บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ทั U INFO & Delivery บริ ษ ทั เป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารรับ -ส่ งเอกสารและพัสดุ จัดการและ
บริ หารสิ นค้าคงคลัง ติ ดตามและตรวจสอบเอกสารที่ ได้รับคาสั่ง และบริ การเสริ มอื่ นๆ ในภาวะ
ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ต่ างแข่ งกับ เวลาเพื่ อส่ งมอบงาน หรื อเอกสารส าคัญ ให้ถึ งมื อลู ก ค้าอย่างรวดเร็ ว
รวมถึงการประหยัดทรัพยากรขององค์กรเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต เวลาและบุคลากร
U INFO & Delivery เปรี ยบเสมื อนตัวกลางที่ ช่ วยให้เวลาของท่ านมี ม ากขึ้ นและช่ วยให้
ท่านประหยัดบุคลากรในองค์กรโดยเน้นให้ความสะดวกในการทาหน้าที่บริ การรับ-ส่ งเอกสารและ
พัสดุ จัดการและบริ หารสิ นค่าคงคลัง ติดตามและตรวจสอบเอกสารที่ได้รับคาสั่ง และบริ การเสริ ม
อื่นๆ ที่ทาให้ท่านสามารถปฏิบตั ิภารกิจหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ท่านจะรู ้สึกถึงเวลาที่เพิ่มขึ้น
แต่ ภ าระการรั บ -ส่ ง เอกสารจานวนไม่ น้ อ ยกลับ ลดลงและท่ านสามารถติ ด ตามงานของท่ า นที่
มอบหมายให้เราได้ง่ายๆ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในฝ่ าย OP โดยมีหน้าที่ ในการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับ
การบันทึกข้อมูลเอกสารของพนักงานรับส่ งเอกสารเข้าระบบ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารต่างๆ
เช่ น เอกสาร Bill Collector วางบิล U Info งานรับส่ งภายใน และเอกสารธนาคารต่าง ๆ เป็ นต้น
ปั ญหาที่พบในระหว่างการทางานคือ พนักงานรับส่ งเอกสาร มีจานวนมากและเอกสารของพนักงาน
งานรับส่ งเอกสารมีจานวนมากจึงทาให้ฝ่าย OP จารหัสของพนักงานรับส่ งเอกสารของทุกคนไม่ได้
หากเป็ นพนักงานใหม่ เพิ่มเข้ามารับตาแหน่งในการบันทึกข้อมูลพนักงานรับส่ งเอกสาร จะต้องใช้
เวลาในการทาความเข้าใจ จดจาชื่ อพนักงานรับส่ งเอกสาร ทาให้การบันทึ กข้อมูลเกิ ดความล่าช้า
และมีโอกาสผิดพลาดสู ง ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อพนักงานงานรับส่ งเอกสารโดยตรง ทาให้ส่งเอกสารผิด
ที่ ไปส่ งเอกสารล่าช้า ไม่ทนั เวลาที่ลูกค้านัดหมาย
คณะผูจ้ ดั ทาเห็นความสาคัญของการบริ หารงานเอกสารสาหรับส่ งมอบให้กบั พนักงานส่ ง
เอกสาร เนื่ อ งจากเอกสารแต่ ล ะชนิ ด มี ชื่ อเรี ย กที่ แตกต่ างกัน และมี ข้ นั ตอนในการจัดเรี ยงที่ ไ ม่
เหมือนกัน อาจจะส่ งผลทาให้เกิดปั ญหาและความผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดใน
การทาโครงงานเรื่ อง “การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรงานให้กบั พนักงานส่ งเอกสาร” โดยจะมี
การปรับปรุ งการบริ หารงานเอกสารด้วยเทคนิคการทาแบบฟอร์มและบัตรประจาตัวพนักงาน ทาให้
เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วและสามารถลดความผิดพลาดในการบันทึกรหัสของพนักงานส่ งเอกสาร
การจัดสรรเอกสารให้กบั พนักงานส่ งเอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ ว ประหยัดเวลามากยิง่ ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเกิดความสะดวกรวดเร็ ว
1.2.2 เพื่อลดระยะเวลาในการจัดสรรเอกสารให้กบั พนักงานส่ งเอกสาร
1.2.3 เพื่อลดปั ญหาในการแซงคิวของพนักงานรับส่ งเอกสาร
1.2.4 เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาปั ญหาในกระบวนการจัดสรรเอกสารให้กบั พนักงานส่ ง
เอกสาร โดยนาหลักการ Kaizen มาประยุกต์ใช้
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560–25 สิ งหาคม 2560
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะแผนกพนักงานรับส่ งเอกสาร
1.3.4 ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ พนักงานฝ่ าย OP
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 พนักงานบันทึกข้อมูล ลดระยะเวลาในการตรวจสอบและการจัดสรรเอกสารให้กบั
พนักงานส่ งเอกสาร
1.4.2 พนักงานบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ วมากขึ้น
1.4.3 พนักงานส่ งเอกสารได้รับเอกสารที่ถูกต้องและรวดเร็ ว ทาให้มีเวลาในการส่ งเอกสาร
ไปยังลูกค้ามากยิง่ ขึ้น

