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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอการปรับปรุ งระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปริ มาณ
วัตถุดิบคงคลังและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจาก บริ ษทั กรณี ศึกษากาลังประสบปั ญหาวัตถุดิบคงคลังที่มีมาก
เกินความจาเป็ น เพราะ มีการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบไม่เหมาะสมกับปริ มาณความต้องการใช้จริ ง โดยสามารถเห็นได้
จากสัดส่ วนการใช้วตั ถุดิบซึ่ งมีเพียง 11.37 % ของปริ มาณที่สั่งซื้ อ และวัตถุดิบบางรายการมีระยะเวลา Turn
Over นานถึง 50 เดือน
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยทาการคานวณหาปริ มาณสิ นค้า
ปลอดภัย (Safety Stock) รวมถึง การคานวณจุดสั่งซื้ อ ROP ( ReOrder Point ) ที่เหมาะสม โดยสามารถสรุ ป
จุดสัง่ ซื้ อ (หน่วยเป็ นกรัม) ที่เหมาะสมของสิ นค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็ ว 10 รายการ ดังนี้ 1) CK-5001(70.75)
2) CL-5004 (87.71) 3) CL-5043 (88.53) 4) CP-5008 (194.74) 5) CP-5017 (101.64) 6) CP-5021 (166.87) 7)
CP-5033 (55.97) 8) CP-5035 (97.53) 9) CS-5003 (102.24)10) CS-5007 (260.40) หลังจากท าการปรั บปรุ ง
แล้ว พบว่า วัตถุดิบคงคลังมีมูลค่าลดลงเป็ นจานวนเงิน 154,535 บาท คิดเป็ น 26% ในระยะเวลา 3 เดือน

ABSTRACT
This research presents a framework to improve inventory management by focusing on raw
material inventory and related costs reduction. Due to the fact that the case study company is facing with
overstocking of raw material inventory problem originated from unaligned purchasing order quantity with
the real usage quantity. As evidence shown that some raw materials has usage rate of only %11.37 and
some item has turnover rate of 50 months.

1 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์หลัก
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Regarding to aforementioned problems, the researcher presents a solution approach by
calculating appropriate safety stock and reorder point for 10 fast moving items. The calculation results of
reorder point (unit in grams.) are denoted as; 1) CK-5001(70.75), 2) CL-5004 (87.71), 3) CL-5043 (88.53),
4) CP-5008 (194.74), 5) CP-5017 (101.64), 6) CP-5021 (166.87), 7) CP-5033 (55.97), 8) CP-5035 (97.53),
9) CS-5003 (102.24), and 10) CS-5007 (260.40). Finally the cost comparison between before and after
implementation shown that the raw material value after implementation is equal to 154,535 Baht or equal
to 26% in 3 months period.

1.บทนา
ในการประกอบธุ รกิจให้อยูร่ อดอย่างยัง่ ยืน ต้นทุนในการดาเนินงานถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่าง
ยิ่ง โดยทุกองค์กรได้มุ่งเน้นที่จะลดต้นทุนการผลิตสิ นค้า ซึ่ งการจัดการสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพถือว่า
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการลดต้นทุน เนื่ องจาก การมีปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่พอดี ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกิ นไป
ย่อมทาให้ลดปั ญหาค่าใช้จ่ายหลายๆด้าน ตัวอย่างเช่น การหมดอายุของวัตถุดิบ ต้นทุนเสี ยโอกาสที่ต่า ความ
เสี ยหายของตัววัตถุดิบ ปั ญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตสิ นค้า และอื่นๆ
ในการดาเนิ น งานธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ อุ ตสาหกรรมเครื่ องส าอาง ก็ มี จุดมุ่ ง หมายเช่ น เดี ย วกัน กับ
อุตสาหกรรมประเภทอื่น คือ การมุ่งเน้นที่จะลดต้นทุนการผลิตเพื่ออยูร่ อดในการแข่งขัน บริ ษทั กรณี ศึกษา
เป็ นโรงงานผลิตเครื่ องสาอางรายใหญ่ของประเทศไทย แต่กาลังประสบปั ญหาต้นทุนการจัดการวัตถุดิบคง
คลังที่ สูง เนื่ องมาจากว่า วัตถุ ดิบ (Raw Material) ที่ มีมากเกิ นความจาเป็ น เพราะ มี การสั่งซื้ อวัตถุ ดิบ ไม่
เหมาะสมกับปริ มาณความต้องการใช้จริ ง ดังแสดงดังตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1 คือ ปริ มาณวัตถุดิบคงคลังมี
มากถึง 40% ของยอดขายสิ นค้าโดยประมาณ ซึ่ งมากเกินระดับที่บริ ษทั กรณี ศึกษาตั้งเป้ าไว้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงปริ มาณวัตถุดิบคงคลังต่อยอดขายเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561

ภาพที่ 1 กราฟแสดงมูลค่าสิ นค้าคงคลังต่อยอดขายเดือน เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2561
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2. วัตถุประสงค์ งานวิจัย
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะปรับปรุ งการจัดการสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั กรณี ศึกษาเพื่อลด
ต้นทุนการจัดการสิ นค้าคงคลังและลดปริ มาณวัตถุดิบคงคลังที่มากเกินความจาเป็ น

3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ภสั สรา ปั ญโญรัฐโรจน์ (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสม
กรณี ศึกษาบริ ษทั ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า กล่าวว่าผลการเปรี ยบเทียบต้นทุนการสั่งซื้ อจากเดิมมีตน้ ทุน
รวมเท่ากับ 3,314,648.93 บาท เทียบกับการการสั่งซื้ อแบบประหยัด (EOQ) มีตน้ ทุนรวมเท่ากับ 2,404,148.24
บาท ทาให้ประหยัดได้ถึง 910,500.69 บาทต่อปี
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ ร่ วมสมัคร (2553) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพยากรณ์และการหา ปริ มาณการ
สั่งซื้ อที่เหมาะสมเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวัสดุซีเมนต์ ทดแทนไม้ เพื่อเป็ นการ
กาหนดปริ มาณการสัง่ ซื้ อที่เหมาะสม
ชิดชเนตร ศักดิ์โพธา (2550) ทาการศึกษาเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสิ นค้าคงคลังของ
ร้านค้าอะไหล่รถยนต์ โดยทาการหาปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าที่เหมาะสม โดยพบว่า ในกลุ่มสิ นค้า A จากการ
คานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสมแบบใหม่มีตน้ ทุนรวมเท่ากับ 643,644.82 บาท โดยเมื่อเทียบกับการ
สั่งซื้ อสิ นค้าแบบเดิม ซึ่ งมีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 714,946.68 บาท พบว่าการสั่งซื้ อแบบใหม่ทาให้กิจการได้รับ
ผลประโยชน์จากการสั่งซื้ อที่ประหยัดเท่ากับ 71,301.86 บาท หรื อประมาณ 10% ของการสั่งซื้ อสิ นค้ากลุ่ม
A

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
4.1 ศึกษาข้อมูลวัตถุดิบคงคลังและการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
4.2 ทาการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบคงคลังตามลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
4.3 ทาการคานวณปริ มาณสิ นค้าปลอดภัย (Safety Stock) และ จุดสัง่ ซื้ อที่เหมาะสม
4.4 ทาการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังปรับปรุ ง

5. ผลการวิจัย
ในหัวข้อนี้ จะอธิ บายถึ งผลของการวิจยั โดยเริ่ มต้นจากผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มวัตถุ ดิบคงคลัง
ตามลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ ต่อมาคือผลจากการคานวณปริ มาณสิ นค้าปลอดภัย (Safety Stock)
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และ จุ ดสั่งซื้ อที่ เหมาะสม และสุ ดท้ายผลจากการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังปรั บปรุ งตามลาดับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ผลจากการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบคงคลัง
วัตถุ ดิบคงคลังทั้งหมด ณ เดื อน กันยายน 2561 มี ท้ งั สิ้ น 416 รายการ น้ าหนักรวม 11,802
กิ โลกรั ม มู ล ค่ า รวมทั้ง สิ้ นจานวน 5,899,662 บาท โดยท าการแบ่ ง กลุ่ ม จากการเคลื่ อนไหวของวัต ถุ ดิ บ
ออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
5.1.1 วัตถุดิบที่มีการเคลื่อนไหวเร็ ว (Fast Moving) โดยกาหนดให้เป็ นวัตถุ ดิบที่มีรอบการ
เคลื่อนไหวในแต่ละเดือนเท่ากับ 0.5 - 1 รอบการสั่งซื้ อ
5.1.2 วัตถุดิบที่มีการเคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) โดยกาหนดให้เป็ นวัตถุ ดิบที่มีรอบการ
เคลื่อนไหวในแต่ละเดือนเท่ากับ 0.1 – 0.4 รอบการสั่งซื้ อ
5.1.3 วัต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว (Dead Stock) เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวใน
ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
ตารางที่ 2 แบ่งกลุ่มจากการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
กลุ่มวัตถุดิบ

จานวนรายการ

น้ าหนักรวม (KG)

มูลค่า(บาท)

Fast Moving
Slow Moving
Dead Stock

123
195
98

4,146.83
6,179.07
1,476.93

1,734,333.62
2,618,398.22
1,546,930.16

5.2 ผลจากการคานวณปริ มาณสิ นค้าปลอดภัย (Safety Stock) และ จุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม
ในขั้นตอนนี้ ได้นารายการวัตถุดิบในกลุ่มที่มีการเคลื่ อนไหวเร็ ว ซึ่ งมีท้ งั หมด 10 รายการมา
ทาการคานวณปริ ม าณสิ นค้า ปลอดภัย (Safety Stock) และ จุ ดสั่ ง ซื้ อที่ เหมาะสม โดยจาการศึ กษาข้อมูล
เบื้องต้นพบว่า วัตถุดิบทั้ง 10 รายการมีการสั่งซื้ อที่มากเกินความจาเป็ น และไม่สอดคล้องกับปริ มาณการใช้
จริ ง โดยจะเห็นได้จากรายละเอียดตามตารางที่ 3 และ ภาพที่ 2

1370

6

ตารางที่ 3 ตารางแสดงปริ มาณมูลค่าและสัดส่ วนปริ มาณการใช้วตั ถุดิบก่อนการปรับปรุ ง

6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
CS-5007 CP-5008 CP-5021 CS-5003 CL-5004 CP-5033 CP-5035 CL-5043 CP-5017 CK-5001

Average usage / month (g.)

ปริมาณสั่งซื้อก่อนการแก้ ไข (g.)

ภาพที่ 2 แผนภูมิเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้และการซื้ อวัตถุดิบ
1371

7

จากตารางที่ 3 และภาพที่ 2 จะเห็ น ได้ว่ า ปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ และปริ ม าณการใช้ว ตั ถุ ดิ บ ไม่
เหมาะสมกันโดยในบางรายการต้องใช้เวลา 1-2 ปี จึ งจะใช้หมดรวมแล้วทั้ง 10 รายการมีปริ มาณคงคลัง
จานวน 14,151.13 กรัม และเนื่ องจากเป็ นวัตถุดิบในกลุ่มสารออกฤทธิ์ สาคัญ (Active) ซึ่ งมีราคาค่อนข้างสู ง
แล้วนั้นทาให้มีมูลค่าคงคลังสู งถึง 593,058.77 บาท หรื อเทียบเป็ นสัดส่ วนปริ มาณการใช้เท่ากับ 11.37% ของ
วัตถุดิบที่ซ้ื อมาทั้งหมด
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จึ งนาสิ นค้าทั้ง 10 รายการมาคานวณปริ มาณสิ นค้าปลอดภัย (Safety Stock)
และ จุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม โดยผลการคานวณแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการคานวณปริ มาณสิ นค้าปลอดภัย (Safety Stock) และ จุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม
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จากตารางที่ 4 มีขอ้ มูลและสู ตรการคานวณดังนี้
ข้อมูลส่ วนที่ 1 เป็ นรหัสและชื่อของวัตถุดิบกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวเร็ ว (Fast Moving) และมีมูลค่าสู งที่สุด
จานวน 10 รายการ
ข้อมูลส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลสถิติแสดงปริ มาณการใช้วตั ถุดิบในแต่ละเดือนโดยมีหน่วยเป็ นกรัม (gram)
ข้อมูลส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลการคานวณปริ มาณสิ นค้าปลอดภัย (Safety Stock) และ จุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม โดย
มีรายละเอียดในการคานวณ ดังต่อไปนี้
 ค่า Average เป็ นการหาค่าเฉลี่ยของปริ มาณการใช้วตั ถุดิบตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2561
715.45

AVERAGE =
10
= 71.545
 ค่า Safety Factor เป็ นค่าระดับความสาคัญในการให้บริ การ จะขึ้นอยูก่ บั นโยบายของแต่ละองค์กร
โดยในที่ น้ ี ท างผูบ้ ริ หารได้ต้ งั ไว้ตามระดับ Service Level อยู่ที่ 95% จึ ง ท าให้มี ค่ า Safety Factor
เท่ากับ 1.65
 ค่า LT เป็ นข้อมู ลช่ วงเวลานา (Lead Time) ในการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกเอกสาร
สั่งซื้ อจนถึ งผูข้ าย (Supplier) มาส่ งสิ นค้า โดยคานวณได้ดงั นี้ ผูข้ ายมีระยะเวลาในการส่ งสิ นค้า 7
วัน แล้วจึงนามาหารจานวนวันใน 1เดือนจะมีค่าเท่ากับ 0.23 เดือน
LT =
7

ระยะเวลาสิ นค้ามาถึง
30 วัน

=
30
= 0.23
 ค่า SS เป็ นการคานวณหาปริ มาณสต๊อกปลอดภัย (Safety Stock) โดยคานวณได้ดงั นี้
SS = 𝑍√𝐿𝑇 𝜎

𝑑

=1.65 x √0.23 × 75.06
= 59.39
 ค่าจุดสั่งซื้ อเป็ นการคานวณหาจุดสั่งซื้ อ (Reorder Point) โดยคานวณได้ดงั นี้
จุดสั่งซื้ อ = (Average x LT) + SS
= (71.55 x 0.23) + 59.39
= 75.85
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 ค่า Stdv. เป็ นการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคานวณได้จากสู ตรดังนี้
Stdv. = √

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )

𝑛−1

 ค่า Max Stock เป็ นการหาปริ มาณวัตถุดิบที่สามารถคงคลังได้มากที่สุด โดยคานวณได้ดงั นี้ .
Max Stock* = Average + Stdv
= 71.55 + 75.06
= 146.60
*หมายเหตุ : ค่า Max Stock เป็ นค่าที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้นเองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสาหรับการใช้งานกับบริ ษทั กรณี ศึกษา

 ค่าปริ มาณสั่งซื้ อ เป็ นการหาปริ มาณที่เหมาะสมในการขอซื้ อและสั่งซื้ อวัตถุดิบโดยคานวณได้ดงั นี้
จากการนาค่า Max Stock ลบ ค่าจุดสั่งซื้ อ
ปริ มาณสั่งซื้ อ = Max Stock - จุดสั่งซื้ อ
= 146.60 – 75.85
= 70.75
5.3 ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุ ง
ตารางที่ 5 แสดงปริ มาณวัตถุดิบคงคลังก่อนปรับปรุ ง ซึ่ งมีปริ มาณเท่ากับ 14,151.13 กรัม คิดเป็ น
มู ล ค่ า รวมทั้ง สิ้ น 593,058.77 บาท แต่ เ มื่ อ ท าการปรั บ ปรุ ง พบว่า มี ป ริ ม าณวัต ถุ ดิ บ คงคลัง ลดลงเหลื อ
11,062.98 กรัม หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 438,523.77 บาท ดังแสดงตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ปริ มาณมูลค่าและสัดส่ วนปริ มาณการใช้วตั ถุดิบก่อนการปรับปรุ ง
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ตารางที่ 6 ปริ มาณมูลค่าและสัดส่ วนปริ มาณการใช้วตั ถุดิบหลังการปรับปรุ ง

สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุ งแสดงดังรายละเอียดดังตารางที่ 7 และ ภาพที่ 3 และ 4
ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุ ง
หัวข้ อชี้วดั
น้ าหนักรวม (กรัม)
มูลค่า (บาท)
สัดส่ วนปริ มาณการใช้
(ร้อยละ)

ก่ อนการปรับปรุ ง
14,151.13

หลังการปรับปรุ ง
11,062.98

ผลการปรับปรุ ง
ลดลง 3,088.15 กรัม

593,058.77

438,523.77

ลดลง 154,535 บาท

11.37

54.06

เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.69
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ปริ มาณการสัง่ ซื้อหลังการปรับปรุ ง

Avr Usage / month

ภาพที่ 3 กราฟแสดงสัดส่ วนเปรี ยบเทียบการใช้และการซื้ อวัตถุดิบหลังการปรับปรุ ง
เปรี ยบเทียบมูลค่า
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
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ก่อนการปรับปรุ ง

หลังการปรับปรุ ง

ภาพที่ 4 กราฟเปรี ยบเทียบมูลค่าวัตถุดิบก่อนและหลังการปรับปรุ ง

1376

12

6. สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากผลการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุ ง พบว่า มูลค่าวัตถุดิบคงคลังก่อนปรับปรุ งมี
มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 593,098.77 บาท ในขณะที่หลังปรับปรุ งมีมูลค่าลดลงเท่ากับ 438,523.77 บาท หรื อลดลง
คิดเป็ นมูลค่า 154,535 บาท นอกจากนี้ปริ มาณสัง่ ซื้ อหลังปรับปรุ งมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับก่อนปรับปรุ ง แสดง
ดังตารางที่ 8 รวมถึงมูลค่าวัตถุดิบคงคลังที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ องในระยะเวลา 3 เดือน ดังแสดงใน
ภาพที่ 5
ตารางที่ 8 ตารางเปรี ยบเทียบปริ มาณการสั่งซื้ อก่อนและหลังการปรับปรุ ง
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงมูลค่าสิ นค้าคงคลังรวมต่อยอดขายเดือน เมษายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561
เนื่ องจากงานวิจยั นี้ มีการเก็บข้อมูลเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องสาอางเพียง
บริ ษทั เดียว ดังนั้นถ้ามีการนางานวิจยั ไปต่อยอดจาเป็ นที่จะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่นาไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ
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