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บทคดัย่อ 
  การศึกษาครังนีเป็นการปรับปรุงการจัดการวัสดุคงคลังสนิเปลืองประเภทกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือวิเคราะห์หาจุดสังซือวัสดุสินเปลืองประเภทบรรจุภัณฑ์ใหม่ที
เหมาะสม และลดมูลค่าสนิค้าคงคลังจากการควบคุมปริมาณวัสดุคงคลังทเีหมาะสม จากการศึกษา 
พบว่า บริษัทกรณีศึกษาไม่มีการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายและข้อมูลวัสดุคงคลัง รวมทังไม่มี
มาตรฐานหรือทฤษฎีมาควบคุมการจัดเกบ็และการสังซือ มีเพียงการใช้ประสบการณ์ของหัวหน้า
งานในการสังซือเพียงเท่านัน โดยผู้ศึกษาได้นําข้อมูลปริมาณการสังซือวัสดุสินเปลืองประเภท
บรรจุภัณฑต์งัแต่เดือน มกราคม  - ธนัวาคม  มาทาํการวิเคราะห์หาระดับความสาํคัญ
โดยใช้วิธีแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC จากนันให้มีการจดบันทกึการรับ-จ่าย และตรวจสอบจาํนวน
วัสดุคงคลัง เพือใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หาจุดสังซือวัสดุสินเปลืองประเภทบรรจุภัณฑ์ใหม่ที
เหมาะสมได้ 

  ผลการศึกษาพบว่า จากเดิมทไีม่เคยมีการกาํหนดจุดสังซือสินค้าใหม่ การกาํหนดจุด
สงัซือสนิค้าใหม่ (ROP) ของ Box S  เทา่กบั ,  กล่อง และจุดสงัซือสนิค้าใหม่ (ROP) ของ 
Box S  เท่ากับ ,  กล่อง และสามารถควบคุมปริมาณวัสดุสินเปลืองคงคลัง โดยใช้การ
คาํนวณหาวัสดุคงคลังสูงสุดเป็นเกณฑ์ใหม่ในการควบคุม พบว่า Box S  ลดลงจาก ,  
กล่อง เป็น ,  กล่อง และ Box S  ลดลงจาก ,  กล่อง เป็น ,   กล่อง โดยเมือ
คิดคาํนวณเป็นมูลค่าวัสดุสนิเปลืองคงคลังของทงั  รายการนีแล้ว สามารถลดมูลค่าวัสดุคงคลัง
ได้ จาก , ,  บาท เป็น , ,  บาท หรือลดลง . % 
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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 

 

. บทนาํ 
 บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด  ก่อตังขึนในเดือนมกราคมปี  MISUMI 

(THAILAND) เป็นบริษัททีประกอบธุรกิจทางด้านบริการจัดหาและจัดจําหน่ายสินค้าประเภท
เครืองมือและชินส่วนสาํหรับเครืองจักรต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรม และได้มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ทมีีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเรว็เชือถือได้ราคาถูก ผ่านการดาํเนินการ
ลดราคาและลดระยะเวลาการจัดส่งเป็นประจําทุกปี ทางบริษัทได้รักษาอัตราส่วนความสาํเร็จ 
สาํหรับการส่งคาํสังซือตรงเวลา . %  ทาํให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี 
โดยเป็นทรู้ีกนัดีว่าผลิตภัณฑใ์ดๆททีาํการสังซือกบับริษัทจะถูกส่งตรงเวลา ด้วยความได้เปรียบใน
เรืองนี ทาํให้นาํไปสู่การเติบโตทมัีนคงของบริษัท มิซูมิ ในประเทศ 

 ปัจจุบันการให้บริการจัดส่งสินค้าของ  บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด ยังคงรักษา
มาตราฐานการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ดี แต่ยังคงพบปัญหาภายในกระบวนการบรรจุสินค้า ใน
ส่วนของวัสดุอุปกรณ์ เช่น การมีวัสดุอุปกรณ์ใช้งานทมีีไม่เพียงพอ หรือ บางครังขนาดกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ทต้ีองการใช้หมด จึงต้องไปใช้ขนาดบรรจุภัณฑ์ทไีม่เหมาะสม ทางหัวหน้างานจึงได้มีการสัง



วัสดุสินค้าประเภทบรรจุภัณฑเ์ข้ามาเกบ็เป็นจาํนวนมากเพือรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้
มีบรรจุภัณฑอ์ยู่ในคงคลังมากเกนิไป ทาํให้มีพืนทจัีดเกบ็ไม่เพียงพอ  โดยพบว่าปริมาณการสังซือ
วัสดุสนิเปลืองประเภทบรรจุภัณฑต์ังแต่เดือน มกราคม  - ธนัวาคม  มีแนวโน้มสูงขึน
อย่างต่อเนือง ทาํให้เกดิสนิค้าคงคลังจาํนวนมาก 

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การสังซือวัสดุสินเปลืองประเภทบรรจุภัณฑ์เข้ามาจํานวนมาก  
เพือแก้ปัญหาของใช้ไม่เพียงพอ เป็นวิธีทีไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะ
ทาํการศึกษาวิจัยปริมาณการใช้งานวัสดุสนิเปลืองประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ เพือแก้ปัญหาวัสดุคง
คลังทมีีมากเกินไป โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีจุดสงัซือสินค้าใหม่ (Re Order Point) และควบคุมวัสดุ
คงคลัง ด้วยการกาํหนดวัสดุคงคลังสงูสดุ เพือกาํหนดปริมาณทเีหมาะสมของวัตถุดิบคงคลัง 
 

. วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 2.1 เพือวิเคราะห์หาจุดสงัซือวัสดุสนิเปลืองประเภทบรรจุภัณฑใ์หม่ทเีหมาะสม 

 2.2 เพือลดมูลค่าสนิค้าคงคลังและควบคุมปริมาณวัสดุคงคลังทเีหมาะสมได้  
 

. ขอบเขตของงานวิจยั 

 3.1 การวิจัยในครังนีเป็นการศึกษาข้อมูลปริมาณวัสดุสนิเปลืองประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ของ
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) เทา่นัน  
 3.2 ศึกษาข้อมูลปริมาณการสังซือสินค้าประเภทวัสดุสินเปลืองในกระบวนการบรรจุสินค้า 
(Packing) ระหว่างเดอืน มกราคม  ถึง ธนัวาคม  

      3.3 ประยุกต์ใช้แนวโน้มปริมาณการใช้สินค้าประเภทวัสดุสินเปลืองในกระบวนการบรรจุ
สินค้า (Packing) เพือหาปริมาณการสังซือใหม่ทีเหมาะสมได้ (Reorder point) และควบคุม
ปริมาณในคงคลัง 
 
4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั  

 4.1 สามารถทราบปริมาณการใช้และนาํข้อมูลทีได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสังซือที
เหมาะสมได้ 
 4.2 สามารถลดมูลค่าสนิค้าคงคลังและควบคุมปริมาณการจัดเกบ็ได้ 

 

5. งานวิจยัทีเกยีวขอ้ง  
 วัชรพล วงศ์จันทร์ และคณะ ( ) ได้ศึกษาเรือง การปรับปรุงพืนทีการจัดเกบ็
ถุงพลาสติก เพือลดค่าใช้จ่ายทเีพิมขึนในการเปลียนโหมดการขนส่ง ซึงเกิดจากกระบวนการใน
การทาํงานของแผนก Packing เนืองจากถุงพลาสติกทใีช้สาํหรับแพค็สินค้าต่างๆหมด สาเหตุททีาํ
ให้ถุงพลาสติกหมด คือ พนักงานไม่สังซือถุงพลาสติก โดยพนักงานไม่สามารถเช็คปริมาณที



แน่นอนของถุงพลาสติกได้ เพราะพืนทใีนการจัดเกบ็ถุงพลาสติกมีปริมาณทจีาํกดั ไม่มีระบบแบบ
แผนทีชันเจนและไม่มีการจดบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายสินค้า จนส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้
ตามเวลาทีกําหนด โดยได้ใช้ Why Why Analysis ในการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา 
หลังจากนันจึงได้ทาํการปรับปรุงพืนทใีนการจัดเกบ็ของถุงพลาสติกใหม่ (Re-Layout) จัดทาํใบ
บันทึกรายการสินค้า (Stock Card) และหาจุดสังซือใหม่ (Reorder Point) ผลจากการก่อน
ปรับปรุงในเดือนมกราคม การเปลียนโหมด จากการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นทางอากาศของเดือน
มกราคม  พบว่า มีจาํนวนถึง  ครัง และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าอยู่ท ี ,052, .  
บาท/เดือน หลังการปรับปรุงพบว่า เดือนพฤษภาคม  ไม่มีการเปลียนโหมดการขนส่งสินค้า
ทาํให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดือนมกราคมได้ถึง 
3,052, .  บาท หรือ %  
 เนตรนภา เสียงประเสริฐ ( ) ได้ศึกษาเรือง การวิเคราะห์ปริมาณการสังซือที
เหมาะสมสําหรับวัตถุดิบในประเทศ เพือวิเคราะห์หาปริมาณการสังซือทีเหมาะสม และลด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุดิบจากการศึกษา พบว่า บริษัท กรณีศึกษายังไม่มีมาตรฐานการ
กาํหนดปริมาณการสังซือทีเหมาะสม ทาํให้พนักงานต้องใช้ประสบการณ์และความเชียวชาญ
เฉพาะตัวในการทาํงานในการสังซือ  ซึงได้นําข้อมูลปริมาณการสังซือวัตถุดิบในประเทศตังแต่
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.  มาทาํการวิเคราะห์หาระดับความสาํคัญของวัตถุดิบแต่ละ
ชนิด โดยใช้วิธกีารแบ่งกลุ่มสนิค้าแบบ ABC Classification System พบว่าวัตถุดิบกลุ่ม A มีมูลค่า
ยอดซือสูงทีสุดถึง , , .  บาทต่อปี  คิดเป็น . % ของมูลค่ายอดซือทังหมด 
จากนันนาํเฉพาะวัตถุดิบกลุ่ม A มาคาํนวณหาปริมาณ การสงัซืออย่างประหยัด (EOQ) จุดสงัซือ
ใหม่ (ROP) และต้นทุนรวมสนิค้าคงคลังทตีาํทสีุด ผลการวิจัยพบว่าสามารถทาํให้ต้นทุนรวมของ
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังต่อปีลดลง , .  บาท หรือลดลง . % จาํนวนครังที
ซือต่อปีลดลง  ครัง หรือลดลง . % 

 จีรวัฒน์  นภาสุขวีระมงคล ( ) ได้ศึกษาเรือง การบริหารวัสดุคงคลัง ประเภท
วัสดุสนับสนุนการผลิตโดยใช้การจําลองสถานการณ์ เพือปรับปรุงกระบวนการวางแผนความ
ต้องการวัสดุสนิเปลืองของโรงงานแปรรูปกระจกแห่งหนึง โดยพบปัญหาวัสดุบางรายการมีปริมาณ
คงคลังมากเกินความต้องการ ในขณะทบีางรายการมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการในการ
ผลิต ส่งผลถึงค่าใช้จ่ายในการคงคลังทสีูง ซึงสาเหตุหลักมาจากการขาดการจัดการในการวางแผน
ความต้องการวัสดุอย่างมีหลักการ จึงเริมจากการเกบ็ข้อมูลการเบิกใช้วัสดุสินเปลืองในอดีตมา
วิเคราะห์หากลุ่มวัสดุสนิเปลืองทมีีความสาํคัญด้วยวิธกีารวิเคราะห์ ABC จากนัน ทาํการพยากรณ์
จากข้อมูลการใช้วัสดุสนิเปลืองโดยตรง ได้พิจารณารูปแบบการพยากรณ์สีรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 
วิธีค่าเฉลียเคลือนที วิธีค่าเฉลียเคลือนทีถ่วงนําหนัก วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียล วิธีแยก
องค์ประกอบ แล้วนาํค่าพยากรณ์มาเปรียบเทยีบด้วยวิธค่ีาเฉลียความผิดพลาดร้อยละสมับูรณ์ ซึง
พบว่า วิธีแยกองค์ประกอบให้ค่าความผิดพลาดน้อยทีสุด จากนันจึงนําค่าพยากรณ์ทีได้มา



วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (VC) โดยหากค่าสัมประ
สทิธค์วามแปรปรวนน้อยกว่า . 5 จะใช้แบบ EOQ ในการหาปริมาณการสงัซือทปีระหยัดและจุด
สังซือทเีหมาะสม ส่วนค่าพยากรณ์ทมีีค่าสัมประสิทธิความแปรปรวนมากกว่า . 5 จะใช้เทคนิค
การจําลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลในการสุ่มตัวเลข เพือหาต้นทุนรวมทีตําสุดในแต่ละ
นโยบายทกีาํหนดไว้แทน ซึงจากผลการวิจัยพบว่า ปริมาณวัสดุสนิเปลืองคงเหลือและต้นทุนรวม
วัสดุคงคลังของวัสดุสินเปลืองกลุ่ม A ทีได้จากกระบวนการวางแผนความต้องการวัสดุจากการ
พยากรณ์และการจาํลองสถานการณ์ทนีาํเสนอ สามารถลดต้นทุนวัสดุคงคลังลงจากวิธกีารเดิม คิด
เป็นร้อยละ .   ทาํให้บริษัทประหยัดต้นทุนรวมเฉลียทีเกิดขึนจากนโยบายเดิมเป็นเงิน 

,  บาทต่อปี  
 จารุวรรณ ชูใจ ( ) ได้ศึกษาเ รือง การปรับปรุงการจัดการวัตถุดิบคงคลัง 
กรณีศึกษา โรงงานผลิตตัวความต้านทานกระแสไฟฟ้า เพือกาํหนดปริมาณการสังซือทเีหมาะสม
และประหยัด การกาํหนดจุดสังซือ และปริมาณการจัดเกบ็สินค้าเพือให้เกิดความคุ้มค่ามากทีสุด 
โดยเริมจากการคัดเลือกวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิคการแยกกลุ่มตามความสาํคัญ ซึงวัสดุคงคลัง
ประกอบไปด้วยกลุ่ม Aกลุ่ม B และกลุ่ม C มี วัตถุดิบแผ่นเซรามิก จาํนวน  ชนิด จากนันนาํ
วัตถุดิบแผ่นเซรามิกมาทาํการเรียงลาํดับโดยเรียงปริมาณการใช้ต่อปีมากทสีดุไปหาน้อยทสีดุ โดย
ให้ความสาํคัญกลุ่ม A เป็นหลัก และได้เกบ็ ข้อมูลเพิมเติมเพือคาํนวณหาปริมาณของการสังซือ
แบบประหยัด ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือในคลังทจุีดสังซือและปริมาณสนิค้าคงคลังทปีลอดภัย เพือ
ใช้ในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมทีได้จากวิธีการสังซือแบบใหม่และแบบเดิม โดยใช้วิธีการ
จาํลองการสังซือจากข้อมูลการใช้จริงปี  ด้วยโปรแกรมเอก็เซล พบว่าค่าใช้จ่ายการสังซือ
แบบใหม่ลดลงเฉลีย , , .  บาท หรือร้อยละ .  ดังนัน ทางโรงงานจึงควร
ประยุกต์ใช้วิธใีหม่เพือลดต้นทุนสนิค้าคงคลัง 
 

6. วิธีดําเนนิงานวิจยั 

 ทาํการศึกษาข้อมูลทวัไปของบริษัทและวัสดุสนิเปลืองคงคลังประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์
พร้อมทงัรวบรวมข้อมูลการสงัซือและทาํการวิเคราะห์ปัญหา ผู้ศึกษาจึงได้แนวคิดในการเสนอการ
แก้ปัญหา ดังนี 

 6.1 แบ่งกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้าทมีีมูลค่าสูงโดยวิธี ABC Analysis เพือเลือกกลุ่ม
ของวัสดุทมีีมูลค่าสงูมาทาํการปรับปรุงแก้ไขก่อน 

 6.2 จดบันทกึการรับ-จ่าย และตรวจสอบจาํนวนวัสดุคงคลัง        

 6.3 คาํนวณหาปริมาณการสังซือทปีระหยัด (EOQ) มาใช้เพือกาํหนดปริมาณการสงัซือใหม่ 
และการหาจุดสงัซือใหม่ (ROP)  

 6.4 คาํนวณหาการกาํหนดแบบทมีีการควบคุมโดยการกาํหนดค่าสนิค้าคงคลังสูงสดุ (Max)  



7. ผลการศึกษา 
 7.1 การแบ่งกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้าทีมีมูลค่าสูงโดยวิธี ABC Analysis โดยจาก
การรวบรวมข้อมูลการสังซือวัสดุสินเปลืองประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ จํานวน  รายการ ตังแต่
เดือน มกราคม - ธนัวาคม  สามารถแบ่งกลุ่มสนิค้าได้  ประเภท แสดงดังตารางท ี1 ซึงใช้
เกณฑก์ารแบ่ง ดังนี 

 กลุ่ม  A  เป็นกลุ่มสนิค้าทมีีมูลค่าประมาณ  - %  ของมูลค่าสนิค้าทงัหมด 

 กลุ่ม  B  เป็นกลุ่มสนิค้าทมีีมูลค่าประมาณ  - %  ของมูลค่าสนิค้าทงัหมด 

 กลุ่ม  C  เป็นกลุ่มสนิค้าทมีีมูลค่าประมาณ  - %  ของมูลค่าสนิค้าทงัหมด 

 

ตารางที 1 แสดงผลการแบ่งกลุ่มสนิค้าตามประเภทของสนิค้าทมีีมูลค่าสูงโดยวิธี ABC Analysis 

 

ลาํดับ ชือรายการ บาท/
หน่วย 

จาํนวนหน่วยการ
สงัซือต่อปี (กล่อง) 

มูลค่าสงัซือ
ต่อปี (บาท) 

%มูลค่า
สงัซือต่อปี 

%มูลค่า
สะสม 

กลุ่ม 

1 Box S1 4.60 229,980 1,057,908 41.74 41.74 A 

2 Box S3 12.50 80,850 1,006,250 39.70 81.45 A 

3 Box SN7 41.59 3,000 124,770 4.92 86.37 B 

4 Box 4 14.33 6,500 93,145 3.68 90.05 B 

5 Box 8 16.79 5,500 92,345 3.64 93.69 B 

6 Box 6 11.25 5,000 56,250 2.22 95.91 C 

7 Box 11 17.36 3,000 52,080 2.05 97.96 C 

8 Box S13 25.80 2,000 51,600 2.04 100.00 C 

 

 จากการแบ่งกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้าทีมีมูลค่าสูงโดยวิธี ABC Analysis 

พบว่า มี 2 รายการทีจัดอยู่ในกลุ่ม A คือ Box S1 และ Box S3 เป็นกลุ่มวัสดุทีมีมูลค่าอยู่
ประมาณ 80% ของมูลค่าทังหมด ดังนัน ผู้ศึกษาจึงขอยกตัวอย่างวัสดุกลุ่ม A มาทาํการแก้ไข
ปรับปรุง 

     7.2 การลงบันทึกการรับ-จ่าย วัสดุคงคลัง หรือ จาํนวนวัสดุคงคลังทีได้รับจากผู้ผลิต ของ
บรรจุภัณฑร์ายการ Box S  และรายการ Box S  เพือทจีะสามารถประมาณจาํนวนการใช้งานและ
วัสดุคงคลังได้ โดยทาํการบันทกึข้อมูลตงัแต่ เดือน ก.ค. - ธ.ค.  ดังแสดงในตารางท ี2-3 

 

 



 
ตารางที 2 แสดงปริมาณการใช้งานและวัสดุคงเหลือของบรรจุภัณฑร์ายการ Box S1 

 

เดือน ยกยอดมาจาก
เดือนทแีล้ว 

(กล่อง) 

ยอดวัสดุรับเข้า 
(กล่อง) 

รวมยอดรับเข้า
ทงัเดือน 
(กล่อง) 

ปริมาณวัสดุคง
คลัง ณ สนิเดือน 

(กล่อง) 

ปริมาณการใช้
งาน (กล่อง) 

ก.ค.62 25,640 20,000 45,640 30,060 15,580 

ส.ค.62 30,060 16,000 46,060 29,180 16,880 

ก.ย.62 29,180 15,000 44,180 29,560 14,620 

ต.ค.62 29,560 26,000 55,560 40,480 15,080 

พ.ย.62 40,480 15,000 55,480 41,000 14,480 

ธ.ค.62 41,000 10,000 51,000 38,300 12,700 

เฉลีย 34,763 14,890 

 

ตารางที 3 แสดงปริมาณการใช้งานและวัสดุคงเหลือของบรรจุภัณฑร์ายการ Box S3 

 

เดือน ยกยอดมาจาก
เดือนทแีล้ว 

(กล่อง) 

ยอดวัสดุรับเข้า 
(กล่อง) 

รวมยอดรับเข้า
ทงัเดือน 
(กล่อง) 

ปริมาณวัสดุคง
คลัง ณ สนิเดือน 

(กล่อง) 

ปริมาณการใช้
งาน (กล่อง) 

ก.ค.62 12,730 13,000 25,730 17,480 8,250 

ส.ค.62 17,480 0 17,480 9,550 7,930 

ก.ย.62 9,550 20,000 29,550 21,370 8,810 

ต.ค.62 21,370 10,000 31,370 24,360 7,010 

พ.ย.62 24,360 0 24,360 17,450 6,910 

ธ.ค.62 17,450 2,500 19,950 13,980 6,000 

เฉลีย 17,365 7,380 

 
 จากข้อมูลในตารางที 2-3 พบว่า ปริมาณวัสดุคงคลัง ณ สินเดือนของ Box S1 โดย
เฉลีย เท่ากับ 34,763 กล่อง/เดือน และมีปริมาณการใช้เฉลีย เท่ากับ 14,890 กล่อง/เดือน 

ปริมาณวัสดุคงคลัง ณ สินเดือนของ Box S3 โดยเฉลีย เท่ากับ17,365 กล่อง/เดือน และมี
ปริมาณการใช้เฉลีย เทา่กบั 7,380 กล่อง/เดือน ตามลาํดับ 

      7.3 ตรวจสอบความเหมาะสมการใช้ทฤษฎีการหาปริมาณการสังซือทปีระหยัด (EOQ) ด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน (Variability Coefficient) ซึงถ้าค่าสัมประสิทธิความ



แปรปรวน (Variability Coefficient) ทีคํานวณได้มีค่าน้อยกว่า 0.25 แสดงว่า ข้อมูลความ
ต้องการสินค้ามีลักษณะคงทสีามารถใช้ EOQ ในการคาํนวณความต้องการหาปริมาณการสังซือที
ประหยัดได้ แต่ถ้าค่าทคีาํนวณได้มีค่ามากกว่า 0.25 แสดงว่า ข้อมูลความต้องการสนิค้ามีลักษณะ
แปรปรวนให้ใช้วิธีอืนๆในการหาคาํตอบ จากผลการคาํนวณมีค่า VC มากกว่า .25 ซึงมีความ
แปรปรวน การใช้ EOQ จึงอาจจะไม่เหมาะสม ดังแสดงในตารางท ี4 

 

ตารางที 4 ตารางแสดงผลคาํนวณหาค่าสมัประสิทธคิวามแปรปรวน (Variability Coefficient) 

ของวัสดุสนิเปลืองประเภทกล่องบรรจุภัณฑ ์Box S1 และ S3 

 

ชือ
รายการ 

อตัราความต้องการ
สนิค้าโดยเฉลีย   

(กล่อง) 
  n VC 

ความ
ต้องการ 

Box S1 14,890 221,712,100 1,339,782,000 6 0.84 แปรปรวน 

Box S3 7,380 54,464,400 341,451,700 6 0.88 แปรปรวน 

      

 7.4 การหาจุดสังซือใหม่ทีเหมาะสม (ROP) และการควบคุมปริมาณวัสดุคงคลัง ด้วยการ
คาํนวณหาค่าวัสดุคงคลังสูงสุด (Max) ซึงการสงัซือวัสดุสินค้าในรอบถัดไป สามารถสงัซือได้เมือ
ปริมาณวัสดุคงคลังเหลือเท่ากับจุดสังซือ ซึงเป็นจุดสังซือใหม่ (ROP) ทีเหมาะสมของ Box S1 

และ Box S3 โดยจะเท่ากับ 8,558 กล่อง และ 4,475 กล่อง ตามลาํดับ ส่วนการควบคุมจาํนวน
วัสดุสินค้าคงคลัง ซึงสามารถดูได้จากค่าวัสดุคงคลังสูงสุด (Max) โดย Box S1 เท่ากับ 17,165 

กล่อง และ Box S3 เทา่กบั 8,848 กล่อง ดังแสดงในตารางท ี5 

 

ตารางที 5 แสดงผลการคาํนวณหาปริมาณการสงัซือใหม่ทเีหมาะสม (Re order point) และการ
คาํนวณหาค่าวัสดุคงคลังสูงสุด (Max) 

 

ชือ
รายการ 

อตัราความ
ต้องการสนิค้า
โดยเฉลีย   

(กล่อง) 

รอบ
เวลา 
L 

ค่าระดับ
ความ
เชือมนั 

95%  Z 

ความเบียงเบน
มาตรฐานของอตัรา
ความต้องการสนิค้า  

 

จุดสงัซือ
ใหม่ ROP 

(กล่อง) 

วัสดุคงคลัง
สงูสดุ Max  

(กล่อง) 

Box S1 14,890 0.47 1.65 1,379.09 8,558 17,165 

Box S3 7,380 0.47 1.65 890.12 4,475 8,848 

 



 ดังนันเมือใช้ข้อมูลปริมาณวัสดุคงคลัง ณ สินเดือน และใช้ข้อมูลวัสดุคงคลังสูงสุด 
Max คาํนวณหามูลค่าวัสดุสินค้าคงคลัง จะเหน็ว่า สามารถลดมูลค่าวัสดุคงคลังได้ ดังแสดงใน
ตารางท ี   
 

ตารางที  แสดงมูลค่าวัสดุสนิค้าคงคลัง 
 

ชือ
รายการ 

ราคา ปริมาณวัสดุคงคลัง ณ สนิ
เดือน 

วัสดุคงคลังสงูสดุ Max 

(บาท/หน่วย) (กล่อง) (บาท) (กล่อง) (บาท) 
Box S1 4.60 34,763 1,918,936 17,165 947,535 

Box S3 12.50 17,365 2,604,750 8,848 1,327,306 

 

8. สรุปผลการวิจยั 
 8.1 จากการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน (Variability Coefficient) ของวัสดุ
สินเปลืองประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ Box S1 และ S3 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน
มากกว่า 0.25 จะเห็นได้ว่า การกาํหนดการสังซือโดยใช้ทฤษฎีการหาปริมาณสังซือทีประหยัด 
(EOQ) อาจจะไม่เหมาะสม เนืองจากจะทาํให้การสงัซือวัสดุสนิเปลืองประเภทกล่องบรรจุภัณฑม์ี
ปริมาณไม่เพียงพอ 

 8.2 สามารถกาํหนดจุดสงัซือสินค้าใหม่ (ROP) ทเีหมาะสมได้ เพือใช้เป็นเกณฑ์ในการสงัซือ
ของรอบถัดไป โดยจากเดิมทไีม่เคยมีการกาํหนดจุดสังซือสนิค้าใหม่ จะได้เป็นจุดสงัซือสนิค้าใหม่ 
(ROP) ของ Box S1 เท่ากับ 8,558 กล่อง และจุดสงัซือสินค้าใหม่ (ROP) ของ Box S3 เท่ากบั 
4,475 กล่อง 
 8.3 สามารถควบคุมปริมาณวัสดุสนิเปลืองคงคลัง โดยใช้การคาํนวณหาวัสดุคงคลังสงูสุดเป็น
เกณฑ์ใหม่ในการควบคุม พบว่า สามารถลดปริมาณวัสดุสินเปลืองคงคลังของ Box S1 ได้จาก 
34,763 กล่อง เป็น 17,165 กล่อง คิดเป็นผลต่างจาํนวน 17,598 กล่อง หรือ ลดลง 50% และ 
สามารถลดปริมาณวัสดุสนิเปลืองคงคลังของ Box S3 ได้ 17,365 กล่อง เป็น 8,848 กล่อง คิด
เป็นผลต่างจาํนวน 8,517 กล่อง หรือ ลดลง 49% 

 8.4 อีกทงัยังสามารถลดมูลค่าปริมาณวัสดุสนิเปลืองคงคลังของ Box S1 ได้จาก 1,918,936 
บาท เป็น 947,535 บาท คิดเป็นผลต่างเท่ากับ 971,401 บาท หรือ ลดลง 50% และ สามารถ
ลดมูลค่าวัสดุสนิเปลืองคงคลังของ Box S3 ได้ 2,604,750 บาท เป็น 1,327,306 บาท คิดเป็น
ผลต่างเทา่กบั 1,277,444 บาท หรือ ลดลง 49% 

  โดยกล่าวสรุป เมือผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มความสาํคัญสินค้าตามทฤษฎี ABC 

Analysis พร้อมนาํข้อมูลจากการลงบันทกึวัสดุคงคลัง มาประยุกต์ใช้กบัทฤษฎีจุดสงัซือสนิค้าใหม่  



(ROP) รวมทังการคาํนวณหาวัสดุคงคลังสูงสุด เพือกาํหนดปริมาณทีเหมาะสมของวัสดุคงคลัง 
ในการปรับปรุงการจัดการวัสดุสินเปลืองคงคลังในครังนี สามารถทาํให้บริษัทลดปริมาณวัสดุ
สนิเปลืองคงคลังได้ อกีทงัยังสามารถลดมูลค่าของวัสดุสนิเปลืองคงคลังได้เช่นกนั 
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