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บทคัดย่อ 
การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถิติในการท างานของคนขบัรถโฟล์คลิฟท์ ท่ีใช้

ส าหรับเคล่ือนยา้ยสินคา้จากพ้ืนท่ีบริเวณหนา้ท่ารับ (รับเขา้) ไปจดัเก็บยงัพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ และศึกษาเวลาเฉล่ีย

ในการท างานของคนขบัรถท่ีใชใ้นการลากสินคา้ออกจากพ้ืนท่ีรับเขา้ไปจดัเก็บตามโซนต่างๆภายใน 1 วนัของ

บริษทั เอสไอเอสดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้เพ่ือการจดัเก็บ โดยมีการศึกษาวจิยัคือ ศึกษาเอกสารงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท างานจริง เพ่ือศึกษาปริมาณงานท่ี

คนขบัรถโฟลค์ลิฟทท์ าได ้ลกัษณะและขั้นตอนในการท างาน เสน้ทางการเคล่ือนยา้ยสินคา้ของรถ ระยะเวลาเฉล่ีย

ในการท างาน โดยการน าแนวคิด Fast-Slow Moving มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบรูปแบบการท างานข้ึนมาใหม่ 
เพ่ือท่ีจะช่วยลดความศูนยเ์ปล่าของเวลาท่ีเกิดจากเคล่ือนยา้ยสินคา้  

1. บทน า (INTRODUCTION) 
ในปัจจุบนับริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) มีการรับเขา้สินคา้ท่ีมีปริมาณ

สินคา้แตกต่างกนัออกไปตามวนั และช่วงเวลา การจดัการพ้ืนท่ีบริเวณหน้าท่ารับ(รับเขา้) ถือไดว้่าเป็นส่วนท่ี
ส าคญัและส่งผลต่อกิจกรรมการรับเขา้ หากไม่สามารถท าการจดัการพ้ืนท่ีหนา้ท่าเพ่ือท าการรับเขา้สินคา้ได ้ตาม
เวลา จะส่งผลไปยงัสินคา้ขาออกท่ีไม่สามารถจดัส่งไดเ้น่ืองจากไม่มีสินคา้อยูใ่นสต็อก ดงันั้นการบริหารจดัการ
พ้ืนท่ีบริเวณหนา้ท่ารับจึงถือวา่เป็นอีกส่วนส าคญัท่ีท าใหกิ้จกรรมภายในคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งราบร่ืนและในการ
จดัการพ้ืนท่ีบริเวณหนา้ท่ารับ(รับเขา้) จะตอ้งอาศยัการท างานของเคร่ืองมือในการเคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งรถโฟล์
คลิฟท ์ท่ีใชส้ าหรับเคล่ือนยา้ยสินคา้ออกจากบริเวณพ้ืนท่ีหนา้ท่า (ท่ารับ) เพ่ือเคลียร์พ้ืนท่ีหนา้ท่าใหพ้ร้อมส าหรับ
การรับเขา้สินคา้ชนิดใหม่และลดปัญหาความแออดับริเวณหน้าท่ารวมถึงการน าสินคา้เขา้ไปจัดเก็บเขา้สต็อก
ส าหรับรอท่ีจะขายต่อไป การบริหารจัดการรูปแบบการท างานของคนขับรถโฟล์คลิฟท์ ให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัปริมาณสินคา้บริเวณหนา้ท่า เป็นอีกส่ิงท่ีถือวา่หากมีการบริหารจดัการท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพการท างานภายในคลงัสินคา้และยงัสามารถลดตน้ทุนจากการด าเนินงาน
ไดม้ากยิง่ข้ึน  



 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาในเร่ืองของ Takt Time ในการท างานคนขบัรถโฟล์คลิฟท์ และเวลา
เฉล่ียท่ีคนขบัรถโฟล์คลิฟท์ใช้ในการลากสินคา้ออกจากพ้ืนท่ีหน้าท่าไปยงัพ้ืนท่ีจัดเก็บต่างๆเพ่ือท่ีจะได้เป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
1. การจดัการคลงัสินค้า (Warehouse Management)  
เป็นการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้เร่ิมตั้งแต่การรับ จดัเก็บ หยิบสินคา้ จ่ายสินคา้ออกจากคลงั 

เพ่ือลดความสูญเสียจากการด าเนินงาน และสามารถใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ีภายใตต้น้ทุนการ
ด าเนินงานท่ีต ่าท่ีสุด และใชเ้วลาสั้นท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (Puntharee ,2019) 

2. ความเร็วในการผลติ (Takt Time) 
Takt Time (T/T) หรือ ความเร็วในการผลิต โดยแนวทางการน ามาปฏิบัตินั้ นมีความสอดคล้องกับ

ความหมายของช่ือ ซ่ึงหากผูป้ระกอบการและพนักงานจะก าหนดการผลิตสินคา้ต่อช้ินให้มี “จงัหวะการผลิต” 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเวลาท่ีก าหนดไว ้เพราะเวลาเป็นส่ิงมีค่าท่ีไม่สามารถซ้ือคืนกลบัมาได ้ดงันั้น 
“เวลา” จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลประโยชน์ทางดา้นการผลิตอยา่งมาก ยิง่มีการเลือกบริหารเวลาการผลิต
ไดอ้ยา่งคุม้ค่า ผลลพัธ์ท่ีตามมายอ่มมีประสิทธิภาพ 

3. แนวคดิ Fast-Slow Moving 

แนวความคิด Fast-Slow Moving เป็นการจัดเก็บสินค้าแบบท่ีก าหนดต าแหน่งท่ีตั้ งของสินค้าตาม

ปริมาณการหมุนเข้าออก หรือ Fast, Medium, Slow Move ตัวอย่างเช่น สินคา้ท่ีมีปริมาณเข้าออกบ่อย ๆ เป็น

จ านวนมาก ๆ จดัเป็นกลุ่มสินคา้ F จะถูกก าหนดโซนในการจดัเก็บสินคา้ท่ีใกลป้ระตูเขา้ออกมากท่ีสุด เน่ืองจาก 

จ า เป็นตอ้งปฏิบติังานเป็นประจ า ส่วนสินคา้ท่ีมีปริมาณเขา้ออกและจ านวนนอ้ยลงมาจดัเป็นกลุ่ม สินคา้ M และ S 

ตามล าดบัซ่ึงจะก าหนดโซนสินคา้ในการจดัเก็บไกลออกไป และตอ้งเสียเวลาและก็ระยะทางในการปฏิบติังานน า

สินคา้เขา้ไปเก็บและหยิบออกมามากข้ึนตามล าดบัการปรับเปล่ียน รูปแบบในการจดัเก็บสินคา้ภายในคลงั เช่นน้ี

ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใชพ้ื้นท่ีภายใน คลงัสินคา้สูงข้ึน และท าให้การบริหารควบคุมสินคา้ภายในคลงัง่าย
ข้ึน 

3. วธีิการวจัิย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของคนขบัรถโฟล์

คลิฟท์โดยการเปรียบเทียบ Takt Time กบั Flow Time ของการท างานจริงจากการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้นวคิด 

Fast-Slow moving  โดยจะใชว้ธีิการเฉล่ียเวลาและท าการเปรียบเทียบ เพ่ือออกแบบรูปแบบในการท างานข้ึนใหม่

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของคนขบัรถโฟล์คลิฟท์ โดยผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการด าเนินการรายงานวิจยั
ดงัน้ี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: (ผูศึ้กษา, 2564) 
 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
4.1. การออกแบบรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคนขับรถโฟล์

คลฟิท์ท่ารับภายในคลงัสินค้า 

 จากเดิมการท างานของคนขบัรถโฟล์คลิฟท์ในช่วงเวลาท่ีเร่งด่วนมกัจะท างานโดยไม่มีแบบ

แผนการท างานจะเป็นไปตามความตอ้งการของคนขบัรถโฟลค์ลิฟทเ์องซ่ึงในบางคร้ังท าให้เกิดการท างานท่ีศูนย์

เปล่าเน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยสินคา้ จึงท าใหก้ารเคลียร์สินคา้ออกจากบริเวณพ้ืนท่ีหนา้ท่าไม่ทนัต่อความตอ้งการ

ในการใช้พ้ืนท่ีส าหรับรับเข้าสินค้า จึงได้มีการศึกษาและออกแบบวิธีการในการท างานข้ึนใหม่ให้มีความ

เหมาะสมกบัหน้างาน และช่วงเวลาเร่งด่วน โดยการน าแนวคิดแบบ Fast- slow Moving เขา้มาช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

4.2. ปรับเปลีย่นรูปแบบการท างานเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 4-3 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการท างานของคนขบัรถโฟล์คลิฟท์ก่อนและหลงัท าการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

 

 



ก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ หลงัการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
1. ผูข้นส่งลงทะเบียนรอคิว 
2. Officer เรียกโหลดสินคา้ตามคิว 
3. ผูข้นส่งท าการแยกพาร์ทและชนิดของสินคา้ 
4. Officer ตรวจนบัและติด Inbound ส าหรับระบุ
ต าแหน่งการจดัเก็บ 
5. คนขบัรถโฟลค์ลิฟทล์ากสินคา้ออกจากพ้ืนท่ีหนา้
ท่าเขา้ไปจดัเก็บตามโซนต่างๆ 
6. สินคา้ถูกจดัเก็บยงัโซนการจดัเก็บ 
 

1. ผูข้นส่งลงทะเบียนรอคิว 
2. Officer เรียกโหลดสินคา้ตามคิว 
3. ผูข้นส่งท าการแยกพาร์ทและชนิดของสินคา้ 
4. Officer ตรวจนบัและติด Inbound ส าหรับระบุ
ต าแหน่งการจดัเก็บ 
5. คนขบัรถโฟลค์ลิฟทล์ากสินคา้ออกจากพ้ืนท่ีหนา้
ท่าเขา้ไปจดัเก็บตามโซนต่างๆ 
       -  ใชร้ถโฟลค์ลิฟทล์ากสินคา้ไปจดัเก็บยงั Zone 
40 โดยใชเ้วลา 2.8 นาที/พาเลท 
       -  ใชร้ถโฟลค์ลิฟทล์ากสินคา้ไปจดัเก็บยงั Zone 
30 โดยใชเ้วลา 3.8 นาที/พาเลท 
       -  ใชร้ถสกู๊ตเตอร์ลากสินคา้ไปวางไวห้นา้หวัแลก็ 
Zone 20 + ใชร้ถโฟลค์ลิฟทต์กัสินคา้ไปจดัเก็บยงัชั้น
วาง โดยใชเ้วลา 4 นาที/พาเลท 
       - ใชร้ถสกตูเตอร์ลากสินคา้ไปจดัเก็บยงั Zone 10 
โดยใชเ้วลา 2.5 นาที/พาเลท 
6. สินคา้ถูกจดัเก็บยงัโซนการจดัเก็บ 

ท่ีมา: (ผูศึ้กษา, 2564) 

4.3 สรุปผลผลก่อนและหลงัการเพิม่ประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 4-4  ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานมาตรฐานของคนขบัรถโฟลค์ลิฟท์ก่อนและหลงัท าการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

ก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ หลงัการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
23 พาเลท/ชัว่โมง 73 พาเลท/ชัว่โมง 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจัิย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
จากการด าเนินการทั้งหมดสามารถสรุปภาพรวมของผลลพัธ์จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในคร้ังน้ี จะเห็นไดว้า่

เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของคนขบัรถโฟล์คลิฟท์ ไดผ้ลมากกว่าวตัถุประสงค์ของงานวิจยัท่ีได้

ก าหนดไว ้โดยสามารถเพ่ิมปริมาณงานท่ีคนขบัรถโฟล์คลิฟท์สามารถท าไดใ้นแต่ละวนั จากการปรับเปล่ียน

รูปแบบในการท างาน โดยการก าหนดขั้นตอนในการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้ไปจดัเก็บตาม Zone โดยเรียงล ากบัการ

จดัเก็บจาก Zone ท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีบริเวณท่ารับไปหาพ้ืนท่ีท่ีอยูไ่กล คือ การเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้ไปจดัเก็บยงั Zone 



40  30  20 และ Zone 10 ตามล าดบัเวลาและความเหมาะสมอ ซ่ึงสามารถช่วยลดความศูนยเ์ปล่าของเวลาท่ีเกิดจาก

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีไม่มีรูปแบบในการท างานในช่วงเวลาเร่งด่วน ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานมาตรฐาน

ของคนขบัรถโฟลค์ลิฟทส์ามารถท างานไดเ้พ่ิมมากข้ึนถึง 73 พาเลท/ชัว่โมง จากปริมาณงานมาตรฐานท่ีควรจะท า
ได ้23 พาเลท/ชัว่โมง โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นอยูท่ี่ 217.39% 

การวจิยัในคร้ังน้ีไดน้ าเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการท างานท่ีคนขบัรถโฟลค์ลิฟท์

ควรจะท าไดภ้ายในหน่ึงชัว่โมงในส่วนของแผนกท่ารับ(รับเขา้) โดยการใชแ้นวคิดแบบ Fast-slow Moving ของ

คลงัสินคา้ บริษทัเอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (มหาชน) จ ากดั ซ่ึงเป็นวิจยัท่ีมีการลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลจริงของ

บริษทักรณีศึกษาเท่านั้น ดงันั้น แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานวจิยัน้ี จึงเป็นเพียงขอ้เสนอและขอ้คิดเห็น

ท่ีผูว้จิยั ไดท้ าการน าเสนอ จากการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ปัญหาท่ีไดพ้บ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาของคนขบัรถโฟลค์ลิฟทใ์นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในคลงัสินคา้ท่ีท าการวจิยัน้ี

เท่านั้น แต่อาจจะใชเ้ป็นแนวทางในเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของคนขบัรถโฟลค์ลิฟท์ในคลงัสินคา้หรือ
โรงงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะการท างานท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทัตวัอยา่งน้ี 
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