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บทคัดย่อ
ในการศึกษาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ ของบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จากัด ผูศ้ กึ ษา
ได้ทาการศึกษา สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าสาเหตุทท่ี าให้การให้ดาเนินงานของบริษทั ฯ
ขาดประสิท ธิภ าพคือ มีสนิ ค้าคงคลังปริม าณสูง คลังสิน ค้ามีวิธีการจัด เก็บ และจัดวางไม่เหมาะสม และ
กระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่ างใช้เวลานานและมีขอ้ ผิดพลาดสูง วัตถุประสงค์ ของการศึกษาค้นคว้าน
ด้วยตนเองครัง้ นี้ คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จากัด ขัน้ ตอน
เริม่ จากการปรับปรุงวิธกี ารดาเนินงานการรับสินค้า การเบิกจ่าย การปรับปรุงจานวนรายการอะไหล่ จัด
ความสาคัญอะไหล่ด้วยวิธี ABC การตัง้ รหัสสินค้า และการตัง้ รหัสการจัดเก็บในคลังสินค้า การออกแบบ
แผนผังการจัดเก็บ ระบุตาแหน่ งการจัดเก็บ จากนัน้ ทาการตรวจนับสินค้าทัง้ หมด จากการศึกษาพบว่าผล
การปรับปรุงนัน้ ทาให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าคือสินค้ามีความเป็ นระเบียบเรียบร้อยมาก
ขึน้ เวลาเฉลี่ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็ น 11 นาทีต่อครัง้ รวมเฉลี่ยต่อวันคิดเป็ น
33 นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าลดลงจาก 46.14% เป็ น 21.25%
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บทนา
ป จั จุ บ ัน การแข่ ง ขัน ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมสิน ค้า และบริก ารที่เกี่ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศอยู่ ใ น
ภาวะการณ์ ท่มี กี ารแข่งขันสูงมาก เนื่องจากสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีเป็ นสินค้าที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องสาหรับปจั จัยหลักทีส่ นับสนุ นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าประกอบด้วย ต้นทุนต่า
คุณภาพสูง และการส่งมอบที่ตรงเวลา แต่เนื่องจากความผันผวนในอุปสงค์ข องตลาดจึงทาให้ยากต่อการ
คาดการณ์ระดับสินค้าคงคลัง ดังนัน้ การจัดการคลังสินค้าจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจ โดยหน้าที่
ของการจัดการประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การจัดวางผังคลังสินค้า การเลือกอุปกรณ์สาหรับ
ใช้ในคลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า การย้ายสินค้าออก การเลือกหยิบสินค้า การจัดส่ง และการจัดเก็บ ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้เป็ นกิจกรรมที่มคี วามสาคัญกับการบริหารจัดการคลังสินค้าเป็ นอย่างมาก ซึ่งการจัดการ
คลังสินค้าสามารถสร้างสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน โดยการป้องกันความไม่แน่ นอนของกระบวนการจัดซือ้ หรือ
เหตุ สุดวิสยั อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดาเนิ นกิจกรรมในการจัดซื้อซึ่งอาจจะมีปริมาณการสังซื
่ ้อมาก
เกินไปหรือความผิดผลาดในการจัดส่ง
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ 1) แก้ปญั หาสินค้าบางอย่างหมดอายุการรับประกันจากการสังซื
่ ้อ
วัต ถุ ดิบ เกิน เนื่ อ งจากการหาวัต ถุ ดิบ ไม่ พ บจากการจัด เก็บ ไม่ ถู ก ที่ 2) เพื่อ จัด ผังการวางของสิน ค้า ใน
คลังสินค้าใหม่ให้เป็ นหมวดหมู่และจะต้องมีป้ายกากับบอกชนิดของสินค้า 3) แก้ปญั หาจากการทีไ่ ม่ได้มกี าร
ตรวจนับสินค้า 4) จัดการระบบของปญั หาการไม่ปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอน ปรับปรุงระบบงานเดิม รวมไปถึง
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ในส่วนของคลังสินค้า
งานวิจยั นี้กล่าวถึงประเด็นสาคัญคือ 1) การปรับปรุงวิธแี ละขัน้ ตอนการทางานในส่วนของกระบวนการที่
เกีย่ วกับคลังสินค้าใหม่ 2) การตัง้ รหัสสินค้าใหม่ โดยจะใช้รหัสทีต่ งั ้ ใหม่น้ีในการดาเนินงานทุกฝา่ ยเช่น การ
เขียนใบเบิกสินค้า การรับสินค้า การบันทึกลงในโปรแกรม จะใช้รหัสสินค้าเดียวกันทัง้ หมด 3) การจัดผัง
คลังสินค้าใหม่ เพื่อให้การทางานมีระบบและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ในการรับและจัดเก็บสินค้ารวมไปถึงการเบิก
สินค้าจะต้องสามารถหยิบได้งา่ ย และมีความรวดเร็วในการหยิบสินค้าในคลังสินค้า นอกจากนี้ยงั ช่วยลดใน
เรือ่ งของความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการหยิบสินค้าผิดอีกด้วย
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ปัญหาและลักษณะของปัญหาที่สาคัญของบริษทั
ในส่วนของคลังสินค้ามีปญั หาหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในส่วนงานของด้านคลังสินค้าจากกระบวนการทางานยอดสินค้าจริงกับ
ในระบบไม่ตรงกัน ซึ่งในคลังสินค้าไม่ได้มกี ารแบ่งการจัดลาดับความสาคัญของสินค้าอย่างชัดเจนในจานวน
สินค้าทัง้ หมด 1,153 รายการคิดเป็ นจานวนทัง้ หมด 4,377 SKU รวมไปถึงพนักงานยังปฏิบตั ิงานตาม
ความคุ้นเคยมากกว่าการทางานแบบเป็ นระบบ คือเมื่อมีการเบิกของไม่มกี ารจดบันทึกในการเบิก หรือ
บางครัง้ มาจดตามย้อนหลังซึ่งทาให้จานวนทีเ่ บิกสินค้าไปไม่ตรงกันกับระบบ เกิดความผิดพลาดทาให้เกิด
ความยากต่อการบันทึกลงระบบตามมา จึงเป็ นสาเหตุให้จานวนของในระบบกับจานวนสินค้าที่มอี ยู่จริงไม่
ตรงกัน ทาให้เกิดการรับข้อมูลผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าทีท่ ส่ี งงาน
ั่
(เจ้าของงาน) จะไม่ทราบจานวนของ
สินค้าที่แท้จริง ทาให้ต้องเริม่ การสังซื
่ ้อใหม่เป็ นการเสียเวลาโดยสูญเปล่าในการรอคอยสินค้า ซึ่งจานวน
สินค้าทีม่ อี ยูจ่ ริงกับสินค้าทีแ่ สดงในระบบไม่ตรงกันดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 1 และ ตารางที่ 1

แผนภูมทิ ่ี 1 แสดงยอดสินค้าไม่ตรงกับยอดตรวจนับจริง

ตารางที่ 1 แสดงยอดสินค้าทีไ่ ม่ตรงกัน

ส่วนที่ 2 ปญั หาเกิดจากการเบิกสินค้าใช้เวลาในการหาสินค้านานเกินไป คือในคลังสินค้าไม่ได้มกี าร
แบ่งทีเ่ ก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน โดยในปจั จุบนั สินค้าทีเ่ ข้ามาในคลังสินค้า เจ้าหน้าทีร่ บั
สินค้าจะวางสินค้าในจุดต่าง ๆ ที่ว่างอยู่ ไม่ได้มกี ารแบ่งขอบเขตที่เก็บสินค้าอย่างชัดเจนทาให้สนิ ค้า Lot
เดียวกัน จะวางไว้หลายตาแหน่ งในคลังสินค้า ไม่ได้แบ่ง ตามประเภทของสินค้าและการหมุนของสินค้า ซึ่ง
ก่อให้เกิดปญั หาคือ ในการเบิกสินค้าแต่ละครัง้ ใช้เวลาในการค้นหาสินค้านานและค้นหาไม่พบเนื่องจาก
คลังสินค้าทีเ่ ป็ นอยูน่ นั ้ การจัดไม่ได้เอือ้ ต่อการมองเห็น อีกทัง้ เกิดการหยิบสินค้ามาผิด ส่งผลกระทบถึงความ
ล่าช้าในกระบวนการอื่น ๆ ต่อไป คือเกิดการเสียเวลามากยิง่ ขึน้ การขาดการจัดการทาให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากคลังสินค้าได้อย่างเต็มที่ ซึง่ ปญั หาทีพ่ บดังกล่าวดังแสดงได้ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงปญั หาทีพ่ บในกระบวนการเบิกสินค้าออกจากคลัง
ปัญหาที่พบ
จานวนครัง้ /ปี ที่พบในปี พ.ศ. 2555
เจ้าหน้าทีห่ าสินค้าไม่พบ
96 ครัง้
หยิบสินค้ามาผิด
18 ครัง้
เก็บสินค้า Lot เดียวกันไว้หลายตาแหน่ง
25 ครัง้
เวลาในการเบิกสินค้าออกจากคลัง
24 นาที/ครัง้

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มีดงั นี้
สมศักดิ ์ สมบูรณ์ธรรม (2548) ศึกษาปญั หา สาเหตุความเสียหายของสินค้าและกาหนดกลยุทธ์ใน
การแก้ปญั หาในคลังสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการจัดการมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีตน้ ทุนต่าสุด และสามารถตอบสนองความต้องการให้กบั ลูกค้าได้มากทีส่ ุด ซึง่ เป็ น
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการแข่งขันของผูใ้ ห้บริการ สาหรับคลังสินค้า การบริหารพื้นที่ให้ มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด สนับสนุ นงานด้านโลจิสติกส์ให้ครอบคลุม หรือให้ได้รบั ผลตอบแทนมากที่สุด รวมทัง้ มีการกาหนด
วิธกี ารควบคุมการปฏิบตั งิ านให้มมี าตรฐานอยูเ่ สมอ และมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็ นรูปธรรมพร้อม
ทัง้ ได้จดั ทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ซึง่ เป็ นเป้าหมายหลักของผูบ้ ริหารคลังสินค้า
ธีรพัฒน์ เอือ้ อารักษ์ (2540) วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์ในการศึกษาการจัดการคลังชิน้ ส่วนของ
บริษทั คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย การศึกษาได้เสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการคลังชิน้ ส่วน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ประเภท เพือ่ ทาการลดค่าใช้จ่ายของระบบคลังชิน้ ส่วน โดยใช้ระบบปริมาณสังซื
่ อ้
แบบคงที่ ท าให้ล ดการขาดแคลนชิ้น ส่ว นโดยเฉลี่ย จาก 39 ชิ้น ต่ อ เดือ น เหลือ 10 ชิ้น ต่ อ เดือ น และมี
ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 446,954 บาทต่อปี และทาการปรับปรุงระบบการรับการจัดเก็บ การเลิก การคืน
เป็ นผลให้ลดความผิดพลาดของข้อมูลด้านจานวนชิน้ ส่วนในคลังกับในระบบข้อมูลทีเ่ ก็บในคอมพิวเตอร์ และ
ลดเวลารอคอยการเบิกอะไหล่โดยเฉลีย่ จาก 48.3 นาทีต่อครัง้ เป็ น 19.4 นาทีต่อครัง้
พงศ์พ ฒ
ั น์ เพ็ช รรุ่งเรือง (2539) วิท ยานิ พ นธ์ฉบับ นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนะการ
ั หาที่พ บในการคลังสิน ค้าก่ อ นการ
ปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพขัน้ ตอนการคลังสิน ค้าเครื่องปรับ อากาศ ป ญ
ปรับปรุง คือ ปญั หาการใช้พ้นื ที่คลังสินค้าในการดาเนินกิจกรรม และการจัดเก็บรักษาเครื่องปรับอากาศ
ั หาจากขัน้ ตอนการคลังสิน ค้า ซึ่งป ญั หาเหล่านี้
ป ญั หาความหลากหลายของเครื่องปรับ อากาศ และป ญ
ก่อให้เกิดความล้าช้าและความผิดพลาดในการดาเนินการคลังสินค้า การปรับปรุงทาโดยการจัดสรรพื้นที่
จัดเก็บเครื่องปรับอากาศและกาหนดสถานทีด่ าเนินงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะ และจานวนของ
เครื่องปรับอากาศ โดยจัดเก็บเป็ นหน่ วยรวม กาหนดสถานทีจ่ ดั เก็บที่แน่ นอน ลดขัน้ ตอนงานทีซ่ ้าซ้อนและ
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ไม่จาเป็ นออกไป ผลของการปรับปรุงคือ เวลาในการนาเครื่องปรับอากาศออกจากสถานทีจ่ ดั เก็บลดลงและ
ลดต้นทุนการจัดเก็บเครือ่ งปรับอากาศ

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ ผูท้ าการศึกษาค้นคว้าได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยขัน้ ตอนคือเริม่ จากการศึกษา
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหลังจากนัน้ จึงนามาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ แนวทางการแก้ไข
ปญั หานี้แบ่งออกเป็ น 3 แนวทางแก้ไขคือ
แนวทางที่ 1 ปรับ ปรุงวิธีและขัน้ ตอนการท างานใหม่ : สาหรับแนวทางนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษา
ขัน้ ตอนการทางานทีอ่ งค์กรใช้อยู่ในปจั จุบนั ในส่วนของขัน้ ตอนการทางานของคลังสินค้าทัง้ กระบวนการรับ
สินค้าและเบิกสินค้า พบว่าปญั หาทีพ่ บ เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกระบวนการรับ
สินค้าและการเบิกสินค้าเนื่องจากกระบวนการรับไม่มกี ารจัดเก็บสินค้าให้เป็ นหมวดหมูพ่ น้ื ที่ไหนว่างก็วางลง
ไปทาให้สนิ ค้าปะปนกันไม่เอือ้ ต่อการมองเห็น ส่วนกระบวนการเบิกไม่มหี ลักฐานในการเบิกสินค้าเช่นในเบิก
สินค้า เป็ นเหตุทาให้เมื่อมีการนามาลงในระบบแล้วเกิดความผิดพลาดอย่างมากเป็ นเหตุทาให้ยอดสินค้าจริง
กับในระบบไม่ตรงกัน จึงมีการวางระบบขัน้ ตอนกระบวนการรับสินค้าใหม่ ดังภาพที่ 1 และระบบขัน้ ตอน
การเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าใหม่ดงั ภาพที่ 2 เมือ่ ได้ทาตามขัน้ ตอนใหม่แล้วได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกระบวนการทางานแบบเดิมและแบบใหม่
เวลาในการรับสินค้า
ความผิดพลาด

วิธกี ารเดิม
วิธกี ารใหม่
25-30 นาที / Shipment
ไม่เกิน 15 นาที/Shipment
27 ครัง้ /ปี หรือ 6.75 ครัง้ /ไตรมาส ไม่เกิน 2 ครัง้ / ไตรมาส
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ภาพที่ 1 แสดงขัน้ ตอนการทางานใหม่ในกระบวนการรับสินค้า

ภาพที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการทางานใหม่ในกระบวนการเบิกสินค้า
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แนวทางที่ 2 การตัง้ รหัสสินค้าใหม่ : การตัง้ รหัสของวัตถุ ดบิ เพื่อให้สะดวกในการจัดหมวดหมู่ ซึ่ง
วัตถุดบิ ที่มอี ยู่ในคลังสินค้า และเพื่อความเข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายและเพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยลง
สินค้าในคลังสินค้ามีจานวนทัง้ สิน้ 1,158 รายการ โดยมีหลักและรายละเอียดในการตัง้ รหัสสินค้ า คือ กลุ่ม
ของสินค้า (แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มตามประเภทการใช้งาน) ดังตารางที่ 4, ประเภทของสินค้า, ชื่อของสินค้า,
ลาดับรุ่นของสินค้า, รหัสทุกชุดจะมีทงั ้ หมด 13-14 หลัก และจะใช้ตวั เลขและตัวอักษรในการตัง้ รหัสสินค้า
ดังตัวอย่างของการตัง้ รหัสสินค้าในหมวดสินค้าปกติ ตารางที่ 5
ตารางที่ 4 แสดงการแยกประเภทและวัตถุดบิ ของแต่ละกลุ่มสินค้า

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดการตัง้ รหัสสินค้าประเภทที่ 1 (หมวดสินค้า : สินค้าปกติ)
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แนวทางที่ 3 การจัดผังคลังสินค้าใหม่ : จากการศึกษาในส่วนของการจัดการคลังสินค้า ได้กาหนด
เกณฑ์ในการจัดผังคลังสินค้าเป็ นแบบ Fixed Location ใช้การแบ่งกลุ่มตามประเภทการใช้งานและรูปร่าง
ลักษณะของสินค้าในการเลือกพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ รวมไปถึงการใช้หลัก FIFO ในการจัดเก็บและเบิกสินค้าออกจาก
คลังสิน ค้า นอกจากนี้ มีก ารน าหลัก การ Visual Control การควบคุม ด้วยการมองเห็น มาใช้ในการจัด ผัง
คลังสินค้าใหม่ดว้ ย เนื่องจากแต่เดิมนัน้ ในด้านการจัดเก็บเมื่อมีการรับของเข้าคลังสินค้าจะมีการจัดเก็บทีไ่ ม่
เป็ นที่ จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการเบิกสินค้าเนื่องจากหาไม่เจอ มองไม่เห็นของทีจ่ ดั เก็บ เมื่อทาการปรับ
ผังใหม่แล้วตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวพบว่า เวลาเฉลีย่ ในการเบิกจ่ายอะไหล่ ให้ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็ น 11
นาทีต่อครัง้ รวมเฉลี่ยต่อวันคิดเป็ น 33 นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าลดลงจาก
46.14% เป็ น 21.25%

รูปที่ 3 แสดงผังคลังสินค้าเก่า
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รูปที่ 4 แสดงผังคลังสินค้าใหม่
หลังจากการแก้ไขตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นนัน้ สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการดาเนินงานแบบใหม่และการดาเนินงานแบบใหม่
ปัญหาที่พบ

วิ ธีการเดิ ม

วิ ธีการใหม่

เจ้าหน้าทีห่ าสินค้าไม่พบ
หยิบสินค้ามาผิด
เก็บสินค้า Lot เดียวกันไว้หลาย
ตาแหน่ง
สินค้าเสียหาย

ไม่พบ 96 ครัง้ / ปี
18 ครัง้ / ปี
25 ครัง้ / ปี

พบสินค้าทุกครัง้ 100%
ไม่พบการหยิบสินค้าผิด
ไม่พบการวางตาแหน่งผิด

10 ครัง้ / ปี

เวลาในการเบิกสินค้า
ความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้า

24 นาที
46.14%

ไม่พบสินค้าเสียหายในระยะเวลา 3
เดือนและคาดว่าจะพบไม่เกิน 1 ครัง้ /
ปี
11 นาที ลดลง 13 นาที
21.25%
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ข้อจากัดการศึกษา
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการทางานใหม่ทาให้มคี วามรวดเร็วในการทางานมากขึน้ ระยะเวลาใน
การทางานลดลง ความผิดพลาดน้อยลงและก่อให้เกิดความสูญเสียแก่สนิ ค้าน้อยลงด้วย เพราะฉะนัน้ ในด้าน
คลังสินค้าสามารถใช้การปรับกระบวนการทางาน การออกแบบคลังสินค้า จัดแบ่งประเภทสินค้าตามการ
หมุนของสินค้า และการจัดผังโครงสร้างทัง้ กระบวนการทางานใหม่เพื่อแบ่งขอบเขตในการทางานและความ
รับผิดชอบต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการ มีการจัดทา Stock Card และแบบฟอร์มสาหรับการตรวจนับสินค้า
และการจัดเก็บ สิน ค้ามาใช้ในการปฏิบ ัติงานจริง เพื่อปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพการท างานให้ดีข้นึ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง จากการปรับปรุงการบริหารและจัดการคลังสินค้าในครัง้ นี้ ทาให้ทราบถึงมูลค่าของต้นทุนทีจ่ มอยูใ่ น
คลังสินค้า ซึ่งมีต้นทุนจมจากสินค้าค้าง Stock มูลค่าถึง 2,563,896 บาท ซึ่งทาให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึง
ปญั หา และเพือ่ ทีจ่ ะได้ดาเนินการแก้ปญั หาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. เพิม่ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั กิ ารโดยมุ่งสร้างผูท้ ่มี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาก และทาการปรับ
เลื่อนตาแหน่งของเจ้าหน้าทีเ่ ดิมทีม่ คี วามสามารถมาช่วยควบคุมการทางาน
2. ควรมีการปลูกฝงั พนักงานทุกคนให้สามารถปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้ดขี น้ึ ตลอดเวลา
และสามารถวัดได้โดยใช้ KPI เป็ นตัวชีว้ ดั
3. มีการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
4. การนาระบบ Barcode เข้ามาใช้ในกระบวนการทางานของคลังสินค้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางานในส่วนของคลังสินค้า ทาให้กระบวนการทางานในส่วนของคลังสินค้ามีความรวดเร็วและแม่นยามาก
ยิง่ ขึน้
5. จัดให้มกี ารอบรมพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของแต่ละฝ่าย
ทาให้ทุกฝา่ ยสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมทัง้ ในและและภายนอก
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