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บทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ กรณีศึกษา บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิต
อาหารสัตว์บกโคกกรวด โดยผู้จัดทําได้ทําการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานในการตรวจนับวัตถุดิบ และสารเคมี พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการจับเวลาการ
ปฏิบัติงานและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผล พบปัญหาในการตรวจนับสินค้าคงเหลือว่าใช้ระยะเวลานาน และการเดินเช็คผิดรูปแบบ ซึ่งการเดินนั้นพนักงานเริ่ม
เดินตรวจนับที่แถว A01 จนถึง A24 แล้วเดินกลับมาหน้าโกดังเพื่อจะนับแถว B01-B24 โดยใช้เวลาในการเดินตรวจนับแถว A เฉลี่ยประมาณ 5 นาที และ
เวลาที่เดินกลับมาหน้าโกดังนั้นใช้เวลาเฉลี่ย 56 วินาที และเวลาที่เดินตรวจนับแถว B ใช้เวลาเฉลี่ย 4 นาที โดยผู้จัดนั้นทําการปรับปรุงลําดับหมายเลข
ทั้งหมด 3 โกดัง โดยระยะเวลาในการเดินตรวจนับวัตถุดิบและสารเคมีนั้นมีเวลาต่างกันออกไป โดยรวมแล้วการเดินตรวจนับทั้ง 3 โกดังใช้เวลาโดยเฉลี่ยแล้ว
30 นาที /3 โกดัง โดยวัตถุดิบและสารเคมีในแต่ละล็อก มีการจัดเรียงวางบนพาเลตไว้อยู่แล้ว โดยผู้จัดทําได้ทําการปรับปรุงป้ายลําดับหมายเลขของแต่
ละล็อก ทั้ง 3 โกดัง โดยให้การเดินนั้นเป็นรูปตัวยู เพราะการเดินเป็นตัวยูนั้นสามารถลดเวลาในการเดินตรวจนับสินค้าคงเหลือได้จริง โดยระยะเวลาหลัง การ
ปรับปรุงนั้นใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที / 3 โกดัง ทําให้เวลาในการเดินตรวจนับนั้นลดไป 15 นาที
Abstract : The objective of this research is to reduce inventory counting time. Case Study : CPF (Thailand) Public Company Limited
Khok Kruat Feed Mill . The organizers can collect the operation data of the employees in the counting of raw materials and
chemicals, as well as collecting the operation timer and data for analysis. There was a problem in counting the inventories that
took a long time. And wrong check checks In which, the employees start counting from row A01 through A24 and then go back to
the warehouse to count row B01-B24. The average time of walking around row A is 5 minutes and when going back to the
warehouse. That takes an average of 56 seconds and the time it takes to walk to count B is 4 minutes on average. In which the
organizer updates the number of all 3 warehouses, with the time required for counting raw materials and chemicals differently.
Overall, the inspection of all 3 warehouses takes an average of 30 minutes / 3 warehouses. By raw materials and chemicals in
each log Has been arranged on the palette already In which the organizers can improve the numbered signs of each of the 3
warehouse lockers by walking in a U-shape. Because walking in a U can actually reduce the time spent walking in counting
inventories Which, after the renovation, takes an average of 15 minutes / 3 warehouses, resulting in a reduction of the inspection
time by 15 minutes.

คําสําคัญ : การตรวจนับสินค้าคงเหลือ , สารเคมี , วัตถุดิบ
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1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ในปั จ จุบั น รองอธิบ ดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิช ย์ และส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามบันทึกความร่ว มมือ เรื่องการกาหนด
มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ธุรกิจรับฝากและจัดเก็บ เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาธุรกิจ
รั บ ฝากและจัดเก็ บ สิ น ค้ า ได้ แก่ ธุ ร กิจ คลั งสิ น ค้า ธุ รกิจ ไซโล และธุรกิจ ห้ องเย็นของประเทศ ให้ มีศั กยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยมีเป้าหมาย นาร่อง 30
ราย จากจานวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 234 รายในปัจจุบัน ธุรกิจรับฝากและจัดเก็บสินค้า มีมูลค่าการประกอบธุรกิจปี
ละกว่า 70,000 ล้านบาท ถือเป็นธุรกิจสาคัญต่อเศรษฐกิจสาขาหนึ่ง และภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาธุรกิจ
ดังกล่าวอย่างมาก
การตรวจนับ สินค้า (Inventory Checking) เป็นการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ตามชนิดและปริมาณ
เปรียบเทียบกับสถิติสินค้าที่ได้จ่ายออกไปว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบตาแหน่งที่จัดเก็บ
สินค้าอีกด้วย การตรวจนับสินค้ามี 2 วิธี คือ 1.การตรวจนับเป็นงวด (Periodic Inventory Checking) การ
ตรวจสอบเป็นงวด อาจเป็น 4 ครั้งต่อ 2 ครั้งต่อปี การตรวจนับเพื่อจะได้ทราบปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละชนิดว่ามี
เท่าใด สินค้าใดมีมาก สินค้าใดมีน้อย หรือไม่มี การตรวจนับสินค้าจะทาให้ทราบสถานะสินค้าคงคลัง และใช้เป็นข้อมูล
เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง กาตรวจนับเป็นรายปีมีข้อเสียที่บริษัทไม่ทราบสถานะสินค้าคงคลังระหว่างปี บริษัทอาจมี
สินค้าคงคลังโดยรวมมากทาให้ต้นทุนสินค้าคงคลังสูง สินค้าบางชนิดมีมากไปบางชนิดมีน้อย ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ
นโยบายบริการลูกค้า 2.การตรวจนับแบบต่อเนื่อง (Cycle Checking) เป็นการตรวจนับตลอดปีโดยเจ้าหน้าที่
คลังสินค้า การตรวจนับแบบนี้ทาให้ทราบสถานะสินค้าคงคลัง ซึ่งสินค้าที่ไว้ในคลังสินค้าของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบ สารเคมี และพรีมิกซ์
กระบวนการทางานในแผนกคลังสินค้าในบริษัท ซีพี เอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหาร
สัตว์บกโคกกรวด คือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือในทุกๆเดือน เพื่อตรวจนับสินค้าว่ามีตรงกับในระบบหรือไม่ และ
ตรวจนับว่าสินค้าคงเหลือว่ามีความต้องการต่อการผลิตหรือไม่ โดยการตรวจนับสินค้าคงเหลือนั้น พนักงานจะเดิน
ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประเภทวัตถุดิบและสารเคมี โดยเดินตรวจนับสินค้าคงเหลือทั้งหมด 3 โกดัง และกระบวนการ
การนาสินค้าออกไปผลิตหรือขายสินค้า ใช้ระบบ First In First Out หรือ FIFO คือสินค้าที่เข้าคลังสินค้ามาก่อนต้อง
รีบหมุนเวียนสินค้า ทาการนาไปผลิตหรือขายสินค้าออกไปก่อน จากการศึกษาการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ทาให้พบ
ปัญหาคือ การใช้ระยะเวลานานในการตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะในปัจจุบันการเดินตรวจนับสินค้าคงคลังเดินผิด
รูปแบบ ทาให้พนักงานเดินตรวจนับสินค้าคงเหลือสลับไปสลับมา จากปัญหาที่พบจึงมีแนวทางการแก้ไชปรับปรุง คือ
การปรับปรุงป้ายลาดับหมายเลขของแต่ละล็อกใหม่ โดยใช้หลัก spaghetti chart คือการลดเวลาในการทางาน ลด
การใช้เวลาที่ยาวนานเกินไป โดยเราจะจัดทาเลขให้รันเป็นตัวยู โดยสินค้าที่ต้องเช็คจะมีประเภทของเหลว และแบบ
ถุง ซึ่งสิน ค้าวางไว้เป็นล็ อกของแต่ละสิ นค้าอยู่แล้ ว เพื่อที่พนักงานเดิ นตรวจนับสินค้าคงเหลื อ จะไม่เดินกลับไป
กลับมา จะเดินเป็นตัวยูจนถึงทางออก และเดินเข้าโกดังต่อไปได้ โดยใช้เวลาไม่นาน ทาให้ลดเวลาในการเดินตรวจนับ
สินค้า
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2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจนับสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบและสารเคมี
3. แนวคิดและทฤษฎี
3.1 ทฤษฎีการออกแบบแผนผังคลังสินค้า
จัดทาแผนผังพื้นที่เก็บรักษา ของแต่ละพื้นที่ เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องจัดทาขึ้น สิ่งที่จะต้องแสดงไว้ในแผนผังใน
ขั้นแรกได้แก่อุปสรรคที่เป็นข้อจากัดในการเก็บรักษา ซึ่งได้แก่ ตาแหน่งของเสาช่อง บันได ทางเลื่อนของลิ ฟท์ พื้นที่
สานักงาน และห้องน้า การกาหนดตาแหน่งพื้นที่รับ พื้นที่จ่าย และพื้นที่สาหรับการเก็บรักษาเป็นปลีกย่ อย ต้อง
เป็นไปตามลาดับความสาคัญความจาเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเครื่องมือยกขนที่ติดตั้งในที่และสิ่งอานวยความสะดวก
อื่นของคลังสินค้าแล้วร่างภาพลงไปในแผนผังของพื้นที่คลังสิ นค้าแล้วจึงกาหนดตาแหน่งของล็อกและตาแหน่งชั้นวาง
สินค้าลงไปให้เป็นการแน่นอน
3.2ทฤษฎีการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Managemant)
คลังสินค้า (Warehouse) หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าทาหน้าที่ ในการเก็บสิค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อนสนับสนุน
การผลิ ตและการกระจายสิ น ค้า ซึ่งสิ น ค้าที่เก็บในคลั งสิ นค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบ
(Material) ซึ่งอยู่ ในรูป วัตถุดิบ ส่ วนประกอบ และชิ้นส่ วนต่างๆ สิ นค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงาน
ระหว่างการผลิตตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่นามาใช้ใหม่
3.3 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory & Warehouse Management)
ความสาคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง เมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วก็จาเป็นต้องจัดการให้จานวนสินค้ากระจาย
ออกไปก่อนที่สินค้าจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย จะมีคลังสินค้าเป็นเสมือนหน่วยกลางระหว่างหน่วยผลิตและหน่วย
บริโภคในอดีต สินค้าที่เก็บในคลังเป็นผลิตผลทางการเกษตร เก็บเพื่อรอจนกว่าฤดูเก็บเกี่ยวจะมาถึงอีกครั้ง ทาให้
สินค้าไม่มีความเคลื่อนไหว (Dead Stock) ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในหลักการจัดเก็บสิค้าคงคลังยุคปัจจุบันมากนัก สมัยนี้
สินค้าควรมีการ หมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อความสดใหม่ การหมุนเวียนเข้าออกใช้หลัก FIFO สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อน
ก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน ใช้ซัพพลายเชนการจัดเก็บสินค้ายังเป็นส่วนที่
สร้างต้นทุนไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์โรงงานผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า จึงเป็น
ศาสตร์สาขาหนึ่งของโลจิสติกส์
ประเภทของสินค้าคงคลัง สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ
1. วัตถุดิบ (Raw Material) หมายถึง สิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาใช้ในการผลิต
2. งานระหว่างทา (Work-in-Process) หมายถึง ชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอบที่จะผลิต หรือรอ
คอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยที่ยังผ่านกระบวนการการผลิตยังไม่ครบทุกขั้นตอน
3. วัสดุซ่อมบารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) หมายถึง ชิ้นส่วน หรืออะไหล่เครื่องจักรที่
สารองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งาน
4. สินค้าสาเร็จรูป (Finished Goods) หมายถึง ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกกระบวนการผลิตครบถ้วน พร้อมที่
จะขายให้ลูกค้าได้
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4. ระเบียบวิธี หรือการทําการแก้ไขปรับปรุงการทํางาน
4.1 การศึกษาภาพรวมของสถานประกอบการ
ผู้จัดทาโครงงานได้ศึกษากระบวนการการปฎิบัติงานแผนกคลังวัตถุดิบ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด พบว่าการตรวจนับสินค้าคงเหลือนั้นพนักงานต้องเดินตรวจนับสินค้า
ตั้งแต่บนตึกผลิต ห้องยา K3 K9 K10 K11 และการเช็คสินค้าใน K9 K10 K11 นั้น พนักงานจะเริ่มเดินที่ K9 โดยเริ่ม
จากแถว A01-A24 แล้วเดินย้อนกลับมาหน้าโกดัง เพื่อเริ่มนับสินค้าแถว B01-B24 แล้วจึงเดินย้อนกลับมาทางออก
เพื่อนับโกดังต่อไป โดยเดินแบบนี้จนถึง K11 ระยะเวลาในการนับสินค้าทั้ง 3 โกดังนั้น ใช้เวลา 30 นาที
4.2 การค้นหาสาเหตุของปัญหาสาหรับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การเดินนับสินค้านั้นเดินผิดรูปแบบ ทาให้เสียเวลาในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะแต่ละโกดังพนักงาน
จะต้องเดินวนกลับมาทางออกและเดินนับอีกฝั่งจนครบดังภาพนี้

ภาพที่ 1 ภาพแสดงผังการเดินตรวจนับสินค้าก่อนปรับปรุง
4.3 ขั้นตอนการปรับปรุง
ผู้จัดทาโครงการได้ทาการปรับปรุงหมายเลขล็อก โดยใช้หลัก spaghetti chart คือการลดเวลาในการทางาน
ลดการใช้เวลาที่ยาวนานเกินไป โดยปรับปรุงเลขล็อกให้รันเป็นตัวยู เพื่อให้พนักงานเดินนับสินค้าคงเหลือได้ง่าย และ
ประหยัดเวลา ดังภาพนี้
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงผังการเดินตรวจนับสินค้าหลังปรับปรุง
จากภาพที่ 2 ภาพหลังจากการแก้ไขปรับปรุงแล้ว จะเห็นได้ว่าการเดินตรวจนับสินค้านั้น เริ่มต้นจากแถว A
เริ่มที่ A01-A24 แล้วเดินมาแถว B ได้เลย โดยที่เริ่มจาก B01-B24 จะเห็นได้ว่าไม่ต้องเดินกลับมาหน้าโกดังแล้วเริ่ม
ใหม่ หลังจากการแก้ไขปัญหาแล้วนั้น การตรวจนับสินค้าคงเหลือใช้เวลาประมาณ 5 นาที/โกดัง โดยใช้เวลาตรวจนับ
สินค้าทั้ง 3 โกดังเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งลดเวลาไป 15 นาที
5. ผลที่ได้จากการทําการแก้ไขปรับปรุงงาน
จากการศึกษากระบวนการตรวจนับสินค้าคงเหลือของ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) พบว่า
กระบวนการเดินตรวจนับสินค้าคงเหลือนั้น เดินตรวจนับสินค้าคงเหลือแบบผิดรูปแบบ ส่งผลให้ใช้ระยะเวลานานใน
การเดินตรวจนับ กล่ าวคือ พนักงานเริ่มเดินตรวจนับ แถว A01 จนถึง A24 แล้วเดินกลับมาหน้าโกดังเพื่อจะนับแถว
B01-B24 โดยใช้เวลาในการเดินตรวจนับแถว A เฉลี่ยประมาณ 5 นาที และเวลาที่เดินกลับมาหน้าโกดัง นั้นใช้เวลา
เฉลี่ย 56 วินาที และเวลาที่เดินตรวจนับแถว B ใช้เวลาเฉลี่ย 4 นาที โดยผู้จัดนั้นทาการปรับปรุงลาดับหมายเลข
ทั้งหมด 3 โกดัง โดยเวลาในการเดินตรวจนับวัตถุดิบและสารเคมีนั้นมีเวลาต่างกันออกไป โดยรวมแล้วการเดินตรวจ
นับทั้ง 3 โกดังใช้เวลาโดยเฉลี่ยแล้ว 30 นาที /3 โกดัง โดยวัตถุดิบและสารเคมีในแต่ละล็อกมีการจัดเรียงวางบนพา
เลตไว้อยู่แล้ว โดยผู้จัดทาได้ทาการปรับปรุงป้ายลาดับหมายเลขของแต่ละล็อกทั้ง 3 โกดัง โดยให้การเดินนั้นเป็นรูปตัว
ยู เพราะการเดินเป็นตัวยูนั้นสามารถลดเวลาในการเดินตรวจนับสินค้าได้จริง โดยระยะเวลาหลังการปรับปรุงนั้นใช้
เวลาเฉลี่ย 15 นาที / 3 โกดัง ทาให้เวลาในการเดินตรวจนับนั้นลดไป 15 นาที
ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
ระยะเวลาในการตรวจนับวัตถุดิบและสารเคมีก่อน
(นาที)
30 นาที / 3โกดัง

ระยะเวลาในการตรวจนับวัตถุดิบและสารเคมีหลัง
(นาที)
15 นาที / 3 โกดัง
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6. ประโยชน์ที่ได้จากการสหกิจศึกษา
6.1 ได้นาความรู้ ทักษะ จากการศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับการปฏิบัติจริง
6.2 ได้เรียนรู้ และศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาจากการทางาน เพื่อ
นามาหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นได้
6.3 ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางานต่างๆ ของการทางานมากยิ่งขึ้น เพื่อนามาศึกษาและจัดโครงงานเพื่อหา
ปัญหา วิธีการแก้ไข และผลสรุปของการแก้ไขปรับปรุง
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