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Inventory Management of Oo Too A-Lai Yon Company Limited 

วิจติรา ค ามูล* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของ บริษัท อูตู่อ่ะไหล่ยนต ์จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎี

การจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC Analysis และ การค านวณขนาดสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) ในการจัดการสินค้า 

คงคลัง วิธีการศึกษาประกอบด้วย การแบ่งความส าคัญของสินค้า  โดยใช้การวิเคราะห์เอบีซี (ABC Analysis) มาใช้ใน

จ าแนกความส าคัญของสินค้า การค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) เพื่อให้ทราบถึงปริมาณท่ีเหมาะสมใน

การสั่งแต่ละคร้ัง และค านวณหาจุดสั่งซือ้ใหม่ (ROP) 

การศึกษานี้เก็บข้อมูลการใช้งานสินค้าคงคลังระหว่างวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 

2559 โดยการศึกษาแบ่งสินค้าเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินค้าคงคลังประเภทอะไหล่รถยนต์มีจ านวนท้ังสิ้น 1,295 รายการ 

และสินค้าคงคลังประเภทวัสดุภัณฑ์ มีจ านวนท้ังสิ้น 153 รายการ และน าสินค้าท้ัง 2 ประเภทมาท าการวิเคราะห์เอบีซี    

ซึ่งแบ่งสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม โดยสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่รถยนต์ มีสินค้าคงคลังประเภท A ท้ังสิ้น 297 รายการ 

มูลค่ารวมจ านวน 75,887,909 จากนั้นท าการค านวณหาอัตราการหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลอื บริษัทฯ มนีโยบายวา่หาก

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสูงกว่าหรือเท่ากับ 24 รอบจะมีการทดสอบความเหมาะสมในการใช้สูตรการหา

ปริมาณการสั่งซือ้ท่ีเหมาะสมหรือการหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน ซึ่งมีรายการสนิค้าคงคลังท่ีสามารถใชสู้ตรการหา

ปริมารการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมมีท้ังหมด 28 รายการ และ สินค้าคงคลังประเภทวัสดุภัณฑ์ มีสินค้าคงคลังประเภท A ท้ังสิน้ 

26 รายการ มูลค่ารวมจ านวน 4,145,708 บาท จากนั้นน าสินค้าในกลุ่ม A มาค านวณหาปริมาณสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) 

และค านวณหาจุดสั่งซือ้ใหม่ (ROP) ผลการค านวณพบวา่ หลังท่ีได้จากการศึกษาการปรับปรุงสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ 

ต้นทุนรวมท่ีเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อด้วยปริมาณการสั่งซื้อท่ีเกิดขึ้นในอดีต เท่ากับ 698,941 บาทต่อปี จากการสั่งซื้อด้วย

ปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมเป็นมูลค่ารวม เท่ากับ 488,604 บาทต่อปี แสดงให้เห็นว่าต้นทุนรวมท้ังหมดจาก 

การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการหาปริมาณการสั่งซือ้ท่ีเหมาะสม นัน้ สามารถท าให้ต้นทุนการจัดการสนิค้าคงคลังรวมน้ันลดลง

เป็นมูลค่า 210,337 บาทตอ่ปี หรอื 30%  

หลังท่ีได้จากการศึกษาการปรับปรุงสินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์ ท้ัง 26 รายการ พบว่า ต้นทุนรวมท่ีเกิดขึ้นจาก 

การสั่งซือ้ดว้ยปริมาณการสั่งซือ้ท่ีเกิดขึ้นในอดีตเดิม มมีูลค่ารวม เท่ากับ 158,985.97 บาทต่อ จากการสั่งซือ้ดว้ยปริมาณ

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การสั่งซื้อท่ีเหมาะสมเป็นมูลค่ารวม เท่ากับ 145,882.93 บาทต่อปี แสดงให้เห็นว่าต้นทุนรวมท้ังหมดจากการประยุกตใ์ช้

เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม นั้น สามารถท าให้ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังรวมนั้นลดลงเป็นมูลค่า 

13,103.04 บาทต่อปี หรอื 9%  

ABSTRACT 

 The study on “Inventory Management of Oo Too A-Lai Yon Company Limited” aimed to apply ABC analysis 

and Economic Order Quantity ( EOQ)  theories for inventory management of the studied company.   Methods of the 

study included the ABC analysis to categorize each product item by its significant impacts on the overall inventories 

and the EOQ to determine appropriate number of order quantity in each order as well as to calculate reorder point 

(ROP). 

 Data of this study were compiled from the company’ s inventory usage records from January 5th, 2016 to 

December 30th, 2016. In this study, the inventories were divided into two types: auto parts type with total number of 

1,295 product items and materials type with the total number of 153 product items.   According to the ABC analysis, 

products items of both types of inventory were divided again into three groups. There were 297 product items in auto 

parts type being categorized in Group A with the total value of 75,887,909 Baht.  According to the calculation on 

inventory turnovers, the results revealed that this company had a policy determining that if ratio of inventory turnover 

circulation was higher than or equal to 24 times, the EOQ formula or the calculation on coefficient of variation must be 

applied in order to find the better implementation.  The results also indicated that for this company, the EOQ was 

applicable for 28 out of the total number of product items in Group A. In the meanwhile, there were 26 product items 

in materials type being categorized in Group A with the total value of 4,145,708 Baht.  Based upon the calculation of 

product items in Group A to determine the economic order quantity (EOQ) and reorder point (ROP), the results of the 

study on improvement of auto parts inventory management presented that the previous overall costs for past orders 

were 698,941 Baht per year. However, after the EOQ method was applied, the overall costs for orders were 488,604 

Baht per year. These figures clearly illustrated the fact that the EOQ method could certainly reduce the overall inventory 

cost up to 210,337 Baht per year or 30%.  In the meanwhile, the results of the study on improvement of materials 

inventory management presented that the previous overall costs for the past orders of all 26 product items being listed 

in materials type were 158,985.97 Baht per year. However, after the EOQ method was applied, the overall costs for 
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orders were 145,882.93 Baht per year.  It, thus, could be implied from these figures clearly illustrated the fact that 

the EOQ method could certainly reduce the overall inventory cost up 13,103.04 Baht per year or 9%.  

บทน า  

จากสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นในกลุ่มธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ท าให้ธุรกิจจ าเป็นต้องหันกลับมาหาแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตนเองให้อยู่รอด โดยเฉพาะการจัดการสินค้าคงคลังซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญและเป็นสิ่งท่ี

จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะสินค้าคงคลังถือเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีไว้เพื่อใชใ้นการด าเนินงานภายในกิจการ และการมี

สินค้าคงคลังมากเกินไปนั้นอาจจะท าให้เกิดปัญหากับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของต้นทุนการเก็บรักษา การเสื่อมสภาพ

ของสนิค้า สินค้าหมดอายุ ล้าสมัย รวมไปถึงการถูกขโมย หรือสูญหาย และนอกจากนี้การมสีินค้าคงคลังมากเกินไปก็เป็น

สาเหตุของต้นทุนจม ท าให้เกิดการสูญเสียโอกาสท่ีจะน าเงินท่ีจมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ   

ซึ่ง บริษัท อู่ตู่อะไหล่ยนต์ จ ากัด เป็นธุรกิจบริการเคาะพ่นสีรถยนต์และตัวถังมาตรฐาน โดยช่างผู้ช านาญการ  

จากการศึกษาลักษณะการด าเนินงานทางด้านการจัดการสินค้าคงคลังโดยการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการได้พบว่า บริษัทฯ

ยังขาดการจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นระบบ ไม่มีการตรวจนับ เช็คสินค้า และการเก็บข้อมูลท่ีดี เนื่องจาก บริษัทฯ ยังขาด

การจัดการสินค้าคงคลังท่ีเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการดูแลสินค้าคงคลังและการขาดการประสานงานระหว่างแผนก  

ในการสั่งซื้อแตล่ะครั้งยังใชก้ารคาดเดาปริมาณรถที่เข้าซ่อมเป็นตัวก าหนด ท าให้เกิดปัญหาของสินค้าคงคลังขึน้ ด้วยเหตุ

นี้ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหารวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท  

อูตู่อ่ะไหล่ยนต ์จ ากัด โดยท าการศกึษาสนิค้าคงคลังท่ีผ่านมาของบริษัทฯและใชก้ารค านวณจุดสั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสม

เพื่อช่วยลดปัญหาในการจัดการสนิค้าคงคลังและสามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทฯ  

แนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 

 การจัดการคลังสินค้า ศลิษา ภมรสถิตย์ (2547) กล่าวว่าการจัดการคลังสินค้าเป็นการวางแผนและควบคุม

เกี่ยวกับประเภทและปริมาณของสินค้าคงคลังท่ีตอ้งการเก็บรักษา ตลอดจนรูปแบบของระบบการควบคุมสินค้าคงคลังท่ี

เหมาะสม  

 การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกับกิจการท่ีมีสินค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละชนิดมี

ปริมาณการใชแ้ละตน้ทุนต่อหนว่ยแตกตา่งกัน ซึ่งแบ่งสนิค้าคงคลังเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C โดยท่ีกลุม่ A จะเป็นสนิค้า

คงคลังท่ีมปีริมาณการหมุนเวียนมาก กลุ่ม Bมีปริมาณการหมุนเวยีนปานกลาง กลุ่ม C มีปริมาณการหมุนเวียนนอ้ย กลุ่ม 

A  กลุ่มท่ีเป็นสนิค้าท่ีส าคัญมาก  มูลค่าสูงมมีูลค่าอยูป่ระมาณ  70-80% กลุ่ม  B กลุ่มท่ีเป็นสนิค้าท่ีปานกลาง มูลค่าของ

สินค้าประเภทนี้จะมีค่าประมาณ 15-20% ของมูลค่าสินค้าท้ังหมด และกลุ่ม  C กลุ่มสินค้าท่ีมีความส าคัญน้อยท่ีสุด  

มมีูลค่า 5-10%  ของมูลค่าสินค้าท้ังหมด   



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   4 

 

 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อลง 

ซึ่งปริมาณสั่งซื้อท่ีประหยัดเป็นปริมาณการสั่งซื้อสินค้าท่ีท าให้ต้นทุนรวมเกิดขึ้นต่ าที่สุด ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนใน

การเก็บรักษาสนิค้า (Holding หรือ Carrying Cost) และต้นทุนในการสั่งซือ้สนิค้า (Ordering Cost) 

 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) เป็นการค านวณหาเพื่อให้ทราบว่าควรจะท าการสั่งซื้อสินค้าอีกคร้ังเมื่อใด  

ในระหว่างการสั่งซื้อสินค้า สินค้าท่ีอยูใ่นคลังก็จะถูกใชไ้ปเร่ือยๆ และหมดพอดเีมื่อสนิค้ามาสง่แตอ่ยา่งไรก็ดีบางคร้ังความ

ต้องการสินค้าในช่วงเวลาน า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว จะมีการจัดให้มีสินค้าคงเหลือขั้นต่ า (Safety Stock) 

ส ารองไวเ้พื่อเป็นการป้องกันปัญหาสินค้าขาดมือ 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

วิธีการด าเนินการศึกษาและขั้นตอนในการศึกษา จะเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2559  

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นเวลา 1 ป ีเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาครัง้นี้และมีขัน้ตอน ดังนี ้ 

1. ส ารวจสภาพท่ัวไปของกิจการและสัมภาษณ์เจ้าของกิจการเพื่อทราบถึงต้นทุนและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า

คงคลัง 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้สินค้าคงคลังย้อนหลังปี พ.ศ.2559 เพื่อทราบข้อมูลสินค้าและปริมาณการใช้สินค้า

รวมถึงต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง 

3. จ าแนกสินค้าคงคลังออกเป็น 3 กลุ่ม ตามหลักทฤษฎี ABC Analysis เพื่อแบ่งกลุ่มความส าคัญของสินค้า 

คงคลัง 

4. เลือกเฉพาะสินค้าในกลุ่ม A มาค านวณปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) เพื่อทราบประมาณการสั่งซื้อท่ี

เหมาะสม 

5. หาจุดสั่งซือ้ใหม่ (ROP) เพื่อตอ้งการทราบว่าเมื่อสนิค้าลดลงเหลอืปริมาณเท่าใดจึงจะสั่งสินค้าใหมอ่กีครัง้ 

6. เปรียบเทียบต้นทุนรวมก่อนและหลังการปรับปรุง โดยเปรียบเทียบตน้ทุนเก็บรักษา ตน้ทุนการส่ังซื้อและตน้ทุน

รวมเพื่อต้องการทราบว่าหลังการศึกษาสามารถท าให้ปริมาณต้นทุนรวมลดลง 

ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาข้อมูลเบือ้งต้นของ บริษัท อูตู่อ่ะไหล่ยนต ์จ ากัด โดยการสัมภาษณเ์จ้าของกิจการ ได้สรุปข้อมูลใน

ส่วนของสภาพท่ัวไปของกิจการ ดังนี ้บริษัท อูตู่อ่ะไหล่ยนต ์จ ากัด เป็นธุรกิจบริการเคาะพน่สรีถยนต์และตัวถังมาตรฐานมี

เจ้าของเพยีงคนเดียว โดยการท างานและการสั่งงานเจ้าของกิจการจะเป็นท่ีมอี านาจในการตัดสินใจด้านระบบการจัดการ

สินค้าคงคลังของบริษัท อูตู่อ่ะไหลย่นต ์จ ากัด นั้น ไมไ่ด้มีวิธีในการด าเนนิงานท่ีชัดเจนไมม่กีารจัดเก็บสนิค้าคงคลังได้อย่าง

ชัดเจนตามหมวดหมู่และชนดิของสินค้าและมีการวางสินค้าปะปนภายในพื้นท่ีจัดเก็บสินค้าจึง เมื่อสินค้าคงคลังมีปริมาณ

เพิ่มขึ้น ก็ท าให้เกิดความยากล าบากต่อการตรวจนับสินค้าท าให้ไม่มีไม่ตรวจนับสินค้าบ่อยคร้ังจึงท าให้เกิดปัญหาและ

ข้อผิดพลาดตามมา เช่น การสั่งซื้อสินค้าซ้ า สินค้าเสื่อมสภาพ สนิค้าหมดอายุ สินคา้ช ารุด เป็นต้น 
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 ข้อมูลสินค้าคงคลังภายในบริษัทฯท่ีน ามาใช้ในการศึกษาได้มีแบ่งสินค้าคงคลังเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.สินค้า 

คงคลังประเภทอะไหล่รถยนต์น ามาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มีจ านวนรายการท้ังสิ้น 1,295 รายการ จ านวน 3 ยี่ห้อ 4 รุ่น 

ได้แก่ TOYOTA VIOS , TOYOTA VIGO , ISUZU D-MAX และ HONDA CITY 2.สินค้าคงคลังประเภทวัสดุภัณฑ์ น ามาใช้ใน

การศึกษาคร้ังนี้มีจ านวนรายการท้ังสิ้น 153 รายการ สามารถจ าแนกสินค้าตามทฤษฎี ABC Analysis ได้ดังนี้ 1.สินค้า

ประเภทอะไหล่รถยนต์มีจ านวนรายการท้ังสิ้น 1,295 รายการ ที่มีความต้องการในปี พ.ศ.2559 สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

สินค้าคงคลังประเภท A มีรายการสินค้าคงคลังท้ังสิ้น 297 รายการ มีมูลค่ารวมจ านวน 75,887,909 บาท สินค้าคงคลัง

ประเภท B มรีายการสนิค้าคงคลังท้ังสิ้น 463 รายการ มมีูลค่ารวมจ านวน 25,045,646 บาท และสินค้าคงคลังประเภท C 

มรีายการสนิค้าคงคลังท้ังสิ้น 535 รายการ มีมูลค่ารวมจ านวน 6,800,001 บาท และ 2.สินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์ มจี านวน

รายการท้ังสิ้น 153 รายการ ท่ีมีความต้องการในปี พ.ศ.2559 สามารถแบ่งได้ ดังนี้ สินค้าคงคลังประเภท A มีรายการ

สินค้าคงคลังท้ังสิ้น 26 รายการ มีมูลค่ารวมจ านวน 4,145,708 บาท สินค้าคงคลังประเภท B มีรายการสินค้าคงคลัง

ท้ังสิ้น 39 รายการ มีมูลค่ารวมจ านวน 1,199,343 บาท และสินค้าคงคลังประเภท C มีรายการสินค้าคงคลังท้ังสิ้น 88 

รายการมีมูลค่ารวมจ านวน 548,834 บาท จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) มีความสัมพันธ์แปรตามตัวแปร 2 ตัว คืออัตราความ 

ต้องการใช้สินค้าคงคลังและรอบเวลาในการสั่งซื้อหรือช่วงเวลารอคอย (Lead Time) โดยท่ีช่วงเวลารอคอยสินค้าประเภท

อะไหล่อยู่ท่ี 2 วัน และ สินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์เป็น สินค้าคงคลังท่ีมีการส ารองเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock: SS) 

สินค้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อท่ีเหมาะสมเป็นสินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์ โดยช่วงเวลารอคอยสินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์

อยู่ท่ี 1 วัน และสินค้าคงคลังส ารองอยู่ท่ี 5 หน่วย จากการใช้เทคนิคการสั่งซื้อด้วย EOQ เพื่อลดต้นทุนการจัดการสินค้า 

คงคลัง ท าให้ต้นทุนของสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ คงเหลือลดลง จากเดิมเท่ากับ 81,629,841.36 บาท ลดลงเหลือ 

77,439,511.81 บาท หรือลดลงคิด เป็นอัตราส่วนเท่ากับ 5% และต้นทุนของสินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์คงเหลือลดลง  

จากเดิมเท่ากับ 4,291,664.47บาท ลดลงเหลอื 4,252,777.07 หรือลดลงคดิ เป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1.01% ดังนัน้ จะเห็นได้

วา่การใชต้ัวแบบ EOQ สามารถท าให้ต้นทุนรวมของการจัดการสนิค้าคงคลังลดลง 

อภิปรายผล 

 เทคนิคการแบ่งหมวดสินค้าตามหลักA B C สามารถน าเข้ามาประยุกตใ์ชก้ับการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อท่ีจะได้

ท าการจัดแบ่งกลุ่มให้กับประเภทสินค้าและท าให้ทราบถึงความส าคัญของสินค้าแต่ละชนิด และจะได้น าผลท่ีได้มาปรับใช้

กับสินค้าแตล่ะประเภทดังกล่าว ซึ่งการน าเทคนิคนี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดแบ่งกลุ่มความส าคัญของสินค้า ได้ผลลัพธ์

มูลค่าของแตล่ะประเภท A , B และ C (%) ตามล าดับ ประเภทสินค้าอะไหล่รถยนต์เท่ากับ 70.44% ,23.27% และ 6.29% 

ส่วนสินค้าประเภทวัสดุภัณฑ์ 70.34% ,20.35% และ9.31% ซึ่งมีค่าใกล้เคียงอยู่ในเกณฑ์ของทฤษฎีซึ่งก าหนดให้ประเภท 

A มีมูลค่า 70-80% และB,C มีมูลค่า 20-30% และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณีย์ วงค์กองแก้ว (2554) 

ได้ท าการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของ ร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ขนาดเล็ก ร้านทิพย์เนตรการช่างเชียงใหม่   

พบว่า มูลค่าของแต่ละประเภท เท่ากับ 73.82% , 20.77% และ 5.41% แต่ในส่วนของ โชติกา ทองสุโชติ (2553)  

ได้ท าการศึกษาการจัดการควบคุมสินค้าคงคลังโดยวิธี ABC Analysis ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพบว่า มูลค่าของแต่ละ

ประเภท เท่ากับ 75.07% , 15.64% และ 9.29%  ซึ่งถอืว่ามคี่าแตกตา่งไปจากงานวิจัยคร้ังน้ีแตย่ังคงมเีวลาค่าอยู่ในเกณฑ์
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ท่ีก าหนด ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ีประเภท A, Bและ C จะมีค่ามากท่ีสุด (70-80%) ปานกลางและน้อยท่ีสุด 

(20-30%) ตามล าดับ กล่าวคอื ประเภท A เป็นสนิค้าคงคลังท่ีมีมูลค่าในการใชง้านในรอบปีสูงและส าคัญที่สุด 

 ในการน าเทคนิคการแบ่งหมวดสินค้าตามหลัก ABC มาประยุกต์ใช้นั้น สามารถน าไปใช้กับบริษัทฯ ได้จริงเพราะ

เป็นเพียงการจัดหมวดกลุ่มสินค้า ท าให้เห็นล าดับรายการสินค้าท่ีมีความส าคัญมากไปหารายการสินค้าท่ีมีความส าคัญ

น้อย เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละหมวดต่อไป โดยงานวิจัยนี้เลือกท่ีจะปรับปรุงสินค้าท่ีอยู่ ใน

ประเภท A ซึ่งมีมูลค่า 70.44% ในสนิค้าคงคลังประเภทอะไหล่รถยนต์ และ 70.34% ในสนิค้าคงคลังประเภทวัสดุภัณฑ์  

 เทคนิคการหาปริมาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม (EOQ) เป็นการประยุกตใ์ชก้ับการจัดการสินค้าคงคลังในรายการ

สินค้าท่ีมีอัตราความต้องการคงท่ี ซึ่งเป็นสมมติฐานในการน าเทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมนี้เข้ามา

ประยุกต์ใช้ เพื่อท่ีจะหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีมีความเหมาะสมของแต่ละรายการสินค้า เพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายน้ อยท่ีสุด  

หรือเพื่อให้ตน้ทุนรวมของการจัดการสินค้าคงคลังลดลง ในการน าเทคนิคน้ีมาประยุกตใ์ชก้ับสินค้าท่ีมีอัตราความตอ้งการ

คงท่ี ซึ่งเมื่อค านวณหาอัตราความต้องการของสินค้าก่อนท่ีจะท าการประยุกต์ใช้เทคนิค มีรายการสินค้าท่ีสามารถน า

เทคนิคนี้เข้ามาใช้ได้ อยู่ 54 รายการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 1.ประเภทอะไหล่รถยนต์มีจ านวนสินค้าคงคลังประเภท A 

ท้ังสิ้น 297 รายการ จากนั้นมกีารทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบท่ีต้องการใชสู้ตรการหาปริมารการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม

หรือการหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน ซึ่งมีรายการสนิค้าคงคลังท่ีสามารถใช้สูตรการหาปริมารการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม

มท้ัีงหมด 28 รายการ และสามารถปรับปรุงการสั่งซื้อสินค้าให้มจี านวนการสั่งซื้อท่ีแนน่อนในแตล่ะรายการสินค้า รวมถึง

ท าให้ต้นทุนรวมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังนั้นลดลง เท่ากับ 210,337 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 30% ต่อปี 2.ประเภท

วัสดุภัณฑ์มีจ านวนสินค้าคงคลังประเภท A ท้ังสิ้น 26 รายการ และสามารถปรับปรุงการสั่งซือ้สินค้าให้มจี านวนการสั่งซื้อ

ท่ีแน่นอนในแต่ละรายการสนิค้า รวมถึงท าให้ต้นทุนรวมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังนั้นลดลง เท่ากับ 13,103.04 บาท

ตอ่ปี หรอืคดิเป็น 9% ต่อปี ท าให้เห็นว่าจากการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการหาปริมาณการสั่งซือ้สนิค้าอยา่งเหมาะสม สามารถ

ท าให้ต้นทุนรวมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังนัน้ลดลงได้จริง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปรับปรุง

ปัญหาของการวิจัยครั้งนี้ แต่มีข้อจ ากัดในการน าไปประยุกตใ์ช้ในกิจการ เนื่องจากผลท่ีได้รับจากการค านวณ แม้จะท าให้

ตน้ทุนรวมในการจัดการสนิค้าคงคลังลดลง แตย่ังมีขอ้จ ากัดอื่นๆ ในการน าไปประยุกตใ์ชง้านจรงิ 

 เทคนิคการหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Re-Order-Point) เป็นการประยุกต์ใช้ ท่ีไม่มีผลทางด้านต้นทุน แต่จะท าให้ 

การจัดการสินค้าคงคลังมีความเป็นระบบและท าให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละคร้ัง ท าให้ทราบ

รอบในการสั่งซื้อสินค้ารอบใหม่เมื่อสินค้าลดลงในระดับท่ีจุดสั่งซื้อใหมก่ าหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดสินค้าขาดมือ  

โดยการน าเทคนิคน้ีเข้ามาประยุกตใ์ชใ้นการหาจุดสั่งซือ้ใหม่ เพื่อน าให้ได้จ านวนสินค้าคงเหลอืขัน้ต่ าในปริมาณที่ควรจะท า

การสั่งซือ้เข้ามาในรอบใหม ่จะท าให้เห็นว่าการประยุกตใ์ชร้ะบบของการก าหนดจุดสั่งซื้อใหมน่ัน้จะสามารถชว่ยให้บริษัทฯ

รู้ระดับขัน้ต่ า ของสนิค้าคงคลังในแต่ละประเภทเพื่อท่ีจะท าการสั่งซื้อสินค้ารอบใหม่ในจ านวนท่ีเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. การจ าแนกกลุ่มสินค้าในการใช้เทคนคิ ABC Analysis สามารถใช้เทคนิค ABC Analysis แยกประเภทสินค้าของ

แต่ละยี่ห้อได้เช่นกัน เนื่องจากรายการสินค้าในแต่ละยี่ห้อนั้น มีบางรายการท่ีมียอดขายสูงและบางรายการยอดขายต่ า 

โดยท่ีบางรายการอาจอยู่ในกลุ่ม C แตห่ากท าการจ าแนก ABC Analysis แยกตามย่ีหอ้ สินค้ารายการน้ันๆอาจเป็นสนิค้าใน

กลุ่ม A โดยการจ าแนกสินค้าตามทฤษฎี ABC Analysis นั้น ท าให้ทราบว่าสินค้าคงคลังประเภทใดมีความส าคัญมากหรือ

นอ้ย ดังนั้นควรน าไปก าหนดนโยบายการจัดการสนิค้าคงคลังให้เหมาะสมกับความส าคัญของแตล่ะกลุ่มสนิค้า 

 2. เนื่องจากปริมาณความต้องการในการใช้สินค้าคงคลังประเภทอะไหล่รถยนต์มีความต้องการจึง ไม่คงท่ีและ 

ไม่แน่นอนดังนั้นในการค านวณปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดจ าเป็นต้องมีการทดสอบการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความ

แปรปรวนของสินค้าคงคลังประเภทนั้นๆด้วยหากมีค่า VC นอ้ยกว่า 0.20 ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  (VC < 0.20) แสดงให้

เห็นว่าความต้องการสินค้ามีความสม่ าเสมอจึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้สูตรการหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม แต่ถ้า

หากมีค่า VC มากกวา่ 0.20 ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด (VC > 0.20) แสดงให้เห็นว่าความตอ้งการสินค้าไมม่คีวามสม่ าเสมอ

จึงไม่มคีวามเหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิคการค านวณหาปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัด 

 3. ในการท่ีจะท าให้มีการด าเนนิการต่อเนื่องและมีประสิทธิผลนัน้ ทางบริษัทฯควรให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการสินค้าคงคลังอย่างจริงจัง และควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงในการบริหาร

คลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอกีทางหน่ึงควรมกีารจัดการทางด้านกายภาพร่วมดว้ย เชน่ การวางผังคลังสินคา้  

โดยอาจจะออกแบบให้มีระยะเวลาในการหยิบสินค้าน้อยลง หรือคัดแยกสินค้าได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น  เพื่อเป็น  

การบริหารพื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยท่ีจะสามารถจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณมากขึ้นและ

เข้าหาสินค้า ง่ายและใชเ้วลาท่ีน้อยท่ีสุด 
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