โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
Control the pallet to accommodate products with barcodes (Barcode)
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บทคัดย่อ
กระบวนการดาเนินงานกรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จากัด มีนโยบายเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ในการดาเนินธุรกิจ ประกอบกับในธุรกิจเดียวกันมีการแข่งขันทาง
การตลาดของคู่แข่งในระดับเดียวกันเป็นอย่างมากทาให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทุกด้านให้สามารถ
ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของลู กค้ าได้อ ย่า งทั นที เพื่อท าให้ลู กค้ ายั งมี ความเชื่ อมั่ นในผลิต ภัณ ฑ์ ชิ้นส่ วนอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากการศึกษากระบวนการทางานของบริษัทฯ ทั้งหมดส่วนที่มีความสาคัญของบริษัทฯ คือสายการผลิตที่
ต้องดาเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และกระบวนการดาเนินงานคลังสินค้าที่ต้องสอดคล้องกับสายการผลิตในการ
เปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลาตามแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า
จากการศึกษาทาให้พบปัญหาอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเสริมสร้างความสามารถของบริษัทฯ ใน
ขั้นตอนการส่งมอบของคลังสินค้าที่ยังไม่สามารถควบคุมพาเลทใส่สินค้าได้ทั้งหมดมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ จึงทาการศึกษาในส่วนงานคลังสินค้าอย่างละเอียดถึง แผนการดาเนินงานขั้นตอนการ
ทางาน ขั้นตอนการควบคุม ขั้นตอนการบันทึกผล เครื่องมืออุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทางาน โดยบั นทึก และวิเคราะห์
ข้อมูลได้ทราบว่ากระบวนการควบคุมพาเลทใส่สินค้าในปัจจุบันเกิดปัญหาการทางานขึ้นในบางช่วง และการทางานยังไม่
มีความคล่องตัวตามมาตรฐานของค่า KPI ในการทางานของส่วนงานคลังสินค้าที่กาหนดไว้ ตามนโยบายบริษัทฯ โดยได้
พบถึงความสูญเสียหลายประการที่เกิดขึ้นกับการควบคุมพาเลทใส่สินค้าเช่น จานวนไม่พอต่อการใช้งาน เสียเวลาในการ
ตรวจเช็ค ไม่รู้จานวนที่แน่นอน หรือไม่สามารถใช้งานในกรณีฉุกเฉินได้ จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้กระบวนการ
ทางานลดประสิทธิภาพในการส่งมอบตามแผนการส่งมอบที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องหาวิธีการควบคุ มพาเลทใส่สินค้าที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพการทางานของส่วนงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของค่า KPI ที่เป็นเป้าหมายใน
กระบวนการทางานขั้นตอนการส่งมอบของคลังสินค้า
การศึกษาโครงการวิจัยนี้ จึงมีความสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วยการ
กาหนดวิ ธี ก ารท างานควบคุ ม พาเลทใส่ สิ น ค้ า ด้ ว ยบาร์ โ ค้ด โดยน าเสนอรู ป แบบการพั ฒ นาโปรแกรมบาร์ โ ค้ ด ให้ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการควบคุมพาเลทอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการวิเคราะห์กระบวนการไหล (Flow
Diagram) จากผลการศึกษากระบวนการควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ เริ่ มจากศึกษาสภาพปัจจุบันในกระบวน
ผลิตแผนกการปฏิบัติการจัดเรียง (Construction Procedure) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และได้นาขั้นตอนการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ ใช้หลักการจัดส่งสินค้าอย่างเป็น
ระบบ โดยการใช้บาร์โค้ด การควบคุมสินค้าคงคลัง (Max-Min) หลังจากดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขได้ทาการเก็บข้อมูลของ
พาเลทใส่สินค้า เพื่อเปรียบเทียบวิธีการเดิมกับวิธีการหลังทาการปรับปรุง รายการพาเลทใส่สินค้าทั้งหมดมีจานวน 1,048
พาเลท จากวิธีการเดิมที่ใช้พนักงานขนของทาการนับสามารถนับได้ 1,040 พาเลท แต่เมื่อมีการนาระบบบาร์โค้ดมาใช้ใน
กระบวนการควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ได้เท่ากับจานวนที่มีอยู่จริงคือ 1,048 พาเลท ผลที่ได้รับจากการนา
ระบบบาร์โค้ดมาใช้ทาให้ความผิดพลาดจากการตรวจนับหมดไปประสิทธิภาพการทางานเป็น 100 %
คาสาคัญ : บาร์โค้ด
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Abstract
The Case Study of M GCC Electronica Techno (Thailand) Limited has a policy to increase
competitiveness in a capacity increase in business with the same competitive market rivals. the very
same company. To increase competitiveness on all sides to respond to customer needs immediately.
To enable customers to have confidence in the products of electronic parts in the process of the
Company. All of which are important to the Company. The production line to operate continuously
at all times. Warehouse operations and processes to comply with the changes in the production line
at different times according to plan based on the needs of customers.
The study puts the problem, one that affects the process of strengthening the capacity of
the Company. In the process of delivery of the warehouse has no control boxes, all products have a
direct effect on the confidence of customers. The policy of the Company. Evaluated the warehouse
to carefully plan the process. Process control The record result The main equipment used in the
work by recording and analyzing the data that the control box in its current form during the run-up
problems. And working to streamline the standards of the KPI in the work of the warehouse as
defined by company policy. Met by the loss of many things happening to the control box of the
product, for example. Not enough to use. Time to check Do not know the exact number Or can not
be used in case of emergency. From problems These processes result in reduced efficiency in the
delivery of the plan is scheduled for delivery.
This research study It is consistent with company policies. The development of competitive
advantage by defining how control box with the product bar code. The present development model
barcode program to be effective. And optimize pallet control system. Together with the analysis
process flow (Flow Diagram) study process control products for pallets enter. From study the current
route in front of the sort. (Construction Procedure) has collected data were analyzed defects occur.
Based on the stage of the operation. And has taken the steps to perform the analysis. Based delivery
system. By using barcodes Inventory Control (Max-Min) After the revision, the storage of the product
box. Compare to the old ways on how to improve the latter. List Box Product number 1048 pallets
from old ways that Porter is counting can count to 1,040 pallets, but when the bar code system used
in the control pallet to accommodate the product is equal to the number available. 1048 pallet is
actually the result has been the introduction of the barcode system used to make the mistake of
counting up to a 100% performance.
Keywords: barcode
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บทนา
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจทางด้านการผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ที่นิคมในอุตสาหกรรมเหม
ราชอี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด ในส่ ว นการบริ ห ารการจั ด
กระบวนการผลิตบริ ษัทฯ ได้ให้ ความส าคัญเกี่ยวกั บ
เรื่ อ งการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อุป กรณ์อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ เพื่ อ ให้ สามารถตอบสนองกั บ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ห ลายหลายรู ป แบบ โดย
มุ่ งเน้ น การบริ ก ารเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ (Quality) ที่
เหมาะสมกับราคา (Cost) และสามารถส่งมอบตรงตาม
เวลา (Delivery) ที่ให้ทันตามข้อตกลงกับลูกค้า ซึ่งเป็น
เรื่องที่สาคัญในการแข่งขันทางด้านธุรกิจโดยผู้บริหาร
ได้ น ามาก าหนดเป็ น นโยบายในการด าเนิ น งานของ
บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

รูปที่ 1 แสดงผังกระบวนการทางาน
แนวทางหนึ่งที่บริษัท ผลิตชิ้นส่ว นอิเล็กโทร
เทคโน (ประเทศไทย) จ ากั ด ให้ ค วามสนใจและ
สนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น กิ จ กรรมภายในโรงงานคื อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ส่งผลโดยตรงกับการลด

ต้นทุนในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ปัจจุบันของ
สายการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอน
ของกระบวนการปฏิบั ติ ก ารจั ด เรีย ง (Construction
Procedure) พบปัญหาไม่ทราบสถานะและจานวนที่
ชั ด เจนของพาเลทที่ ใ ส่ ร องรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว่ า มี จ านวน
เท่าไร เพียงพอต่ อการใช้งานภายในกระบวนการผลิต
หรื อ ไม่ พาเลทที่ ใ ส่ ร องรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ติ ต ค้ า งอยู่ ใ น
กระบวนการหรื อ สู ญ หายไปอยู่ ที่ ไ หน พาเลทที่ ใ ส่
รองรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ กับสภาพที่ใช้
งานไม่ได้มีจานวนเท่าไร ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น
ที่มีต่อบริษัทในเรื่องของการส่งมอบ
จากปัญหาที่พบจึงมีการพัฒนากระบวนการ
ทางานคลังสินค้า โดย การควบคุม จานวนพาเลทที่ใส่
รองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ความถู ก ต้ อ งในการ
ควบคุม และความรวดเร็วที่ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการรับเข้า
ส่งออกพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ ปริมาณ
พาเลทที่ ใ ส่ ร องรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค งเหลื อ ตรวจสอบจุ ด
ตาแหน่ งของพาเลทที่ ใ ส่ รองรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สรุ ป ยอด
รายงานการรับและการจ่ายควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รู้ ถึ ง ปริม าณพาเลทที่ ใ ส่ร องรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
น้อยสุดและมากสุดตามช่วงที่กาหนด ทาให้ตอบสนอง
การทางาน และสนับสนุนกระบวนการบริหารควบคุม
และรักษาระดับพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์คงคลังให้
อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพอดีกับการใช้งานช่วยอานวย
ความสะดวกในกระบวนผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ให้เกิดความสอดคล้องในการทางาน ส่งผลให้สามารถ
ลดเวลาในกระบวนการผลิต ลดความสูญเปล่าในของ
แต่ละขั้นตอน และยังสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ๆ มี
อยู่อย่างจากัดได้สูงสุด ลดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้า และแผนกคลังสินค้าสามารถควบคุมการ
ไหลเวียนพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

ตามจังหวะที่ต้องการใช้งาน ควบคุมสภาพของพาเลท
แต่ละอันที่ยังสามารถใช้งานได้
ศึกษาสภาพปัจจุบัน
สภาพปัจจุบันของกกระบวนการผลิตขั้นตอน
การปฏิบัติการจัดเรียง (Construction Procedure)
การทางานของกระบวนการผลิตขั้นตอนการปฏิบัติการ
จัดเรียง (Construction Procedure) จะเริ่มจากรับ
แผนการผลิ ต จากฝ่ า ยวางแผนน าข้ อ มู ล มาประชุ ม
ภายในแผนกเพื่อเตรียมการผลิตในแต่ละใบสั่งผลิ ต ซึ่ง
จะต้ อ งพิ จ ารณารุ่ น ที่ สั่ ง ผลิ ต เพื่ อ จั ด ท ารายการเบิ ก
ชิ้นส่วนที่จะนามาใช้ในกระบวนการทั้งหมด 6 ขั้นตอน
โดยมาตรฐานการท างานของแผนกในการจั ด เรี ย ง
(Construction Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการก่อนเข้าห้อง Cleanroom
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ Order Job / การใช้ BHT
ขั้ น ตอนที่ 3 กระบวนการเตรี ย มอุ ป กรณ์ ก่ อ นการ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการปฏิบัติงานการจัดเรียงและ
ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการเขียนเอกสาร
ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการห่อหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก

รูปที่ 2 แสดงการวิเคราะห์กระบวนการประกอบด้วย
แผนภูมิการปฏิบัติงาน

เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ดาเนินงานรวบรวมข้อมูล ปัจจุบัน เพื่อให้
ทราบสภาพการทางานจากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
เบื้องต้นเพื่อ กาหนดหัวข้อในการพัฒนากระบวนการ
และเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการควบคุมพา
เลท เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แจ้ ง ยอดการใช้ พ าเลทที่ ใ ส่
รองรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั้ ง แต่ เ ดื อ น ตุ ล าคม 2558 ถึ ง
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อตรวจสอบยอดการใช้พาเลทที่ใส่
รองรับผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ
ตารางที่ 1 แสดงการข้อมูลรับแจ้งการใช้พาเลทที่ใ ส่
รองรับผลิตภัณฑ์
พาเลท

จานวนการใช้เดือน

รวม

ตุลาคม

พฤษศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

PP01

63

57

61

52

233

PP02

30

31

32

28

121

PP03

81

89

84

73

327

PP04

38

39

37

34

148

PP05

55

58

57

49

219

รวม

1048

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการด้วย
เครื่องมือการวิเคราะห์ พาเรโตไดอะแกรมแยกระดับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก และ กราฟก้างปลาวิเคราะห์
หาสาเหตุทั้ง 6 ขั้นตอนจากในกระบวนการผลิตแผนก
การจัดเรียง (Construction Procedure) พบปัญหาไม่
ทราบสถานะและจ านวนที่ ชั ด เจนของพาเลทที่ ใ ส่
รองรับผลิตภัณฑ์ว่ามีจานวนเท่าไร เพียงพอต่ อการใช้
งานภายในกระบวนการผลิตหรือไม่ พาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิตภัณฑ์ติดค้างอยู่ในกระบวนการหรือสูญหายไปอยู่ที่
ไหน พาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ กับสภาพที่ใช้งานไม่ได้นั้นมีจานวนเท่าไร กับสภาพ
ที่ใช้งานไม่ได้นั้นมีจานวนเท่าไร

รูปที่ 3 แสดงกราฟปัญหาที่เกิดขึน้ ในแผนก
เสนอแนวทางพัฒนา
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การใช้ พ าเลทที่ ใ ส่
รองรับผลิตภัณฑ์ได้เสนอกระบวนการควบคุมพาเลทที่
ใส่ ร องรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยการสร้ า ง
โปรแกรมฐานข้ อ มู ล ควบคุ ม ด้ ว ยระบบบาร์ โ ค้ ด
(Barcode) เพื่อบริหารจัดการกระบวนการคลังสินค้า
ให้การดาเนินงานมีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
ที่เปลี่ ยนแปลงในปัจจุบั น จัด ทาระบบฐานข้อมู ลด้ว ย
Microsoft Access สามารถลดการจัดเก็บข้อมูลที่
ซ้าซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างแม่นยา
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทาได้อย่าง
สะดวก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และขยายงานได้
ง่ า ย เมื่ อ ต้ อ งการจั ด เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะ
สามารถเพิ่มได้อย่างง่ายไม่ซับซ้อนและมีฐานข้อมูล ใช้
ในการตัดสินใจที่แม่นยา

รูปที่ 4 แสดงฐานข้อมูลสารสนเทศ

การดาเนินการ
ท าการศึ ก ษากระบวนการน ามาออกแบบ
โปรแกรมให้ สอดคล้ องกับ สภาพการทางานจากการ
รวบรวมข้ อมูล การท างานที่ จาเป็น เพื่ อน ามากาหนด
ลักษณะของโปรแกรมให้ตรงกับการใช้งานสามารถทา
การแสดงผลจากโปรแกรมเข้าใจง่ายและทราบถึงการ
เคลื่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพหน้างานโดย
การพิจารณาจากหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ออกแบบโปรแกรมบาร์โค้ด
1) ชื่อสินค้า
2) ขนาดของสินค้า
3) ประเภทของสินค้า
4) สภาพของสินค้า
5) จานวนทั้งหมดของสินค้า
6) จานวนคงเหลือ
7) สถานที่จัดเก็บสินค้า
8) รหัสตามบาร์โค้ด
2. เขียนโปรแกรมบาร์โค้ด
โดยส่วนประกอบของโปแกรมประกอบด้วย 5 ส่วน

รูปที่ 5 แสดงผังโปรแกรม
3. ทาแสดงแถบบาร์โค้ด

รูปที่ 6 แสดงแถบบาร์โค้ด
4. ทดสอบโปรแกรมบาร์โค้ดตามที่ได้ออกแบบไว้
5. ปรับปรุงแก้ไข
6. ทดสอบการใช้งานจริง
7. เก็บข้อมูลประเมินผล

สรุปและวิจารณ์ผล
จากการดาเนินงานโครงการในกระบวนการ
ควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด
(Barcode) ได้นาเทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode) ใช้
ร่วมกับการบริหารจัดการควบคุมสินค้าคงคลัง (MaxMin) เพื่ อศึกษาและพัฒนาการควบคุมพาเลทที่ใ ส่
รองรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบฐานข้อมูล
ในการทางาน

รูปที่ 7 แสดงการจัดการโปรแกรมการรับของเข้าออก
ได้นาข้อมูลจากสภาพการทางานปัจจุบันมา
พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ ผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น
โครงการของแนวทางเสนอในการพัฒนากระบวนการ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการทางานแบบเดิมเทียบกับ
วิธีการแบบใหม่

การหาประสิทธิภาพจากขั้นตอนที่เสนอแนว
ทางการปรั บ ปรุ งโดยใช้ ข้ อ มู ล ของเป้ า หมายในการ
ปรับปรุง ข้อมูลการปฏิบัติงานปัจจุบัน และข้อมูลที่ได้
ท าการศึ ก ษาท าการเปรี ย บเที ย บผลการพั ฒ นา
กระบวนการ

1) การวัดความถูกต้องของจานวนและรายการทั้งหมด
ความถูกต้องวิธีเดิม

= 96.30 %

ความถูกต้องวิธีใหม่

= 100.00 %

2) การวัดเวลา/รายการในการตรวจเช็ค
รายการจานวนพาเลทที่ใส่รองรับผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดมีจานวน 5 รายการ วิธีการเดิมใช้พนักงานนับ
แล้วบันทึก ใช้เวลาต่อรายการๆ 5 นาที เมื่อมีวิธีแบบ
ใหม่ ท าให้ เ วลาลดลงเหลื อ 3 นาที ผลที่ จ ากการน า
ระบบบาร์โค้ดมาใช้ทาให้การตรวจนับเร็วขึ้นเป็น 40 %
จากอัตราการทางานแบบเดิม
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษากระบวนควบคุ ม พาเลทที่ ใ ส่
รองรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ส ภาพของปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่
แตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาผู้ที่ทาการวิจัยจึงต้องเลือก
ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารให้ เ หมาะสมกั บ สภาวะการณ์ ที่
ทาการศึกษาคณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การปรับปรุงกระบวนการควบคุมพาเลทที่ใส่รองรับ
ผลิตภัณฑ์จะต้องมาจากความต้องการของลูกค้านามา
กาหนดเป็นเป้าหมายในการดาเนินโครงการให้มีความ
เหมาะสมที่สุ ด และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริ ง
เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางการวิจัยที่ถูกต้องและตรง
ความต้องการของลูกค้า
2) การปรั บ ปรุ งกระบวนควบคุ ม พาเลทที่ ใ ส่ ร องรั บ
ผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงหลักการทางานที่รวดเร็ว
และแม่นยาของการปฏิบัติงาน โดยการกาหนดขั้นตอน
การทางานที่เป็นมาตรฐาน
3) การเก็บข้อมูลควรใช้หลักการสุ่มตัวอย่างในการเก็บ
แต่ ล ะช่ ว งเวลาเพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ล ที่เ ป็ น ข้อ เท็จ จริงมาก
ที่สุด
4) ควรให้ ค วามรู้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การใช้ งาน ขั้ น ตอนการท างาน การ
แก้ปัญหา
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