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บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีเป็ นการปรับปรุงการจัดการวัสดุคงคลังสินเปลืองประเภทกล่องบรรจุ
ภั ณ ฑ์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อวิ เ คราะห์ ห าจุ ด สั งซื อวั ส ดุ สิ นเปลื อ งประเภทบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที
เหมาะสม และลดมูลค่าสินค้ าคงคลังจากการควบคุมปริมาณวัสดุคงคลังทีเหมาะสม จากการศึกษา
พบว่ า บริ ษัทกรณี ศึ กษาไม่ มีก ารบั น ทึกข้ อมู ลการรั บ -จ่ า ยและข้ อมู ลวั สดุ คงคลั ง รวมทังไม่ มี
มาตรฐานหรือทฤษฎีมาควบคุมการจัดเก็บและการสังซือ มีเพียงการใช้ ประสบการณ์ของหัวหน้ า
งานในการสังซือเพี ยงเท่านัน โดยผู้ศึกษาได้ นําข้ อมูลปริ มาณการสังซือวัสดุสินเปลืองประเภท
บรรจุภัณฑ์ตงแต่
ั เดือน มกราคม
- ธันวาคม
มาทําการวิเคราะห์หาระดับความสําคัญ
โดยใช้ วิธีแบ่งกลุ่มสินค้ าแบบ ABC จากนันให้ มีการจดบันทึกการรับ-จ่าย และตรวจสอบจํานวน
วัสดุคงคลัง เพื อใช้ ข้อมูลในการวิ เคราะห์ หาจุ ดสังซื อวั สดุ สินเปลื องประเภทบรรจุ ภัณ ฑ์ใ หม่ ที
เหมาะสมได้
ผลการศึกษาพบว่า จากเดิมทีไม่เคยมีการกําหนดจุดสังซือสินค้ าใหม่ การกําหนดจุ ด
สังซือสินค้ าใหม่ (ROP) ของ Box S เท่ากับ , กล่อง และจุดสังซือสินค้ าใหม่ (ROP) ของ
Box S เท่า กับ ,
กล่ อ ง และสามารถควบคุ มปริ มาณวั สดุ สินเปลื องคงคลั ง โดยใช้ ก าร
คํานวณหาวัสดุคงคลังสูงสุดเป็ นเกณฑ์ใหม่ในการควบคุ ม พบว่ า Box S ลดลงจาก ,
กล่อง เป็ น , กล่อง และ Box S ลดลงจาก , กล่อง เป็ น ,
กล่อง โดยเมือ
คิดคํานวณเป็ นมูลค่าวัสดุสนเปลื
ิ
องคงคลังของทัง รายการนีแล้ ว สามารถลดมูลค่าวัสดุคงคลัง
ได้ จาก , , บาท เป็ น , , บาท หรือลดลง . %

* นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ABSTRACT
This study is to improve the management of inventory in the packaging box
category. The objective of this study is to analyze the optimal ordering quantity of packaging
box. And reduce the inventory value by controlling the amount of inventory. Currently, the
case study does not record of disbursements and the material data. Including there is no
standard or theory to control storage. Only use the experience of the supervisor to order. This
study is use information about the amount of orders for packaging box from January 2018 December 2018 to analyze for priority by using the ABC analysis. Then recording the
disbursements and check the amount of inventory. For use the information in analyzing to
find the optimal point of ordering for new packaging box.
The results show that from the past, there has never been a determination of order
point. For the new order point (ROP) of packaging box S1 is 8,558 boxes and the new
order point (ROP) of packaging box S3 is 4,475 boxes. And able to control the amount of
consumable supplies by using the calculation of maximum inventory as a new criterion for
control. For the inventory of packaging box S1 decrease from 34,763 boxes to 17,165
boxes and the inventory of packaging box S3 decrease from 17,365 boxes to 8,848 boxes.
Calculating the value of consumable inventory of both items Can reduce the inventory value
from 4,523,686 baht to 2,274,841 baht or 49.71% decrease

. บทนํา
บริ ษั ท มิ ซู มิ (ไทยแลนด์ ) จํ า กั ด ก่ อ ตั งขึ นในเดื อ นมกราคมปี
MISUMI
(THAILAND) เป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจทางด้ านบริ การจั ดหาและจั ดจําหน่ ายสินค้ าประเภท
เครื องมือและชิ นส่ว นสํา หรั บ เครื องจั กรต่ า งๆในกลุ่ มอุ ตสาหกรรม และได้ มีส่ว นร่ วมในการ
ให้ บริการผลิตภัณฑ์ทมีี คุณภาพสูงแก่ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็วเชือถือได้ ราคาถูก ผ่านการดําเนินการ
ลดราคาและลดระยะเวลาการจั ดส่งเป็ นประจําทุกปี ทางบริ ษัทได้ รักษาอัตราส่วนความสํา เร็จ
สําหรับการส่งคําสังซือตรงเวลา . % ทําให้ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า เป็ นอย่างดี
โดยเป็ นทีรู้กนั ดีว่าผลิตภัณฑ์ใดๆทีทําการสังซือกับบริษัทจะถูกส่งตรงเวลา ด้ วยความได้ เปรียบใน
เรืองนี ทําให้ นาํ ไปสู่การเติบโตทีมันคงของบริษัท มิซูมิ ในประเทศ
ปั จ จุ บั น การให้ บ ริ ก ารจั ด ส่ ง สิน ค้ า ของ บริ ษั ท มิ ซู มิ (ไทยแลนด์ ) จํา กัด ยั ง คงรั ก ษา
มาตราฐานการจัดส่งสินค้ าไปยังลูกค้ าได้ ดี แต่ยังคงพบปัญหาภายในกระบวนการบรรจุสินค้ า ใน
ส่วนของวัสดุอุปกรณ์ เช่น การมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ งานทีมีไม่เพียงพอ หรือ บางครังขนาดกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ทต้ี องการใช้ หมด จึงต้ องไปใช้ ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ทไม่
ี เหมาะสม ทางหัวหน้ างานจึงได้ มีการสัง



วัสดุสินค้ าประเภทบรรจุภัณฑ์เข้ ามาเก็บเป็ นจํานวนมากเพือรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้
มีบรรจุภัณฑ์อยู่ในคงคลังมากเกินไป ทําให้ มีพืนทีจัดเก็บไม่เพียงพอ โดยพบว่าปริมาณการสังซือ
วัสดุสนเปลื
ิ องประเภทบรรจุภัณฑ์ตังแต่เดือน มกราคม
- ธันวาคม
มีแนวโน้ มสูงขึน
อย่างต่อเนือง ทําให้ เกิดสินค้ าคงคลังจํานวนมาก
ผู้วิจัยมีความเห็นว่ า การสังซือวัสดุสินเปลืองประเภทบรรจุ ภัณฑ์เข้ ามาจํานวนมาก
เพื อแก้ ปัญหาของใช้ ไม่เพี ยงพอ เป็ นวิ ธีทีไม่ ถูกต้ อง ด้ วยเหตุนี ทางผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจทีจะ
ทําการศึกษาวิจัยปริมาณการใช้ งานวัสดุสนเปลื
ิ
องประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ เพือแก้ ปัญหาวัสดุคง
คลังทีมีมากเกินไป โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีจุดสังซือสินค้ าใหม่ (Re Order Point) และควบคุมวัสดุ
คงคลัง ด้ วยการกําหนดวัสดุคงคลังสูงสุด เพือกําหนดปริมาณทีเหมาะสมของวัตถุดิบคงคลัง

. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2.1 เพือวิเคราะห์หาจุดสังซือวัสดุสนเปลื
ิ องประเภทบรรจุภัณฑ์ใหม่ทเหมาะสม
ี
2.2 เพือลดมูลค่าสินค้ าคงคลังและควบคุมปริมาณวัสดุคงคลังทีเหมาะสมได้

. ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 การวิจัยในครังนีเป็ นการศึกษาข้ อมูลปริมาณวัสดุสนเปลื
ิ
องประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ของ
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) เท่านัน
3.2 ศึกษาข้ อมูลปริมาณการสังซือสินค้ าประเภทวัสดุสินเปลืองในกระบวนการบรรจุ สิน ค้ า
(Packing) ระหว่างเดือน มกราคม
ถึง ธันวาคม
3.3 ประยุกต์ใช้ แนวโน้ มปริมาณการใช้ สินค้ าประเภทวัสดุสินเปลืองในกระบวนการบรรจุ
สิน ค้ า (Packing) เพื อหาปริ ม าณการสังซื อใหม่ ทีเหมาะสมได้ (Reorder point) และควบคุ ม
ปริมาณในคงคลัง

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถทราบปริมาณการใช้ และนําข้ อมูลทีได้ มาประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการสังซื อที
เหมาะสมได้
4.2 สามารถลดมูลค่าสินค้ าคงคลังและควบคุมปริมาณการจัดเก็บได้

5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
วั ช รพล วงศ์ จั น ทร์ และคณะ (
) ได้ ศึ ก ษาเรื อง การปรั บ ปรุ ง พื นทีการจั ด เก็บ
ถุงพลาสติก เพื อลดค่าใช้ จ่ายทีเพิ มขึนในการเปลียนโหมดการขนส่ง ซึงเกิดจากกระบวนการใน
การทํางานของแผนก Packing เนืองจากถุงพลาสติกทีใช้ สาํ หรับแพ็คสินค้ าต่างๆหมด สาเหตุททํี า
ให้ ถุงพลาสติกหมด คือ พนั กงานไม่ สังซือถุ งพลาสติ ก โดยพนั กงานไม่ สามารถเช็คปริ มาณที



แน่นอนของถุงพลาสติกได้ เพราะพืนทีในการจัดเก็บถุงพลาสติกมีปริมาณทีจํากัด ไม่มีระบบแบบ
แผนทีชันเจนและไม่มีการจดบันทึกข้ อมูลการเบิก-จ่ายสินค้ า จนส่งผลให้ ไม่สามารถส่งออกได้
ตามเวลาทีกํา หนด โดยได้ ใ ช้ Why Why Analysis ในการวิ เ คราะห์ แ ละหาสาเหตุ ข องปั ญ หา
หลังจากนันจึงได้ ทาํ การปรับปรุงพืนทีในการจัดเก็บของถุงพลาสติกใหม่ (Re-Layout) จัดทําใบ
บั น ทึก รายการสิ น ค้ า (Stock Card) และหาจุ ด สั งซื อใหม่ (Reorder Point) ผลจากการก่ อ น
ปรับปรุงในเดือนมกราคม การเปลียนโหมด จากการขนส่งสินค้ าทางเรือเป็ นทางอากาศของเดือน
มกราคม
พบว่า มีจาํ นวนถึง ครัง และค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ าอยู่ที ,052, .
บาท/เดือน หลังการปรับปรุงพบว่า เดือนพฤษภาคม
ไม่มีการเปลียนโหมดการขนส่งสินค้ า
ทําให้ ไม่ เสียค่ าใช้ จ่า ยในการขนส่งสิน ค้ า สามารถประหยัดค่ าใช้ จ่า ยจากเดือนมกราคมได้ ถึ ง
3,052, . บาท หรือ %
เนตรนภา เสียงประเสริ ฐ (
) ได้ ศึกษาเรื อง การวิ เคราะห์ ปริ มาณการสังซือที
เหมาะสมสํา หรั บ วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศ เพื อวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณการสั งซื อทีเหมาะสม และลด
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุดิบจากการศึกษา พบว่า บริษัท กรณีศึกษายังไม่มีมาตรฐานการ
กํา หนดปริ มาณการสังซื อทีเหมาะสม ทํา ให้ พ นั ก งานต้ องใช้ ป ระสบการณ์ และความเชี ยวชาญ
เฉพาะตัวในการทํางานในการสังซือ ซึงได้ นําข้ อมูลปริมาณการสังซือวัตถุดิบในประเทศตังแต่
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.
มาทําการวิเคราะห์หาระดับความสําคัญของวัตถุดิบแต่ละ
ชนิด โดยใช้ วิธกี ารแบ่งกลุ่มสินค้ าแบบ ABC Classification System พบว่าวัตถุดิบกลุ่ม A มีมูลค่า
ยอดซื อสูงทีสุดถึง
, , . บาทต่ อปี คิดเป็ น . % ของมู ลค่ า ยอดซือทังหมด
จากนันนําเฉพาะวัตถุดิบกลุ่ม A มาคํานวณหาปริมาณ การสังซืออย่างประหยัด (EOQ) จุดสังซือ
ใหม่ (ROP) และต้ นทุนรวมสินค้ าคงคลังทีตําทีสุด ผลการวิจัยพบว่าสามารถทําให้ ต้นทุนรวมของ
การบริหารจัดการสินค้ าคงคลังต่อปี ลดลง , . บาท หรือลดลง . % จํานวนครังที
ซือต่อปี ลดลง
ครัง หรือลดลง . %
จีรวัฒน์ นภาสุขวีระมงคล (
) ได้ ศึกษาเรือง การบริหารวัสดุคงคลัง ประเภท
วัสดุสนับสนุ นการผลิตโดยใช้ การจํา ลองสถานการณ์ เพื อปรั บปรุงกระบวนการวางแผนความ
ต้ องการวัสดุสนเปลื
ิ องของโรงงานแปรรูปกระจกแห่งหนึง โดยพบปัญหาวัสดุบางรายการมีปริมาณ
คงคลังมากเกินความต้ องการ ในขณะทีบางรายการมีปริมาณไม่เพี ยงพอกับความต้ องการในการ
ผลิต ส่งผลถึงค่าใช้ จ่ายในการคงคลังทีสูง ซึงสาเหตุหลักมาจากการขาดการจัดการในการวางแผน
ความต้ องการวัสดุอย่างมีหลักการ จึงเริมจากการเก็บข้ อมูลการเบิกใช้ วัสดุสินเปลืองในอดีตมา
วิเคราะห์หากลุ่มวัสดุสนเปลื
ิ
องทีมีความสําคัญด้ วยวิธกี ารวิเคราะห์ ABC จากนัน ทําการพยากรณ์
จากข้ อมูลการใช้ วัสดุสนเปลื
ิ
องโดยตรง ได้ พิจารณารูปแบบการพยากรณ์สีรูปแบบด้ วยกัน ได้ แก่
วิ ธีค่า เฉลี ยเคลื อนที วิ ธีค่า เฉลี ยเคลื อนทีถ่ ว งนําหนั ก วิ ธีป รั บ เรี ยบเอ็ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ล วิ ธีแ ยก
องค์ประกอบ แล้ วนําค่าพยากรณ์มาเปรียบเทียบด้ วยวิธคี ่าเฉลียความผิดพลาดร้ อยละสัมบูรณ์ ซึง
พบว่ า วิ ธีแ ยกองค์ ป ระกอบให้ ค่ า ความผิ ด พลาดน้ อ ยทีสุ ด จากนั นจึ ง นํา ค่ า พยากรณ์ ทีได้ มา



วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูลจากค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (VC) โดยหากค่าสัมประ
สิทธ์ความแปรปรวนน้ อยกว่า . 5 จะใช้ แบบ EOQ ในการหาปริมาณการสังซือทีประหยัดและจุด
สังซือทีเหมาะสม ส่วนค่าพยากรณ์ทมีี ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวนมากกว่า . 5 จะใช้ เทคนิค
การจํา ลองสถานการณ์ แบบมอนติ ค าร์ โลในการสุ่มตั วเลข เพื อหาต้ น ทุ น รวมทีตําสุดในแต่ ละ
นโยบายทีกําหนดไว้ แทน ซึงจากผลการวิจัยพบว่า ปริมาณวัสดุสนเปลื
ิ
องคงเหลือและต้ นทุนรวม
วัสดุคงคลังของวัสดุสินเปลืองกลุ่ม A ทีได้ จากกระบวนการวางแผนความต้ องการวั สดุจากการ
พยากรณ์และการจําลองสถานการณ์ทนํี าเสนอ สามารถลดต้ นทุนวัสดุคงคลังลงจากวิธกี ารเดิม คิด
เป็ นร้ อยละ . ทํา ให้ บ ริ ษัทประหยั ดต้ น ทุ น รวมเฉลี ยทีเกิด ขึ นจากนโยบายเดิ มเป็ นเงิ น
, บาทต่อปี
จารุ ว รรณ ชู ใ จ (
) ได้ ศึ ก ษาเรื อง การปรั บ ปรุ ง การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ คงคลั ง
กรณีศึกษา โรงงานผลิตตัวความต้ านทานกระแสไฟฟ้ า เพือกําหนดปริมาณการสังซือทีเหมาะสม
และประหยัด การกําหนดจุ ดสังซือ และปริมาณการจัดเก็บสินค้ าเพือให้ เกิดความคุ้มค่ามากทีสุด
โดยเริ มจากการคัดเลื อ กวั ตถุ ดิบ โดยใช้ เทคนิ คการแยกกลุ่ มตามความสํา คัญ ซึ งวั สดุ คงคลั ง
ประกอบไปด้ วยกลุ่ม Aกลุ่ม B และกลุ่ม C มี วัตถุดิบแผ่นเซรามิก จํานวน ชนิด จากนันนํา
วัตถุดิบแผ่นเซรามิกมาทําการเรียงลําดับโดยเรี ยงปริมาณการใช้ ต่อปี มากทีสุดไปหาน้ อยทีสุด โดย
ให้ ความสําคัญกลุ่ม A เป็ นหลัก และได้ เก็บ ข้ อมูลเพิมเติมเพือคํานวณหาปริมาณของการสังซือ
แบบประหยัด ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือในคลังทีจุดสังซือและปริมาณสินค้ าคงคลังทีปลอดภัย เพือ
ใช้ ในการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่า ยรวมทีได้ จากวิ ธีการสังซือแบบใหม่แ ละแบบเดิม โดยใช้ วิธีการ
จําลองการสังซือจากข้ อมู ลการใช้ จริ งปี
ด้ วยโปรแกรมเอ็กเซล พบว่าค่าใช้ จ่ายการสังซือ
แบบใหม่ ล ดลงเฉลี ย , , . บาท หรื อ ร้ อ ยละ . ดั ง นั น ทางโรงงานจึ ง ควร
ประยุกต์ใช้ วิธใี หม่เพือลดต้ นทุนสินค้ าคงคลัง

6. วิธีดําเนินงานวิจยั
ทําการศึกษาข้ อมูลทัวไปของบริษัทและวัสดุสนเปลื
ิ
องคงคลังประเภทกล่องบรรจุ ภัณฑ์
พร้ อมทังรวบรวมข้ อมูลการสังซือและทําการวิเคราะห์ปัญหา ผู้ศึกษาจึงได้ แนวคิดในการเสนอการ
แก้ ปัญหา ดังนี
6.1 แบ่งกลุ่มสินค้ าตามประเภทของสินค้ าทีมีมูลค่าสูงโดยวิธี ABC Analysis เพือเลือกกลุ่ม
ของวัสดุทมีี มูลค่าสูงมาทําการปรับปรุงแก้ ไขก่อน
6.2 จดบันทึกการรับ-จ่าย และตรวจสอบจํานวนวัสดุคงคลัง
6.3 คํานวณหาปริมาณการสังซือทีประหยัด (EOQ) มาใช้ เพือกําหนดปริมาณการสังซือใหม่
และการหาจุดสังซือใหม่ (ROP)
6.4 คํานวณหาการกําหนดแบบทีมีการควบคุมโดยการกําหนดค่าสินค้ าคงคลังสูงสุด (Max)



7. ผลการศึกษา
7.1 การแบ่ งกลุ่มสินค้ าตามประเภทของสินค้ าทีมีมูลค่าสูงโดยวิ ธี ABC Analysis โดยจาก
การรวบรวมข้ อมูลการสังซือวัสดุสินเปลืองประเภทกล่ องบรรจุ ภัณฑ์ จํานวน รายการ ตังแต่
เดือน มกราคม - ธันวาคม
สามารถแบ่งกลุ่มสินค้ าได้ ประเภท แสดงดังตารางที 1 ซึงใช้
เกณฑ์การแบ่ง ดังนี
กลุ่ม A เป็ นกลุ่มสินค้ าทีมีมูลค่าประมาณ - % ของมูลค่าสินค้ าทังหมด
กลุ่ม B เป็ นกลุ่มสินค้ าทีมีมูลค่าประมาณ - % ของมูลค่าสินค้ าทังหมด
กลุ่ม C เป็ นกลุ่มสินค้ าทีมีมูลค่าประมาณ - % ของมูลค่าสินค้ าทังหมด
ตารางที 1 แสดงผลการแบ่งกลุ่มสินค้ าตามประเภทของสินค้ าทีมีมูลค่าสูงโดยวิธี ABC Analysis
ลําดับ ชือรายการ
1
2
3
4
5
6
7
8

Box S1
Box S3
Box SN7
Box 4
Box 8
Box 6
Box 11
Box S13

บาท/ จํานวนหน่วยการ มูลค่าสังซือ
หน่วย สังซือต่อปี (กล่อง) ต่อปี (บาท)
4.60
229,980
1,057,908
12.50
80,850
1,006,250
41.59
3,000
124,770
14.33
6,500
93,145
16.79
5,500
92,345
11.25
5,000
56,250
17.36
3,000
52,080
25.80
2,000
51,600

%มูลค่า
สังซือต่อปี
41.74
39.70
4.92
3.68
3.64
2.22
2.05
2.04

%มูลค่า กลุ่ม
สะสม
41.74 A
81.45 A
86.37 B
90.05 B
93.69 B
95.91 C
97.96 C
100.00 C

จากการแบ่ ง กลุ่ ม สิ น ค้ า ตามประเภทของสิ น ค้ า ทีมี มู ล ค่ า สู ง โดยวิ ธี ABC Analysis
พบว่ า มี 2 รายการทีจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม A คื อ Box S1 และ Box S3 เป็ นกลุ่ ม วั ส ดุ ที มี มู ล ค่ า อยู่
ประมาณ 80% ของมูลค่าทังหมด ดังนัน ผู้ศึกษาจึงขอยกตัวอย่างวัสดุกลุ่ม A มาทําการแก้ ไข
ปรับปรุง
7.2 การลงบันทึกการรับ -จ่ าย วัสดุคงคลั ง หรื อ จํานวนวัสดุคงคลั งทีได้ รับจากผู้ ผลิ ต ของ
บรรจุภัณฑ์รายการ Box S และรายการ Box S เพือทีจะสามารถประมาณจํานวนการใช้ งานและ
วัสดุคงคลังได้ โดยทําการบันทึกข้ อมูลตังแต่ เดือน ก.ค. - ธ.ค. ดังแสดงในตารางที 2-3



ตารางที 2 แสดงปริมาณการใช้ งานและวัสดุคงเหลือของบรรจุภัณฑ์รายการ Box S1
เดือน

ก.ค.62
ส.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.62

ยกยอดมาจาก ยอดวัสดุรับเข้ า รวมยอดรับเข้ า
(กล่อง)
ทังเดือน
เดือนทีแล้ ว
(กล่อง)
(กล่อง)
25,640
30,060
29,180
29,560
40,480
41,000

20,000
16,000
15,000
26,000
15,000
10,000

45,640
46,060
44,180
55,560
55,480
51,000
เฉลีย

ปริมาณวัสดุคง
คลัง ณ สินเดือน
(กล่อง)

ปริมาณการใช้
งาน (กล่อง)

30,060
29,180
29,560
40,480
41,000
38,300
34,763

15,580
16,880
14,620
15,080
14,480
12,700
14,890

ตารางที 3 แสดงปริมาณการใช้ งานและวัสดุคงเหลือของบรรจุภัณฑ์รายการ Box S3
เดือน

ก.ค.62
ส.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.62

ยกยอดมาจาก ยอดวัสดุรับเข้ า รวมยอดรับเข้ า ปริมาณวัสดุคง ปริมาณการใช้
คลัง ณ สินเดือน งาน (กล่อง)
เดือนทีแล้ ว
(กล่อง)
ทังเดือน
(กล่อง)
(กล่อง)
(กล่อง)
12,730
13,000
25,730
17,480
8,250
17,480
0
17,480
9,550
7,930
9,550
20,000
29,550
21,370
8,810
21,370
10,000
31,370
24,360
7,010
24,360
0
24,360
17,450
6,910
17,450
2,500
19,950
13,980
6,000
เฉลีย
17,365
7,380

จากข้ อมูลในตารางที 2-3 พบว่า ปริมาณวัสดุคงคลัง ณ สินเดือนของ Box S1 โดย
เฉลี ย เท่ากับ 34,763 กล่ อง/เดือน และมีปริ มาณการใช้ เฉลี ย เท่ากับ 14,890 กล่ อง/เดือน
ปริ ม าณวั ส ดุ ค งคลั ง ณ สินเดื อ นของ Box S3 โดยเฉลี ย เท่ า กั บ 17,365 กล่ อ ง/เดื อ น และมี
ปริมาณการใช้ เฉลีย เท่ากับ 7,380 กล่อง/เดือน ตามลําดับ
7.3 ตรวจสอบความเหมาะสมการใช้ ทฤษฎีการหาปริมาณการสังซือทีประหยัด (EOQ) ด้ วย
การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ความแปรปรวน (Variability Coefficient) ซึ งถ้ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ความ



แปรปรวน (Variability Coefficient) ที คํา นวณได้ มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.25 แสดงว่ า ข้ อ มู ล ความ
ต้ องการสินค้ ามีลักษณะคงทีสามารถใช้ EOQ ในการคํานวณความต้ องการหาปริมาณการสังซือที
ประหยัดได้ แต่ถ้าค่าทีคํานวณได้ มีค่ามากกว่า 0.25 แสดงว่า ข้ อมูลความต้ องการสินค้ ามีลักษณะ
แปรปรวนให้ ใช้ วิธีอืนๆในการหาคําตอบ จากผลการคํานวณมีค่า VC มากกว่า .25 ซึงมีความ
แปรปรวน การใช้ EOQ จึงอาจจะไม่เหมาะสม ดังแสดงในตารางที 4
ตารางที 4 ตารางแสดงผลคํานวณหาค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน (Variability Coefficient)
ของวัสดุสนเปลื
ิ องประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ Box S1 และ S3
ชือ
รายการ
Box S1
Box S3

อัตราความต้ องการ
สินค้ าโดยเฉลีย ࢊഥ
(กล่อง)
14,890
7,380

݀ҧ ଶ

 ଶ

n

VC

ความ
ต้ องการ

221,712,100 1,339,782,000 6 0.84 แปรปรวน
54,464,400 341,451,700 6 0.88 แปรปรวน

7.4 การหาจุ ดสังซือใหม่ ทีเหมาะสม (ROP) และการควบคุมปริมาณวัสดุคงคลัง ด้ วยการ
คํานวณหาค่าวัสดุคงคลังสูงสุด (Max) ซึงการสังซือวัสดุสินค้ าในรอบถัดไป สามารถสังซือได้ เมือ
ปริมาณวัสดุคงคลังเหลือเท่ากับจุ ดสังซือ ซึงเป็ นจุ ดสังซือใหม่ (ROP) ทีเหมาะสมของ Box S1
และ Box S3 โดยจะเท่ากับ 8,558 กล่อง และ 4,475 กล่อง ตามลําดับ ส่วนการควบคุมจํานวน
วัสดุสินค้ าคงคลัง ซึงสามารถดูได้ จากค่าวัสดุคงคลังสูงสุด (Max) โดย Box S1 เท่ากับ 17,165
กล่อง และ Box S3 เท่ากับ 8,848 กล่อง ดังแสดงในตารางที 5
ตารางที 5 แสดงผลการคํานวณหาปริมาณการสังซือใหม่ทเหมาะสม
ี
(Re order point) และการ
คํานวณหาค่าวัสดุคงคลังสูงสุด (Max)
ชือ
รายการ

Box S1
Box S3

อัตราความ
ต้ องการสินค้ า
โดยเฉลีย ࢊഥ
(กล่อง)
14,890
7,380

รอบ
เวลา
L

ค่าระดับ
ความ
เชือมัน
95% Z
0.47 1.65
0.47 1.65

ความเบียงเบน
จุดสังซือ วัสดุคงคลัง
มาตรฐานของอัตรา ใหม่ ROP สูงสุด Max
(กล่อง)
ความต้ องการสินค้ า (กล่อง)
࣌ࢊ

1,379.09
890.12

8,558
4,475

17,165
8,848



ดังนันเมือใช้ ข้อมูลปริ มาณวัสดุคงคลั ง ณ สินเดือน และใช้ ข้อมูลวัสดุคงคลั ง สูง สุด
Max คํานวณหามูลค่าวัสดุสินค้ าคงคลัง จะเห็นว่า สามารถลดมูลค่าวัสดุคงคลังได้ ดังแสดงใน
ตารางที
ตารางที แสดงมูลค่าวัสดุสนิ ค้ าคงคลัง
ชือ
รายการ
Box S1
Box S3

ราคา
(บาท/หน่วย)
4.60
12.50

ปริมาณวัสดุคงคลัง ณ สิน
เดือน
(กล่อง)
(บาท)
34,763
1,918,936
17,365
2,604,750

วัสดุคงคลังสูงสุด Max
(กล่อง)
17,165
8,848

(บาท)
947,535
1,327,306

8. สรุปผลการวิจยั
8.1 จากการคํา นวณหาค่ า สัมประสิทธิความแปรปรวน (Variability Coefficient) ของวั สดุ
สินเปลืองประเภทกล่ องบรรจุ ภัณฑ์ Box S1 และ S3 พบว่ า มีค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน
มากกว่ า 0.25 จะเห็นได้ ว่า การกําหนดการสังซือโดยใช้ ทฤษฎีการหาปริ มาณสังซื อทีประหยัด
(EOQ) อาจจะไม่เหมาะสม เนืองจากจะทําให้ การสังซือวัสดุสนเปลื
ิ
องประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์มี
ปริมาณไม่เพียงพอ
8.2 สามารถกําหนดจุดสังซือสินค้ าใหม่ (ROP) ทีเหมาะสมได้ เพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการสังซือ
ของรอบถัดไป โดยจากเดิมทีไม่เคยมีการกําหนดจุดสังซือสินค้ าใหม่ จะได้ เป็ นจุดสังซือสินค้ าใหม่
(ROP) ของ Box S1 เท่ากับ 8,558 กล่อง และจุดสังซือสินค้ าใหม่ (ROP) ของ Box S3 เท่ากับ
4,475 กล่อง
8.3 สามารถควบคุมปริมาณวัสดุสนเปลื
ิ
องคงคลัง โดยใช้ การคํานวณหาวัสดุคงคลังสูงสุดเป็ น
เกณฑ์ใหม่ในการควบคุม พบว่า สามารถลดปริ มาณวัสดุสินเปลืองคงคลังของ Box S1 ได้ จาก
34,763 กล่อง เป็ น 17,165 กล่อง คิดเป็ นผลต่างจํานวน 17,598 กล่อง หรือ ลดลง 50% และ
สามารถลดปริมาณวัสดุ สนเปลื
ิ
องคงคลังของ Box S3 ได้ 17,365 กล่อง เป็ น 8,848 กล่อง คิด
เป็ นผลต่างจํานวน 8,517 กล่อง หรือ ลดลง 49%
8.4 อีกทังยังสามารถลดมูลค่าปริมาณวัสดุสนเปลื
ิ
องคงคลังของ Box S1 ได้ จาก 1,918,936
บาท เป็ น 947,535 บาท คิดเป็ นผลต่างเท่ากับ 971,401 บาท หรือ ลดลง 50% และ สามารถ
ลดมูลค่าวัสดุสนเปลื
ิ
องคงคลังของ Box S3 ได้ 2,604,750 บาท เป็ น 1,327,306 บาท คิดเป็ น
ผลต่างเท่ากับ 1,277,444 บาท หรือ ลดลง 49%
โดยกล่ า วสรุ ป เมือผู้ วิ จั ยได้ ใช้ วิธีก ารแบ่ งกลุ่ มความสํา คัญ สิน ค้ า ตามทฤษฎี ABC
Analysis พร้ อมนําข้ อมูลจากการลงบันทึกวัสดุคงคลัง มาประยุกต์ใช้ กบั ทฤษฎีจุดสังซือสินค้ าใหม่



(ROP) รวมทังการคํานวณหาวัสดุคงคลั งสูงสุด เพื อกําหนดปริ มาณทีเหมาะสมของวัสดุ คงคลั ง
ในการปรั บปรุงการจัดการวัสดุสินเปลืองคงคลั งในครั งนี สามารถทําให้ บริ ษัทลดปริ มาณวั สดุ
สินเปลืองคงคลังได้ อีกทังยังสามารถลดมูลค่าของวัสดุสนเปลื
ิ องคงคลังได้ เช่นกัน
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