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ส่งมอบตรงเวลาและครบจ�านวน

“...ข้้อมููล ก�รส่่งมอบล่�ช้� ในปััจจุบััน เท่่ากัับั 1.7% 

มากักัว่ ่าเปั ้าหมาย 1.5% ไปัเล็็กัน้อย 

แต่่พอดููข้้อมูล็รายล็ูกัค้้าปัรากัฏว่่า เราส่่งล็ูกัค้้า A ช้้าถึึง 7.6% 

แล็ะจากัส่ินค้้า 4 กัล็ุ่ม ต่ัว่ท่ี่หนักัสุ่ดู ค้ือส่ินค้้า b ท่ี่ 6.1% ในข้ณะท่ี่

ต่ัว่อื่นต่�่ากัว่่า 1% 

เมือ่น�าแต่่ล็ะรายกัารท่ีล่่็าช้้ามาว่เิค้ราะห์ต่่อ พบัว่่าเฉล็ีย่แล้็ว่ 

ช้�กว่�กำ�ห้นด้ก�ร ไปัถึึง 4.8 ว่นั ย่ิงไปักัว่่าน้ัน ท่ีส่่่งมอบัต่รงเว่ล็าเกืัอบั 

100% นั้น พบัว่่าส่่งต่รงเว่ล็ากั็จริง แติ่ส่่งไม่คำรบจำ�นวน ต่ามค้�าส่ั่ง

ซื้อถึึง 23.6%...”  

เม้�อพ้ัดถ้งความสามารถในี้การแขึ้่งขึ้่นี้ทั่างธ์ุ์รกิจโดยทั่่�วไป

แล�ว สองเร้�องแรกทั่้�องค์กรม่กจะนี้้กถ้งค้อ ค์ุณภาพของสินค์้า และ

บริการ ส่วนี้เร้�องถ่ดมาค้อ ราค์า โดยพัิจารณ์าเปร้ยบเทั่้ยบก่บค้่แขึ้่ง

ในี้ติลาด

ความจรงิย่งมอ้ก้ปัจจย่หน้ี้�ง ทั่้�มค้วามสำาคญ่อย่างมากไม่แพั�

ก่นี้ แติ่หลายองค์กรม่กจะมองขึ้�ามไป ทั่ำาให�ไม่ม้การเก็บขึ้�อม้ลเพ้ั�อ

การจ่ดการอย่างเป็นี้ระบบ ค้อเร้�องขึ้อง “การส่งมอบ”

ผู้มได�ม้โอกาสทั่ำาโครงการร่วมก่บล้กค�าโรงงานี้บรรจ์ภ่ณ์ฑิ์

แห่งหน้ี้�ง โจทั่ย์ทั่้�ได�ร่บก่อนี้เริ�มโครงการค้อ การปร่บปรง์งานี้วางแผู้นี้

การผู้ลิติ (Production Planning) แติ่หล่งจากพั้ดค์ยก่นี้ถ้งปัญหาทั่้�

เกิดขึ้้�นี้แล�ว การส่งมอบจงึถูกหยิบขึน้มาเป็นเป้าหมายหลกั เพ้ั�อการ

ปร่บปร์ง

เนี้้�องจากโรงงานี้อาจม้การส่งมอบทั่้�ด้ เพัราะเก็บ Stock ไว�

มากมาย เม้�อมค้ำาส่�งซึ่้�อเขึ้�ามาเม้�อใดก็สามารถส่งมอบได�ท่ั่นี้ทั่ ้ดง่นี้่�นี้ 

จงึมีการติิดติามข้อมูลของปรมิาณ Stock ควบค่้ไปด�วยก่นี้ในี้ระหว่าง

โครงการ

บริษ่ทั่ได�จ่ดติ่�งห�องประจำาโครงการขึ้้�นี้ ใช�พ้ั�นี้ทั่้�ผู้นี้่งห�องเพ้ั�อ

ติิดเอกสาร ขึ้�อม้ลติ่างๆ เพั้�อให�เห็นี้ความค้บหนี้�าในี้โครงการร่วมก่นี้

ได�ง่ายๆ หร้อทั่้�เร้ยกว่า Visual Management และใช�เป็นี้ห�องประช์ม

ร่วมก่นี้ขึ้องทั่้มงานี้ด�วย

ก�าหนดตัวชี้วัดโครงการ

ติ่วช้�ว่ดด�านี้การส่งมอบทั่้�ม้อย้่แล�ว ค้อการส่งมอบทั่้� “ล่าชิ้า 

(Delay)” โดยคำานี้วณ์จากสด่ส่วนี้จำานี้วนี้รายการคำาส่�งซึ่้�อลก้ค�า ติว่วด่ 

ทั่้�ม้การวิเคราะห์เพิั�มเติิมค้อ “จ�านวนวันที�ล่าชิ้า” กว่ากำาหนี้ดการ 

ส่งมอบ

อย่างไรก็ติามการส่งมอบท้ั่�สมบ้รณ์์ มไิด�ม้เพ้ัยงติรงเวลา (On 

Time) เทั่่าน่ี้�นี้ ย่งติ�องส่งมอบให� “ค์รบจ�านวน” ทั่้�ส่�งซึ่้�อมาด�วย (In 

Full) หลายองค์กรรวบ 2 ติ่วว่ดนี้้� แล�วเร้ยกว่า DIFOT (Delivery In 

Full On Time) หร้อ OTIF (On Time In Full)

การติิดติามการส่งมอบทั่้� “ไม่ค์รบ (Short)” ถ้กว่ดเพัิ�มเติิม 

โดยปร้กษาร่วมก่บลก้ค�าขึ้องโรงงานี้ด�วยว่า ม้วิธุ้์การคำานี้วณ์ประเมนิี้ 

Supplier อย่างไร เพ้ั�อให�ต่ิวเลขึ้นี้้�สามารถทั่วนี้สอบร่วมก่นี้ได�ในี้

อนี้าคติ

ติ่วว่ด “ล่าชิ้า” และ “ไม่ค์รบ” ถ้กวิเคราะห์รายเด้อนี้ย�อนี้หล่ง

ติ่�งแติ่ติ�นี้ปี เพั้�อให�เห็นี้ความเคล้�อนี้ไหวในี้แติ่ละเด้อนี้ และสามารถ

กำาหนี้ดติ่วเลขึ้อ�างอิงก่อนี้การปร่บปร์งได�

ปัจจัยของการพัฒนาผลิตภาพ
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ต่ิวช้�ว่ดอก้ด�านี้ขึ้อง Stock คอ้ ต่ิวช้�ว่ดอาย ์(Aging) ซึ่้�งน่ี้บจาก

ว่นี้ทั่้�ผู้ลิติจนี้กระทั่่�งปัจจ์บ่นี้ พบ Stock เก่าเก็บจ�านวนมาก 

Stock จำานี้วนี้มาก ไม่มียอดขายเกินกว่าค์รึ�งปีแล้ว จ่ดเป็นี้ 

“Dead Stock”  ม้ประมาณ์ 10% เม้�อคำานี้วณ์ด�วยจำานี้วนี้ชิ�นี้ แติ่ถ�า

คิดจากจำานี้วนี้รายการ อย้่ทั่้� 32% หร้อประมาณ์ 1 ในี้ 3 ทั่้เด้ยว

รายการ Stock อาย์มาก และ Stock Month ส้ง ถูกน�ามาติิด

ใน Project Room เพั้�อวางมาติรการทั่้�เป็นี้ไปได�ค้อ ผู้ล่กด่นี้การขึ้าย

ก่บฝ่�ายการติลาด, ด่ดแปลงไปเป็นี้สินี้ค�าใหม่ และทั่ำาลายทั่ิ�ง 

วิเคราะห์สาเหตุ

ผู้มกล่าวก่บทั่ม้งานี้ว่า โรงงานี้ได�รบ่คำาส่�งซึ่้�อล่วงหนี้�าในี้เวลา

ทั่้�เพั้ยงพัอก่บเวลาผู้ลิติอย้่แล�ว หากสามารถแก�ปัญหาค์ณ์ภาพั และ

จ่ดการ “Flow” หร้อการไหลขึ้องกระบวนี้การให�ด้ ในี้ทั่างทั่ฤษฏ้แล�ว 

ไม่จ�าเป็นติ้องมี Stock เลย

การจ่ดการขึ้�อม้ลทั่้�ได�กล่าวมาทั่่�งหมด เป็นี้เพั้ยงขึ้่�นี้ติอนี้แรก 

ของการท�าค์วามเข้าใจ “ปัญหา” เทั่่าน่ี้�นี้ การปร่บปร์งให�ด้ขึ้้�นี้ ติ�อง

ทั่ราบสาเหติ์ขึ้องปัญหา เพ้ั�อกำาหนี้ดมาติรการแก�ไขึ้ทั่้�สาเหติ์ติ�นี้ติอ 

(Root Cause)

ทั่้มงานี้ได�ระดมสมองว่า สาเหติ์เป็นี้ไปได�ม้อะไรบ�าง จากนี้่�นี้

วางมาติรการบ่นี้ท้ั่กขึ้�อม้ลอย่างเปน็ี้ระบบ เพ่�อให้สามารถวิเค์ราะห์

ได้ว่า สาเหต์ิใดก่อให�เกิดปัญหาส้งส์ด นี้ำาไปส้่การกำาหนี้ดมาติรการ

แก�ปัญหาติ่อไป

อ้กกิจกรรมหน้ี้�งท้ั่�ม้การทั่ำาค้่ขึ้นี้านี้ก่นี้ไปติามโจทั่ย์ท้ั่�ได�ร่บ

ติ่�งแต่ิติ�นี้ ค้อการปร่บปร์งกระบวนี้การวางแผู้นี้การผู้ลติิ (Production 

Planning) ซึ่้�งจะได�กล่าวถ้งติ่อไปคร่บ

เด้อนี้ทั่้� “ล่าชิ้า” ติำ�าส์ด ค้อ 0.5% ส้งส์ด 2.5% ค่าเฉล้�ย 1.7% 

ความร้�ส้กแรกขึ้องท้ั่มงานี้ค้อ ค์�าสั�งซ่้อมาก เป็นี้ปัจจ่ยให�เกิดการ 

ส่งมอบล่าช�า ซึ่้�งเด้อนี้ทั่้�ล่าช�าส้งส์ด ค้อเด้อนี้ทั่้�ม้คำาส่�งซึ่้�อจำานี้วนี้มาก

ทั่้�ส์ดจริง 

แติ่เม้�อติรวจสอบเด้อนี้อ้�นี้ๆ พับว่าเด้อนี้ท้ั่�ปริมาณ์ส่�งซึ่้�อเป็นี้

อ่นี้ด่บสอง แติ่การส่งมอบล่าช�ากล่บอย้่ทั่้� 1.4% ด้กว่าค่าเฉล้�ย และ

เดอ้นี้ท้ั่�มก้ารส่�งซึ่้�อติำ�าสด์ ก็ไม่ใช่เดอ้นี้ทั่้�การส่งมอบดท้ั่้�สด์ ดง่น่ี้�นี้แม�ว่า

ปริมาณ์จะส่งผู้ลติ่อการส่งมอบ แติ่ปัจจ่ยทั่้�สำาค่ญกว่ามากค้อ การ

จัดการขององค์์กรเอง

ขึ้�อม้ล “ไม่ค์รบ” ทั่้�เก็บเพิั�มขึ้้�นี้มา ได�ต่ิวเลขึ้ทั่้�เกินี้ความ 

คาดหมายอย่างมาก และเป็นข้อมูลที�ผูู้้บริหารบริษัทมิได้ติระหนัก

ถึงมาก่อน คอ้เฉล้�ยแล�วส้งถ้ง 23.6% เด้อนี้ท้ั่�มากท้ั่�ส์ดอย้่ท้ั่� 27.3% 

และติำ�าส์ด 20.4% 

ทั่่�ง 2 ขึ้�อม้ลน้ี้� ถกูบนัทึกเป็นกราฟ ติดิไว�ท้ั่�ห�อง Project Room 

เพ้ั�อการติิดติามผู้ลท่ั่�งขึ้�อม้ลประจำาเด้อนี้ และประจำาว่นี้ ว่นี้ทั่้�เกิด

ปัญหา ทีมงานจะเขียนสาเหตุิ กำาก่บไว�บนี้กราฟั เพ้ั�อให�ทั่์กคนี้

สามารถรบ่ทั่ราบสิ�งท้ั่�เกิดขึ้้�นี้ และกำาหนี้ดมาติรการแก�ไขึ้ต่ิอไปได�ทั่น่ี้ท้ั่ 

การก�าหนดติัวชิี้วัดด้านการส่งมอบ (Delivery)

จากติ่วเลขึ้ภาพัรวม ทั่้มงานี้วิเคราะห์ล้กติ่อเขึ้�าไปอ้ก 2 มิติิ 

ค้อ “กลุ่มผู้ลิติภัณฑ์” และ “ลูกค์้า”

จาก 4 กล์่มผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ ปัญหาส่วนี้ใหญ่เกิดก่บผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์  

b และเม้�อพัิจารณ์ารายล้กค�า ลูกค์้าที�มีปัญหาสูงสุด เป็นี้ล้กค�า  

C ท้ั่�โรงงานี้ติ่�งอย้่ในี้ระยะทั่างไกล ติ�องขึ้้�นี้ขึ้องให�เติ็มค่นี้รถจ้งจะ 

ออกไปได�

ด�วยระบบสารสนี้เทั่ศ สามารถเช็คปริมาณ์ Stock มากกว่า 

400 รายการได�ทั่น่ี้ทั่ ้จากน่ี้�นี้นี้ำามาคำานี้วณ์เท้ั่ยบก่บยอดขึ้ายในี้แต่ิละ

เด้อนี้เป็นี้ Stock Month พับว่าจำานี้วนี้อย้่ทั่้� 1.3 เด้อนี้

ในี้ 4 กล์่มผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์นี้่�นี้ ผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ a ซึ่้�งเป็นี้ผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์หล่ก 

ม้ยอดขึ้ายมากกว่าคร้�งหนี้้�ง ปริมาณ์ Stock อย้่ทั่้� 0.4 เด้อนี้ อย่างไร

ก็ติาม ผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ b ทั่้�ม้ยอดขึ้ายประมาณ์ 1 ในี้ 3 กล่บพับว่า มี Stock 

มากถึง 2.3 เด่อน เพัราะปัญหาค์ณ์ภาพั
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ผลิตภัณฑ์

  a b c d

สัดส่วนยอดขาย 100% 51% 36% 11% 2%

Stock Month 1.3 0.4 2.3 1.8 2.0


