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บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการ

วัตถุดิบคงคลัง  โดยการก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสมและหาจุดสั่งซ้ือที่เหมาะสมเพ่ือลด

ต้นทุนรวมสินค้าคงคลัง ในการวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาข้อมูลจากคลังสินค้าประเภท Raw Material 

ST-04 โดยใช้ข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563 งานวิจัยน้ีเร่ิมต้นด้วยการใช้

เทคนิค ABC ในการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้า จากน้ันท าการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือที่

เหมาะสม โดยใช้เทคนิค EOQ และวิธีค านวณหาจุดสั่งซ้ือใหม่ ROP และก าหนดจุดต ่าสุดที่

ยอมรับได้ (Min) และระดับสินค้าคงคลังสุงสุด (Max) ผลการวิจัยพบว่าการใช้เทคนิค EOQ 

และการก าหนดค่า Max – Min ใหม่น้ันสามารถลดต้นทุนในการสั่งซ้ือ และต้นทุนในการจัดเกบ็

รักษาสินค้าได้  ซ่ึงจากการวิจัยพบว่าการแบ่งกลุ่มสินค้าด้วยการวิเคราะห์ ABC มีสินค้ากลุ่ม A 

ทั้งหมด 5 รายการ และทั้ง 5 รายการ สามารถลดต้นทุนในการสั่งซ้ือ และต้นทุนในการจัดเกบ็

รักษาสินค้าได้ทุกรายการ จากผลการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการวิจัยพบว่า การใช้

เทคนิค EOQ เพ่ือหาค่าปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสมบริษัทจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั

สินค้าคงคลังได้เป็นจ านวน 262,016.34 บาท/ปี และ เมื่อเปรียบเทียบการก าหนดค่า Max –  

Min ใหม่  บริษัทจะสามารถประหยัดได้ 284,399.86 บาท/ปี จึงสามารถสรุปได้ว่า วิธีการ

ก าหนดค่า Max – Min ใหม่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการลดต้นทุนในการสั่งซ้ือ และต้นทุนใน

การจัดเกบ็รักษาสนิค้าของบริษัทในกรณีศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study the problem and find solution the inventory 

management by determining the suitable economic order quantity and find the suitable reorder 

point to reduce the total inventory. This research studied the data from Raw Material ST-04 

using the data during January – December 2020. The research started from the use of ABC 

technique in categorizing the goods then calculated the suitable economic order quantity with 

EOQ technique and ROP for the reordering point. Then determine the acceptable lowest point 

(min) and the highest inventory level (max). The result found that using EOQ to determine 



 

 

Maxx-Min level was able to reduce the cost of order quantity and goods storing. In the 

categorization using ABC technique, there were 5 items in group A and all of them were able 

to reduce the cost of order quantity and goods storing. From the result comparing before and 

after research found that EOQ technique in order to find the suitable economic order quantity 

helped save cost related to inventory 262,016.34 per year. When compared with new Max 

– Min determination, the company was able to save 284,399.86 THB per year. Therefore, 

it can be concluded that new Max – Min determination method was the best way to reduce 

the cost of order quantity and goods storing in this case study.    

 

1. บทน า 

 บริษัท กรณีศึกษา เป็นบริษัทเอกชน ท าธุรกจิเกี่ยวกบังานซ่อมอะไหล่ และอุปกรณ์ ที่

จ าเป็นของเคร่ืองแกส๊เทอไบน์ ที่ใช้กับโรงไฟฟ้า ให้กับทางภาครัฐ และ เอกชน โดยมีคู่ค้า ทั้งใน

ประเทศ และ ต่างประเทศ เป็นจ านวนมาก ช้ินส่วนอะไหล่แก๊สเทอไบน์ได้รับการซ่อม เป็นที่

ยอมรับจากลูกค้า ซ่ึงในปัจจุบันการแข่งขัน ภาคธุรกิจน้ีเร่ิมมีมากข้ึน สิ่งส าคัญที่สุดของการท า

ธุรกจิ คือ ทางด้านราคา ซ่ึงเป็นอกีปัจจัยหน่ึงที่ท  าให้ภาคธุรกจิสามารถอยู่รอดได้ หากเราตระหนัก 

ด้านบริหารการจัดการโลจิสติกส ์ถือเป็นส่วนประกอบหน่ึงของธุรกจิ เช่น การจัดเกบ็สนิค้าคงคลัง 

เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น ซ่ึงปัญหาที่พบเบ้ืองต้น พบว่า ทางแผนกวิศวกรรม และแผนก

คลังสินค้า ไม่ทราบจุดประสงค์การบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างชัดเจน จึงท าให้เกิดการ

ค้นคว้า และ การท าวิจัยเล่มน้ี 

 จากการศึกษา ค้นคว้าและตรวจสอบข้อมูล จะเหน็ได้ว่าสภาพปัญหาที่ส าคัญในบริษัท 

ซ่ึงสามารถน ามาลดต้นทุนได้ คือ การบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึง

สถานการณ์ปัจจุบัน ทางแผนกวิศวกรรม และแผนกคลังสินค้า ไม่ทราบจุดประสงค์การบริหาร

จัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างชัดเจน จึงท าให้ก าหนดจุดต ่าสุดและสุงสุด (Min – Max) ไม่มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจุบัน การก าหนดจุดต ่าสุดและสุงสุด (Min – Max) มาจากการคาดการณ์ 

การเดา และ รวมถึงไม่ทราบถึงความส าคัญของวัตถุดิบคงคลัง ที่จะสั่งมาเกบ็ไว้ภายในคลัง ซ่ึง

สินค้าเหล่าน้ีล้วนเป็นต้นทุนที่ต้องแบกรับจากการที่ภายในคลังมีจ านวนปริมาณสินค้ามากเกิน

ความต้องการ ซ่ึงค่าเงินเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกบัต้นทุนของทางบริษัท  

 งานวิจัยน้ีสนใจการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสามารถ

ควบคุมสนิค้าในคลัง ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าให้เพียงพอ และ ทนัเวลา ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

 

 



 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง 

 2.2 เพ่ือก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือสนิค้าได้อย่างเหมาะสม 

 

3. ขอบเขตของงานวิจยั 

 3.1 ศึกษาการจัดการสนิค้าคงคลัง ภายใน บริษัท กรณีศึกษา จ ากดั 

 3.2 ศึกษาเฉพาะสนิค้าคลัง Raw Material ST-04 

 3.3 ข้อมูลที่น ามาในการวิเคราะห์ อยู่ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม ปี 2562 

  

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั  

      4.1 หาจุดสั่งซ้ือใหม่ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสมและสร้างนโยบายการจัดเกบ็ 

วัตถุดิบคงคลังโดยใช้ปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัด รวมถึงการหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point, 

ROP) และการหาสินค้าคงคลังสูงสุดและต ่าสุด (Max – Min) เพ่ือช่วยให้ฝ่ายบริหารธุรกิจ

ตัดสนิใจได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 4.2 สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงต้นทุนเหล่าน้ันเป็นต้นทุนที่ต้อง

แบกรับ ซ่ึงจ านวนเงินเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับต้นทุนของทางบริษัท น้ันก็หมายถึงความอยู่รอดของ

บริษัท 

 

5. ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5.1  ทฤษฎี 

 5.1.1 การจัดการสนิค้าโดยระบบจ าแนกสนิค้าคงคลังเป็นหมวด ABC  

  การจัดแบ่งของคลังสินค้าคงคลังโดยระบบ ABC เป็นวิธีการจัดกลุ่มสินค้าคง

คลังโดยแบ่งสนิค้าคงคลังออกเป็น 3 กลุ่ม ตามมูลค่าการใช้งานต่อปีซ่ึงวิธน้ีีอาศัยหลักการของพา

เรโต (Pareto) หรือหลักการ 80/20 ซ่ึงมุ่งให้ความส าคัญในสินค้าจ านวนน้อยแต่มูลค่ามาก 

สามารถแสดงความสมัพันธข์องมูลค่า และปริมาณของสนิค้า  

  วัสดุสินค้าคงคลังกลุ่มประเภท A มีปริมาณ 15 % ของรายการวัสดุคงเหลือ

ทั้งหมด และมีมูลค่าสงูสดุประมาณ 70 -80 % ของมูลค่าวัสดุสนิค้าคงคลังทั้งหมด 

  วัสดุสินค้าคงคลังกลุ่มประเภท B มีปริมาณ 30 % ของรายการวัสดุคงเหลือ

ทั้งหมด และมีมูลค่าสงูสดุประมาณ 15 - 25 % ของมูลค่าวัสดุสนิค้าคงคลังทั้งหมด 

  วัสดุสินค้าคงคลังกลุ่มประเภท C มีปริมาณ 55 % ของรายการวัสดุคงเหลือ

ทั้งหมด และมีมูลค่าสงูสดุประมาณ 5 % ของมูลค่าวัสดุสนิค้าคงคลังทั้งหมด 

 

 



 

 

 5.1.2 การก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม 

 ปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด ( Economic Order Quantity : EOQ) เป็นจุดที่

ต้นทุนการเกบ็รักษาและต้นทุนการสั่งซ้ือมีค่าเท่ากัน และต้นทุนวัสดุคงคลังทั้งหมดมีค่าต ่าสุด ซ่ึง

เป็นจ านวนคงที่ของปริมาณในค าสั่งซ้ือและอยู่ในนโยบายของจุดสั่งซ้ือ (Order Point Policies) 

เ ป็นเทคนิคที่ นิยมที่ ใ ช้มากที่ สุด เ น่ืองจากสามารถท าความเ ข้าใจและน าไปใช้ไ ด้ ง่ าย  

การหาขนาดการสั่งซ้ือประหยัด (EOQ) และต้นทุนรวม (TC)  จะท าได้จาก 
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 EOQ คือ ขนาดการสั่งซ้ือต่อคร้ังที่ประหยัด (Q*) 

TC คือ ต้นทุนสนิค้าคงคลังโดยรวม(บาท) 

D คือ  อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปี (หน่วย) 

Co คือ  ต้นทุนการสั่งซ้ือ หรือต้นทุนการตั้งเคร่ืองจักรใหม่ต่อคร้ัง    (บาท) 

Cc  คือ  ต้นทุนการเกบ็รักษาต่อหน่วยต่อปี (บาท) 

Q คือ  ปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ัง (หน่วย) 

ต้นทุนการสั่งซ้ือต่อปี   =  ⌊
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จ านวนการสั่งซ้ือต่อปี   =  
D
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รอบเวลาการสั่งซ้ือ   =  
D

Q∗ 

  

ถ้าต้องการต้นทุนรวมที่ต ่าสุด จ านวนสั่งซ้ือต่อปี หรือรอบเวลาการสั่งซ้ือที่จะสามารถประหยัดได้

มากที่สุด ให้แทน Q ด้วย EOQ หรือ Q* ที่ค านวณได้ 

              5.1.3 จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) 

 ในการจัดซ้ือสนิค้าคงคลัง เวลากเ็ป็นปัจจัยที่ส าคัญตัวหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ถ้าระบบการควบคุมสนิค้าคงคลังของกิจการเป็นแบบต่อเน่ืองจะสามารถก าหนดที่จะสั่งซ้ือใหม่ได้

เมื่อพบว่าสินค้าคงคลังลดเหลือระดับหน่ึงกจ็ะซ้ือของมาใหม่ในปริมาณคงที่เท่ากับปริมาณการ

สั่งซ้ือที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงเรียกว่า Fixed Order Quantity System จุดสั่งซ้ือใหม่น้ันมีความสัมพันธแ์ปร

ตามตัวแปร 2 ตัว คือ อตัราความต้องการใช้สนิค้าคงคลังและรอบเวลาในการสั่งซ้ือ (Lead Time) 

ภายใต้สภาวการณ์ 4 แบบดังต่อไปนี้  



 

 

 - จุดสั่ ง ซ้ือใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และรอบเวลาคงที่ 

 - จุดสั่งซ้ือใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่ 

 - จุดสั่ ง ซ้ือในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่ และรอบเวลาแปรผัน    

 - จุดสั่งซ้ือใหม่ในอตัราความต้องการสนิค้าแปรผันและรอบเวลาแปรผัน 

 ซ่ึงงานวิจัยน้ีอยู่ภายใต้สภาวการณ์ แบบจุดสั่งซ้ือใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคง

คลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่ เป็นสภาวะที่อาจเกิดของขาดมือได้ เพราะว่าอัตราการใช้หรือ

ความต้องการสินค้าคงคลังไม่สม ่าเสมอ จึงต้องมีการเกบ็สินค้าคงคลังเผื่อขาดมือ (Cycle-

Service Level) ซ่ึงจะเป็นโอกาสที่ไม่มีของขาดมือ 

จุดสั่งซ้ือใหม่   =  (d ∗ x L) + z√L(δd) 

d*   คือ    อตัราความต้องการสนิค้าโดยเฉล่ีย 

 L  คือ รอบเวลาคงที่ 

Z     คือ    ค่าระดับความเช่ือมั่นว่าจะมีสนิค้าเพียงพอต่อความต้องการ  

    ตามนโยบายบริษัท กรณีศึกษา เลือกใช้ Z ที่ 95% 

           δd     คือ     ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราความต้องการสนิค้า 

 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ชนินทร์ คุณรักษา (2541) ได้ศึกษาระบบพัสดุคงคลังส าหรับอะไหล่ซ่อมบ ารุง ณ 

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งหน่ึงโดยมีการจ าแนกกลุ่มโดยใช้เทคนิค ABC ในการแยกอะไหล่

ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความส าคัญ โดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้และมูลค่าการใช้และในงานวิจัยน้ี

หากโรงงานในกรณีศึกษาได้ใช้วิธีตามที่งานวิจัยเสนอ กจ็ะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

คงคลังได้ไม่น้อยกว่า 77 ล้านบาท 

 พงษ์ดนัย คาแสน (2542) ได้น าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ ABC ในการ 

ควบคุมเวชภัณฑ์คงคลังของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบ ABC ในการจัดประเภทกลุ่มสินค้า เพ่ือศึกษาหาจุดสั่งซ้ือที่ต ่าที่สุดและ

ปริมาณการสั่งซ้ืออย่างประหยัดที่สดุ  

 ณัฐพล พุทธพิงษ์ และธนัญญา วสสุ ี(2549) ศึกษาการควบคุมวัสดุคงคลังในโรงงาน

ทอยาง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์แบ่งประเภทวัสดุ

คงคลังด้วยวิธี ABC Analysis และประยุกต์ใช้ตัวแบบการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด

และ วิธีการสุ่มเชิงตรรกะของ Silver-meal เพ่ือหารูปแบบการสั่งซ้ือที่เหมาะสม ผู้ศึกษาได้ใช้ตัว

แบบการค านวณหาระดับ Safety Stock ผ่านวิธีช่วงเวลาน าคงที่ อัตราการใช้มีความแปรปรวนที่

ระดับการบริการเทา่กบัร้อยละ 95 การศึกษาพบว่า การสั่งซ้ือวัตถุดิบด้วยวิธกีารสุ่มเชิงตรรกะของ 

Silver meal และการพิจารณาแยกตามผู้จัดส่งวัตถุดิบ ท าให้ต้นทุนวัสดุคงคลังต ่าที่สดุ 

 กิติยาวดี โคกหงส์และคณะ (2552) ได้ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา สาเหตุและแนว 

ทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานของร้านนิวสตาร์ 4x4 โปรช็อป เพ่ือศึกษาระบบการจัดการ



 

 

สินค้าคงคลังและ แก้ไขปัญหาระบบสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้เคร่ืองมือการ

จัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดในการแก้ไขปัญหา ดังน้ันการจัดท าใบบันทึกรายการสินค้า 

(Stock card) การใช้ทฤษฎีABC ทฤษฎี EOQ การก าหนดกระบวนการท างานของการบริหาร

สนิค้าคงคลัง แนวคิด 5ส. และ ผลจากการด าเนินงานท าให้ต้นทุนสนิค้าค้างสตอ๊กลดลง 12.61% 

ยอดขายเดือนมกราคมเพ่ิมข้ึน 5.29% 

 

6. วิธีด าเนนิงานวิจยั 

 ศึกษาสภาพการด าเนินงาน 

 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 รวบรวมข้อมูลของคลังสนิค้าที่สนใจ 

 ด าเนินการจัดกลุ่มวัตถุดิบโดยใช้การจัดกลุ่มแบบ ABC 

 ค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity ,EOQ) 

 ค านวณหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point , ROP) และค านวณหาสนิค้าสูงสดุและต ่าสุด 

 วิเคราะห์ผลและท าการประเมินผล 

 สรุปผลจากการด าเนินการวิจัยและเสนอผลงานวิจัย 

 

7. ผลการศึกษา 

 7.1 การจัดการสนิค้าโดยระบบจ าแนกสนิค้าคงคลังเป็นหมวด ABC 

 จากบริษัทกรณีศึกษาท าการเกบ็ข้อมูลระหว่างดือนมกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 

2562 โดยจะเกบ็ข้อมูลความต้องการของวัตถุดิบในช่วงเวลานั้น ๆ แล้วน าข้อมูลทั้งสองมาคูณกัน

เพ่ือค านวณหามูลค่าการใช้ที่เกดิข้ึนซ่ึงต่อมาจะใช้ข้อมูลการใช้ที่เกดิข้ึนน้ีมาเรียงล าดับเพ่ือจัดกลุ่ม

วัตถุดิบโดยวิธีน้ีอาจอาศัยหลักการของพาเรโต (Pareto) ซ่ึงเป็นกราฟที่สามารถแสดงให้เหน็ภาพ

ง่ายข้ึนดังภาพที่1ซ่ึงสามารถจัดเป็น กลุ่ม A B และ C ตามล าดับ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 : การแบ่งประเภทวัสดุคงคลังโดยการวิเคราะห์ ABC โดยใช้กราฟพาเรโต 

 

 รายการสินค้ากลุ่ม A คือ มี 5 รายการ เป็นสินค้าคงคลัง ที่ทีปริมาณใช้สูง และ มี

มูลค่ารวมสูง (70-80% ของมูลค่าทั้งหมด) สินค้ากลุ่มน้ีควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี  

มีการติดตามระดับคงคลังอย่างใกล้ชิด และมีการค านวณหาปริมาณในการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังอย่าง

รอบคอบและระมัดระวัง 

 รายการสินค้ากลุ่ม B รวม 15 รายการ สินค้ากลุ่มน้ีควรได้รับการดูแลรองลงมาจาก 

สนิค้ากลุ่ม A ส าหรับสนิค้ากลุ่ม C รวม 23 รายการ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยที่สุดเม่ือเทียบ

กบัสนิค้าทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น  

 หลังจากที่ได้แบ่งกลุ่มสินค้าพบว่ามีสินค้าที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ทังสิ้ น 5 

รายการ (สินค้ากลุ่ม A) ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง จึงขอท าการ

ยกตัวอย่างการควบคุมสนิค้าของกลุ่ม 5 รายการ  

 โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลความเคล่ือนไหวจริงของการใช้สินค้า 5 รายการประจ าปี 2562 

ดังตารางที่ 1  

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่1  แสดงความเคล่ือนไหวจริงของสนิค้า 5 รายการ 

 

 
 จากตารางที่ 1 จะพบว่า ปริมาณคงเหลือเฉล่ียต่อปี ของทั้ง 5 รายการน้ัน ค่อนข้างมี

ปริมาณมาก จึงได้ท าการหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัด  

 7.2 การหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) 

 ในการค านวณหาปริมาณของการสั่งซ้ือที่ประหยัด (Economic Order Quantity)จะ

พิจารณาจากต้นทุนของสินค้าคงคลังในช่วงเวลา 1 ปี โดยทางบริษัทกรณีศึกษามีสมมุติฐานที่

ก  าหนดเป็นขอบเขตไว้ว่า ทราบปริมาณความต้องการอย่างชัดเจน ต้นทุนการเกบ็รักษาสินค้าและ

ต้นทุนการสั่งซ้ือคงที่ และ ราคาสนิค้าคงที่ 

 7.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษา (Carrying Cost) ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษาสินค้าคง

คลังค านวณหาจากพ้ืนที่การจัดเกบ็ต่อตารางเมตร และ สามารถแจงรายละเอยีดตามตารางที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการส่ังซือ้

เฉล่ียต่อปี

 (LBS)

ปริมาณการเบกิใช้

เฉล่ียต่อปี 

(LBS)

ปริมาณคงเหลือ

เฉล่ียต่อปี 

(LBS)

รายการ A                     1,500.00                     1,223.96                     5,040.63 

รายการ B 450.00                       260.83                       2,165.92                    

รายการ C 500.00                       89.40                         2,743.92                    

รายการ D 300.00                       35.42                         1,910.42                    

รายการ E 300.00                       19.33                         1,883.08                    
หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์



 

 

ตารางที ่2  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการจัดเกบ็ 

 

 
 

 ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ 2,097 บาท/ตารางเมตร/ปี น้ันสามารถค านวณหาจ านวน

ช้ินที่วางในพ้ืนที่การจัดเกบ็ต่อ 1 ตารางเมตร รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ (บาท/ตาราง

เมตร/ปี) และ ต้นทุนการจัดเกบ็ ต่อปี ของสนิค้า ทั้ง 5 รายการ ดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3  สรุปการค านวณหาจ านวนช้ินที่วางในพ้ืนที่การจัดเกบ็ต่อ 1 ตารางเมตร รวมไปถึง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ (บาท/ตารางเมตร/ปี) และ ต้นทุนการจัดเกบ็ ต่อปี ของสินค้า ทั้ง 5 

รายการ 

 

 

รายการ จ านวน   หน่วย บาท/เดอืน บาท/ปี
ค่าจ้างหวัหน้างานฝ่ายคลัง

และแผนงาน
1     คน 40,000 480,000

ค่าจ้างพนักงานฝ่ายแผนงาน 1     คน 17,000 204,000

ค่าจ้างพนักงานประจ า

คลังสินค้า
1     คน 15,000 180,000

ค่าไฟฟ้า 2,000 24,000

ค่าประกันภัยคลังสินค้า 10,000 120,000

ค่าเส่ือมของพืน้ที่บริษัท 

(คิดเวลา 30 ปี)
250,000

รวม 84,000 1,258,000

ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บ                                2,097 บาท/ตารางเมตร/ปี

ต่อ ชิน้ ต่อ LBS บาท ต่อ ชิน้ ต่อ ปี บาท ต่อ LBS ต่อ ปี

รายการ A 144.00                               1,800.00                          2,097.00                            14.56                              1.17 

รายการ B 96.00                                    960.00                          2,097.00                            21.84                              2.18 

รายการ C 96.00                                    960.00                          2,097.00 21.84                          2.18                            

รายการ D 96.00                                    480.00                          2,097.00 21.84                          4.37                            

รายการ E 144.00                 1,800.00                                       2,097.00 14.56                          1.17                            

พืน้ที่การจดัเก็บต่อ 1 ตารางเมตร ต้นทุนในการจดัเก็บค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บ 

บาท/ตารางเมตร/ปี

หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์



 

 

 7.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ (Ordering Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 

(คงที่) โดยพิจารณาจากค่าจ้างพนักงานในการด าเนินการสั่งซ้ือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของบริษัท

กรณีศึกษา ซ่ึงมีค่า162.34 บาท/คร้ัง 

 จากการค านวณการหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity, 

EOQ) ของสนิค้าทั้ง 5 รายการ สามารถสรุป ดังตารางที่ 4  

 

ตารางที ่4  สรุปการค านวณการหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity, 

EOQ)ของสนิค้าทั้ง 5 รายการ 

 

 
 ซ่ึงผู้วิจัยท าการจ าลองเป็นต้นแบบให้กับบริษัทกรณีศึกษา หากท าการเปล่ียนการ

สั่งซ้ือแบบเดิม มาเป็น แบบ EOQ โดยข้อมูลปริมาณการเบิกใช้เป็น ข้อมูลความเคล่ือนไหวจริง

ของการใช้สนิค้า 5 รายการประจ าปี 2562  ดังตารางที่  5  

 

ตารางที ่5  แสดงความเคล่ือนไหวของสนิค้า 5 รายการ (แบบ EOQ) 

 
 

รายการ A 2,018.87    ประมาณ 2,100.00 6.99  ประมาณ 7.00  

รายการ B 682.77       ประมาณ 690.00    4.54  ประมาณ 5.00  

รายการ C 399.72       ประมาณ 400.00    2.68  ประมาณ 3.00  

รายการ D 177.70       ประมาณ 180.00    2.36  ประมาณ 3.00  

รายการ E 253.73       ประมาณ 260.00    0.89  ประมาณ 1.00  
หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์

ปริมาณการส่ังซือ้ EOQ (LBS/ครัง้) จ านวนครัง้ที่ส่ังซือ้

ปริมาณการส่ังซือ้

เฉล่ียต่อปี

 (LBS)

ปริมาณการเบกิใช้

เฉล่ียต่อปี 

(LBS)

ปริมาณคงเหลือ

เฉล่ียต่อปี 

(LBS)

รายการ A                     1,225.00                     1,223.96                     2,565.63 

รายการ B 287.50                       260.83                       595.92                       

รายการ C 100.00                       89.40                         227.25                       

รายการ D 45.00                         35.42                         200.42                       

รายการ E 21.67                         19.33                         171.42                       
หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์



 

 

 จากตารางที่ 5 จะพบว่า ปริมาณคงเหลือเฉล่ียต่อปี ของทั้ง 5 รายการน้ัน ปริมาณ

คงเหลือไม่มากเท่ากับแบบเดิม ผู้วิจัยจึงได้ท าการหาวิธี การหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point, 

ROP) และ ค่าสนิค้าคงคลังต ่าสุด (Minimum)  สงูสดุ (Maximum) เพ่ือลดปริมาณคงเหลือให้มี

จ านวนน้อยที่สดุ 

 7.3 การหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point, ROP) และ การหาสนิค้าคงคลังสงูสดุ และ ต ่าสดุ 

 7.3.1 การหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point, ROP) 

 จุดสั่งซ้ือสินค้า เป็นจุดที่บอกถึงปริมาณสินค้าคงคลังที่อยู่ในระบบที่ท  าให้ต้องมีการ

สั่งซ้ือ จุดสั่งซ้ือใหม่น้ันมีความผันแปรตามตัวแปร 2 ตัวแปร คือ 1.ความต้องการใช้สินค้าคงคลัง 

2.รอบเวลาในการสั่งซ้ือ 

 จากสตูร  ROP = (อตัราความต้องการโดยเฉล่ีย x รอบเวลา ) + สนิค้าเผื่อขาด 

                                              = (d ∗ x L) + z√L(δd) 

 จากสตูร สนิค้าเผื่อขาด (safety stock) = z√L(δd) 

 โดยที่ Z    คือ    ค่าระดับความเช่ือมั่นว่าจะมีสนิค้าเพียงพอต่อความต้องการ  

    ตามนโยบายบริษัท กรณีศึกษา เลือกใช้ Z ที่ 95% 

จากสตูรความเบ่ียงเบนมาตรฐาน    σd =  √
∑(X−X̅)2

N
 

   X = ปริมาณการเบิกใช้แต่ละเดือน 

   X̅ = ค่าเฉล่ียของปริมาณการเบิกใช้ทั้งปี 

   N = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 12 เดือน 

 สามารถสรุปจุดสั่งซ้ือใหม่ (ROP) ของสนิค้าทั้ง 5 รายการได้ดัง ตารางที่ 6 

 

ตารางที ่6  สรุปจุดสั่งซ้ือใหม่ (ROP) ของสนิค้าทั้ง 5 รายการ 

 

 
  

 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP)

รายการ A 850 LBS / ครัง้

รายการ B 430 LBS / ครัง้

รายการ C 240 LBS / ครัง้

รายการ D 155 LBS / ครัง้

รายการ E 70 LBS / ครัง้
หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์



 

 

7.3.2 การหาสนิค้าคงคลังสงูสดุ และ ต ่าสดุ 

 ค่าสนิค้าคงคลังสงูสดุ (Maximum) = EOQ +  Z√L(σd) 

 ค่าสนิค้าคงคลังต ่าสดุ (Minimum) = สั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point, ROP)  

 สามารถสรุปสนิค้าคงคลังสงูสดุ และ ต ่าสดุของสนิค้าทั้ง 5 รายการได้ดัง ตารางที่ 7 

 

ตารางที ่7  สรุปสนิค้าคงคลังสงูสดุและต ่าสดุของสนิค้าทั้ง 5 รายการ 

 

 
 ซ่ึงผู้วิจัยท าการจ าลองเป็นต้นแบบให้กับบริษัทกรณีศึกษา หากท าการเปล่ียนการ

สั่งซ้ือแบบเดิม มาเป็น แบบใช้หลักการหาสนิค้าคงคลังสงูสุด และ ต ่าสดุ   ดังตารางที่ 8  

 

ตารางที่ 8  แสดงความเคล่ือนไหวของสินค้า (แบบ สินค้าคงคลังสูงสุด และ ต ่ าสุด)  

ของสนิค้า 5 รายการ 

 

 
 

 

 

ค่าสินค้าคงคลังสูงสุด

(Maximum)(LBS)

ค่าสินค้าคงคลังต ่าสุด

(Minimum)(LBS)

รายการ A 2,400.00                     850.00                            

รายการ B 850.00                        430.00                            

รายการ C 550.00                        240.00                            

รายการ D 275.00                        155.00                            

รายการ E 310.00                        70.00                              
หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์

ปริมาณการส่ังซือ้

เฉล่ียต่อปี

 (LBS)

ปริมาณการเบกิใช้

เฉล่ียต่อปี 

(LBS)

ปริมาณคงเหลือ

เฉล่ียต่อปี 

(LBS)

รายการ A                     1,058.33                     1,223.96                     1,323.96 

รายการ B 172.50                       260.83                       480.92                       

รายการ C 93.33                         89.40                         213.92                       

รายการ D 20.83                         35.42                         189.58                       

รายการ E 16.67                         19.33                         133.08                       
หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์



 

 

8.  สรุปผลการวิจยั 

 จากผลการเปรียบเทยีบระหว่างก่อนและหลังการวิจัยพบว่า การใช้เทคนิค EOQ เพ่ือ

หาค่าปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสมบริษัทจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสนิค้าคงคลังได้เป็น

จ านวน 262,016.34 บาท/ปี และเมื่อเปรียบเทียบการก าหนดค่า Max –  Min ใหม่  บริษัทจะ

สามารถประหยัดได้ 284,399.86 บาท/ปี จึงสามารถสรุปได้ว่า วิธีการก าหนดค่า Max – Min 

ใหม่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สดุในการลดต้นทุนในการสั่งซ้ือ และต้นทุนในการจัดเกบ็รักษาสนิค้าของ

บริษัทในกรณีศึกษา 
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