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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา การบริหารสินคา้คงคลงัประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า  ของกรณีศึกษาบริษทั

เจริญชยั จ  ากดั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการหาวิธีการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมให้กบับริษทัและเพื่อเป็นการลด
ตน้ทุนดา้นสินคา้คงคลงั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในคลงัสินคา้ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น และใช้
ขอ้มูลยอ้นหลงัของสินคา้คงคลงัในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561 - เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2561 การวจิยัในคร้ัง
น้ีประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Classification Analysis เพื่อแบ่งประเภทจดัล าดับความส าคญัของสินค้า ตาม
ขอ้มูล คงคลงั มาแบ่งประเภทตามล าดบัความส าคญัของสินคา้จากสินคา้จ านวน 50 รายการ พบวา่ไดสิ้นคา้
คงคลงักลุ่ม A จ านวน 22 รายการ กลุ่ม B จ านวน 16 รายการ และกลุ่ม C จ านวน 12 รายการ หลงัจากนั้นน า
สินค้าคงคลังเฉพาะกลุ่ม A  เท่านั้ นซ่ึงอยู่ในกลุ่มท่ีมีมูลค่าสูงและมีความส าคัญ น ามาค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน <0.25 แสดงว่ารูปแบบความตอ้งการมี
ลกัษณะคงท่ีสม ่าเสมอ จึงเหมาะสมกบัเทคนิค EOQ Model  หลงัจากนั้นน าสินคา้คงคลงักลุ่ม A น ามาหาวธีิ
ท่ีจะท าให้ตน้ทุนสินคา้คงคลงัต ่าท่ีสุดโดยท าการเปรียบเทียบการท างานแบบปัจจุบนัก่อนท าการปรับปรุง 
กบัการท างานรูปแบบ EOQ Model โดยหลงัจากท่ีไดท้  าการปรับปรุงพบวา่การประยุกตใ์ชก้บัเทคนิค EOQ 
Model โดยรูปแบบวธีิหาปริมาณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดั (EOQ Model) มีค่าใชจ่้ายในการ สั่งซ้ือและจดัเก็บ
เป็นจ านวนทั้งส้ิน 40,266 บาท และเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนของค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือแบบเดิมของบริษทั 
สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือไดเ้ท่ากบั 14,115.65 บาท 
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ABSTRACT 
This research is to study the inventory management of electrical equipment of the case study of 

Charoenchai Company Limited. Case studies is a research that focuses on the importance of inventory costs 
with the objective of finding the right order for the company and to reduce the cost of inventory. By 
collecting data within the electrical equipment warehouse only by using historical data of inventory in 
January 2018 - December 2018. This research applied the ABC classification analysis to classify Prioritize 
products from 50 products. It was found that the Group A inventory was 22 items, Group B, 16 items and 
Group C, 12 items. After that, only the inventory group A was in the high value group and Important to 
calculate the variance coefficient calculate the variance coefficient (Variability Coefficient, VC) found that 
the variance coefficient is less than 0.25, indicating that the demand pattern is consistent and therefore 
suitable for the EOQ Model technique. After that, take the inventory of Group A to find the way to make 
the lowest inventory cost. By comparing current work before making improvements Made with the EOQ 
Model work. After the improvement, the results showed that the application of the EOQ Model technique 
by the method of finding the quantity of the order is economical or the EOQ Model has a total order cost of 
45,151.65 Baht and when compared to the cost of the original order of the company, can reduce the cost of 
the purchase order is 14,515.65 Baht. 
 

1. บทน า  
ปัจจุบนัตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการเจริญเติบโตและขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงท าให้บริษทัต่าง ๆ มี

การแข่งขนัสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางหรือขนาดยอ่มท าให้เกิดการแข่งขนักนัไม่วา่จะ
ดา้นทางการตลาด หรือดา้นราคาสินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบ ธุรกิจหรือผูป้ระกอบการต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับตวั
หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ของบริษทัเพื่อ ลดตน้ทุนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

โดยเฉพาะตน้ทุนสินคา้คงคลงัท่ีเกิดจากการจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพท าให้ลูกคา้ขาดความ
มัน่ใจ อนัเป็นสาเหตุใหไ้ม่สามารถด าเนินธุรกิจกบัลูกคา้ได ้ดงันั้นการจดัการระบบสินคา้คงคลงัจึงมีบทบาท
ส าคญัในการท าใหลู้กคา้นั้นพึงพอใจ บริษทักรณีศึกษาก าลงัประสบปัญหาในการจดัเก็บท่ีขาดความแม่นย  า
ส่งผลกระทบต่อการจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริงท าใหมี้ปริมาณสินคา้คงคลงัมากเกินความ
จ าเป็นส่งผลใหพ้ื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บสินคา้  

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้เบ้ืองตน้ บริษทัเจริญชยั เป็นผูป้ระกอบการท่ีขายอุปกรณ์ไฟฟ้า  ท่ีมีสินคา้อยู่
หลากหลายชนิดเช่น หลอดไฟ ปลัก๊ไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสินคา้ขนาดเล็กและมีจ านวนช้ิน
มาก และยงัขาดการจดัการอย่างเป็นระบบ  มีปัญหาดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั  มีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมาก
เกินความตอ้งการส่งผลให้สินคา้ลน้พื้นท่ีจดัเก็บ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงศึกษาหาแนวทางในการลดปัญหาดงักล่าว 
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โดยน ารูปแบบการสั่งซ้ืออย่างประหยดั (EOQ) มาใช้ในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัคาดว่าจะท าให้
ประหยดัค่าใชจ่้ายรวมของทั้งปีลงได ้และคาดวา่ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บรักษาจะลดลง เน่ืองมาจากปริมาณ
สั่งซ้ือท่ีมีความเหมาะสมมากข้ึนส่งผลให้บริษทั เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษทัและเพิ่มผลก าไรให้
ธุรกิจได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
    2.1 เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการสินคา้คงคลงัอุปกรณ์ไฟฟ้าบริษทักรณีศึกษา  
    2.2 เพื่อวเิคราะห์หาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมใหก้บับริษทักรณีศึกษา 
 

3. ขอบเขตของการวจิัย  
    3.1 ท าการศึกษารวบรวมและรายละเอียดของแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้า การจดัการสินคา้คงคลงัรวมถึงขั้นตอน
การท างาน และวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  
    3.2 ท าการศึกษาหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการจดัซ้ือสินคา้ โดยทฤษฎีการ
สั่งซ้ือท่ีประหยดั Economic Order Quantity (EOQ) มาใชใ้นการค านวณปริมาณของการสั่งซ้ือเหมาะสม 

 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
     4.1 เพื่อวเิคราะห์หาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม เพื่อลดตน้ทุน และระยะเวลาในการสั่งซ้ือ ใหก้บับริษทั
กรณีศึกษา  
     4.2 สามารถลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัของบริษทักรณีศึกษาได ้
 

5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูท้  าการวิจยัได้ศึกษาเอกสาร จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษามีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
พชัรี  ช่วยประดิษฐ์ (2556) เพื่อพฒันาการจดัการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ

ความสามารถในการ ควบคุมระดบัสินคา้คงคลงัเพื่อให้มีตน้ทุนต ่าท่ีสุดในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งมีสินคา้อยู่
ในระดบัท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ขั้นตอนเร่ิมจากการศึกษาตน้ทุน 
ค่าใชจ่้ายของระบบการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง จ  านวนของการสั่งซ้ือ การจดัเก็บสินคา้และท าการวเิคราะห์สินคา้
คงคลงัโดยวิธีการสั่งซ้ือประหยดัสุด EOQ (Economy Order Quantity) สต๊อก เพื่อความปลอดภยั (Safety 
Stock) และ จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point; ROP) จดัล าดบั ความส าคญัของสินคา้ด้วยวิธี ABC ออกแบบ
แผนผงัการจดัเก็บ ระบุต าแหน่งการจดัเก็บการจดัท า Visual Control ตามชั้นวางสินคา้ทั้งหมด จากการศึกษา
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ดงักล่าวพบว่าผลการปรับปรุง นั้นท าให้พฒันาการจดัการสินคา้คงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพในการจดัการ
สินคา้คงคลงัคือ สามารถท าให้มีการวางแผนการสั่งซ้ือใหม่ไดเ้ป็นระบบและประหยดัค่าใช้จ่ายมากยิ่งข้ึน
โดย สามารถลดค่าใชจ่้ายรวมในแผนกไฟฟ้าไดถึ้ง 21% ต่อปีและแผนกประปาลดลงได ้15% ต่อปี เป็นตน้ 

จีรศกัด์ิ ชูทรัพย ์(2559 : บทคดัยอ่ ) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยศึกษาเร่ืองการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษัท XXX จ ากัด ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษา แนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ปริมาณและตน้ทุนท่ีเหมาะสม จึงเป็น เหตุจูงใจในการหาแนวทาง
ในการบริหารสินคา้คงคลงั โดยผูศึ้กษาไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ปัจจยั ดงัน้ี 1.วิธีการจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 2.การก าหนดปริมาณและการส่ง มอบวตัถุดิบ และ 3.การแบ่งกลุ่มวตัถุดิบตาม
หลกั ABC Classification ซ่ึงทั้งสามปัจจยัมีผลต่อการ บริหารสินคา้คงคลงั ผูศึ้กษาจึงน าเสนอแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ สินคา้คงคลงั โดย การน าปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ มาปรับปรุงวิธีการท างาน จน
สามารถสร้างรูปแบบการบริหารสินคา้คง คลงัท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดด้งัน้ี 1. 

เปล่ียนรูปแบบการสั่ง ซ้ือว ัตถุดิบจาก Fixed Order Period เป็นแบบ Fixed-Order Quantity 
System และก าหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ (reorder point, ROP) 2. ท าการ ก าหนดกลุ่ม ABC Classification ให้กบั
วตัถุดิบตามมูลค่า และความเส่ียงจากวตัถุดิบขาดมือ เพื่อน ามาก าหนดค่า Service Level ท่ีจะส่งผลต่อ
ปริมาณ Safety Stock 3. ทาการก าหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ (reorder point, ROP) ให้เหมาะสมกับวตัถุดิบใน
ประเทศ และต่างประเทศท่ีมีความแตกต่างกนัของ Lead Time การส่งมอบ จากการด าเนินงาน ให้สามารถ
ลดปริมาณสินคา้คงคลงัลงได ้686,706 กิโลกรัม มูลค่าวตัถุดิบลดลง 31,224,754 บาท ไดผ้ลตอบแทนเป็น
ดอกเบ้ีย (ดอกเบ้ีย 7% ต่อปี) ท่ี ไม่ตอ้งน าเงินไปลงทุน 2,185,733 บาทต่อปี และค่าเช่าพื้นท่ีลดลง 68,670 
บาทต่อปี รวม ผลตอบแทน 2,254,403 บาทต่อปี 

ทวนชัย ศิริฟ้า (2552) ได้น าเสนอการศึกษาการใช้วิธีการสั่ง ซ้ืออย่างประหยัด ส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม ศึกษาแบบการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการวางแผน การ สั่งซ้ือซ็อกเก็ตท่ีใช้
ในกระบวนการทดสอบในงานอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม โดยจะท าการน ามา เปรียบเทียบแบบปัจจุบนักบั
แบบการสั่งซ้ืออย่างประหยดัหรือ Economic Order Quantity (EOQ) และหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) 
โดยจะท าการเปรียบเทียบตน้ทุนและจ านวนคร้ังของการขาด แคลนสินคา้คงคลงัการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใช้
วธีิการค านวณ 2 แบบ คือแบบพื้นฐานท่ีความตอ้งการมี ความแน่นอน (Basic EOQ with Certainty Demand) 
และแบบท่ีความตอ้งการ ไม่แน่นอนชนิดระดบั การให้บริการ (EOQ with Uncertainty Demand by Service 
Level Model) ผูว้ิจยัเลือกใช้เก่ียวกบัการวาง แผนการสั่งซ้ือแบบความตอ้งการ ไม่แน่นอน ซ่ึงจะมีตน้ทุน
รวมท่ีเหมาะสมและน้อยกว่าแบบ ปัจจุบนั จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูจ้ดัท าปัญหาพิเศษ
สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการบริหารสินคา้คงคลงั เพื่อให้มีการใช้สินคา้ในการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม
โดยมีการใชท้ฤษฎี การสั่งซ้ือสินคา้อยา่งประหยดั เขา้มาช่วยในการค านวณเพื่อความสะดวก และรวดเร็วใน
การน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจ ในการสั่งซ้ือสินคา้ได ้
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สัมฤทธ์ิ ดวงศรี (2551) ทฤษฎี ABC Classification System ท าให้สามารถทราบถึง อะไหล่
รายการใดมีความส าคญัต่อการใช้ ในการซ่อมบ ารุงมากกว่าน าทฤษฎีปริมาณการสั่งซ้ือท่ี ประหยดั (EOQ 
Model)มาใชใ้นการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ใชท้ฤษฎีจุดสั่งซ้ือ ใหม่ (Reorder Point) ในการ
ค านวณหาปริมาณอะไหล่คงคลังท่ีอยู่ในระบบท่ีท าให้ต้องมีการสั่งซ้ือ อะไหล่ในปริมาณองท่ี เท่ากับ 
ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีก าหนด ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการส ารองอะไหล่ ผลการค านวฯหาหาปริมาณการ
สั่งซ้ือดว้ยวิธี EOQ แบบ Basical Model จะมีค่าใชจ่้ายในการ สั่งซ้ือต่อคร้ัง และค่าเสียโอกาสในการสั่งซ้ือ
น้อยกว่าการสั่งซ้ือแบบเก่าเน่ืองจากเป็นการสั่งซ้ือใน ปริมาณน้อยแต่มีจ านวนคร้ัง ของการสั่งซ้ือมากข้ึน 
และมีสินคา้ขาด Stock ในบางคร้ังส่วนตน้ทุนใน การสั่งซ้ือสินคา้และโอกาสในการสั่งซ้ือน้อยกว่าการ
สั่งซ้ือแบบเก่าเน่ืองจากเป็นการสั่งซ้ือในปริมาณนอ้ยแต่มีจ านวนคร้ังของการสั่งซ้ือมากข้ึนและมีสินคา้ขาด 
Stockในบางคร้ัง ส่วนตน้ทุน ในการสั่งซ้ือสินคา้ และค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บน้อยกว่าแบบเก่าเป็นผลจาก
ปริมาณสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ นอ้ยลง 

นึกรักษ ์หม่ืนชนานนัท ์(2551 : บทคดัยอ่) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอม เกลา้พระนครเหนือ
ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการ จดัการสินคา้คงคลงั การสั่งซ้ือ
สินคา้จากต่างประเทศ ท่ีในปริมาณมาก และมีสินคา้หลายชนิด ซ่ึงใน แต่ละชนิด มีความตอ้งการในปริมาณ
ท่ีต่างกนั และช่วงเวลาท่ีต่างกนั โดยในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มี วิธีการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ตอ้งทาการสั่งซ้ือเขา้
มาคร้ังละมาก ๆ เพื่อป้องกนัสินคา้ขาดสต็อก ท าใหมี้ ปริมาณสินคา้มาก ส่งผลใหต้น้ทุนสินคา้คงคลงัสูง ได้
ทาการศึกษาทฤษฎีการสั่งซ้ือแบบประหยดั (FOO) แบบ Basic Model มาใช้ในการค านวณหาปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ซ่ึงผลท่ีไดรั้บพบว่า ค่าใช้จ่ายนอ้ยกว่าการสั่งซ้ือแบบเก่า ประมาณ 1,440,000 บาท หรือ
ลดลง ประมาณ 24% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดเทียบกบัการใชว้ธีิการแบบเดิม 
 

6. วธิีการด าเนินงานวจิัย 
งานวิจยัน้ีมีการด าเนินการโดยเร่ิมจากการแบ่งกลุ่มสินคา้ตามหลกัการ ABC หลงัจากนั้นจึงท า

การประมาณตน้ทุนการจดัซ้ือและจดัเก็บ และน าตน้ทุนท่ีไดม้าท าการค านวณหา EOQ หลงัจากนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบตน้ทุนก่อนและหลงัการปรับปรุงโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

6.1 การจดักลุ่มสินคา้ ABC 
     ในขั้นตอนน้ีไดน้ าขอ้มูลปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ทั้งส้ิน 50 รายการ และน ามาค านวณหามูลค่าสินคา้ต่อปีเพื่อท าการจ าแนกประเภทวสัดุคงคลงั แบบ ABC ได ้
3 กลุ่ม คือ สินคา้กลุ่ม A, B และ C โดยแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ล าดบั SKUs ต้นทุน 
(บาท) 

ปริมาณส่ังซ้ือ/ปี มูลค่ารวมตั้งแต่เดือน 
ม.ค-ธ.ค.61 

สัดส่วน 
 

กลุ่ม 
สินค้า 

1 เตา้รับ เสียบขากลมแบน 100  798   79,800  9.70 A 
2 รางปลัก๊ไฟ 3 ช่อง 1 250  314   78,500  19.25 A 
3 หลอดไฟ LED 250  288   72,000  28.00 A 
4 เบรกเกอร์ พานาโซนิค 88  816   71,808  36.73 A 
5 หลอดไฟ LED ยาว  150   288   43,200  41.98% A 
6 หลอดไฟประหยดั  90   408   36,720  46.45% A 
7 Power contractor  55   576   31,680  50.30% A 
8 หลอดไฟ LED  100   288   28,800  53.80% A 
9 หลอด LED Compact  90   288   25,920  56.95% A 

10 หลอดไฟ LED Blue  75   288   21,600  59.58% A 

11 บาลาสม ์18w  7   2,822   19,754  61.98% A 
12 ฝา 6 ช่อง สีขาว  40   456   18,240  64.20% A 
13 INVENTER ยีห่้อ SEW  55   324   17,820  66.37% A 
14 คดัเอา2P 100A  35   444   15,540  68.26% A 
15 เคเบิ้ลไทร์สี ด า 12  25   586   14,650  70.04% A 
16 ผิดเรียบ ฝาทึบ  30   456   13,680  71.70% A 
17 สวิสเมจิก เก่า-ใหม ่  18   740   13,320  73.32% A 
18 สตาร์ทเตอร์ SYN  4   2,950   11,800  74.75% A 
19 ABB CA5-01 AUX1NC  25   456   11,400  76.14% A 
20 ABB A26-30-10 220V  25   456   11,400  77.53% A 
21 ABB CA5-01 AUX1NO  25   456   11,400  78.91% A 
22 สวิสกด THS-63 6ช่องกด  15   740   11,100  80.26% A 
23 สวิสกด XB7-EA31R  14   740   10,360  81.52% B 
24 สวิสกด XB7-EA42G  14   740   10,360  82.78% B 
25 หลอดใส 40,60,100 PL  15   684   10,260  84.03% B 
26 ฝา 1 ช่อง สีขาว WEG  14   720   10,080  85.25% B 
27 ท่อร้อยสายไฟ ท่อขาว   20   480   9,600  86.42% B 
28 สวิส WNG 5001 Panasonic  20   476   9,520  87.58% B 
29 สวิสกด(แบบไฟโชว)์  18   476   8,568  88.62% B 
30 ฝา 2 ช่อง สีขาว WEG  14   456   6,384  89.40% B 
31 เคเบิ้ลไทร์สี ด า 2"  10   586   5,860  90.11% B 
32 เคเบิ้ลไทร์สี ด า 8"  10   586   5,860  90.82% B 
33 เคเบิ้ลไทร์สี ด า 4"  10   586   5,860  91.53% B 
34 เคเบิ้ลไทร์สี ด า 6"  10   586   5,860  92.25% B 
35 ขั้วไฟ 32w  8   732   5,856  92.96% B 
36 ฝา 3 ช่อง สีขาว WEG  14   409   5,726  93.65% B 
37 ปลัก๊ตวัเมีย 3P+E16A   7   780   5,460  94.32% B 
38 ปลัก๊ตวัผู ้3P+E16A  7   780   5,460  94.98% B 
39 ปลัก๊สายตาหุ้มยาง  7   720   5,040  95.60% C 
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ล าดบั SKUs ต้นทุน 
(บาท) 

ปริมาณส่ังซ้ือ/ปี มูลค่ารวมตั้งแต่เดือน 
ม.ค-ธ.ค.61 

สัดส่วน 
 

กลุ่ม 
สินค้า 

40 ปลัก๊เมจิก เก่า-ใหม ่Panasonic  10   444   4,440  96.14% C 
41 ขั้วแป้น (ขาว)  9   468   4,212  96.65% C 
42 ปลัก๊ตวัเมีย 2P+E32A  5   780   3,900  97.12% C 
43 ปลัก๊ตวัผู ้2P+E16A   5   780   3,900  97.60% C 
44 ปลัก๊ไฟยาง NATIONAL  8   444   3,552  98.03% C 
45 สตาร์ทเตอร์ PL S-104  1   3,250   3,250  98.42% C 
46 ปลัก๊แยก  7   456   3,192  98.81% C 
47 หลอดใส 100w DAIH  10   288   2,880  99.16% C 
48 บาลาสม ์BTA 36w LW  5   468   2,340  99.45% C 
49 ขั้วไปศาล  5   468   2,340  99.73% C 
50 ขั้วห้อย (ขาว)  5   444   2,220  100.00% C 

 
6.2 การประมาณค่าตน้ทุนการจดัซ้ือและจดัเก็บ 

ในขั้นตอนน้ีจะท าการประมาณค่าต้นทุนการจดัซ้ือและการจดัเก็บสินค้าส าหรับสินค้า
ทั้งหมด 50 รายการ โดยแสดงตวัอยา่งการประมาณค่าส าหรับสินคา้เบรกเกอร์ ดงัต่อไปน้ี 

6.2.1 ค านวณหาพื้นท่ีจดัเก็บต่อตารางเมตร 
ค่าเช่าอาคารเดือนละ  5,500 บาท ( ปีละ 5,500 x 12 )  =  66,000 บาท 
บริเวณพื้นท่ีอาคาร 65 ตารางเมตร / 1ชั้น(อาคาร 2 ชั้น ) =  130 ตารางเมตร 
ดงันั้น ตน้ทุนการจดัเก็บของพื้นท่ี  66,000 / 130  =  508 บาท ตารางเมตร/ปี 

6.2.2 ตน้ทุนการสั่งซ้ือ (Ordering Cost) 
ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ = ตน้ทุนเอกสาร + ตน้ทุนค่าโทรศพัท ์+ ตน้ทุนค่าจา้งพนกังานจดัซ้ือ 
ตน้ทุนการสั่งซ้ือ     = 159 + 0.32+18 บาท / คร้ัง 
ดงันั้น รวมตน้ทุนในการสั่งซ้ือ = 177.32 บาท / คร้ัง 

6.3 การค านวณหาค่า VC 
ในขั้นตอนน้ีจะท าการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนซ่ึงควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.25 จึง

จะเหมาะสมท่ีจะใชว้ธีิการค านวณหาปริมาณสั่งซ้ือประหยดั โดยแสดงรายละเอียดค่า VC ส าหรับสินคา้กลุ่ม 
A ในตารางท่ี 2 
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ล าดบั รายการสินค้า กลุ่ม VC 
 

ความต้องการ 

1 เตา้รับ เสียบขากลมแบน 16A 250 v A 0.16 คงท่ี 

2 รางปลัก๊ไฟ 3 ช่อง 1 สวิส DT3118 3 A 0.21 คงท่ี 

3 หลอดไฟ LED  T8 16w Philips A 0.01 คงท่ี 

4 เบรกเกอร์ พานาโซนิค 30A A 0.16 คงท่ี 

5 หลอดไฟ LED ยาว  TU E T8 18w A 0.01 คงท่ี 

6 หลอดไฟประหยดั 2U MT 11w A 0.11 คงท่ี 

7 Power contractor 3RT 16-2BB42 A 0.09 คงท่ี 

8 หลอดไฟ LED  T8 8w Philips A 0.005 คงท่ี 

9 หลอด LED Compact U-Type 12.5 A 0.05 คงท่ี 

10 หลอดไฟ LED Blue 3-25w 230v A 0.005 คงท่ี 

11 บาลาสม ์18w " Philips" A 0.033 คงท่ี 

12 ฝา 6 ช่อง สีขาว WEG6806WK A 0.008 คงท่ี 

13 INVERTER ยีห่้อ SEW A 0 คงท่ี 

14 คดัเอา 2P 100A ตราชา้ง A 0.01 คงท่ี 

15 เคเบิ้ลไทร์สี ด า 12" A 0.03 คงท่ี 

16 ผิดเรียบ ฝาทึบ 2*4 Panasonic A 0 คงท่ี 

17 สวิสเมจิก เก่า-ใหม ่Panasonic A 0.13 คงท่ี 

18 สตาร์ทเตอร์ SYN A 0.11 คงท่ี 

19 ABB CA5-01 AUX1NC A 0.02 คงท่ี 

20 ABB A26-30-10 220V A 0.04 คงท่ี 

21 ABB CA5-01 AUX1NO A 0.04 คงท่ี 

22 สวิสกด THS-63 6ช่องกด A 0.003 คงท่ี 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าสินคา้ประเภท A ทั้งหมด มีค่า VC น้อยกว่า 0.25 จึงสามารถท่ีจะ

ค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือประหยดั รายละเอียดแสดงในหวัขอ้ท่ี 6.4  
6.4 การค านวณปริมาณการสั่งซ้ือประหยดั  

ในหวัขอ้น้ีจะแสดงตวัอยา่งการค านวณค่า EOQ ส าหรับสินคา้เบรกเกอร์ พานาโซนิค โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

การค านวณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดั (Economic Order Quantity: EOQ) 
ยกตวัอยา่ง การค านวณ EOQ* ของสินคา้ : เบรกเกอร์ พานาโซนิค 30A BS1130YT 
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D  = ความตอ้งการสินคา้ในเวลา 1 ปี               = 4,800     ช้ิน 
S  = ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง                  = 80.84     บาท 
C  = ตน้ทุนของสินคา้ต่อหน่วย                       = 1,765     บาท 
H  = ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้               = 0.91%  ปี 

 

EOQ       = √
2(4,800)𝑥(80.84)

(1,765)(0.91)
           

 
ปริมาณการสั่งซ้ือ             =  219.72  / คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีสั่ง                =  21.85  / คร้ัง 

 
6.5 การหาจุดสั่งซ้ือ (Reorder Point: ROP) 
จุดสั่งซ้ือสินคา้ ( Reorder Point ) เป็นจุดท่ีบอกถึงปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีอยูใ่นระบบท่ีท าใหต้อ้ง

มีการสั่งซ้ือสินคา้หลงัจากหาค่า EOQ ไดแ้ลว้ โดยค านวณหาค่า ROP จากสูตร 
ROP     = (d x LT) + SS 
จุดสั่งซ้ือ  (Reorder Point)          = (d) (L) 
ตัวอย่างหาค่า ROP ของสินคา้  : สายไฟ THW 1x6.0 SQ.MM 100M 
d = 4,800 / 317               = 15.14 ตวัต่อวนั  
L = 3 วนั 
ดงันั้น ค านวณจุดสั่งซ้ือ  = 15.14 ตวัต่อวนั x 3 วนั   =     45.42  ตวั 
สินคา้คงคลงัส ารอง(คิดท่ี 7 วนั) = 15.14 ตวัต่อวนั x 7 วนั   =     105.98  ตวั 
การค านวณปริมาณสินคา้คงคลงัสูงสุด = 45.42 + 105.98             =     151.40  ตวั 
โดยใชห้ลกัการเดียวกนัตามหัวขอ้ 6.2 ถึง 6.5 กบัสินคา้ทั้งหมด 50 รายการ และท าการค านวณ

เปรียบเทียบตน้ทุนรวมก่อนและหลงัปรับปรุง ผลการเปรียบเทียบตน้ทุนแสดงในหวัขอ้ถดัไป  
 

7 สรุปผลการวจิยั 
จากการประยกุตใ์ช ้หลกัการ ABC จดักลุ่มสินคา้ประกอบกบัการสั่งซ้ือสินคา้ตามปริมาณสั่งซ้ือ

ประหยดัและจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ทั้งหมด 50 รายการ จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั
โดยรวมมีค่าลดลงดงัแสดงในผลการเปรียบเทียบตน้ทุนรวมก่อนและหลงัปรับปรุงแสดงดงัตารางท่ี 3   
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ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบตน้ทุนรวมของสินคา้ 50 รายการ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง รวม 

ตน้ทุนการเก็บรักษา 31,400 12,150.39 19,249.61 
ตน้ทุนการสัง่ซ้ือ 8,866 1,965.26 6,900.74 
ตน้ทุนรวม 40,266 14,115.65 26,150.35 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบแสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนในการเก็บรักษาลดได ้19,249.61 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 61% และตน้ทุนการสั่งซ้ือทั้งหมดลดได ้6,900.74 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.83% และสามารถ
ลดตน้ทุนรวมทั้งหมดได ้26,150.35 คิดเป็นร้อยละ 64.94%  

ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัน้ีเน่ืองจากตวัสินคา้คงคลงัมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา จึงส่งผล
ให้การใช้ทฤษฎี ดงักล่าวอาจจะส่งผลให้เกิดการคลาดเคล่ือน ดงันั้นจึงควรมีการตรวจสอบปริมาณการใช้
สินคา้ หรือ ตรวจสอบความเคล่ือนไหวของสินคา้ในแต่ละประเภทอย่างสม ่าเสมอ จึงจะท าให้เกิดการ
พยากรณ์ท่ี แม่นย  าและเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนและส่งผลก าไรไดม้ากข้ึน และ
ส่งผล ให้การจดัเก็บสินคา้คงคลงัให้มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใชง้านและ ลดปัญหาสินคา้ขาดมือ หรือขาด 
สตอ๊กไดแ้ละยงัลดปัญหาค่าจดัเก็บสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงไดอี้กดว้ยทางหน่ึง 
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