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บทคัดย่อ 

การศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของ บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ

การจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   เพื่อให้มีต้นทุนรวมท่ีตํ่าท่ีสุดและมีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อ           

ความต้องการ วิธีการศึกษาประกอบด้วย การแบ่งความสําคัญของสินค้า โดยใช้การวิเคราะห์เอบีซี (ABC Analysis) มาใช้

ในจําแนกความสําคัญของสินค้า   แล้วจึงนํามาคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ)   เพื่อให้ทราบถึงปริมาณ    

ท่ีเหมาะสมในการส่ังแต่ละครัง้ และคํานวณหาจุดส่ังซือ้ใหม ่(ROP) 

จากยอดขายสินค้าของบริษัทในปี 2557-2559 สินค้าหมวด 1-3 มียอดขายสินค้าสูงสุด 3 อันดับแรก จึงได้นํา

สินค้าทั้ง 3 หมวดน้ีมาใช้ในการวิเคราะห์เอบีซี  ซ่ึงแบ่งสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม โดยสินค้าในกลุ่ม A มีท้ังสินค้า 98 รายการ 

คิดเป็นมูลค่า 8,618,724 บาท จากนั้นนําสินค้าในกลุ่ม A มาคํานวณหาปริมาณส่ังซ้ือท่ีประหยัด (EOQ) แล้วปรับ         

การส่ังซ้ือสินค้าตาม Lot Size ที่โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้กําหนด แล้วคํานวณหาจุดส่ังซ้ือใหม่ (ROP) โดยท่ีเวลานําและปริมาณ

ความต้องการไม่คงท่ี ให้มีระดับการให้บริการท่ี ร้อยละ 90 จากเดิมที่บริษัทมีระดับการให้บริการท่ีมีค่าใกล้เคียง 100% 

ทําให้มีการจัดเก็บสินค้าคงคลังไว้ในปริมาณที่มากเกินความจําเป็น ผลการคํานวณหาจุดส่ังซ้ือใหม่และสินค้าคงคลัง

สํารองน้ี พบว่าจุดส่ังซ้ือใหม่มีปริมาณสูงขึ้น เม่ือเทียบกับการทํางานในรูปแบบเดิม แต่สําหรับมปีริมาณสินค้าคงคลังเฉล่ีย

น้ันลดลง โดยจากเดิมสินค้าคงคลังเฉลี่ยมีมูลค่า 28,684,823 บาท ลดลงเหลือ 20,122,969 บาท 

นอกจากน้ีทางผู้ศึกษายังได้คํานวณต้นทุนค่าเสียโอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ้นหากสินค้ามาไม่ทันต่อความต้องการ  

โดยต้นทุนดังกล่าวจะถูกนําไปคิดรวมกับต้นทุนการส่ังซื้อและต้นทุนการเก็บรักษา เพ่ือหาต้นทุนรวมและนํามาเปรียบเทียบ

ระหว่างก่อนการศึกษาและหลังการศึกษา โดยต้นทุนการส่ังซ้ือ มีมูลค่าเท่ากับ 985,000 บาทต่อปี ต้นทุนการเก็บรักษา  

มีมูลค่าเท่ากับ 1,403,854 บาทต่อปี ต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับ 116,127 บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนรวมเท่ากับ 2,505,981 

บาทต่อปี โดยสามารถประหยัดต้นทุนจากต้นทุนรวมก่อนการศึกษา 5,161,711 บาท ต่อป ี

                                                            
 *นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาน้ีสามารถนําไปปรับใช้กับการทํางานของพนักงานฝ่ายจัดซ้ือ มีการทํางานท่ีเป็นระบบ

และมีหลักเกณฑ์มากยิ่งข้ึน และจากผลการศึกษาที่สามารถประหยัดต้นทุนได้นั้น บริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันในธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างได้ และเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตอีกด้วย 

ABSTRACT 

The purposes of the development of the inventory management of Chiang Mai Center Steel Company 

Limited were 1) to develop inventory management to be more effective 2) to save the total cost, and 3) to make 

enough products to demand. The study was first focus on the high value products because it could effect to the main 

company cost rather than the low cost products. For the low cost products could be managed later. The research 

used the ABC Analysis theory to separate the value of the products and analyzed the Economic Order Quantity 

(EOQ) for the suitable lowest total cost quantity order each time. The reorder point (ROP) was analyzed to estimate 

the total products which could be filled up while ordering the next purchase. 

The study found out that products in category 1 – 3 were the highest gross sales in 2014 – 2016.  

The researcher bought these three categories to analyze for separating the valuable products by using the ABC 

Analysis theory.  It was separated into three parts; group A, there were 98 lists cost 8,618,724. 20 Baht.  The 

researcher analyzed the products in group A to the Economic Order Quantity (EOQ). The result of the quantity of the 

Economic Order Quantity (EOQ) found out that, in the real situation, the products should be ordered in minimum lot 

which specified by the factory.  After that, the reorder point (ROP) under the unstable time and needs. From the 

previous company’s service level which was almost 100 percent. This was meant that the company’s products were 

over inventory and this effected to the rotation of the products. So, the researcher found out that the suitable service 

level should be 90 percent. The result of Reorder Point (ROP) found out that the reorder point was higher when 

compared with the original working form. However, the average inventory 28,684,823.97 Baht to 20,122,025.87 

Baht. 

Moreover, the researcher analyzed the opportunity cost which could happen if the products could not be 

delivered when needed.  It could cause to the company’ s profit from the cancelled orders.  The analysis would 

calculate from the ordering cost and holding cost to find the total cost and compare the result before and after 

researching. The ordering cost was 985,768 Baht per year and the holding cost was 1,403,510 baht per year. From 

the study, the opportunity cost was 8,361.48 baht per year which the total cost was 2,397,758.91 Baht per year. 

This could help the company save cost from the total cost before this study about 5,277,411 Baht per year. 
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The findings of the study could help and modify the working process for the purchasing to be more 

capability and systematic. The calculation could help Chiang Mai Center Steel Company Limited save cost and also 

could take advantages in business and support the company’s growth in the future.  

บทนํา  

 สําหรับการแข่งขันในธุรกิจวัสดุก่อสร้างของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีการแข่งขันที่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง

โดยจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ ทําให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างมีความจําเป็นต้องลดต้นทุนด้านต่าง ๆ ลง เพื่อสามารถต้ังราคา

ขายได้ตํ่า และต้นทุนท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีทุกร้านค้าควรให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง น่ันคือต้นทุนด้านการจัดการสินค้า

คงคลัง เน่ืองจากสินค้าคงคลังถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน เน่ืองจากสินค้าน้ัน

ธุรกิจจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงในการจัดเก็บ และจัดหาสินค้าสําหรับจําหน่าย และจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของลูกค้า และสําหรับธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างนั้น มีรายการสินค้าจํานวนมากมาย จึงควรมีการจัดการสินค้า

คงคลังท่ีดี ซ่ึงสําหรับบริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัด น้ัน เป็นบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างของจังหวัด

เชียงใหม่ โดยพบว่า ปัญหาของบริษัทนั้น คือ การมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และเน่ืองจากสินค้ามี

ความหลากหลายทําให้ใช้เวลาในการตรวจนับสินค้าประจําปีเป็นเวลานาน นอกจากน้ีบริษัทยังมีกระบวนการทํางานท่ีไม่มี

การกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เพื่อเป็นการพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

การเพิ่มยอดขายสินค้าของบริษัท จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้พร้อมกับความต้องการที่          

จะเพิ่มข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

 ABC Analysisพิภพ ลลิตาภรณ์ (2559) ได้อธิบายว่า  ABC Analysis น้ัน เป็นการแบ่งประเภทของสินค้าคงคลัง

ตามมูลค่าสินค้าในรอบปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม A เป็นสินค้าคงคลังท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดประมาณร้อยละ 80 

ของมูลค่าสินค้าท้ังหมด แต่มีจํานวนสินค้าประมาณร้อยละ 20 ของรายการสินค้าท้ังหมด กลุ่ม B เป็นสินค้าคงคลังท่ีมี

มูลค่าปานกลาง มีมูลค่าสินค้าสูงท่ีสุด ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด และมีจํานวนสินค้าประมาณร้อยละ 

20 ของรายการสินค้าทั้งหมด และกลุ่ม C เป็นสินค้าคงคลังท่ีมีมูลค่าตํ่าท่ีสุด โดยมีมูลค่าสินค้าสูงที่สุด ประมาณร้อยละ 5 

ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดและมีจํานวนสินค้าประมาณร้อยละ 60 ของรายการสินค้าท้ังหมด 

 ปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด (EOQ) วัตถุประสงค์หลักคือ การประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องลดลง 

เน่ืองจากในการส่ังซ้ือสินค้าเข้ามาเก็บไว้ในแต่ละคร้ังน้ัน จะมีต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 2 ประเภท คือ ต้นทุนการเก็บรักษาและ

ต้นทุนการส่ังซ้ือ ซ่ึงผู้ท่ีมีหน้าที่ในการส่ังซ้ือ จําเป็นต้องคํานึงถึงปริมาณท่ีจะทําการส่ังซ้ือในแต่ละครั้ง เพื่อให้ต้นทุนที่

เก่ียวข้องท้ัง 2 ต้นทุนนี้มีมูลค่าที่ตํ่าที่สุด 
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 จุดส่ังซ้ือใหม่ (ROP) เป็นการคํานวณหาเพื่อให้ทราบว่า ควรจะทําการส่ังซ้ือสินค้าเม่ือใด เน่ืองจากสินค้าคงคลัง

มีปริมาณลดลงเร่ือยๆ และเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าขาดมือ หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยจุดส่ังซ้ือใหม่นี้

จะอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีว่า ปริมาณความต้องการในช่วงระหว่างการส่งมอบสินค้า และเวลาในการรอคอยน้ันมีค่าคงที่ 

นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงปัจจัยที่เก่ียวข้องน่ันคือ สินค้าคงคลังสํารอง (Safety Stock) ซ่ึงจะเป็นสินค้าท่ีจัดเก็บไว้เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดภาวะสินค้าขาดมือ (Shortage) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเน้ือหา 

 เป็นการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัด โดยใช้ข้อมูลปริมาณขายสินค้าย้อนหลัง  

1 ปี และนํามาจําแนกสินค้าคงคลังออกเป็น 3 กลุ่ม ตามหลักทฤษฎี ABC Analysis และนําสินค้าในกลุ่ม A มาคํานวณ

ปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด (EOQ) และหาจุดส่ังซ้ือใหม่ (ROP) แล้วเปรียบเทียบต้นทุนรวมกอ่นศกึษาและหลังศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การจําแนกสินค้าคงคลังตาม ABC Analysis เพ่ือให้ทราบว่าสินค้าในแต่ละกลุ่มมีจํานวนก่ีรายการ และคิดเป็น

มูลค่าเท่าใด สําหรับปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัด (EOQ) เป็นการหาปริมาณการส่ังซื้อที่เหมาะสมกับความต้องการ  

ตามข้อมูลปริมาณขายย้อนหลัง 1 ปี แล้วทําการเปรียบเทียบต้นทุนรวมสินค้าก่อนการศึกษาและหลังการศึกษา จากน้ัน

การหาจุดส่ังซ้ือใหม่น้ัน จะให้ทราบว่าเม่ือใดท่ีควรจะทําการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้สินค้าน้ันมาตรงตามเวลาท่ีลูกค้ารอ  

และเพื่อให้บริษัทมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังสํารอง เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดมือ แล้วทําการเปรียบเทียบปริมาณสินค้า

คงคลังเฉล่ียก่อนศึกษาและหลังศึกษา รวมไปถึงต้นทุนรวมเม่ือมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังสํารอง บริษัทจะประหยัดต้นทุน

จากเดิมไปได้เป็นมูลค่าเงินเท่าใด 

ผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากยอดขายและปริมาณขายสินค้าย้อนหลัง 3 ปี ของสินค้า 15 หมวด ซ่ึงพบว่าสินค้าใน

หมวด 1-3 น้ันมียอดขายและปริมาณขายสูงสุด 3 อันดับแรก 

จากการจําแนกสินค้าตามลําดับความสําคัญของสินค้าหมวด 1-3 ด้วยทฤษฎี ABC Analysis จะได้สินค้าท้ังส้ิน 

3 กลุ่ม โดยใช้อัตราส่วน A:B:C เท่ากับ 80:15:5 สําหรับสินค้าในกลุ่ม A มีท้ังส้ิน 98 รายการ คิดเป็นมูลค่า 8,618,724.02 

บาท หรือร้อยละ 79.82 โดยส่วนใหญ่จะสินค้าในกลุ่ม A น้ีจะเป็นสินค้าท่ีอยู่ในหมวด 2 มากถึงร้อยละ 42.76 และเม่ือ

จําแนกสินค้าแล้ว ได้นําสินค้าในกลุ่ม A จํานวน 98 รายการนําไปคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดและจุดสั่งซื้อใหม่ 

สําหรับการคํานวณหาปริมาณการส่ังซื้อท่ีประหยัด (EOQ) ของสินค้าในกลุ่ม A จํานวน  98 รายการนั้น มีต้นทุน

การเก็บรักษาเท่ากับ 8.32 บาทต่อหน่วยต่อปี และสําหรับต้นทุนการสั่งซื้อน้ัน จะแบ่งตามประเภทของการขนส่งสินค้า คือ 

การขนส่งในรูปแบบรับสินค้าเอง มีต้นทุนการส่ังซ้ือ เท่ากับ 2,721.82 บาทต่อครัง้ แต่สินค้ากลุ่ม A มักใช้การขนส่งแบบรับ
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สินค้าเอง ซ่ึงเป็นการขนส่งแบบเต็มคันรถบรรทุก (Full Truck Load) และการขนส่งในรูปแบบฝากรถขนส่ง มีต้นทุนการ

ส่ังซ้ือเท่ากับ 530.34 บาทต่อคร้ัง และเม่ือนําต้นทุนท้ัง 2 ประเภทมาคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดแล้ว  

พบว่าปริมาณตามท่ีคํานวณได้ ทางบริษัทไม่สามารถส่ังตามปริมาณดังกล่าวได้ เน่ืองจากจําเป็นต้องสั่งสินค้าตาม  

Lot Size ท่ีทางโรงงานผู้ผลิตน้ันได้กําหนดไว้ จึงมีการปรับเปลี่ยนปริมาณการส่ังซ้ือให้ตรงกับปริมาณ Lot Size โดยการ

ปรับข้ึนส่งผลให้ต้นทุนการส่ังซ้ือน้ันลดลง เน่ืองจากมีการส่ังซ้ือในปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้จํานวนคร้ังในการส่ังซ้ือน้ัน

ลดลง และสําหรับต้นทุนการเก็บรักษาน้ันมีมูลค่าเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการจัดเก็บสินค้าเพิ่มมากข้ึน 

ในการหาจุดส่ังซื้อใหม่ (ROP) ผู้ศึกษาเลือกใช้การคํานวณด้วยวิธีช่วงเวลานําไม่คงท่ี ซ่ึงจะต้องคํานวณค่าเฉล่ีย

ของเวลานําและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลานํา  นอกเหนือจากปริมาณความต้องการสินค้าเฉล่ีย   

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการสินค้า ผู้ศึกษาจําเป็นต้องทําการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับการให้บริการ 

ซ่ึงการตัดสินใจน้ีจะใช้มูลค่าสินค้าคงคลังสํารอง มูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ยและต้นทุนรวม เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ 

เพื่อให้ทราบว่า ณ ระดับการให้บริการใด ท่ีจะมีมูลค่าสินค้าคงคลังสํารอง มูลค่าสินค้าคงคลังเฉล่ีย และต้นทุนรวมที่

เหมาะสมกับบริษัท ซ่ึงจากการพิจารณาข้อมูลแล้วพบว่าเดิมมูลค่าสินค้าคงคลังเฉล่ียของบริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล 

จํากัด มีมูลค่าเท่ากับ 28,684,823 บาทต่อปี ซ่ึงมีระดับการใหบริการใกล้เคียง 100% ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรมีการปรับลด

ระดับการให้บริการ เพื่อให้มีสินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลง เพราะหากบริษัทยังคงมีปริมาณสินค้าคคลังเฉล่ียอยู่ในปริมาณมาก

อย่างเช่นปัจจุบันน้ัน อาจจะส่งผลต่อสภาพคล่องของทางบริษัทได้ เพราะเม่ือพิจารณาจากอัตราการหมุนของสินค้าคง

คลังแล้ว บริษัทก็มีอัตราหมุนท่ีช้าลง ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้เลือกระดับการให้บริการท่ีระดับ 90% ซ่ึงจะไม่ใช่ระดับท่ีมีต้นทุน

รวมตํ่าท่ีสุด ผู้ศึกษาเห็นว่าต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นจากระดับที่ตํ่าท่ีสุดนั้นมีมูลค่าไม่มากนัก แต่การมีสินค้าเพื่อตอบสนองความ

ต้องการลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น น่าจะเป็นผลดีกว่า โดยได้ผลการหาจุดส่ังซ้ือใหม่ คือ จุดสั่งซื้อใหม่ที่คํานวณได้ มีปริมาณสูงกว่า

จุดส่ังเดิม และปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยน้ันมีปริมาณลดลงจากเดิม เน่ืองจากแต่เดิมน้ันบริษัทมีการจัดเก็บสินค้าไว้ใน

ระดับสูง เดิมน้ัน มีอยู่ 394,282 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 28,684,823 บาทต่อปี และเม่ือมีการคํานวณหาจุดส่ังซ้ือใหม่และ

สินค้ําคงคลังสํารองแล้ว ปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยจะเท่ากับ  พบว่าปริมาณสินค้าคงคลังเฉล่ียมีปริมาณลดลงเหลือ 

156,898 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 20,122,969 บาทต่อปี 

และนอกจากน้ี ผู้ศึกษายังเห็นว่าหากเกิดปัญหาสินค้าขาดมือ สําหรับสินค้าในกลุ่ม A น้ี จะทําให้บริษัทสูญเสียผล

กําไรท่ีควรจะได้ แต่เน่ืองจากในบางรายการสินค้าน้ันมีปริมาณสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกท้ังลูกค้าไม่

สามารถรอสินค้าได้ ลูกค้าจะทําการยกเลิกคําส่ังซื้อน้ัน ผู้ศึกษาจึงได้ทําการคํานวณหาต้นทุนค่าเสียโอกาส ที่อาจจะ

เกิดข้ึนในช่วงเวลานํา ท่ีลูกค้าจะยกเลิกสินค้า เดิมไม่มีต้นทุนค่าเสียโอกาส เน่ืองจากมีปริมาณสินค้าคงคลังสํารองสูง 

สามารถตอบสนองความต้องการได้ จึงมีมูลค่าประมาณ 0 บาท แต่เมื่อมีการปรับลดระดับการให้บริการแล้ว จะทําให้เกิด

ปัญหาสินค้าขาดมือ โยจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นมูลค่า 116,127 บาทต่อปี  

สําหรับการคํานวณต้นทุนรวมน้ันพบว่า เน่ืองจากจํานวนครั้งในการสั่งซ้ือลดลง จาก 1,611 ครั้ง เหลือเพียง 

368.65 ครั้ง และปริมาณสินค้าคงคลังเฉล่ียลดลง ตามปริมาณท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ทําให้ต้นทุนรวมมีมูลค่าลดลง 
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จากเดิมมีมูลค่า 7,666,691 บาทต่อปี ลดลงเหลือ 2,504,981บาทต่อปี โดยบริษัทสามารถประหยัดต้นทุนได้เป็นมูลค่า 

5,161,711 บาทต่อปี และต้นทุนรวมน้ัน จากเดิม 7,707,939.15 บาทต่อปี ลดลงเหลือ 2,397,758.91 บาทต่อปี 

อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาของ มุนินทร์ ลพบุรี (2549) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การปรับปรุงระบบบริหารสินค้าคงคลัง  

โดยใช้ ABC Analysis” ท่ีศึกษา พบว่า อัตราส่วน A:B:C มีผลต่อการจัดการสินค้าคงคลังโดยจากการศึกษาของ มุนินทร ์

ลพบุรีน้ัน ได้แบ่งอัตราส่วน A:B:C 3 อัตราส่วน เพื่อคํานวณหาว่าอัตราส่วนใดท่ีจะช่วยให้การทํางานนั้นเร็วขึ้นและ

ประหยัดเวลาและเงินทุนได้ดีกว่า สําหรับผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วน 90:10:0 (A:B:C) เป็นอัตราส่วนที่ลดระยะเวลาใน

การนับลดลง ค่าจ้างพนักงานในการนับสต๊อคลดลง การควบคุมสินค้าคงคลังนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงมี   

ความแม่นยําในการตรวจนับมากขึ้น แต่สําหรับการศึกษาของ บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัด น้ัน ได้ใช้อัตราส่วน 

80:15:5 (A:B:C) เน่ืองจากผู้ศึกษาเห็นว่า ในอัตราส่วน 90:10:0 น้ัน ให้ความสําคัญกับสินค้าในกลุ่ม A มากเกินไป อาจไม่

เหมาะกับธุรกิจที่มีรายการสินคา้ที่หลากหลาย เพราะสินค้าในบางรายการอาจเหมาะสมท่ีจะอยู่ในกลุ่ม B หรือ C มากกว่า 

2. จากการศึกษาพบว่า การจําแนกกลุ่มสินค้าตามทฤษฎี ABC Analysis มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ 

พิมพ์พรรณ มงคลประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การบริหารวัสดุคงคลังในร้านท่อพีวีซี” ท่ีได้ศึกษาพบว่า มีการแก้ไข

ปัญหาวัสดุคงคลังด้วยการใช้ทฤษฎี ABC Analysis เพ่ือแบ่งกลุ่มสินค้า โดยเลือกใช้สินค้าเพยีง1 หมวด มาทําการศึกษาโดย

ใช้ทฤษฎี ABC Analysis เพื่อแบ่งความสําคัญของสินค้า จากน้ันจึงนําสินค้าในกลุ่ม A มาพยากรณ์ด้วยวิธีต่างๆ แล้วเลือก

วิธีที่มีค่าความผิดพลาดน้อยท่ีสุด จากน้ันนํามาคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัดและจุดสั่งซื้อใหม่ ซ่ึงจะแตกต่าง

จาก การศึกษาของ บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัด ท่ีนําสินค้าจํานวน 3 หมวดมาศึกษาโดย 3 หมวดน้ีเลือกจาก

หมวดสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 ปีย้อนหลัง แล้วนํามาแบ่งตามทฤษฎี ABC Analysis จากนั้นจึงนําสินค้าเฉพาะกลุ่ม A มา

เป็นตัวอย่างในการคํานวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยัดและจุดส่ังซ้ือใหม่ พร้อมท้ังเปรียบเทียบต้นทุนท่ีประหยัดได ้

นอกจากน้ีการศึกษาของ พิมพ์พรรณ มงคลประเสริฐไม่ได้แสดงถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกระดับการให้บริการซ่ึงทาง

ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการให้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกระดับการให้บริการเลือกระดับการให้บริการที่ 

95% ในขณะที่การศึกษานี้ได้กําหนดให้มีระดับการให้บริการที่ 90%  เน่ืองจากต้องการมีสินค้าคงคลังเฉล่ียลดลง เพราะ

หากบริษัทยังคงมีปริมาณสินค้าคคลังเฉล่ียอยู่ในปริมาณมากและอัตราการหมุนของสินค้าคงคลังช้าลง อาจจะส่งผลต่อ

สภาพคล่องของทางบริษัทได้ ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้เลือกระดับการให้บริการท่ีระดับ 90% ซ่ึงจะไม่ใช่ระดับท่ีมีต้นทุนรวมตํ่า

ท่ีสุด ผู้ศึกษาเห็นว่าต้นทุนรวมท่ีเพิ่มขึ้นจากระดับท่ีตํ่าท่ีสุดนั้นมีมูลค่าไม่มากนัก แต่การมีสินค้าเพื่อตอบสนอง          

ความต้องการลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน 

3. จากการศึกษาพบว่า  การหาปริมาณการส่ังซ้ือ ท่ีประหยัด  ซ่ึ งจะสอดคล้องกับการศึกษาของ  

ศักดิ์ชัย บูรณพันธ์ (2544) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การจัดการด้านสินค้าคงคลังในกิจการวัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล ซ้ินเซียง หลี (สาขา)” ผลการศึกษาพบว่า การส่ังซ้ือสินค้าในปริมาณการส่ังซื้อท่ีประหยัด (EOQ) ช่วยให้
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ลดค่าใช้จ่ายลงได้ และสําหรับผลการศึกษาของบริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัด น้ัน พบว่าการส่ังซื้อสินค้าตาม

ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดจะช่วยลดต้นทุนรวมลงได้จริง แต่จากการศึกษาของ ศักดิ์ชัย บูรณพันธ์ ไม่ได้มีการแสดงให้

เห็นถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกระดับการให้บริการไว้ แต่จากการศึกษาของบริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัดนี้  

ได้พิจารณาถึงต้นทุนต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงคลังสํารองและสินค้าคงคลังเฉลี่ย ในการช่วยตัดสินใจเลือกระดับการ

ให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาน้ี บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัด ก็สามารถประหยัดต้นทุนรวมลงได้ 

เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ ศักดิ์ชัย บูรณพันธ ์

4. จากการศึกษาพบว่า การหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัด   มีความแตกต่างกับการศึกษาของณัฐชาติ        

ธีรสุวิภากร และคณะ (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การบริหารวัสดุคงคลังในงานก่อสร้าง” ท่ีได้ศึกษา เพื่อหาปริมาณ        

การส่ังซ้ือท่ีประหยัดและจุดส่ังซ้ือใหม่ โดยจากการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัด (EOQ) พบว่าแต่เดิมนั้นม ี       

การสั่งซ้ือในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ส่งผลให้เกิดการประหยัดเงินทุน พ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้า และ

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา แต่สําหรับการศึกษาของบริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัดน้ี พบว่าเม่ือมีการคํานวณหา

ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัด ซึ่งมีการปรับตาม Lot Size แล้วน้ัน มีจํานวนคร้ังในการส่ังซ้ือลดลง แสดงให้เห็นว่าปริมาณ

การสั่งซ้ือเดิมน้ัน มีการส่ังซื้อในปริมาณท่ีตํ่า จึงจําเป็นต้องทําการส่ังซื้อหลายครั้ง จึงเกิดการส้ินเปลืองด้านต้นทุน       

การสั่งซื้อ แต่หากสั่งในปริมาณตาม Lot Size แล้วจะช่วยลดจํานวนครั้งในการสั่งซื้อลงได้ และยังช่วยในการประหยัด

ต้นทุนการส่ังซ้ือลงได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. สําหรับการทํา ABC Analysis น้ัน สามารถจําแนกกลุ่มสินค้าด้วยการทํา ABC Analysis ของสินค้าแต่ละหมวด

ได้เชน่กัน แต่เน่ืองจากรายการสินค้าในแต่ละหมวดน้ัน อาจมีท้ังท่ียอดขายสูงและยอดขายตํ่า และในบางรายการอาจอยู่ใน

กลุ่ม C แต่หากทํา ABC Analysis แยกตามหมวดสินค้า รายการสินค้าน้ันอาจเป็นสินค้าในกลุ่ม A ก็ได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ

ประเภทของสินค้าในแต่ละธุรกิจ ว่ามีความเหมาะสมในการแยกกลุ่มสินค้าแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมมากกว่า และเม่ือ

ได้ทําการจําแนกสินค้าตามทฤษฎี ABC Analysis แล้ว ทําให้ทราบว่าสินค้าใดมีความสําคัญมาก สินค้าใดมีความสําคัญ

น้อย ดังน้ันควรนําไปกําหนดนโยบายในการตรวจนับสินค้าคงคลัง รวมไปถึงนโยบายในการจัดการสินค้าคงคลังอื่น ๆ 

ใหเ้หมาะสมกับความสําคัญของแต่ละกลุ่มสินค้า 

2. จากการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาเห็นว่ากระบวนการส่ังซ้ือสินค้าของ บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จํากัด น้ัน 

ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม เน่ืองจากการส่ังซ้ือสินค้าตามท่ีกล่าวไว้ว่า สามารถจําแนกการรับสินค้าได้ 2 ประเภท คือ  

รับสินค้าเอง และ ฝากรถขนส่ง ซ่ึงในกรณีรับสินค้าเองน้ัน จากการสังเกตการณ์ทํางาน พบว่า พนักงานฝ่ายจัดซ้ือจะทํา

การสั่งซื้อสินค้าในหลายรายการ แต่ใช้คําส่ังซ้ือเพียง 1 ครั้ง ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรทําการวิเคราะห์กระบวนการส่ังซ้ือ  

เพื่อช้ีให้เห็นถึงวิธีการส่ังซ้ือสินค้าในปัจจุบันแบบใดมีความเหมาะสม และสามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่านอกจากนี้

แล้วการขนส่งสินค้าแบบรับสินค้าเองน้ัน ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า  
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ควรทําการศึกษาด้านการประหยัดต้นทุนจากการปรับปรุงกระบวนการบรรทุกสินค้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการลด

ค่าใช้จ่ายด้านค่าบรรทุกสินค้า 

3. เน่ืองจากปริมาณความต้องการน้ันมีลักษณะเป็นตามฤดูกาล (Seasonal Demand) ความต้องการจึงไม่คงที่

และไม่แน่นอน ดังน้ันในการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัด (EOQ) ภายใต้สมมติฐานท่ีให้อัตราความต้องการน้ันคงที่ 

จะไม่เหมาะสมกับข้อมูล จึงควรมีการตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลปริมาณความต้องการท่ีได้มานั้นมีความต้องการที่แน่นอน

หรือคงท่ีหรือไม่ เหมาะสมท่ีจะนํามาคํานวณได้หรือไม่ โดยใช้สมการของ ปีเตอร์สันและซิลเวอร์  (พิภพ ลิลตาภรณ์, 

2559) ดังสูตรต่อไปน้ี 
 

. 	
 

    

โดยท่ี . 	 ∑  

 

  														 		 ∑  
 

โดยหากผลการคํานวณพบว่าค่า VC < 0.20 ถือว่าข้อมูลนั้นสามารถนําไปคํานวณหาปริมาณการส่ังซื้อที่

ประหยัด (EOQ) ได้ แต่หากผลการคํานวณพบว่า VC > 0.20 แสดงว่าข้อมูลปริมาณความต้องการน้ันมีความไม่แน่นอน

และไม่คงที่จึงไม่สามารถใช้ปริมาณการส่ังซื้อท่ีประหยัด (EOQ) ได้ โดยผลการคํานวณสินค้าในกลุ่ม A พบว่า มีสินค้า

จํานวน 35 รายการท่ีมี VC < 0.20 ซึ่งจํานวน 35 รายการท่ีมีค่า VC < 0.20 น้ี เป็นการคํานวณจากข้อมูลจํานวน 24 

เดือน แต่หากมีข้อมูลมากกว่าน้ี จํานวนรายการสินค้าท่ีสามารถนําไปคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือที่ประยหัด (EOQ) จะมี

จํานวนมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก EOQ น้ันเป็น Robust Model ผลของการคํานวณของการศึกษาน้ียังถือว่ามีความ

น่าเช่ือถืออยู่ เพียงแต่ผู้ศึกษาต้องกําหนดระดับการให้บริการ (Service Level) ไว้ในระดับสูง เน่ืองจากปริมาณความ

ต้องการนัน้มีความผันผวน ควรมีสินค้าคงคลังสํารองไว้ในปริมาณมาก  

4. เม่ือผู้ศึกษาได้ทําการคํานวณปริมาณส่ังซ้ือที่เหมาะสมและจุดส่ังซ้ือใหม่แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า สามารถลด

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ และให้นําผลการคํานวณท่ีได้น้ัน นําไปบันทึกในส่วนของรายละเอียดสินค้าคงคลัง  

ในโปรแกรมสําเร็จรูป BC Account และทําการทดลองใช้งานจริง จะช่วยให้พนักงานฝ่ายจัดซื้อน้ันทํางานได้ง่ายขึ้น 

ประหยัดท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย เน่ืองจากโปรแกรม BC Account จะข้ึนเตือนสินค้าท่ีควรสั่งซื้อ เม่ือพนักงานจัดซ้ือทําการ

เข้าสู่ระบบ โดยท่ีไม่ต้องทําการประมวลผลรายการเคล่ือนไหวสินค้าทุกวัน และไม่ต้องใช้วิจารณญาณและประสบการณ์

ตนเองในการตัดสินใจด้านปริมาณการส่ังซ้ือ 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   197

 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพ แสดงตัวอยา่งการบันทึกข้อมูลจุดส่ังซือ้ใหม่ในโปรแกรมสําเร็จรูป BC Account 

5. ทางบริษัท ควรมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ท่ีเกิดจากการท่ีไม่มีสินค้าไว้

สําหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพียงพอ เพื่อให้ทราบระดับการให้บริการ (Service Level) ท่ีเหมาะสมกับ

ธุรกิจ ซึ่งระดับการให้บริการน้ีส่งผลต่อต้นทุนการเก็บรักษา ตลอดจนเงินลงทุนในสินค้าที่จะจัดเก็บอีกท้ังยังเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริหาร ในการตัดสินใจด้านการจัดการสินค้าคงคลัง รวมไปถึงด้านการให้บริการอื่น ๆ อีกด้วย 
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