเหตุ ท่ี พิ จ ารณาผลกระทบเป็ น
สาคัญในการนาสู่การแก้ ไข (คะแนน 3 หมายถึงสาเหตุ
ดั ง กล่ า วมี ผ ลกระทบต่ อ การท างานชั ด เจน) โดยให้
พนักงานจานวน 9 คนร่ วมประเมินสาเหตุเหล่ านั้นเพื่ อ
วิเคราะห์ ห าสาเหตุท่ีค วรเร่ งแก้ ไข ผลการประเมิ น ดั ง
แสดงในตารางที่ 2 และ 3 สาหรับสาเหตุท้งั สองประเภท

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่า Yield DPMO และ Sigma level (Sinthavalai, 2017)
Yield
6.68
15.87
30.85
50
69.15
84.13
93.32
97.73
99.38
99.87
99.977
99.997
99.99966

DPMO
933200
841300
691500
500000
308500
158700
66800
22700
6200
1300
230
30
3.4

รูปที่ 4 ผังก้ างปลาแสดงสาเหตุของปัญหากรณีศกึ ษา
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Sigma Level
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
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จากคะแนนประเมินในมุมมองของพนักงาน ผู้วิจัยนา นั่นคือ สาเหตุจากสินค้ าที่นิยมอยู่ไกลจากจุดส่งมอบและ
ข้ อมูลดังกล่าวร่วมระดมสมองกับผู้บริหารของบริษัทเพื่ อ ตัวชี้วัดที่กาหนดไม่เหมาะสมกับการทางานจริง จากนั้น
กาหนดประเด็นสาเหตุท่จี ะนาสู่การแก้ ไข สรุปได้ เป็ นสอง จึงนาสูก่ ารวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสองประเด็นดังกล่าว
ประเด็นคือ ประเด็นที่มคี ะแนนอันดับหนึ่งของแต่ละด้ าน
ตารางที่ 2 คะแนนความถี่ของสาเหตุ
สาเหตุ
คะแนนรวม
ค่าเฉลีย่
สินค้ าที่นิยมอยู่ไกลจากจุ ดส่งมอบสินค้ า
26
2.89
สินค้ ามีนา้ หนักมากและขนาดใหญ่ ไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ าย
25
2.78
พนักงานไม่มีความชานาญ ทาให้ ใช้ เวลานานในการค้ นหาสินค้ า
17
1.89
สินค้ ากลุ่มกระเบื้อง มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน เกิดการหยิบสินค้ าผิด
16
1.78
สินค้ าจัดไม่ตรงตามตาแหน่งที่ระบุในโปรแกรม
14
1.56
หมายเหตุ คะแนน 3 คือบ่อยมาก/แทบทุกวัน คะแนน 2 คือปานกลาง/สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง คะแนน 1 คือน้ อย/สัปดาห์ละครั้งหรือน้ อยกว่า

ตารางที่ 3 คะแนนผลกระทบของสาเหตุ
สาเหตุ
คะแนนรวม
ค่าเฉลีย่
ตัวชี้วัดที่กาหนดไม่เหมาะสมในการทางานจริง
27
3
พื้นที่เก็บสินค้ าในคลังไม่เพียงพอ
25
2.78
พนักงานฝ่ ายคลังสินค้ าไม่เพียงพอ
18
2
ไม่มีมาตรการตรวจสอบจานวนสินค้ าในคลังอย่างสม่าเสมอ
14
1.55
มีเศษไม้ เศษกระดาษ บริเวณทางเดิน
9
1
หมายเหตุ คะแนน 3 คือเกิดขึ้นชัดเจน/ผลกระทบมาก คะแนน 2 คือเกิดขึ้นไม่ชัดเจน/ผลกระทบปานกลาง คะแนน 1 อาจไม่เกิด/ผลกระทบน้ อย

(1) สิ น ค้ าที่ นิ ย มอยู่ ไ กลจากจุ ด ส่ ง มอบ รู ป ที่ 5
แสดงภาพคลั ง สิน ค้ าและสัด ส่ วนยอดการสั่งซื้ อสิน ค้ า
โดยประมาณ พบว่า พื้นที่วางสินค้ าสามารถแบ่งได้ เป็ น 4
ส่วน ได้ แก่สินค้ ากลุ่มกระเบื้องเล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 40
ของยอดการสั่งซื้อ สินค้ ากลุ่มกระเบื้องขนาดใหญ่ คิด
เป็ นร้ อยละ 40 ของยอดการสั่งซื้อ สินค้ ากลุ่มสุขภัณ ฑ์
คิด เป็ นร้ อยละ 10 ของยอดการสั่งซื้ อ และสิน ค้ ากลุ่ ม
เครื่อ งครัว เฟอร์ นิ เจอร์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอื่น ๆ คิ ด

รวมกันเป็ นร้ อยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อ จากรูปที่ 5
จะพบว่าสินค้ ากลุ่มกระเบื้องขนาดใหญ่ท่มี ยี อดการสั่งซื้อ
สูงเป็ นร้ อยละ 40 มีการจัดเก็บด้ านในของคลัง ส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการนาสินค้ าดังกล่าวมายังพื้นที่ส่งมอบต้ อง
ใช้ เวลานาน รวมทั้ ง ลั ก ษณะของสิ น ค้ าที่ ใ หญ่ แ ละมี
นา้ หนักมาก ทาให้ ต้องใช้ การเดินรถโฟล์คลิฟท์หลายรอบ
ส่ งผลให้ เมื่ อ มีก ารสั่ง ซื้ อสิน ค้ าประเภทดั งกล่ าว จะใช้
เวลานานกว่าเป้ าหมายที่บริษัทกาหนด

รูปที่ 5 พื้นที่คลังสินค้ า
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(2) ตัวชี้วัดในเรื่องเวลาการส่งมอบภายใน 15 นาที
ที่นามาใช้ กับทุกกรณีของการส่งมอบสินค้ าหากลูกค้ ารับ
ด้ วยตนเอง เป็ นประเด็นที่ถูกมองว่าอาจไม่เหมาะสมกับ
ทุกกรณีของการส่งมอบสินค้ า ผู้วิจัยจึงรวบรวมปั จจัยที่
หลายฝ่ ายคิดว่ าอาจมีผลต่ อการทางาน พบว่ า 3 ปั จจัย
ได้ แก่
(ก) จ านวนรายการสิ น ค้ า กล่ า วคื อ ใบสั่ ง ซื้ อที่ มี
หลายรายการ ย่ อมส่งผลให้ พนักงานและรถโฟล์คลิฟท์
ต้ องขับวนเพื่ อรวบรวมสินค้ าเป็ นเวลานานกว่ า รวมทั้ง
การตรวจสอบสินค้ าย่อมใช้ เวลานานกว่า
(ข) จานวนสินค้ า กล่ าวคือเมื่อสั่งซื้อสินค้ าจานวน
มาก ย่ อ มส่ ง ผลให้ พนั ก งานใช้ เวลาหลายรอบในการ
เคลื่อนย้ ายสินค้ ามายังจุดส่งมอบ และใช้ เวลานานกว่าใน
การตรวจสอบ
(ค) ขนาดสินค้ า กล่ าวคือสินค้ าที่มีขนาดใหญ่ หรือ
นา้ หนักมาก อาจส่งผลต่อการเคลื่อนย้ ายสินค้ ามายังจุ ด
ส่ง มอบที่ล าบาก และการตรวจสอบของพนั ก งานและ
ลูกค้ าย่อมนานกว่าสินค้ าขนาดเล็ก

จากปั จจัย ทั้งสามประเด็น ทางผู้ วิจั ยจึ งเก็บ ข้ อมู ลแยก
ตามปั จจัยได้ ดังตารางที่ 4 และแยกขั้นตอนย่อยตามรูป
ที่ 2 เน้ น การพิ จ ารณาขั้น ตอนที่พ นั ก งานจั ด หาสิน ค้ า
(ขั้นตอน C) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี้
(ก) จานวนรายการสินค้ า จากข้ อมูลพบว่า ขั้นตอน
จั ด หาสิน ค้ า จะใช้ เวลาต่ างกัน ชั ด เจนส าหรั บ สิน ค้ าที่ มี
จานวนรายการมากขึ้น
(ข) จ านวนสิ น ค้ า เมื่ อเลื อ กใบสั่ ง ซื้ อสิ น ค้ าที่ มี
รายการเดียว พิจารณาในกลุ่มสินค้ าขนาดเล็กอย่างเดียว
หรือใหญ่ อย่างเดียว พบว่า กรณีท่จี านวนสินค้ าน้ อยกว่ า
5 ชิ้น สินค้ า 6-10 ชิ้น และสินค้ ามากกว่า 10 ชิ้น จะมี
ความต่างอย่างชัดเจนในขั้นตอนจัดหาสินค้ า
(ค) ขนาดของสิ น ค้ า ส าหรั บ ใบสั่ ง ซื้ อสิ น ค้ าที่ มี
รายการเดียว เมื่อเทียบกันระหว่ างสิ นค้ าขนาดเล็กและ
ใหญ่ ในจานวนสินค้ าที่เท่ากัน เช่ นน้ อยกว่า 5 ชิ้นพบว่ า
สินค้ าขนาดใหญ๋ใช้ เวลาในการจัดหาสินค้ ามากกว่ าเป็ น
เท่าตัว

ตารางที่ 4 เก็บข้ อมูลเวลาในแต่ละขั้นตอน

รายการ
สินค้ า

1-5
6-10
มากกว่า 10

A
0.47
0.39
0.39

ขนาดและจานวน

ปัจจัย

เล็ก: 1-5 ชิ้น
เล็ก: 6-10 ชิ้น
เล็ก: มากกว่า 10 ชิ้น
ใหญ่: 1-5 ชิ้น
ใหญ่: 6-10 ชิ้น
ใหญ่:มากกว่า 10 ชิ้น

0.23
0.35
0.42
0.57
0.38
0.36

เวลาที่ใช้ ในแต่ละขั้นตอน (อ้ างอิงจากรูปที่ 2) หน่วยเป็ นนาที
B
C
D
E และ F
0.32
3.92
4.55
0.73
0.52
7.69
5.64
0.52
0.24
10.46
6.71
0.37
0.54
0.18
0.35
0.20
0.45
0.39

1.05
2.36
4.57
3.38
6.10
7.49

1.60
1.83
4.84
4.10
5.06
5.62

0.63
0.20
0.62
0.89
0.69
0.40

รวมเวลา
(นาที)
9.98
14.76
18.17
4.05
4.92
10.80
9.13
12.68
14.26

ดังนั้นอาจกล่ าวได้ ว่า การใช้ ตัวชี้วัดเรื่องเวลาไม่เกิ น
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (improve stage)
15 นาทีสาหรับทุกกรณีของการส่งมอบสินค้ าให้ ลูกค้ านี้
จากสาเหตุหลักของปัญหา 2 ประเด็นคือสาเหตุจาก
อาจไม่ เหมาะสมนั ก เนื่ อ งด้ ว ยการไม่ ส ะท้ อ นกับ การ สินค้ าที่นิยมอยู่ไกลจากจุดส่งมอบและตัวชี้วัดที่กาหนด
ทางานจริงที่มีหลายปั จจัยเข้ ามาเกี่ยวข้ อง และเมื่อได้ นา ไม่เหมาะสมกับการทางานจริง ส่งผลต่อการปรับปรุงใน
ข้ อ มู ล เสนอแก่ ท างบริ ษั ท บริ ษั ทเห็น ชอบให้ พิ จ ารณา 2 ประเด็นด้ วยแนวทางดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดในรูปแบบใหม่โดยใช้ ปัจจัย จานวนรายการสินค้ า
(1) การปรับผังพื้ นที่คลังสิน ค้ าเพื่ อแก้ ไขประเด็น
เป็ นตัวแบ่งเกณฑ์เพียงปัจจัยเดียว
สินค้ าที่นิยมอยู่ไกลจากจุ ดส่งมอบ แบ่ งการดาเนินงาน
เป็ นการรวบรวมข้ อมูลและการปรับปรุง
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(1.1) การรวบรวมข้ อมู ล ผั ง คลั ง สิ น ค้ า
ผู้ วิ จั ย แบ่ ง พื้ นที่ค ลั ง สิน ค้ าออกเป็ น 6 สถานี A-F ดั ง
แสดงในรู ป ที่ 6 (สถานี A คิ ด เฉพาะห้ องของพื้ นที่
สานักงานที่ดูแลส่วนคลังสินค้ า ) จากนั้นจึงสุ่มใบสั่งซื้อ
จานวน 35 ใบ ซึ่งเทียบเท่ากับยอดสั่งซื้อโดยเฉลี่ยในแต่
ละวันของบริษัท นาใบสั่งซื้อพิ จารณาการเคลื่อนที่ไปยัง

แต่ ล ะสถานี ต ามการท างานจริง รวมทั้งจ านวนเที่ย วที่
เดินทางเพื่ อขนสินค้ ากรณีไม่ สามารถขนสินค้ าในเที่ยว
เดียว จากนั้นจึงสรุปเป็ นแผนภูมจิ ากไป (from-to chart)
ดังแสดงในตารางที่ 5 และเก็บข้ อมูลระยะทางระหว่างแต่
ละสถานี เพื่ อ ค านวณการเคลื่ อ นที่โดยเฉลี่ ย ต่ อ วั น ได้
ข้ อมูลคือระยะทางรวม 8,194 เมตรต่อวัน

รูปที่ 6 พื้นที่คลังสินค้ าแบ่งเป็ นสถานี

จากนั้นจึงนาข้ อมูลจากแผนภูมจิ ากไป มาจัดเรียงตาม
การเคลื่อนที่มากไปน้ อย และให้ สัญลักษณ์ A, E, I, O,
U และ X เพื่อวิเคราะห์เป็ นผังความสัมพันธ์เชิงปริมาณ
ดังแสดงในตารางที่ 6 และระดมสมองร่วมกับทางบริษัท
เพื่ อก าหนดผั ง ความสัม พั น ธ์เชิ งคุ ณ ภาพของแต่ ล ะคู่
แผนกดังแสดงในตารางที่ 7 โดยพิจารณาหลักถึงความ
จาเป็ นที่ต้องใกล้ ชิดกันในเชิงการติดต่ องานและการใช้
พนักงานร่วมกัน ทั้งตารางที่ 6 และ 7 กาหนดให้ รหัส A
คือมีการเคลื่อนที่ระหว่างแผนกบ่อยมาก/มีความสาคัญ

อย่ างยิ่ งที่จะต้ อ งอยู่ ใกล้ กัน รหั ส E คื อ มีก ารเคลื่ อ นที่
ระหว่ างแผนกบ่อย/มีความสาคัญอย่ างมากที่จะต้ องอยู่
ใกล้ กัน รหัส I คือมีการเคลื่อนที่ระหว่ างแผนกค่อนข้ าง
บ่อย /มีความสาคัญที่จะต้ องอยู่ใกล้ กนั รหัส O คือมีการ
เคลื่ อ นที่ระหว่ างแผนกปานกลาง/มี ค วามส าคั ญ ปาน
กลางที่ จ ะต้ องอยู่ ใ กล้ กั น รหั ส U คื อ มี ก ารเคลื่ อ นที่
ระหว่างแผนกน้ อย/มีความสาคัญน้ อยที่จะต้ องอยู่ใกล้ กนั
และรหัส X คือไม่ควรอยู่ใกล้ กนั

ตารางที่ 5 แผนภูมิจากไป (from-to chart)
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ตารางที่ 6 ผังความสัมพันธ์เชิงปริมาณ

ตารางที่ 7 ผังความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ

จากนั้นรวมผังทั้งสองเข้ าด้ วยกัน โดยให้ คะแนนใหม่
ก าหนดให้ A เท่ า กับ 6, E เท่ า กับ 5, I เท่ า กับ 4, O
เท่ากับ 3, U เท่ากับ 2 และ X เท่ากับ 1 ยกตัวอย่างการ
รวมคะแนนเช่น แผนก A และ B ได้ ความสัมพันธ์เป็ น E

และ I เท่ากับคะแนน 5 +4 =9 เป็ นต้ น เมื่อได้ คะแนน
ทุกคู่แผนก นาไปสู่การจัดเรียงคะแนนตามลาดับมากไป
น้ อยและกาหนดรหัส (A, E, I, O, U) ให้ อกี ครั้ง จนได้
ผลลัพธ์รหัสรวมของผังแสดงความสัมพันธ์ดงั ตารางที่ 8

ตารางที่ 8 รหัสรวมของผังแสดงความสัมพันธ์

(1.2) การปรับปรุงผังคลังสินค้ า ใช้ เทคนิค
Pair-Wise โดยการสลับ ตาแหน่ งคู่แผนก จากการปรับ
ผังดังกล่ าวพบว่ าผังที่ดีท่ีสุดดังแสดงในรูปที่ 7 โดยจะ
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กระเบื้องขนาดใหญ่ ซ่ึงต่ างมียอดการสั่งซื้ อร้ อยละ 40
ควรอยู่ใกลักบั จุดส่งมอบสินค้ า พื้นที่สนิ ค้ ากลุ่มสุขภัณฑ์
แ ล ะพื้ น ที่ สิ น ค้ าก ลุ่ ม เค รื่ อ งค รั ว เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอื่นๆ ที่มยี อดการสั่งซื้อคือร้ อยละ 10
ควรอยู่ด้านในคลังสินค้ าเข้ าไป และพื้ นที่สานักงานควร
อยู่ บริเวณตรงกลาง ผลลัพ ธ์จากการปรับปรุงดังกล่ าว
พบว่าทาให้ ระยะทางการเคลื่อนที่ต่อวัน (ซึ่งคานวณจาก
จานวนเที่ยวของคู่แผนก และระยะทางระหว่ างแผนก)
ลดลงเหลือ 4,086 เมตรต่อวัน
เมื่อนาเสนอแนวทางดังแสดงในรูปที่ 7 ให้ ทางบริษัท
กรณีศึกษาพิ จารณา พบว่ าทางบริษัทไม่ต้องการให้ เกิด
การปรับพื้ นที่มากนั ก ซึ่งจะส่งผลกระทบในหลายด้ าน

ทางผู้ วิจัยจึงได้ เสนอ 2 แนวทางที่เป็ นเพี ยงการสลั บ คู่
แผนก และอาจมี ค วามเป็ นไปได้ ในการปฏิ บั ติ จ ริ ง
มากกว่า คือ (1) การสลับเพียงพื้นที่สินค้ ากลุ่มสุขภัณฑ์
กับ พื้ นที่ก ระเบื้องขนาดใหญ่ จะได้ ก ารปรับ ผังใหม่ ดัง
แสดงในรูปที่ 8 และ (2) การย้ ายพื้นที่จุดส่งมอบไปอยู่
ใกล้ กับ พื้ นที่สิน ค้ ากระเบื้ องขนาดใหญ่ ท่ีมีท้ังยอดการ
สั่ง ซื้ อสูงและมี ปั ญ หาการเคลื่ อ นย้ ายล าบากเนื่ อ งจาก
สิน ค้ า ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การปรั บ ในแบบที่ ส อง
ดังกล่ าวยังสะดวกเนื่ องจากใกล้ กับบริเวณลานจอดรถ
ของลู ก ค้ า ดั ง แสดงผั ง ใหม่ ใ นรู ป ที่ 9 โดยจากแนว
ทางการปรับผังทั้งหมด สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดัง
ตารางที่ 9

รูปที่ 7 ผังคลังสินค้ าจากการปรับปรุงด้ วยเทคนิค Pair-Wise

รูปที่ 8 การปรับผังอย่างง่ายแบบที่หนึ่ง

รูปที่ 9 การปรับผังอย่างง่ายแบบที่สอง
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ตารางที่ 9 ผลจากการปรับผังคลังด้ วยวิธตี ่างๆ
แนวทางการปรับผัง
แนวทางเดิมของบริษัท (รูปที่ 5)
เทคนิคการสลับคู่แผนก (รูปที่ 7)
ปรับผังอย่างง่ายแบบที่หนึ่ง (รูปที่ 8)
ปรับผังอย่างง่ายแบบที่สอง (รูปที่ 9)

ระยะทางการเคลื่อนที่ต่อ
วัน (เมตร)
8194
4086
6677
4224

ระยะทางการเคลื่อนที่ต่อ
วันที่ลดลง (เมตร)
4108
1517
3970

เวลาที่ลดลง / ใบสั่ง
ซื้อ (นาที)
1.39
0.51
1.34

เวลาที่ลดลง / วัน
(นาที)
48.61
17.95
46.98

หมายเหตุ การเคลื่อนที่ของรถโฟล์คลิฟท์เฉลี่ยคือ 0.71 วินาที/เมตร และใบสั่งซื้อเฉลี่ย 35 ใบ/วัน

(2) การปรับตัว ชี้วั ด แบ่ งการด าเนิ น งานเป็ นการ
รวบรวมข้ อมูลและการปรับปรุง
(2.1) การรวบรวมข้ อ มู ล ใบสั่ ง ซื้ อในช่ ว ง 9
สัปดาห์ (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559) พิจารณาแยก
ตามจานวนรายการต่ อใบสั่งซื้อแสดงข้ อมูลดังรูปที่ 10
สาหรับเวลาที่ใช้ ในจานวนรายการต่อใบสั่งซื้อต่างๆ โดย
จะเห็นได้ ว่าเมื่อรายการต่อใบสั่งซื้อมากขึ้นย่อมส่งผลต่อ
เวลาในการดาเนินมากขึ้น และใบสั่งซื้อที่มีรายการน้ อย

กว่า 10 รายการจะสามารถทาได้ ตามเป้ าหมายของบริษัท
คือใช้ เวลาโดยเฉลี่ยน้ อยกว่า 15 นาที หากพิจารณาร้ อย
ละการท าได้ ต ามเป้ าหมายของบริ ษั ท พบว่ าที่จ านวน
รายการต่อใบสั่งซื้อมากขึ้นส่งผลให้ ร้อยละการทาได้ ตาม
เป้ าหมายของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่
11 และใบสั่งซื้อที่มีมากกว่า 10 รายการ จะมีค่าร้ อยละ
การทาได้ ตามเป้ าหมายลดลงอย่ างเห็นได้ ชัด คือลดลง
ไปที่ประมาณร้ อยละ 10

รูปที่ 10 เวลาที่ใช้ ในใบสั่งซื้อที่มีจานวนรายการต่างกัน

รูปที่ 11 ร้ อยละการส่งมอบภายใน 15 นาทีกรณีใบสั่งซื้อที่มีจานวนรายการต่างกัน
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(2.2) การปรั บ ตั ว ชี้ วั ด จึ ง พิ จ ารณาประเด็ น
จ านวนรายการต่ อ ใบสั่ง ซื้ อเป็ นส าคัญ ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล
หารื อ ร่ ว มกับ ทางบริ ษั ท และทดลองแยกใบสั่ง ซื้ อจาก
ข้ อ มู ล 9 สัป ดาห์ เป็ นสองกลุ่ ม คือ ใบสั่งซื้ อที่มี ร ายการ
สินค้ าไม่เกิน 10 รายการและมากกว่า 10 รายการแสดง
ข้ อมูลร้ อยละการส่งมอบภายใน 15 นาทีท้งั สองกรณีได้
ดังรูปที่ 12 และ 13 จากรูปที่ 12 พบว่าจาก 9 สัปดาห์
มีจานวน 7 สัปดาห์ท่เี ป็ นไปตามเป้ าหมายของบริษัทหรือ

คิดในภาพรวมจาก 1,961 ใบสั่งซื้อที่มีรายการสินค้ าไม่
เกิน 10 รายการ มีจานวน 1,552 ใบสั่งซื้อที่ดาเนินการ
ได้ ภายใน 15 นาที คิ ด เป็ นร้ อยละ 79.14 ในทาง
ตรงกันข้ ามจากรูปที่ 13 พบว่าภายในเวลา 9 สัปดาห์ไม่
มีสปั ดาห์ใดที่การส่งมอบเป็ นไปตามเป้ าหมายของบริษัท
คิดในภาพรวมคือจากใบสั่งซื้อ ที่มีรายการมากกว่ า 10
รายการจ านวนทั้ง สิ้น 254 ใบ สามารถด าเนิ น การได้
ภายใน 15 นาทีเป็ นจานวน 28 ใบคิดเป็ นร้ อยละ 11.02

รูปที่ 12 ร้ อยละการส่งมอบภายใน 15 นาทีกรณีใบสั่งซื้อที่มจี านวนรายการไม่เกิน 10 รายการ

รูปที่ 13 ร้ อยละการส่งมอบภายใน 15 นาทีกรณีใบสั่งซื้อที่มจี านวนรายการมากกว่า 10 รายการ
เมื่ อ ทดลองปรั บ เวลาเป้ าหมายจาก 15 นาที เป็ น
20 นาทีสาหรับใบสั่งซื้อที่มีมากกว่ า 10 รายการ ได้ ผล
ดังแสดงในรูปที่ 14 พบว่ามีจานวน 3 จาก 9 สัปดาห์ท่ี
สามารถทาได้ ตามเป้ าหมายของบริษัทคือร้ อยละ 75 และ
จากภาพรวมคื อ 181 ใบสั่ ง ซื้ อจาก 254 ใบที่ ท าได้
ภายใน 20 นาทีคิด เป็ นร้ อยละ 71.26 ซึ่ งแม้ ว่าจะยั ง
เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษั ท ที่ร้ อ ยละ 75 แต่ ท าง

ผู้ วิ จั ย และบริ ษั ท มองว่ า มี ค วามใกล้ เคี ย ง รวมทั้ ง
เป้ าหมายของการก าหนดตั ว ชี้ วั ด คื อ การกระตุ้ น การ
ทางาน ดังนั้นควรตั้งเป้ าหมายให้ มคี วามเป็ นจริงที่ทาได้
แต่ไม่ควรบรรลุง่ายจนเกินไป ควรต้ องสร้ างแรงกระตุ้น
ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง การท างานเช่ น กั น ในกรณี น้ ี จึ ง
กาหนดการปรับตั วชี้ วัด ของแผนกคลั งสิน ค้ าออกเป็ น
2 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 10
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รูปที่ 14 ร้ อยละการส่งมอบภายใน 20 นาทีกรณีใบสั่งซื้อที่มีจานวนรายการมากกว่า 10 รายการ
ตารางที่ 10 ผลการปรับตัวชี้วัดของแผนกคลังสินค้ า
เงื่อนไข
เป้ าหมายเวลาส่งมอบ
ใบสั่งซื้อไม่เกิน 10 รายการ
ไม่เกิน 15 นาที
ใบสั่งซื้อมากกว่า 10 รายการ
ไม่เกิน 20 นาที

เป้ าหมายความพึงพอใจของบริษัท
ร้ อยละ 75 จากใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ไม่เกิน 10 รายการ
ร้ อยละ 75 จากใบสั่งซื้อทั้งหมดที่มากกว่า 10 รายการ

โดยแนวทางที่ได้ เป็ นข้ อสรุปไม่ว่าจะเป็ นการปรับผัง
คลังสินค้ าและการกาหนดตัวชี้วัดใหม่น้ัน มีการคานึงถึง
ความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ จริงเป็ นหลัก จากที่เห็นว่า
การปรั บ ผั ง ตามหลั ก การ Pair-Wise แม้ จะลดการ
เคลื่อนที่ล งได้ ม ากก็จริง แต่ อาจสร้ างความยุ่ งยากและ
ลาบากใจในการดาเนินการจริงของทางบริษัท นามาสู่การ
เสนอทางเลือกใหม่อกี สองแนวทางที่มคี วามเป็ นไปได้ ใน
มุ ม มองของบริ ษั ท รวมทั้ง การก าหนดตั ว ชี้ วั ด ใหม่ ท่ี
สะท้ อ นการท างานจริ ง ย่ อ มมี ผ ลดี ท้ั ง กั บ มุ ม มองของ
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
พนักงานที่ร้ สู กึ ตื่นตัวในการทางานให้ ได้ ตามเป้ าหมายที่
การนาขั้นตอน DMAIC อันเป็ นขั้นตอนในการแก้ ไข มีความเป็ นไปได้ มากขึ้น ผลดีกบั ลูกค้ าที่ไม่ต้องคาดหวัง
ปั ญ หาในระบบซิกส์ซิกมา มาใช้ กับกรณีศึกษาเพื่ อการ ในสิ่งที่พนักงานจริงไม่ได้ และผลดีต่อบริษัทที่ได้ ข้อมูลที่
ปรับปรุงประสิทธิภาพในคลังสินค้ าคลังนี้ พบว่าเป็ นการ สะท้ อนการทางานจริงเพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพ
สร้ า งความเข้ า ใจที่ ง่ า ยขึ้ น โดยขั้ น ตอนที่ ชั ด เจนของ การท างานทั้ง ของกระบวนการและประเมิ น คนต่ อ ไป
DMAIC นั้ น ผู้ วิจั ยและทางบริษั ทมองว่ าเข้ าใจได้ ง่าย อย่ างไรก็ตาม จากผังก้ างปลาจะเห็นได้ ว่ายังมีอีกหลาย
กว่า รวมทั้งบ่งบอกขั้นตอนการทางานรวมทั้งเป้ าหมายที่ ประเด็น ของสาเหตุท่ียัง ด าเนิ น การได้ เพื่ อ ให้ เกิด การ
ชัด เจนกว่ า การด าเนิ น ตามขั้น ตอน PDCA (Plan-Do- ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของคลั ง สิ น ค้ าแห่ งนี้ ต่ อ ไป
Check-Act) ซึ่งใช้ กนั อยู่โดยทั่วไปในปัจจุบนั

ขั้นตอนที่ 5 การควบคุม (control stage)
จากแนวทางการปรับปรุงทั้ง 2 ประเด็นทางผู้บริหาร
ของบริษัทรับไปพิ จารณาดาเนินการต่ อ และเพื่ อให้ การ
ดาเนินการปรับปรุงมีประสิทธิภาพ ทางผู้วิจัยจึงทาการ
ประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากการด าเนิ น การใน
ประเด็น ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง แนวทางในการรั บ มื อ ได้ ดั ง
ตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลกระทบและแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางปรับปรุง: การผังคลังอย่างง่ายตามรูปที่ 8
ผลกระทบ
 สลับสินค้ าระหว่างพื้นที่วางสินค้ ากระเบื้องขนาดใหญ่และพื้นที่วาง
สินค้ าสุขภัณฑ์ ซึ่งสินค้ าในสองกลุ่มมีขนาดใหญ่และค่อนข้ างยากใน
การเคลื่อนย้ าย ประกอบกับทางบริษัททางาน 7 วันต่อสัปดาห์ จึงมี
ความยุ่งยากในการดาเนินการ
 การลงรหัสพื้นที่ใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์สาหรับสินค้ าทั้งสองกลุ่ม
 การจดจาตาแหน่งใหม่ในการจัดเก็บสินค้ าของพนักงาน
แนวทางปรับปรุง: การผังคลังอย่างง่ายตามรูปที่ 9
ผลกระทบ
 การย้ ายพื้นที่ส่งมอบสินค้ าใหม่ ส่งผลต่อป้ ายที่แจ้ งให้ ลูกค้ าทราบ
 พื้นที่ส่งมอบจะมีความสัมพันธ์กบั พนักงานที่ส่งมอบสินค้ าเสร็จจะต้ อง
นาเอกสารมาให้ พนักงานสานักงาน
แนวทางปรับปรุง: การปรับตัวชี้ วัด
ผลกระทบ
 ความเข้ าใจของลูกค้ าเพื่อไม่คาดหวังที่ 15 นาทีสาหรับใบสั่งซื้อที่มี
หลายรายการ
 การปรับระบบในคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 ความเข้ าใจที่ถูกต้ องของพนักงาน
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