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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสมและเพื่อลดมูลค่าสินคา้คง
คลังโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการแบ่งกลุ่มสินค้า ( ABC Analysis , ABC ) การหาค่าสัมประสิทธ์ิความ
แปรปรวน ( Variability Coefficient , VC ) และการค านวณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั  
( Economic Order Quantity : EOQ ) การหาจุดสั่งซ้ือ ( Reorder Point : ROP ) ในส่วนของการบริหารจดัการ
สินคา้คงคลงัในธุรกิจร้านวสัดุก่อสร้าง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ และเอกสารทางการเงินและ
บญัชีของกิจการ มาค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัและหาจุดสั่งซ้ือใหม่ของกลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าสะสม
ประจ าปีสูงท่ีสุด จ านวน 4 ประเภท 48 รายการตามหลกัการ  
( ABC Analysis , ABC ) 
 จากผลการวจิยัพบวา่ เม่ือน าทฤษฎีการสั่งซ้ือท่ีประหยดั ( EOQ ) มาใชใ้นการค านวณหาปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือและลดตน้ทุนดา้นการจดัเก็บสินคา้ จากการประยกุตใ์ช ้ปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีประหยดัของสินคา้ประเภท กลุ่ม A ของ 4 แผนก ไดแ้ก่ แผนกไฟฟ้า แผนกประปา แผนกสี และแผนก
ฮาร์ดแวร์ พบวา่ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายรวมทั้งปี ไดถึ้ง 274,495.47 ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีลดลงนั้น เกิดจากการค่าใชจ่้าย
ในการสั่งซ้ือต่อคร้ังและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ลดลง เน่ืองจากปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมมากข้ึน ส่งผล
ให้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กบัทางบริษทั โดยทางบริษทัสามารถน าเงินส่วนดงักล่าวไปลงทุนหรือใชจ่้าย
ในส่วนอ่ืน ๆ เพือ่เพิ่มผลก าไรได ้ 
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ABSTRACT 
 The research is to determine the amount of order for appropriate products and to reduce the inventory 
value by applying the theory of product segmentation (ABC Analysis, ABC), finding variance coefficients 
(Variability Coefficient, VC). And economical order calculation(Economic Order Quantity: EOQ) Reorder 
Point: ROP for inventory management in the construction material store business By collecting data from 
observations And financial and accounting documents of the business To calculate the amount of orders that are 
economical and find the new order point of the product group with the highest accumulated annual value of 4 
types 48 items according to the principle (ABC Analysis, ABC) 
 From the research results, it was found that When using an economical order theory (EOQ) to 
calculate the appropriate order quantity to reduce the cost of ordering and reduce the cost of storage. From the 
application Economical order quantity of products in Group A category of 4 departments, including electrical 
department, plumbing department, paint department and hardware department. Found that it can save up to 
274,495.47 baht for the whole year. Caused by the cost of ordering per time and the cost of storing products 
decreased Due to more appropriate order quantity Resulting in increased financial liquidity for the company 
The company can use such funds to invest or spend on other parts to increase profits.  
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1. บทน า 
 บริษทักรณีศึกษา ท าการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างโดยประกอบด้วยแผนกย่อย 4 แผนก ไดแ้ก่ แผนก
ไฟฟ้า แผนกประปา แผนกสีและแผนกฮาร์ดแวร์ โดยมีสินคา้รวมทั้งหมด 289 SKUs. คิดเป็นมูลค่าขายรวม 
82,198,223.13 บาท/ปี โดยบริษทักรณีศึกษาก าลงัประสบปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีขาดประสิทธิภาพ คือ 
การมีสินคา้คงคลงัท่ีมากเกินความจ าเป็น ท าให้มีตน้ทุนการจดัการสินคา้คลงัสูง รวมถึงปัญหาพื้นท่ีในการ
จดัเก็บสินคา้ไม่เพียงพอ 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมาโดยน าขอ้มูลสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาในปี พ.ศ. 
2561 มาท าการแบ่งกลุ่มสินคา้ตามหลกัการ ABC โดยจะท าทีละแผนกจนครบ 4 แผนก หลังจากนั้นจึงได้น า
สินคา้ประเภท A ของแต่ละแผนกมาท าการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัและจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 
   
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้และจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมใหก้บับริษทักรณีศึกษา 
   2.2 เพื่อลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั  

 
3. ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์แปรผลและเขียนรายงาน วจิยั โดย
ใชร้ะยะเวลาท าการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  4.1 สามารถทราบถึงวธีิการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.2 สามารถหาปริมาณการจดัซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งประหยดัและเพียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้ 
  4.3 สามารถลดตน้ทุนดา้นการจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีเกิดจากการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเกินความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ธนพรรณ จนัทร์เจือ (2555) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพงานจดัซ้ือในศูนย์
กระจายสินคา้และโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษทั XXX จ ากดั (มหาชน) เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
จดัซ้ือ โดยใชเ้ทคนิค ABC (ABC Analysis) มาใชจ้ดัล าดบัความส าคญัในการแบ่งกลุ่มสินคา้และกระบวนการ
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จดัเรียงสินคา้ และทฤษฎีการพยากรณ์ (Forecasting Theory) การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ ให้เกิดความ
ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด เพื่อลดความเสียหายจากการเสียโอกาสในการขายสินคา้ของบริษทั โดยผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูล
และศึกษาสาเหตุของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ์ของค าสั่งซ้ือ พบวา่มีสินคา้ท่ีสูญเสียโอกาสในการขาย
มูลค่าสูงถึง 4,044,269.57 บาท และมีสินคา้คงคลงัมูลค่าสูงถึง 1,580,581.50 บาท ดงันั้น จากผลการวิจยัพบว่า 
เม่ือมีการก าหนดการวางแผนค าสั่ง ซ้ือดว้ยวธีิการพยากรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการ
สินค้าของลูกค้า รวมถึงท าการประเมินและจัดประเภทของผูส่้งมอบ โดยน า SRM (Supplier Relationship 
Management) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูส่้งมอบ และการ
แบ่งกลุ่มสินคา้แต่ละชนิดตามการเคล่ือนไหวตามมูลค่ารวมของสินคา้นั้น และการจดัเรียงสินคา้ ให้สะดวกต่อ
การใชง้านและการจดัเก็บ โดยท าการแบ่ง Zone ควบคู่ไปกบัการท าป้ายช่ือ (Tag) จะพบวา่ มูลค่าสินคา้ท่ีสูญเสีย
โอกาสในการขายลดลงเหลือ1,267,779.91 บาท คิดเป็น 68.65% และมูลค่าสินคา้คงคลงัลดลงเหลือ 175,048.69 
บาท คิดเป็น 88.93% 
 ทวนชยั ศิริฟ้า (2552) ไดน้ าเสนอการศึกษาการใช้วิธีการสั่งซ้ืออยา่งประหยดัส าหรับอุตสาหกรรม
ผลิตวงจรรวม ศึกษาแบบการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการวางแผน การสั่งซ้ือซ๊อคเก็ตท่ีใช้ในกระบวนการ
ทดสอบในงานอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม โดยจะท าการเปรียบเทียบแบบปัจจุบนักบัแบบการสั่งซ้ืออย่าง
ประหยดัหรือ Economic Order Quantity (EOQ) และหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) โดยจะท าการเปรียบเทียบ
ตน้ทุนและจ านวนคร้ังของการขาดแคลนสินคา้คงคลงัการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใช้วิธีการค านวณ 2 แบบ คือแบบ
พื้นฐานท่ีความต้องการมีความแน่นอน (Basic EOQ with Certainty Demand) และแบบท่ีความต้องการไม่
แน่นอนชนิดระดบัการให้บริการ (EOQ with Uncertainty Demand by Service Level Model) ผูว้ิจยัเลือกใช้การ
วางแผนการสั่งซ้ือแบบความตอ้งการไม่แน่นอน ซ่ึงจะมีตน้ทุนรวมท่ีเหมาะสมและน้อยกวา่แบบปัจจุบนั จาก
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูจ้ดัท าปัญหาพิเศษสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการบริหารสินค้าคงคลัง 
เพื่อใหมี้การใชสิ้นคา้ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเหมาะสม โดยมีการใชท้ฤษฎีการสั่งซ้ือสินคา้อยา่งประหยดั เขา้มา
ช่วยในการค านวณเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจในการสั่งซ้ือสินคา้ได 
 สัมฤทธ์ิ ดวงศรี (2551) ทฤษฏี ABC Classification System ท าใหส้ามารถทราบถึงอะไหล่รายการใด
มีความส าคญัต่อการใชใ้นการซ่อมบ ารุงมากกวา่น าทฤษฏีปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ Model) มาใชใ้น
การค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ใชท้ฤษฏีจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) ในการค านวณหาปริมาณ
อะไหล่คงคลงัท่ีอยูใ่นระบบท่ีท าให้ตอ้งมีการสั่งซ้ืออะไหล่ในปริมาณคงท่ี เท่ากบั ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีก าหนด 
ท าให้สามารถลดค่าใชจ่้ายในการส ารองอะไหล่ ผลการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือดว้ยวิธี EOQ แบบ Basical 
Model จะมีค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง และค่าเสียโอกาสในการสั่งซ้ือนอ้ยกวา่การสั่งซ้ือแบบเก่าเน่ืองจากเป็น
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การสั่งซ้ือในปริมาณน้อยแต่มีจ านวนคร้ังของการสั่งซ้ือมากข้ึน และมีสินคา้ขาด Stock ในบางคร้ังส่วนตน้ทุน
ในการสั่งซ้ือสินคา้และโอกาสในการสั่งซ้ือน้อยกวา่การสั่งซ้ือแบบเก่า เน่ืองจากเป็นการสั่งซ้ือในปริมาณน้อย
แต่มีจ านวนคร้ังของการสั่งซ้ือมากข้ึน และมีสินคา้ขาด Stock ในบางคร้ัง ส่วนตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้และ
ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บนอ้ยกวา่แบบเก่าเป็นผลจากปริมาณสินคา้ท่ีสั่งซ้ือนอ้ยลง 
 นางสาวนุชจรี ศรีชัยพฤกษ์ (2555 : บทคดัย่อ) สถาบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่น ศึกษาเร่ืองการ
ประยุกต์ใช้ขนาดการสั่งซ้ือแบบประหยดัในคลงัสินคา้ จากรายการวตัถุดิบท่ีตอ้งท าการเติมเต็มในแต่ละวนั 
พบวา่วตัถุดิบท่ีน ามาเติมเต็มไม่ตรงตามรายการท่ีตอ้งการใช ้หรือมีการเติมเต็มในจ านวนท่ีไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใช้ ท าให้เกิดปัญหาวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต หรือมีรายการเติมเต็มคา้งในระหว่างปฏิบัติงาน
จ านวนมากจึงไดมี้การน าหลกั ABC และการสั่งซ้ือแบบประหยดั (EOQ) และการก าหนดจุดสั่งซ้ือ (ROP) มา
ประยุกต์ใช้กบัการเติมวตัถุดิบเพื่อการผลิต จากการประยุกต์ใช้พบว่าสามารถลดรายการคา้งการเติมเต็มได้ 
68.89% ลดการหยุดการผลิตท่ีเกิดจากการเติมวตัถุดิบไม่ไดล้ง 57.27% ลดค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานลง 9,375 บาท 
หรือลดลง 58.89% 
 
6. วธีิการด าเนินการศึกษา 
 ในการวจิยัน้ี มีขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยัโดยเร่ิมจากกการจดักลุ่มสินคา้ตามหลกัการ ABC โดย
จะท าทีละแผนกจนครบทุกแผนก หลงัจากนั้นจึงน าสินคา้ A ของแต่ละแผนกมาท าการค านวณหาปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีประหยดัรวมถึงจุงสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม หลวัจากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบตน้ทุนก่อนและหลงัการปรับปรุง 
ตามล าดบั 

6.1 การจดักลุ่มสินคา้คงคลงัดว้ยหลกัการ ABC 
 ในขั้นตอนน้ีท าการจดักลุ่มสินคา้ตามหลกัการ ABC โดยในแผนกไฟฟ้ามีสินคา้ A อยู ่ 

2 รายการ แผนกประปามีสินคา้ A อยู ่12 รายการ แผนกสีมีสินคา้ A อยู ่11 รายการ และสุดทา้ยแผนกฮาร์ดแวร์มี
สินคา้ A อยู ่23 รายการ รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 สรุปสินค้าในแผนกต่างๆ 
 

ประเภทสินค้า ประเภทกลุ่ม จ านวนรายการ มูลค่าการส่ังซ้ือรายปี/
บาท 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

แผนกไฟฟ้า กลุ่ม A 2 15,072,000.00 76.39 
แผนกประปา กลุ่ม A 12 5,850,300.00 80.73 
แผนกสี กลุ่ม A 11 782,160.00 78.61 

แผนกฮาร์ดแวร์ กลุ่ม A 23 48,965,400.00 80.23 
ผลรวม 48 70,669,860.00  

 
6.2 การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน ( Variability Coefficient ,VC )   
ในขั้นตอนน้ีการหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนท่ีไดห้ากมีค่านอ้ยกวา่ 0.25 แสดงผลวา่ ระดบั

ความตอ้งการมีลกัษณะคงท่ี คือ มีความแปรปรวนนอ้ย แต่ในทางกลบักนั หากค่าสัมประสิทธ์ิ มีค่าแปรปรวน
มากกวา่ 0.25 แสดงผลวา่ ระดบัความตอ้งการสินคา้ไม่คงท่ี คือ มีความแปรปรวนมาก  

จากผลการค านวณสินคา้ทั้งหมด 4 แผนก มีค่า VC คงท่ี เน่ืองจากมีประมาณการสั่งซ้ือท่ีคงท่ี                  
ดงัรายละเอียดตวัอยา่งการค านวณหาค่า VC แผนกไฟฟ้า และแผนกประปารายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2 และ 3 
 
ตารางที ่2 ตารางแสดงผลค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของสินค้า แผนกไฟฟ้า 
ล าดบัที่ รายการสินค้า กลุ่ม ปริมาณการใช้/ปี  VC ความต้องการ 

1 สายไฟ THW 1x6.0 SQ.MM 100M A 6,000.00 3,000,000 0.00 คงท่ี 

2 สายไฟ THW 1x4.0 SQ.MM 100M A 4,800.00 1,920,000 0.00 คงท่ี 

 
ตารางที ่3 ตารางแสดงผลค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของสินค้า แผนกประปา 
ล าดบัที่ รายการสินค้า กลุ่ม ปริมาณการใช้/ปี  VC ความต้องการ 

1 สายยางใส 3/4" แบบหนา A 6,000.00 3,000,000.00 0.00 คงท่ี 
2 สามเหล่ียม PVC 25 mm. A 4,320.00 1,555,200.00 0.00 คงท่ี 
3 ประตูน ้าทองเหลือง CITY 1" A 3,600.00 1,101,600.00 0.02 คงท่ี 
4 บอลวาลว์ทองเหลือง CITY 1" A 3,048.00 777,024.00 0.00 คงท่ี 
5 เช็ควาลว์ สวิง ANA 1" A 2,916.00 709,776.00 0.00 คงท่ี 

 𝑑𝑖
2

 

 𝑑𝑖
2

 

1238



7 

 

ล าดบัที่ รายการสินค้า กลุ่ม ปริมาณการใช้/ปี  VC ความต้องการ 

6 ประตูน ้าทองเหลือง CITY 3/4" A 2,976.00 741,312.00 0.00 คงท่ี 
7 เช็ควาลว์ สปริง SANWA 3/4" A 3,000.00 750,528.00 0.00 คงท่ี 

8 เช็ควาลว์ สวิง ANA 1" A 2,916.00 709,776.00 0.00 คงท่ี 

9 สตอ๊ปวาลว์ PP-R 1/2" A 2,880.00 691,200.00 0.00 คงท่ี 

10 ก๊อกสนาม ANA 3/4" A 2,880.00 691,200.00 0.00 คงท่ี 

11 น ้ายาประสานท่อ PVC ใส A 2,880.00 691,200.00 0.00 คงท่ี 
12 ก๊อกบอล SANWA 1/2" A 2,880.00 691,200.00 0.00 คงท่ี 

 
 จากการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนท่ีได ้สามารถสรุปไดว้า่ สินคา้กลุ่ม A ของแผนก

ไฟฟ้าและแผนกประปาซ่ึงมีระดบัความตอ้งการท่ีคงท่ี คือค่า VC < 0.25 ดงันั้นเม่ือทราบลกัษณะของความ
ตอ้งการของสินคา้แลว้ จะสามารถเลือกวธีิท่ีน ามาใชใ้นการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ไดโ้ดยใช้
วธีิ EOQ เพื่อหาจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 

6.2 การค านวณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดั (Economic Order Quantity : EOQ) 
ในการค านวณหาปริมาณของการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (Economic Order Quantity) จะพิจารณาจาก

ตน้ทุนของสินคา้คงคลงัในช่วงเวลา 1 ปี 

 โดยจะสามารถค านวณ EOQ ไดจ้ากสมการ 𝐸𝑂𝑄 =
√2𝐷𝑆

𝐻𝐶
 

โดยท่ี 
D = ความตอ้งการสินคา้ในเวลา 1 ปี  
S  = ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง = 80.63 บาท/คร้ัง  
C = ตน้ทุนของสินคา้ต่อหน่วย  
H = ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้ = 794.11 บาท/ตารางเมตร/ปี  
โดยรายละเอียดท่ีมาของขอ้มูลท่ีค านวณของ S (ตน้ทุนในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 

แสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
 
 

 𝑑𝑖
2
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ตารางท่ี 4 ท่ีมาของขอ้มูลท่ีค านวณของ S (ตน้ทุนในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง) 

 
 
 จากตารางท่ี 4 แสดงตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนแปรผนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนการสั่งซ้ือ จากตารางพบวา่
บริษทักรณีศึกษามีตน้ทุนรวมในการสั่งซ้ืออยูท่ี่ 80.63 บาทต่อคร้ัง 
รายละเอียดท่ีมาของขอ้มูลท่ีค านวณของ H (ตน้ทุนการเก็บรักษา) แสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5 ท่ีมาของขอ้มูลท่ีค านวณของ H (ตน้ทุนการเก็บรักษา) 

 
  
 จากตารางท่ี 5 แสดงตน้ทุนการเก็บรักษา จากตารางพบวา่บริษทักรณีศึกษามีตน้ทุนรวมในการเก็บ
รักษาอยูท่ี่ 794.12 บาทต่อหน่วย/ต่อปี 

ตน้ทนุ ตน้ทนุ ตน้ทนุ

(บาท/เดือน) (บาท/ปี) (บาท/ตารางเมตร/ปี)

ค่าเช่าอาคาร 1 คูหา 6,800.00        81,600.00      81,600.00                

บริเวณพ้ืนที่อาคาร 68 ตารางเมตร / 1ช้ัน 2 ช้ัน 136.00                     

ต้นทุนการจดัเกบ็ของพ้ืนที่ 600.00                     

ผลรวมต้นทุนคงที่ 600.00                     

ค่าไฟ 12 เดือน 26,400.00      26,400.00                

บริเวณพ้ืนที่อาคาร 68 ตารางเมตร / 1ช้ัน 2 ช้ัน 136.00                     

ผลรวมตน้ทนุแปรผนั 194.12                    

794.12                    

ตน้ทนุคงที ่(Fix cost) / บาท

ตน้ทนุแปรผนั (variable cost) /บาท

ตน้ทนุรวมในการสัง่ซ้ือ

รายการ จ านวน หนว่ย
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  เม่ือน ารายการในกลุ่ม A มาค านวณตามตวัอยา่งขา้งตน้ จะไดข้อ้มูลตามตารางยกตวัอยา่งสินคา้ 
ดงัน้ี แผนกไฟฟ้า และแผนกประปา 
 
ตารางที ่6 การค านวณ EOQ ( แผนกไฟฟ้า ) 

ล าดบัที ่ SKUs ปริมาณ
ส่ังซ้ือ 

ปริมาณ
การส่ังซ้ือ
ที่คุ้มค่า 
(EOQ) 

จ านวนคร้ัง
ที่ส่ังซ้ือ 
ต่อชิ้น/ปี 
( D/Q ) 

คชจ.ในการ
เกบ็รักษาต่อ

ชิ้น/ปี 
 

คชจ.ในการ
ส่ังซ้ือต่อ
ชิ้น/ปี 

 

คชจ.รวมต่อ
ปี/ต่อชิ้น 
( บาท ) 

1 สายไฟ THW 1x4.0 SQ.MM 100M 6,000 400.00 15.00 635.29 1,209.45 1,844.74 
2 สายไฟ THW 1x6.0 SQ.MM 100M 4,800 300.00 16.00 476.47 1,290.08 1,766.55 

 
จากตารางท่ี 6 จะเห็นไดว้า่รายการ สายไฟ THW 1x4.0 SQ.MM 100M ผลการค านวณ EOQ ของแผนก

ไฟฟ้าไดจ้  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือท่ี 15 คร้ังในรอบปี มีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ จ านวน 635.29 บาท/ปี ค่าใชจ่้าย
ในการสั่งซ้ือสินคา้ 1,290.08 บาทต่อคร้ัง สรุปค่าใชจ่้ายรวมต่อปีในการสั่งซ้ือ 1,766.55 บาทต่อปี  
 
ตารางที ่7 การค านวณ EOQ ( แผนกประปา ) 
ล าดบัที ่ SKUs ปริมาณ

ส่ังซ้ือ 
ปริมาณ
การ

ส่ังซ้ือที่
คุ้มค่า 

(EOQ) 

จ านวนคร้ังที่
ส่ังซ้ือ 
ต่อช้ิน/ปี 
( D/Q ) 

คชจ.ในการเกบ็
รักษาต่อช้ิน/ปี 

 

คชจ.ในการ
ส่ังซ้ือต่อช้ิน/

ปี 
 

คชจ.รวมต่อ
ปี/ต่อช้ิน 

 
( บาท ) 

1 สายยางใส 3/4" แบบหนา 6,000 700.00 9.00 1,111.75 725.67 1,837.42 
2 ประตูน ้าทองเหลือง CITY 1" (Gate valve ) 3,384 480.00 7.00 1,524.69 564.41 2,089.10 
3 บอลวาลว์ทองเหลือง CITY 1" 3,048 480.00 7.00 1,524.69 564.41 2,089.10 
4 ประตูน ้าทองเหลือง CITY 3/4" (Gate valve) 2,976 480.00 7.00 1,524.69 564.41 2,089.10 
5 สต๊อปวาลว์ PP-R 1/2" 2,880 480.00 6.00 1,524.69 483.78 2,008.47 
6 เช็ควาลว์ สปริง SANWA 3/4" 3,000 480.00 7.00 1,524.69 564.41 2,089.10 
7 ก๊อกสนาม ANA 3/4" 2,880 480.00 6.00 1,524.69 483.78 2,008.47 
8 เช็ควาลว์สวิง SANWA 3/4" 2,976 480.00 7.00 1,524.69 564.41 2,089.10 
9 น ้ายาประสานท่อ PVC ใส 2,880 600.00 5.00 1,323.52 403.15 1,726.67 
10 ก๊อกบอล SANWA 1/2" 2,880 600.00 5.00 1,905.86 403.15 2,309.01 
11 เช็ควาลว์ สวิง ANA 1" 2,916 600.00 5.00 1,905.86 403.15 2,309.01 
12 สามเหล่ียม PVC 25 mm. 4,320 1,200.00 4.00 3,811.73 322.52 4,134.25 
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จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดว้า่รายการ สายยางใส 3/4" แบบหนาผลการค านวณ EOQ ไดจ้  านวนคร้ังในการ
สั่งซ้ือท่ี 9 คร้ังในรอบปี มีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ จ านวน 1,111.75 บาท/ปี ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้ 725.67 
บาทต่อคร้ัง สรุปค่าใชจ่้ายรวมต่อปีในการสั่งซ้ือ 1,837.42 บาทต่อปี  

6.3 การหาจุดสั่งซ้ือ ( Reoder Point : ROP ) 
จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) เป็นจุดท่ีบอกใหท้ราบวา่ ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งออก 

ค าสั่งของเขา้มาเพิ่มเติม คือการก าหนดระดบัสินคา้คงคลงัท่ีควรจะออกใบสั่งซ้ือ ระดบัของการสั่งซ้ือใหม่ข้ึนอยู่
กบัตวัแปร 2 ตวั อนัไดแ้ก่ อตัราการใชแ้ละช่วงเวลาน า สูตรในการค านวณหาจุดสั่งซ้ือใหม่ เป็นดงัน้ี 

-อตัราความตอ้งการใชสิ้นคา้คงคลงั 
-รอบเวลาในการการสั่งซ้ือ ( Lead Time )  

ดงัต่อไปน้ี 
  
 
d = ความตอ้งการเฉล่ียต่อช่วงเวลา ( หน่วยของเวลาท่ีตรงช่วงเวลาน า โดยปกติก าหนดเป็นวนั ) 
L = ช่วงเวลา ( โดยปกติก าหนดเป็นวนั ) ซ่ึงช่วงเวลาในท่ีน้ี คือช่วงระยะเวลาตั้งแต่ สั่งซ้ือสินคา้จนกระทัง่ไดรั้บ
สินคา้นั้นเขา้โกดงัเรียบร้อย 

เม่ือน าสินคา้รายการในกลุ่ม A มาค านวณตามตวัอยา่งขา้งตน้ จะไดข้อ้มูลตามตารางตวัอยา่งดงัน้ี สินคา้
แผนกไฟฟ้าและแผนกประปา 
 

ตารางที ่8 การค านวณ Safety Stock และ ROP ( แผนกไฟฟ้า ) 
ล าดบั
ที ่

SKUs ปริมาณการส่ังซ้ือที่
คุ้มค่า (EOQ 

อตัราการใช้
ต่อวนั 

(D/317) 

ระยะเวลาการ
รอคอย 
(วนั) 

จุดส่ังซ้ือ
ใหม่ 
(ช้ิน) 

Safety 
Stock 
(ช้ิน) 

ROP 
(ช้ิน) 

1 สายไฟ THW 1x4.0 SQ.MM 100M 400.00 19.00 3.00 50.00 133.00 183.00 
2 สายไฟ THW 1x6.0 SQ.MM 100M 300.00 16.00 3.00 50.00 112.00 162.00 

 
จากตารางท่ี 8 สามารถอธิบายไดว้า่เม่ือมีการสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาจ านวน 400 เมตร ( ปริมาณ EOQ ) แลว้

เม่ือระดับของสินค้าคงคลงัลดลงไปจนถึงระดับ 50 เมตร ก็จะต้องท าการสั่งซ้ือสินค้าคร้ังใหม่เขา้มา ทั้ งน้ี
เน่ืองจากระยะเวลาการรอคอยสินคา้มีค่าเป็นจ านวน 3 วนั ดั้งนั้นในช่วงท่ีรอคอยสินคา้จนกว่าสินคา้จะเขา้มา
ใหม่นั้น ทางร้านก็จะใชสิ้นคา้ท่ีมีอยู ่ณ จุดสั่งซ้ือใหม่ จ  านวน 50 เมตร พอดี โดยการวางแผนการมีสินคา้คงคลงั
ส ารองจะไดจ้  านวน 133 เมตร เพราะฉะนั้นปริมาณสินคา้คงคลงัสูงสุดจะอยูท่ี่จ  านวน 183 เมตร 

ROP  = ( d x LT ) + SS 

จุดสัง่ซ้ือ (Reoder Point )   
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ตารางที ่9 การค านวณ Safety Stock และ ROP ( แผนกประปา ) 
 

ล าดบัที ่ SKUs ปริมาณการส่ังซ้ือ
ทีคุ้่มค่า 
(EOQ 

อตัราการใช้ต่อ
วนั 

(D/317) 

ระยะเวลาการ
รอคอย 
(วนั) 

จุดส่ังซ้ือ
ใหม่ 
(ช้ิน) 

Safety 
Stock 
(ช้ิน) 

ROP 
(ช้ิน) 

1 สายยางใส 3/4" แบบหนา 700.00 19.00 3 50.00 133.00 183.00 
2 ประตูน ้าทองเหลือง CITY 1" 480.00 11.00 3 33.00 77.00 110.00 
3 ( Gate valve ) 480.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
4 บอลวาลว์ทองเหลือง CITY 1" 480.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
5 ประตูน ้าทองเหลือง CITY 3/4" 480.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
6 ( Gate valve ) 480.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
7 สต๊อปวาลว์ PP-R 1/2" 480.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
8 เช็ควาลว์ สปริง SANWA 3/4" 480.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
9 น ้ายาประสานท่อ PVC ใส 600.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
10 ก๊อกบอล SANWA 1/2" 600.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
11 เช็ควาลว์ สวิง ANA 1" 600.00 10.00 3 30.00 70.00 100.00 
12 สามเหล่ียม PVC 25 mm. 1,200.00 14.00 3 42.00 98.00 140.00 

 
จากตารางท่ี 9 สามารถอธิบายไดว้า่เม่ือมีการสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาจ านวน 700 ตวั ( ปริมาณ EOQ ) แลว้

เม่ือระดับของสินค้าคงคลงัลดลงไปจนถึงระดับ 50 เมตร ก็จะต้องท าการสั่งซ้ือสินค้าคร้ังใหม่เขา้มา ทั้ งน้ี
เน่ืองจากระยะเวลาการรอคอยสินคา้มีค่าเป็นจ านวน 3 วนั ดั้งนั้นในช่วงท่ีรอคอยสินคา้จนกว่าสินคา้จะเขา้มา
ใหม่นั้น ทางร้านก็จะใชสิ้นคา้ท่ีมีอยู ่ณ จุดสั่งซ้ือใหม่ จ  านวน 50 เมตรพอดี โดยการวางแผนการมีสินคา้คงคลงั
ส ารองจะไดจ้  านวน 133 เมตร เพราะฉะนั้นปริมาณสินคา้คงคลงัสูงสุดจ าอยูท่ี่จ  านวน 183 เมตร 
 

7. ผลการทดลอง 
ในการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง : กรณีศึกษา 

บริษทั ABC จ ากดั ” สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมให้กบัร้านคา้ปลีกวสัดุ

ก่อสร้างใหก้บับริษทักรณีศึกษาและเพื่อลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือใหก้บับริษทักรณีศึกษา โดยรวบรวมขอ้มูลสินคา้
คงคลงัของบริษทักรณีศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธนัวาคม พ.ศ.2561 โดยใชท้ฤษฎี การแบ่งประเภทสินคา้คง
คลงัท่ีเหมาะสม โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยทฤษฏี ( ABC Analysis , ABC ) การหาค่าสัมประสิทธ์ิความ
แปรปรวน ( Variability Coefficient , VC ) และการค านวณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั ( EOQ Order Quantity , EOQ ) 
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เพื่อมาใชใ้นการค านวณปริมาณการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือใหม่ท่ีเหมาะสม เพื่อใหมี้สินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของบริษทักรณีศึกษา งานวิจยัน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งสินคา้ท่ีมีความส าคญั และมีมูลค่าค่อนขา้งสูง และ
ปริมาณสินคา้คงคลงับางประเภทมีมากเกินความจ าเป็นจึงท าให้ตน้ทุนในการจดัเก็บค่อนขา้งสูง ผลเปรียบเทียบ
ของตน้ทุนการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัระหว่าง ก่อน และหลงัการปรับปรุงของบริษทักรณีศึกษาผลการ
ค านวณต้นทุนของการบริหารจดัการสินค้าคงคลังการสั่งซ้ืออย่างประหยดัของสินค้ากลุ่ม A จากการวิจยั
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

8. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัก่อนและหลงัการปรับปรุงของสินคา้ทีละ
แผนก เร่ิมจากแผนกไฟฟ้า แผนกประปา แผนกสีและแผนกฮาร์ดแวร์ ตามล าดบั โดยท าการปรับปรุงกบัสินคา้ท่ี
จดัอยูใ่นกลุ่ม A ของแต่ละแผนก ผลของการเปรียบเทียบแสดงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ตารางที ่10 สรุปผลเปรียบเทยีบการส่ังซ้ือและต้นทุนรวมของสินค้าคงคลงั 
 

 
 
 จากผลการค านวณพบว่าสินคา้แผนกไฟฟ้า หลงัจากการสั่งซ้ือแบบ EOQ มีค่าใช้จ่ายรวมน้อยกวา่
การสั่งซ้ือจริงในบริษทักรณีศึกษาอยูจ่  านวน 27,405.50 บาทต่อปี 
 สินคา้คงคลงัแผนกประปา หลงัจากการสั่งซ้ือแบบ EOQ มีค่าใช้จ่ายรวมน้อยกวา่การสั่งซ้ือจริงใน
บริษทักรณีศึกษาอยูจ่  านวน 178,732.92 บาทต่อปี 
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 สินคา้คงคลงัแผนกสี หลงัจากการสั่งซ้ือแบบ EOQ มีค่าใชจ่้ายรวมนอ้ยกวา่การสั่งซ้ือจริงในบริษทั
กรณีศึกษาอยูจ่  านวน 113,621.47 บาทต่อปี 
 สินคา้คงคลงัแผนกฮาร์ดแวร์ หลงัจากการสั่งซ้ือแบบ EOQ มีค่าใชจ่้ายรวมนอ้ยกวา่การสั่งซ้ือจริงใน
บริษทักรณีศึกษาอยูจ่  านวน 229,231.05 บาทต่อปี 
 ผลการวิจยัพบว่า เม่ือน าทฤษฎีการสั่งซ้ือท่ีประหยดั ( EOQ ) มาใช้ในการค านวณหาปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือ ลดตน้ทุนด้านการจดัเก็บสินคา้ และเพื่อให้มีสินคา้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของบริษทักรณีศึกษา จากผลการเปรียบเทียบขอ้มูล การสั่งซ้ือ ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 
พ.ศ.2561 ของบริษทักรณีศึกษา โดยผลการค านวณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัของสินคา้ประเภท กลุ่ม A ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ แผนกไฟฟ้า แผนกประปา แผนกสี และแผนกฮาร์ดแวร์ พบวา่ท าให้ประหยดัค่าใชจ่้าย
รวมทั้งปี ไดถึ้ง 548,990.94 บาท ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีลดลงนั้น เกิดจากการค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ังและค่าใชจ่้าย
ในการจดัเก็บสินคา้ลดลง เน่ืองจากปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมมากข้ึน ส่งผลให้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
ให้กบัทางบริษทั โดยทางบริษทัสามารถน าเงินส่วนดงักล่าวไปลงทุนหรือใชจ่้ายในส่วนอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มผลก าไร
ได ้ 
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