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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาปั ญ หาและหาแนวทางแก้ ไขการบริ หารจั ดการ
วัตถุดิบคงคลัง โดยการกาหนดปริ มาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและหาจุ ดสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่ อลด
ต้ นทุนรวมสินค้ าคงคลัง ในการวิจัยนี้ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลจากคลังสินค้ าประเภท Raw Material
ST-04 โดยใช้ ข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563 งานวิจัยนี้เริ่มต้ นด้ วยการใช้
เทคนิ ค ABC ในการแบ่ ง กลุ่ ม ประเภทสิ น ค้ า จากนั้ น ท าการค านวณหาปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อที่
เหมาะสม โดยใช้ เทคนิ ค EOQ และวิ ธีคานวณหาจุ ดสั่ง ซื้ อใหม่ ROP และก าหนดจุ ดต่ า สุ ด ที่
ยอมรั บได้ (Min) และระดับสิน ค้ าคงคลังสุงสุด (Max) ผลการวิจัยพบว่ าการใช้ เทคนิค EOQ
และการกาหนดค่า Max – Min ใหม่น้ันสามารถลดต้ นทุนในการสั่งซื้อ และต้ นทุนในการจัดเก็บ
รักษาสินค้ าได้ ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการแบ่งกลุ่มสินค้ าด้ วยการวิเคราะห์ ABC มีสินค้ ากลุ่ม A
ทั้งหมด 5 รายการ และทั้ง 5 รายการ สามารถลดต้ นทุนในการสั่งซื้อ และต้ นทุนในการจัดเก็บ
รั กษาสินค้ าได้ ทุกรายการ จากผลการเปรี ยบเทียบระหว่ า งก่อนและหลังการวิจัยพบว่ า การใช้
เทคนิค EOQ เพื่อหาค่าปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมบริษัทจะสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
สินค้ าคงคลังได้ เป็ นจานวน 262,016.34 บาท/ปี และ เมื่อเปรียบเทียบการกาหนดค่า Max –
Min ใหม่ บริ ษั ท จะสามารถประหยั ด ได้ 284,399.86 บาท/ปี จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า วิ ธีก าร
กาหนดค่า Max – Min ใหม่เป็ นวิธีท่เี หมาะสมที่สุดในการลดต้ นทุนในการสั่งซื้อ และต้ นทุนใน
การจัดเก็บรักษาสินค้ าของบริษัทในกรณีศึกษา

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
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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. บทนา
บริษัท กรณีศึกษา เป็ นบริษัทเอกชน ทาธุรกิจเกี่ยวกับงานซ่อมอะไหล่ และอุปกรณ์ ที่
จาเป็ นของเครื่องแก๊สเทอไบน์ ที่ใช้ กับโรงไฟฟ้ า ให้ กับทางภาครัฐ และ เอกชน โดยมีคู่ค้า ทั้งใน
ประเทศ และ ต่างประเทศ เป็ นจานวนมาก ชิ้ นส่วนอะไหล่ แก๊สเทอไบน์ ได้ รับการซ่ อ ม เป็ นที่
ยอมรั บจากลู กค้ า ซึ่ งในปั จจุ บันการแข่ งขัน ภาคธุรกิจนี้ เริ่ มมีมากขึ้น สิ่งสาคัญที่สุดของการทา
ธุรกิจ คือ ทางด้ านราคา ซึ่งเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ ภาคธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ หากเราตระหนัก
ด้ านบริหารการจัดการโลจิสติกส์ ถือเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของธุรกิจ เช่น การจัดเก็บสินค้ าคงคลัง
เส้ น ทางการขนส่ ง เป็ นต้ น ซึ่ ง ปั ญ หาที่พ บเบื้ องต้ น พบว่ า ทางแผนกวิ ศ วกรรม และแผนก
คลังสินค้ า ไม่ทราบจุ ดประสงค์การบริ หารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างชัดเจน จึงทาให้ เกิดการ
ค้ นคว้ า และ การทาวิจัยเล่มนี้
จากการศึกษา ค้ นคว้ าและตรวจสอบข้ อมูล จะเห็นได้ ว่าสภาพปัญหาที่สาคัญในบริษัท
ซึ่งสามารถนามาลดต้ นทุนได้ คือ การบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง
สถานการณ์ปัจจุ บัน ทางแผนกวิศวกรรม และแผนกคลังสินค้ า ไม่ทราบจุ ดประสงค์การบริ หาร
จั ด การวั ต ถุ ดิ บ คงคลั ง อย่ า งชั ด เจน จึ ง ท าให้ ก าหนดจุ ด ต่ า สุ ด และสุ ง สุด (Min – Max) ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปั จจุ บัน การกาหนดจุ ดต่าสุดและสุงสุด (Min – Max) มาจากการคาดการณ์
การเดา และ รวมถึงไม่ทราบถึงความสาคัญของวัตถุดิบคงคลั ง ที่จะสั่งมาเก็บไว้ ภายในคลัง ซึ่ง
สินค้ าเหล่ านี้ล้วนเป็ นต้ นทุ นที่ต้องแบกรั บจากการที่ภายในคลั งมีจานวนปริ มาณสินค้ ามากเกิน
ความต้ องการ ซึ่งค่าเงินเหล่านี้เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนของทางบริษัท
งานวิจัยนี้สนใจการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถ
ควบคุมสินค้ าในคลัง ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าให้ เพียงพอ และ ทันเวลา ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ ไขการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง
2.2 เพื่อกาหนดปริมาณการสั่งซื้อสินค้ าได้ อย่างเหมาะสม

3. ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 ศึกษาการจัดการสินค้ าคงคลัง ภายใน บริษัท กรณีศึกษา จากัด
3.2 ศึกษาเฉพาะสินค้ าคลัง Raw Material ST-04
3.3 ข้ อมูลที่นามาในการวิเคราะห์ อยู่ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2562

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 หาจุ ดสั่งซื้ อใหม่ ในการสั่งซื้ อวั ตถุ ดิบคงคลั งที่เ หมาะสมและสร้ า งนโยบายการจั ดเก็บ
วัตถุดิบคงคลังโดยใช้ ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด รวมถึงการหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point,
ROP) และการหาสิน ค้ า คงคลั ง สูง สุด และต่ า สุด (Max – Min) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ฝ่ ายบริ ห ารธุร กิจ
ตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 สามารถลดต้ นทุนสินค้ าคงคลังได้ เป็ นจานวนมาก ซึ่งต้ นทุนเหล่ านั้นเป็ นต้ นทุ นที่ต้อง
แบกรับ ซึ่งจานวนเงินเหล่ านี้เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนของทางบริ ษัท นั้นก็หมายถึงความอยู่รอดของ
บริษัท

5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 ทฤษฎี
5.1.1 การจัดการสินค้ าโดยระบบจาแนกสินค้ าคงคลังเป็ นหมวด ABC
การจัดแบ่งของคลังสินค้ าคงคลังโดยระบบ ABC เป็ นวิธีการจัดกลุ่มสิน ค้ า คง
คลังโดยแบ่งสินค้ าคงคลังออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามมูลค่าการใช้ งานต่อปี ซึ่งวิธนี ้ ีอาศัยหลักการของพา
เรโต (Pareto) หรื อ หลั ก การ 80/20 ซึ่ งมุ่ งให้ ความสาคัญ ในสิน ค้ า จานวนน้ อยแต่ มูลค่ า มาก
สามารถแสดงความสัมพันธ์ของมูลค่า และปริมาณของสินค้ า
วัสดุสินค้ าคงคลังกลุ่ มประเภท A มีปริ มาณ 15 % ของรายการวัสดุคงเหลื อ
ทั้งหมด และมีมูลค่าสูงสุดประมาณ 70 -80 % ของมูลค่าวัสดุสนิ ค้ าคงคลังทั้งหมด
วัสดุสินค้ าคงคลั งกลุ่ มประเภท B มีปริ มาณ 30 % ของรายการวัสดุคงเหลื อ
ทั้งหมด และมีมูลค่าสูงสุดประมาณ 15 - 25 % ของมูลค่าวัสดุสนิ ค้ าคงคลังทั้งหมด
วัสดุสินค้ าคงคลั งกลุ่ มประเภท C มีปริ มาณ 55 % ของรายการวัสดุคงเหลื อ
ทั้งหมด และมีมูลค่าสูงสุดประมาณ 5 % ของมูลค่าวัสดุสนิ ค้ าคงคลังทั้งหมด

5.1.2 การกาหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด ( Economic Order Quantity : EOQ) เป็ นจุ ดที่
ต้ นทุนการเก็บรักษาและต้ นทุนการสั่งซื้อมีค่าเท่ากัน และต้ นทุนวัสดุคงคลังทั้งหมดมีค่าต่าสุด ซึ่ง
เป็ นจานวนคงที่ของปริ มาณในคาสั่งซื้ อและอยู่ ในนโยบายของจุ ดสั่งซื้ อ (Order Point Policies)
เป็ นเทคนิ ค ที่ นิ ย มที่ ใ ช้ มากที่ สุ ด เนื่ องจากสามารถท าความเข้ าใจและน าไปใช้ ได้ ง่ า ย
การหาขนาดการสั่งซื้อประหยัด (EOQ) และต้ นทุนรวม (TC) จะทาได้ จาก
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EOQ คือ ขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด (Q*)
TC คือ ต้ นทุนสินค้ าคงคลังโดยรวม(บาท)
D คือ อุปสงค์หรือความต้ องการสินค้ าต่อปี (หน่วย)
Co คือ ต้ นทุนการสั่งซื้อ หรือต้ นทุนการตั้งเครื่องจักรใหม่ต่อครั้ง (บาท)
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ถ้ าต้ องการต้ นทุนรวมที่ต่าสุด จานวนสั่งซื้อต่อปี หรือรอบเวลาการสั่งซื้อที่จะสามารถประหยัดได้
มากที่สุด ให้ แทน Q ด้ วย EOQ หรือ Q* ที่คานวณได้
5.1.3 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point)
ในการจัดซื้อสินค้ าคงคลัง เวลาก็เป็ นปัจจัยที่สาคัญตัวหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้ าระบบการควบคุมสินค้ าคงคลังของกิจการเป็ นแบบต่อเนื่องจะสามารถกาหนดที่จะสั่งซื้อใหม่ได้
เมื่อพบว่าสินค้ าคงคลังลดเหลือระดับหนึ่งก็จะซื้อของมาใหม่ในปริ ม าณคงที่เท่ากับปริ มาณการ
สั่งซื้อที่กาหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า Fixed Order Quantity System จุดสั่งซื้อใหม่น้ันมีความสัมพันธ์แปร
ตามตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราความต้ องการใช้ สนิ ค้ าคงคลังและรอบเวลาในการสั่งซื้อ (Lead Time)
ภายใต้ สภาวการณ์ 4 แบบดังต่อไปนี้

- จุ ด สั่ ง ซื้ อใหม่ ใ นอั ต ราความต้ องการสิ น ค้ าคงคลั ง คงที่ แ ละรอบเวลาคงที่
- จุ ด สั่ ง ซื้ อใหม่ ใ นอั ต ราความต้ อ งการสิ น ค้ า คงคลั ง ที่แ ปรผั น และรอบเวลาคงที่
- จุ ด สั่ ง ซื้ อในอั ต ราความต้ องการสิ น ค้ าคงคลั ง คงที่ แ ละรอบเวลาแปรผั น
- จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้ องการสินค้ าแปรผันและรอบเวลาแปรผัน
ซึ่งงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้ สภาวการณ์ แบบจุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้ องการสินค้ าคง
คลั งที่แปรผันและรอบเวลาคงที่ เป็ นสภาวะที่อาจเกิดของขาดมือได้ เพราะว่ าอัตราการใช้ หรื อ
ความต้ อ งการสิน ค้ า คงคลั งไม่ ส ม่ า เสมอ จึ งต้ องมีการเก็บ สิน ค้ า คงคลั งเผื่อ ขาดมือ (CycleService Level) ซึ่งจะเป็ นโอกาสที่ไม่มีของขาดมือ
(d ∗ x L) + z√L(δd)
จุดสั่งซื้อใหม่
=
d*
คือ อัตราความต้ องการสินค้ าโดยเฉลี่ย
L
คือ รอบเวลาคงที่
Z
คือ ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสนิ ค้ าเพียงพอต่อความต้ องการ
ตามนโยบายบริษัท กรณีศึกษา เลือกใช้ Z ที่ 95%
δd คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้ องการสินค้ า
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ชนินทร์ คุณรักษา (2541) ได้ ศึกษาระบบพัสดุคงคลังสาหรับอะไหล่ ซ่อมบารุง ณ
โรงงานผลิตปูน ซีเมนต์แ ห่ งหนึ่ งโดยมีการจาแนกกลุ่ มโดยใช้ เทคนิ ค ABC ในการแยกอะไหล่
ออกเป็ นกลุ่มๆ ตามความสาคัญ โดยพิจารณาจากข้ อมูลการใช้ และมูลค่าการใช้ และในงานวิจัยนี้
หากโรงงานในกรณีศึกษาได้ ใช้ วิธีตามที่งานวิจัยเสนอ ก็จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพั สดุ
คงคลังได้ ไม่น้อยกว่า 77 ล้ านบาท
พงษ์ดนัย คาแสน (2542) ได้ นาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ ระบบ ABC ในการ
ควบคุมเวชภัณฑ์คงคลังของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่ อประยุกต์ใช้ ระบบ ABC ในการจั ดประเภทกลุ่ มสินค้ า เพื่ อศึ กษาหาจุ ดสั่งซื้ อที่ต่ าที่สุดและ
ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดที่สดุ
ณัฐพล พุทธิพงษ์ และธนัญญา วสุสี (2549) ศึกษาการควบคุมวัสดุคงคลังในโรงงาน
ทอยาง เพื่อปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลังให้ มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์แบ่งประเภทวัสดุ
คงคลังด้ วยวิธี ABC Analysis และประยุกต์ใช้ ตัวแบบการคานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
และ วิธีการสุ่มเชิงตรรกะของ Silver-meal เพื่อหารูปแบบการสั่งซื้อที่เหมาะสม ผู้ศึกษาได้ ใช้ ตัว
แบบการคานวณหาระดับ Safety Stock ผ่านวิธีช่วงเวลานาคงที่ อัตราการใช้ มีความแปรปรวนที่
ระดับการบริการเท่ากับร้ อยละ 95 การศึกษาพบว่า การสั่งซื้อวัตถุดิบด้ วยวิธกี ารสุ่มเชิงตรรกะของ
Silver meal และการพิจารณาแยกตามผู้จัดส่งวัตถุดิบ ทาให้ ต้นทุนวัสดุคงคลังต่าที่สดุ
กิติยาวดี โคกหงส์และคณะ (2552) ได้ ศึกษาข้ อมูลสภาพปั ญหา สาเหตุและแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาในการบริ หารงานของร้ านนิวสตาร์ 4x4 โปรช็อป เพื่ อศึกษาระบบการจัดการ

สินค้ าคงคลังและ แก้ ไขปัญหาระบบสินค้ าคงคลังให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้ เครื่องมือการ
จั ดการและกลยุ ทธ์ทางการตลาดในการแก้ ไขปั ญ หา ดังนั้ น การจั ดทาใบบั น ทึกรายการสิน ค้ า
(Stock card) การใช้ ทฤษฎี ABC ทฤษฎี EOQ การกาหนดกระบวนการทางานของการบริ หาร
สินค้ าคงคลัง แนวคิด 5ส. และ ผลจากการดาเนินงานทาให้ ต้นทุนสินค้ าค้ างสต๊อกลดลง 12.61%
ยอดขายเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 5.29%

6. วิธีดาเนินงานวิจยั









ศึกษาสภาพการดาเนินงาน
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รวบรวมข้ อมูลของคลังสินค้ าที่สนใจ
ดาเนินการจัดกลุ่มวัตถุดิบโดยใช้ การจัดกลุ่มแบบ ABC
คานวณหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity ,EOQ)
คานวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point , ROP) และคานวณหาสินค้ าสูงสุดและต่าสุด
วิเคราะห์ผลและทาการประเมินผล
สรุปผลจากการดาเนินการวิจัยและเสนอผลงานวิจัย

7. ผลการศึกษา
7.1 การจัดการสินค้ าโดยระบบจาแนกสินค้ าคงคลังเป็ นหมวด ABC
จากบริ ษัทกรณีศึ กษาทาการเก็บข้ อมู ลระหว่ า งดือนมกราคม 2562 ถึง ธัน วาคม
2562 โดยจะเก็บข้ อมูลความต้ องการของวัตถุดิบในช่วงเวลานั้น ๆ แล้ วนาข้ อมูลทั้งสองมาคูณกัน
เพื่อคานวณหามูลค่าการใช้ ท่เี กิดขึ้นซึ่งต่อมาจะใช้ ข้อมูลการใช้ ท่เี กิดขึ้นนี้มาเรียงลาดับเพื่อจัดกลุ่ม
วัตถุดิบโดยวิธีน้ ีอาจอาศัยหลักการของพาเรโต (Pareto) ซึ่งเป็ นกราฟที่สามารถแสดงให้ เห็นภาพ
ง่ายขึ้นดังภาพที่1ซึ่งสามารถจัดเป็ น กลุ่ม A B และ C ตามลาดับ

ภาพที่ 1 : การแบ่งประเภทวัสดุคงคลังโดยการวิเคราะห์ ABC โดยใช้ กราฟพาเรโต
รายการสินค้ ากลุ่ม A คือ มี 5 รายการ เป็ นสินค้ าคงคลั ง ที่ทีปริ มาณใช้ สูง และ มี
มูลค่ารวมสูง (70-80% ของมูลค่าทั้งหมด) สินค้ ากลุ่มนี้ควรได้ รับการดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดี
มีการติดตามระดับคงคลังอย่างใกล้ ชิด และมีการคานวณหาปริมาณในการสั่งซื้อในแต่ละครั้งอย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง
รายการสินค้ ากลุ่ม B รวม 15 รายการ สินค้ ากลุ่มนี้ควรได้ รับการดูแลรองลงมาจาก
สินค้ ากลุ่ม A สาหรับสินค้ ากลุ่ม C รวม 23 รายการ จะได้ รับการดูแลเอาใจใส่น้อยที่สุดเมื่อเทียบ
กับสินค้ าทั้ง 2 กลุ่มข้ างต้ น
หลั ง จากที่ไ ด้ แ บ่ ง กลุ่ ม สิ น ค้ า พบว่ า มี สิ น ค้ า ที่ค วรได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ ทัง สิ้ น 5
รายการ (สินค้ ากลุ่ม A) ดังนั้นเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้ าคงคลัง จึงขอทาการ
ยกตัวอย่างการควบคุมสินค้ าของกลุ่ม 5 รายการ
โดยผู้วิจัยได้ ข้อมูลความเคลื่อนไหวจริงของการใช้ สินค้ า 5 รายการประจาปี 2562
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความเคลื่อนไหวจริงของสินค้ า 5 รายการ
ปริ มาณการสั่งซือ้
เฉลี่ยต่ อปี
(LBS)

ปริ มาณการเบิกใช้
เฉลี่ยต่ อปี
(LBS)

ปริ มาณคงเหลือ
เฉลี่ยต่ อปี
(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

จากตารางที่ 1 จะพบว่า ปริมาณคงเหลือเฉลี่ยต่อปี ของทั้ง 5 รายการนั้น ค่อนข้ างมี
ปริมาณมาก จึงได้ ทาการหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด
7.2 การหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ)
ในการคานวณหาปริ มาณของการสั่งซื้ อที่ประหยัด (Economic Order Quantity)จะ
พิ จารณาจากต้ นทุนของสินค้ าคงคลังในช่ วงเวลา 1 ปี โดยทางบริ ษัทกรณีศึกษามีสมมุ ติฐานที่
กาหนดเป็ นขอบเขตไว้ ว่า ทราบปริมาณความต้ องการอย่างชัดเจน ต้ นทุนการเก็บรักษาสินค้ าและ
ต้ นทุนการสั่งซื้อคงที่ และ ราคาสินค้ าคงที่
7.2.1 ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying Cost) ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาสินค้ าคง
คลังคานวณหาจากพื้นที่การจัดเก็บต่อตารางเมตร และ สามารถแจงรายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าใช้ จ่ายโดยประมาณในการจัดเก็บ
รายการ
ค่ าจ้ างหัวหน้ างานฝ่ ายคลัง
และแผนงาน

จานวน

หน่ วย

บาท/เดือน

บาท/ปี

1

คน

40,000

480,000

ค่ าจ้ างพนักงานฝ่ ายแผนงาน

1

คน

17,000

204,000

1

คน

15,000

180,000

2,000

24,000

10,000

120,000

ค่ าจ้ างพนักงานประจา
คลังสินค้ า
ค่ าไฟฟ้ า
ค่ าประกันภัยคลังสินค้ า
ค่ าเสื่อมของพืน้ ที่บริ ษทั
(คิดเวลา 30 ปี )
รวม

250,000
84,000

1,258,000

2,097 บาท/ตารางเมตร/ปี

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ

ซึ่งค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ 2,097 บาท/ตารางเมตร/ปี นั้นสามารถคานวณหาจานวน
ชิ้นที่วางในพื้ นที่การจัดเก็บต่ อ 1 ตารางเมตร รวมไปถึง ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ (บาท/ตาราง
เมตร/ปี ) และ ต้ นทุนการจัดเก็บ ต่อปี ของสินค้ า ทั้ง 5 รายการ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปการคานวณหาจานวนชิ้นที่วางในพื้ นที่การจัดเก็บต่อ 1 ตารางเมตร รวมไปถึง
ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ (บาท/ตารางเมตร/ปี ) และ ต้ นทุนการจัดเก็บ ต่อปี ของสินค้ า ทั้ง 5
รายการ

พืน้ ที่การจัดเก็บต่ อ 1 ตารางเมตร
ต่ อ ชิน้

ต่ อ LBS

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ
บาท/ตารางเมตร/ปี

ต้ นทุนในการจัดเก็บ
บาท ต่ อ ชิน้ ต่ อ ปี

บาท ต่ อ LBS ต่ อ 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

หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์

7.2.2 ค่ า ใช้ จ่า ยในการสั่งซื้ อ (Ordering Cost) ได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสั่งซื้ อต่ อครั้ ง
(คงที่) โดยพิจารณาจากค่าจ้ างพนักงานในการดาเนินการสั่งซื้อ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของบริษัท
กรณีศึกษา ซึ่งมีค่า162.34 บาท/ครั้ง
จากการคานวณการหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity,
EOQ) ของสินค้ าทั้ง 5 รายการ สามารถสรุป ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปการคานวณการหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity,
EOQ)ของสินค้ าทั้ง 5 รายการ

ปริ มาณการสั่งซือ้ EOQ (LBS/ครั ง้ )

จานวนครั ง้ ที่ส่ ังซือ้

2,018.87 ประมาณ 2,100.00 6.99 ประมาณ 7.00

รายการ A
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

ซึ่ งผู้ วิจัยทาการจาลองเป็ นต้ นแบบให้ กับบริ ษัทกรณีศึก ษา หากทาการเปลี่ ยนการ
สั่งซื้อแบบเดิม มาเป็ น แบบ EOQ โดยข้ อมูลปริมาณการเบิกใช้ เป็ น ข้ อมูลความเคลื่อนไหวจริง
ของการใช้ สนิ ค้ า 5 รายการประจาปี 2562 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้ า 5 รายการ (แบบ EOQ)
ปริ มาณการสั่งซือ้
เฉลี่ยต่ อปี
(LBS)

ปริ มาณการเบิกใช้
เฉลี่ยต่ อปี
(LBS)

ปริ มาณคงเหลือ
เฉลี่ยต่ อปี
(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 จะพบว่ า ปริ มาณคงเหลือเฉลี่ ยต่ อปี ของทั้ง 5 รายการนั้น ปริ มาณ
คงเหลือไม่มากเท่ากับแบบเดิม ผู้วิจัยจึงได้ ทาการหาวิธี การหาจุ ดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point,
ROP) และ ค่าสินค้ าคงคลังต่าสุด (Minimum) สูงสุด (Maximum) เพื่อลดปริมาณคงเหลือให้ มี
จานวนน้ อยที่สดุ
7.3 การหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point, ROP) และ การหาสินค้ าคงคลังสูงสุด และ ต่าสุด
7.3.1 การหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point, ROP)
จุ ดสั่งซื้อสินค้ า เป็ นจุ ดที่บอกถึงปริ มาณสินค้ าคงคลังที่อยู่ในระบบที่ทาให้ ต้องมีการ
สั่งซื้อ จุดสั่งซื้อใหม่น้ันมีความผันแปรตามตัวแปร 2 ตัวแปร คือ 1.ความต้ องการใช้ สินค้ าคงคลัง
2.รอบเวลาในการสั่งซื้อ
จากสูตร ROP = (อัตราความต้ องการโดยเฉลี่ย x รอบเวลา ) + สินค้ าเผื่อขาด
= (d ∗ x L) + z√L(δd)
จากสูตร สินค้ าเผื่อขาด (safety stock)
=
z√L(δd)
โดยที่ Z คือ
ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสนิ ค้ าเพียงพอต่อความต้ องการ
ตามนโยบายบริษัท กรณีศึกษา เลือกใช้ Z ที่ 95%
จากสูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน σd = √

̅ )2
∑(X−X

X

N

=
ปริมาณการเบิกใช้ แต่ละเดือน
̅
X
=
ค่าเฉลี่ยของปริมาณการเบิกใช้ ท้งั ปี
N
=
จานวนข้ อมูลทั้งหมด 12 เดือน
สามารถสรุปจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) ของสินค้ าทั้ง 5 รายการได้ ดัง ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) ของสินค้ าทั้ง 5 รายการ
จุดสั่งซือ้ ใหม่ (ROP)
รายการ A

850 LBS / ครั ้ง

รายการ B

430 LBS / ครั ้ง

รายการ C

240 LBS / ครั ้ง

รายการ D

155 LBS / ครั ้ง

รายการ E

70 LBS / ครั ้ง

หมายเหตุ : LBS คือ หน่วยปอนด์

7.3.2 การหาสินค้ าคงคลังสูงสุด และ ต่าสุด
ค่าสินค้ าคงคลังสูงสุด (Maximum) = EOQ + Z√L(σd)
ค่าสินค้ าคงคลังต่าสุด (Minimum) = สั่งซื้อใหม่ (Reorder Point, ROP)
สามารถสรุปสินค้ าคงคลังสูงสุด และ ต่าสุดของสินค้ าทั้ง 5 รายการได้ ดัง ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปสินค้ าคงคลังสูงสุดและต่าสุดของสินค้ าทั้ง 5 รายการ

รายการ A

ค่ าสินค้ าคงคลังสูงสุด
(Maximum)(LBS)
2,400.00

ค่ าสินค้ าคงคลังต่าสุด
(Minimum)(LBS)
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

ซึ่ งผู้ วิจัยทาการจาลองเป็ นต้ นแบบให้ กับบริ ษัทกรณีศึก ษา หากทาการเปลี่ ยนการ
สั่งซื้อแบบเดิม มาเป็ น แบบใช้ หลักการหาสินค้ าคงคลังสูงสุด และ ต่าสุด ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงความเคลื่ อ นไหวของสิ น ค้ า (แบบ สิ น ค้ าคงคลั ง สู ง สุ ด และ ต่ า สุ ด )
ของสินค้ า 5 รายการ

รายการ A

ปริ มาณการสั่งซือ้
ปริ มาณการเบิกใช้
เฉลี่ยต่ อปี
เฉลี่ยต่ อปี
(LBS)
(LBS)
1,058.33
1,223.96

ปริ มาณคงเหลือ
เฉลี่ยต่ อปี
(LBS)
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
จากผลการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการวิจัยพบว่า การใช้ เทคนิค EOQ เพื่อ
หาค่าปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมบริษัทจะสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสินค้ าคงคลังได้ เป็ น
จานวน 262,016.34 บาท/ปี และเมื่อเปรียบเทียบการกาหนดค่า Max – Min ใหม่ บริษัทจะ
สามารถประหยัดได้ 284,399.86 บาท/ปี จึงสามารถสรุปได้ ว่า วิธีการกาหนดค่า Max – Min
ใหม่เป็ นวิธีท่เี หมาะสมที่สดุ ในการลดต้ นทุนในการสั่งซื้อ และต้ นทุนในการจัดเก็บรักษาสินค้ าของ
บริษัทในกรณีศึกษา
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