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บทคัดยอ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาหาแนวทางในการลดตนทุนและปริมาณ
สินคาคงคลังใหอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยมุงเนนไปท่ีสินคาประเภท Class A ท่ีส่ังซ้ือจาก
ตางประเทศและมีมูลคาสูงสุดในบริษัทกรณีศึกษา วิธีการลดตนทุนทําโดยการนํานโยบายระบบการ
วางแผนความตองการวัตถุดิบท่ีใชในปจจุบันมาเปนตัวเปรียบเทียบกับนโยบายหลายๆนโยบายท่ี
นําเสนอในงานวิจัยนี้เพื่อหานโยบายท่ีใหตนทุนตํ่าท่ีสุด 
 จากการเก็บขอมูลเบ้ืองตนพบวานโยบายท่ีบริษัทใชอยูในปจจุบันมีปริมาณวัตถุดิบ 
ท่ีเก็บไวเกินกวาปริมาณการใชงานจริง จึงนําเสนอรูปแบบส่ังซ้ือแบบวิธี 1) EOQ 2) Silver-Meal 
3) POQ 4) LUC และ 5) LTC ในการหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม (Lot sizing) พบวา ตนทุนใน
การส่ังซ้ือวัตถุดิบนั้นมีตนทุนการส่ังซ้ือท่ีนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนการเก็บรักษาสินคาคง
คลังท้ังน้ีเนื่องจากบริษัทกรณีศึกษามีระบบการจัดซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพมาก แสดงวาตนทุนคาใชจาย
โดยรวมข้ึนกับปริมาณสินคาคงคลัง ดังนั้นในการลดตนทุนควรท่ีจะเพ่ิมความถ่ีในการส่ังซ้ือแต
ส่ังซ้ือในปริมาณนอยลงเพื่อลดปริมาณสินคาคงคลังท่ีตองเก็บรักษาไว  
 เพื่อสนองตอบนโยบายท่ีปรับปรุงจึงทําการเจรจากับผูจําหนายวัตถุดิบเพื่อลดชวงเวลา
นํา (Lead time) ของสินคา โดยสามารถส่ังซ้ือสินคาไดทุกชวงเวลาท่ีตองการสินคาและกําหนดใหผู
จําหนายนําสงสินคาตามขนาดของจํานวนข้ันตํ่าหรือตามกลองท่ีบรรจุสินคานั้นๆ หลังจากนั้นจึงนํา
ผลลัพธท่ีไดไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากนโยบายส่ังซ้ือแบบเดิม พบวามูลตนทุนคาใชจายรวม
สะสมลดลงจากเดิม คิดเปน 31% และสินคาคงคลังปลายงวดลดลงคิดเปน 15% 
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    ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study and find the way to reduce inventory cost 
and quantity to the appropriate level for Class A items which imported from abroad and assessed 
the most value. The cost reduction method begins by comparing the present material requirement 
lot sizing policy with other policies presented in this research to find the best policy given the 
minimum inventory cost.  
 From gathering preliminary data, the present lot sizing policy demonstrates the 
excessive inventory quantity; hence to solve the problem, this research presents the alternative lot 
sizing policies such as 1) EOQ, 2) Silver-Meal, 3) POQ, 4) LUC, and 5) LTC. The result from 
implementing these policies shows that the ordering cost is very small relative to inventory 
holding cost due to the high- efficiency E-procurement system (SAP) of company case study. 
This leads to the fact that to reduce inventory cost an ordering frequency should be increased 
contrast with an ordering quantity should be decreased to keep less inventory.  
 According to the given result, by negotiation with several suppliers merchandise lead-
time is reduced and company case study can order whenever that is required but the merchandise 
must be delivered by minimum quantity fixed by package size. Finally, from implementing the 
presented procurement policy, the inventory cost is decreased by 31% and inventory quantity is 
decreased by 15%. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  ในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอการแขงขันใน
ตลาดโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคสซ่ึงมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑอยาง 
กาวกระโดดสงผลใหอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคสเองรวมถึงอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีสนับสนุน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ตองมีการปรับตัวใหทันกับสภาวะดังกลาวเพื่อความอยูรอด บริษัท
กรณีศึกษาเปนบริษัทหนึ่งในสวนของอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีทําการประกอบผลิตภัณฑแผงวงจร
ไฟฟาอิเลคทรอนิคส โดยที่ในประเทศไทยถือวาอุตสาหกรรมการประกอบผลิตภัณฑแผงวงจร
ไฟฟามีความสําคัญและสวนมากจะเนนการผลิตเพื่อสงออก โดยมูลคาการสงออกมีแนวโนมสูงข้ึน
ทุกๆ ป แตเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วทําใหตองเผชิญกับความไมแนนอนใน
หลายๆดาน ท้ังในดานของความตองการสินคาท่ีแปรผัน วัฐจักรชีวิตของสินคาท่ีส้ันลง รวมกับดาน
อ่ืนๆ อยางเชน ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีสูงข้ึน อัตราแลกเปล่ียนท่ีผันผวน สงผลใหตนทุน
วัตถุดิบและการขนสงเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศญ่ีปุน 
ไตหวัน เกาหลี และจีน ตางปรับราคาสูงข้ึน สงผลกระทบตอราคาของแผงวงจรพิมพ (PCB) ซ่ึง
มากกวา 80% อยูในตลาดเอเชียแปซิฟก รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตสินคาท่ีใชแผนวงจรดังกลาวเปน
สวนประกอบอยางเชน คอมพิวเตอร และฮารดไดรว สินคาท่ีตองใชจอแบน โนตบุค และอุปกรณ
ไรสายเปนตน ตองปรับเปล่ียนระบบและวิธีการปฏิบัติการอยางมาก จากสาเหตุขางตนพบวาบริษัท
กรณีศึกษาตองเผชิญกับความไมแนนอนหลายๆดาน ทําใหจุดมุงหมายของบริษัทท่ีจะสรางความพึง
พอใจและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอและทันเวลาเปนเร่ืองท่ีทาทาย
ข้ึนอยูกับการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในดานตางๆ ท้ังในดานของธุรกิจ บุคลากร แตท่ีสําคัญที่สุด 
ก็คือการจัดการสินคาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพโดยที่การจัดการสินคาคงคลังจะมุงเนนในการตอบ
โจทยท่ีเกี่ยวกับปริมาณส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมและเวลาท่ีจะทําการส่ังซ้ือเพื่อใหเกิดตนทุนสินคาคงคลัง
ต่ําท่ีสุด 
 โรงงานบริษัทกรณีศึกษาเปนบริษัทประกอบช้ินสวนอิเล็คทรอนิคส ท่ีทําตามคําส่ังซ้ือ
ของลูกคาท้ังหมด หรือท่ีเรียกวา Make to Order และสงขายใหกับลูกคาตางประเทศมามากกวา 25 
ปแลว ซ่ึงในสภาพปจจุบัน จํานวนวัตถุดิบและช้ินสวนท่ีส่ังเพื่อการผลิตนั้น มีจํานวนท่ีมากกวา 
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15,000 รายการ ประมาณ 80% ตองส่ังซ้ือมาจากตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญสงมาจากประเทศ
เดนมารก สวีเดน สิงคโปร ฮองกง จีน ญ่ีปุน ไดหวัน และสหรัฐอเมริกา 
 โดยในการวิจัยนี้ไดคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีจะทําการศึกษาคือ กลองวงจรปดระบบ
เครือขาย (Network Camera) ท่ีมีลูกคาส่ังผลิตมาจากตางประเทศซ่ึงถือวาเปนสินคาท่ีมีความสําคัญ
ท่ีสุดและผูวิจัยรับผิดชอบโดยตรง ปญหาท่ีพบในปจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาคือการขาดนโยบาย
การจัดการสินคาคงคลังท่ีเหมาะสมจึงทําใหเกิดปญหาที่สําคัญตามมาหลายปญหาไดแก ปญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่ง สงผลใหเกิดการหยุดชะงักในสายการผลิตและทําใหสงมอบ
สินคาไดไมทันตามกําหนดเวลาแสดงดังภาพท่ี 1.1 และปญหาสินคาคงคลังท่ีมีมากเกินไป (Over- 
stock) (แสดงดังภาพท่ี 1.2) ทําใหตนทุนเก็บรักษาสินคาคงคลังสูง รวมถึงปจจัยแหลงซ้ือท่ีสวน
ใหญอยูตางประเทศทําใหมีระยะเวลารอคอยวัตถุดิบ (Lead time) ท่ีคอนขางยาวนานเพราะตอง
ขนสงท้ังทางอากาศและทางเรือยิ่งทําใหปญหาดังกลาวนั้นทาทายอยางยิ่ง 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1  แสดงจํานวนงานลาชาประจําเดือนตุลาคม - มีนาคม 2011 
 
 จํานวนลาชาศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ป 2011 คิดเปนมูลคาเฉลี่ยตอเดือน
ประมาณ 6,461,314.04 เหรียญสหรัฐ หรือคิดตามจํานวนผลิตภัณฑ (By Product) เฉล่ียตอเดือน
ลาชา ประมาณ 394 ผลิตภัณฑ 
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ภาพท่ี 1.2  แสดงมูลคาสินคาวัตถุดิบคงคลัง ประจําเดือนตุลาคม - มีนาคม 2011 (หนวย ลานบาท) 
 
 ในป 2010 บริษัทไดตั้งเปาหมายท่ีจะตองมีสินคาคงคลังตํ่ากวา 1000 ลานบาท แตผลท่ี
ไดรับคือ มีสินคาคงคลัง คงเหลือ เทากับ 1213 ลานบาทเม่ือส้ินป 2010 ซ่ึงเกินกวาเปาหมายถึง 213 
ลานบาท และในป 2011 มีการตั้งเปาหมายของสินคาคงคลังตองต่ํากวา 1200 ลานบาท แตผล
ปรากฏในชวงไตรมาสแรก คือ มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ปรากฏวามีสินคาคงคลังคงเหลือถึง 1886 
ลานบาท ซ่ึงเกินกวาเปาหมายถึง 686 ลานบาท จากเหตุผลดังท่ีกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงเล็งเห็น
ความสําคัญของและนํามาเปนหัวขอในงานวิจัยนี้โดยในเบ้ืองตนจะเนนวัตถุดิบ Class A ท่ีใชใน
การผลิตกลองวงจรปด ระบบเครือขาย (Network Camera) เพราะถือวาเปนวัตถุดิบท่ีมีมูลคาสูงที่สุด
ตอบริษัทดังแสดงในภาพที่ 1.3  
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ภาพท่ี 1.3  แสดงสัดสวนมูลคาใชจายในการซ้ือวัตถุดิบโดยแบงเปนประเภท ABC (หนวยลานบาท) 
 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เพื่อสรางนโยบายการวางแผนความตองการวัตถุดิบท่ีเหมาะสม 
 2. ลดปริมาณวัตถุดิบ Over-stock 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ศึกษาเฉพาะช้ินสวนท่ีใชในข้ันตอนการประกอบช้ินสวนท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ กลอง
วงจรปด (Network Camera & Assembly Process ) 
 2. ศึกษาเฉพาะวัตถุดิบช้ินสวนคงคลังท่ีส่ังซ้ือจากผูผลิตตางประเทศเทานั้น ท่ีเปน Class A 
และมีมูลคาสูงสุด 
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 3. ศึกษาถึงนโยบายการทํา lot sizing วิธีตางๆอยางเชนนโยบาย Economic Order Quantity 
(EOQ) Silver-Meal method (SM) Least Unit Costing (LUC) Periodic Order Quantity (POQ ) และ 
Least Total Cost (LTC) 
 4. ศึกษาเฉพาะในโรงงานตัวอยางเทานั้น 
 
1.4  ขั้นตอนงานวิจัย 
 1. สํารวจงานวิจัย และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 2. ศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูลในสวนของผลิตภัณฑท่ีจะศึกษา 
 3. ทําการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีใชเปนของผลิตภัณฑท่ีจะทําการศึกษาโดยจะศึกษาวัตถุดิบท่ีเปน 
Class A 
 4. นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหหานโยบายการวางแผนความตองการวัสดุแบบตางๆ และ
ทําการเปรียบเทียบตนทุนการจัดการสินคาคงคลังของแตละนโยบาย 
 5. เลือกนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยเลือกจากนโยบายท่ีใหตนทุนการจัดการสินคาคงคลังท่ีต่ํา
ท่ีสุด 
 6. นํานโยบายการวางแผนท่ีไดมาทดลองประยุกตใชกับโรงงานกรณีศึกษา 
 7. ทําการเปรียบเทียบตนทุนกอนและหลังทําการปรับปรุง 
 8. สรุปผลและทําการนําเสนอผลงานวิจัย 
 9. จัดทํารูปเลมสารนิพนธฉบับสมบรูณ 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
 1. เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมวัตถุดิบช้ินสวนคงคลังส่ังซ้ือจาก
ผูผลิตตางประเทศและลดปริมาณการเก็บช้ินสวนเมื่อเทียบกับอัตราการใช 
 2. เปนแนวทางการกําหนดตัวบงช้ีในการเตือนลวงหนาถึงการขาดแคลนวัตถุดิบซ่ึงเปน
แนวทางปองกันและการแกไขปญหา 
 3. เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ เปน
การสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคาและรักษาความสัมพันธท่ีดีและยาวนาน 
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1.6  แผนการดําเนินงาน 
 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินการ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 
                                  ระยะเวลา 2553-2554   

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค 

1.  ศึกษาสภาพปญหาพรอมท้ัง
กําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคของงานวิจยั 

        

2. การศึกษาทฤษฎีและแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวของกับการวิจยั 

        

3. วิเคราะหขอมูล หาสาเหตุ  
และกําหนดแนวทาง  
แนวทางแกไข 

        

4. ดําเนินการแกไขและ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

        

5.  สรุปผลการวิจัยและจัดทํา
รูปเลม 

        

 
1.7 นิยามศัพท ของวัตถุดิบท่ีใชในการการประกอบแผงวงจรไฟฟาอิเล็คทรอนิคส 
  ในการการประกอบแผงวงจรไฟฟาอิเล็คทรอนิคส ส่ิงท่ีเปนสวนประกอบแรกและเปน
หลักสําคัญก็คือ 
 1. PCB ยอมาจาก Printed circuit board หมายถึง แผนวงจรพิมพ หรือบอรดท่ียังไมประกอบ
อุปกรณ 
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ภาพท่ี 1.4  แ
 
 2. PCBA
ประกอบอุปก
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3 กลุมตามคุณสมบัติของอุปกรณคือ ตัวความตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา และตัวเก็บประจุ (RLC 
Components) 
   1.1 ตัวความตานทาน (Resistor : R) 
   1.2  ตัวเหนี่ยวนํา (Inductor : L) 
   1.3  ตัวเก็บประจุ (Capacitor : C) 
 

 

ภาพท่ี 1.6  แสดงอุปกรณอิเล็คทรอนิคสประเภทพาสซีฟ 

  2. อุปกรณแอคทีฟ (Active Component) คือ อุปกรณท่ีจะแสดงคุณสมบัติก็ตอเม่ือมี
พลังงานภายนอกมากระตุน เชน ไดโอด ทรานซิสเตอร ไอซี ซ่ึงกลาวโดยสรุปคือ เปนอุปกรณท่ีมี
อินพุทภายนอกเขามา และจะมีเอาทพุตก็ตอเม่ือมีพลังงานภายนอกมากระตุนเทานั้น โดยสามารถ
แบงอุปกรณประเภทแอคทีฟ ออกเปน 3 กลุมคือ 
   ไดโอด (Diode) 
   ทรานซิสเตอร (Transistor), มอสเฟท (MOSFET) หรือเฟส (FET) 
   วงจรรวม หรือไอซี (Integrated Circuit : IC) 
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ภาพท่ี 1.8  แสดงอุปกรณอิเล็คทรอนิคสประเภทปองกันวงจร 
 
  อุปกรณประเภทเปล่ียนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล (Electro-mechanic) เชน รีเลย 
ลําโพง มอเตอรขนาดเล็ก เปนตน 
 

 
 
ภาพท่ี 1.9  แสดงอุปกรณอิเล็คทรอนิคสประเภทเปล่ียนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 
 
  อุปกรณประเภทตรวจวัดหรือเซนเซอร (Sensor) เชน เซนเซอรอุณหภูมิ เซนเซอรวัด
แสง เปนตน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในสวนของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนอ เนื้อหาสาระใน
การศึกษาตามลําดับคือ แนวคิดเกี่ยวกับสินคาคงคลัง รูปแบบปญหาและการจัดการสินคาคงคลัง 
ความสําคัญของการควบคุมคลังสินคา ระบบการวางแผนความตองการวัตถุดิบ ลักษณะและ
ความสําคัญของสินคาและหลักพื้นฐานของการดําเนินงานคลังสินคา 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับสินคาคงคลัง 
  สินคาคงคลัง หมายถึง สินคาหรือวัสดุท่ีเก็บไวเพื่อการใชงานหรือจําหนายในอนาคต 
(พิชิต สุขเจริญพงษ 2547 : 210) นั้นจะตองจัดหาสินคามาใหเพียงพอกับความตองการในชวงเวลาที่
เหมาะสมไมเชนนั้นแลวอาจกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรได องคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคกร
เพ่ือการผลิตหรือการใหบริการอาจมีสินคาคงคลังจํานวนมากนับรอยชนิดต้ังแตวัสดุช้ินเล็กๆ เชน
ดินสอ ปากกา ไปจนถึงวัสดุขนาดใหญ เชน เคร่ืองจักร รถยนต และอุปกรณเพ่ือการกอสราง โดย
ท่ังไปสินคาคงคลังท่ีองคกรแตละแหงเก็บไวข้ึนอยูกับลักษณะของกิจการท่ีองคกรนั้นทําอยู ใน
องคกรท่ีผลิตผลิตภัณฑจะเก็บสินคาคงคลังในรูปของวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต ช้ินสวนของ
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือเพ่ือใชทดแทนในกรณีท่ีเกิดการเสียหาย ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปซ่ึงอยูในระหวาง
การผลิตและสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตเสร็จเรียบรอยแลว รอการําหนายหางสรรพสินคาจะตองเก็บ
สินคาคงคลังในรูปของสินคาสําเร็จรูปเพื่อรอการจําหนาย สวนโรงพยาบาลจะตองเก็บสินคาคงคลัง
ในรูปของยารักษาโรค ,เคร่ืองมือทางการแพทยและอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนสําหรับการดูแล
และรักษาพยาบาลคนใชภายในโรงพยาบาลใหทันกับความตองการใชงาน ซ่ึงบางคร้ังไมสามารถ
คาดการลางหนาได วาตองการใชเมือใด และเปนจํานวนเทาไร ไดเปนตน 
 พิภพ ลลิตาภรณ (2545 : 230) จําแนกประเภทสินคาคงคลังท่ีเก็บไวในองคกร หรือ
หนวยงานออกเปน 4 ประเภทดังนี้ 
 1. วัตถุดิบ (Raw Material) หมายถึง ส่ิงของ รายการตางๆ ท่ีส่ังซ้ือมาเพ่ือนํามาทําการ
ผลิต ใหเปนส่ิงของท่ีตองการ ซ่ึงอาจจะเปนสินคาสําเร็จรูปหรือช้ินสวนประกอบ เชน แร พลาสติก 
เหล็ก แผนไม เปนตน 
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 2. ช้ินสวนประกอบ Component หมายถึง ส่ิงตางๆ ท่ีอาจซ้ือหรือผลิตข้ึนมาเองเพ่ือ
นํามาเปนช้ินสวนประกอบของสินคาสําเร็จรูปหรือเพื่อเปนอะไหลซอมแซมของเกา เชน ลูกสูบ 
น็อต เกียร ยางรถยนต อะไหลรถยนตหรือช้ินสวนวิทยุเปนตน 
 3. วัสดุส้ินเปลือง (Suppliers) หมายถึง ส่ิงท่ีใชหมดไปในสายการผลิต แตมิไดกลาย 
เปนสวนหนึ่งของสินคาสําเร็จรูป สวนของวัสดุส้ินเปลืองนี้จะเปนสวนชวยใหการผลิตดําเนินไปได
อยางราบร่ืน เชน ตะกั่วบัดกรี น้ํายาลาง เปนตน 
 4. งานระหวางทํา  (Work in process) หมายถึงผลิตภัณฑ ท่ียังไมเปนสินคาสําเร็จรูป 
ยังคางอยูในระหวางข้ันตอนการผลิต เพื่อรอคอยการผลิตข้ันตอไปเพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูป 
 5. สินคาสําเร็จรูป (Finished goods) หมายถึง สินคาตางๆ ท่ีทําเสร็จแลว พรอมท่ีจะ
สงออกขายไดตลอดเวลา เชน เส้ือผาสําเร็จรูป รถยนต พัดลม เปนตน 
 
2.2  รูปแบบปญหาและการจัดการสินคาคงคลัง 
 ถาองคกรตองการใหตนทุนในการเก็บสินคาคงคลังตํ่าก็ตองมีสินคาคงคลังในปริมาณ
นอย การกระทําเชนนี้เส่ียงตอการท่ีสินคาจะหมดและไมสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาตามกําหนด
ได ทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ  ดังนั้น (พิชิต สุขเจริญพงษ 2547 : 212 ) สรุปวาการตัดสินใจ
คลังพื้นฐานเกี่ยวกับการแกปญหาสินคาคงคลังจึงมีอยูดวยกัน 2 ประเภทคือ จะส่ังซ้ือหรือผลิต
สินคาคงคลังคร้ังละเทาไร และจะซ้ือหรือส่ังผลิตสินคาจํานวนนี้เม่ือใด ในการแกไขปญหาทั้งสอง
ประการนี้มักจะเปนทางตรงกันขามเพราะหากตองการทําใหตนทุนในการส่ังซ้ือหรือผลิตต่ํา
ปริมาณในการส่ังซ้ือหรือผลิตแตละคร้ังตองมาก แตหากตองการใหมีตนทุนในการจัดใหมีสินคาคง
คลังตํ่าปริมาณท่ีส่ังในแตละคร้ังตองนอย ดังนั้นจึงจําเปนตองทราบเกี่ยวกับคาใชจายตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการสินคาคงคลัง วิธีการหาปริมาณการผลิตภัณฑท่ีจะตองส่ังซ้ือหรือผลิตแตละ
คร้ัง (Lot size) ท่ีจะทําใหคาใชจายนอยท่ีสุด 
 ตนทุนในการจัดการคลังสินคา (Inventory management cost) การจัดการสินคาคงคลัง 
เปนขบวนหนึ่งในระบบการจัดการผลิตหรือบริการ ดังนั้นนโยบายในการจัดการสินคาคงคลัง
จะตองสอดคลองกับแผนกผลิตรวม (Aggregate production planning) ขององคกรและในทํานอง
เดียวกันแผนการผลิตรวมก็ตองสอดคลองกับความตองการของลูกคาเชนเดียวกัน ในการจัดการ
สินคาคงคลังไมวาจะเปนสินคาคงคลังประเภทใดๆ ในทุก 5 ประเภทหลัก เชน วัตถุดิบ ช้ินสวน
ประกอบและสินคาสําเร็จรูปนั้นจําเปนตองมีตนทุนดวยกันท้ังส้ิน ซ่ึง (พิชิต สุขเจริญพงษ 2547 : 
212) จัดกลุมจําแนกออกเปน 4 ประเภทหลักกังตอไปนี้ 
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 1. ตนทุนสินคาคงคลัง (Item Cost) คือ ราคาหรือมูลคาของสินคาคงคลังเอง หากราคา
ตอหนอยของสินคาคงคลังคงท่ีตลอดไมวาจะส่ังซ้ือหรือผลิตดวยจํานวนเทาใด ตนทุนสินคาคงคลัง
จะไมนํามาพิจารณาในการตัดสินใจกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือหรือผลิต แตถาราคาตอหนอยของ
สินคาคงคลังแปรผันตอปริมาณการส่ังซ้ือหรือผลิต จะตองนําตนทุนสินคาคงคลังมาพิจารณา
ประกอบในการตัดสินใจกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือหรือผลิต สําหรับตนทุนสินคาคงเหลือนี้จะ
คํานวณออกมาเปนตัวเลขตอป 
 2. ตนทุนการส่ังซ้ือหรือผลิต ( Procurement of ordering cost)  คือตนทุนท่ีเกิดข้ึนเม่ือมี
การสั่งซ้ือหรือผลิตสินคา เชน คาโทรศัพท โทรเลข คาพิมพใบส่ังของ คาขนสงสินคา คาจดหมาย 
และคาไปรษณีย เปนตน ตนทุนการส่ังซ้ือหรือผลิตจะแปรผันตามจํานวนการส่ังซ้ือหรือผลิต และ
ผกผันกับปริมาณการเก็บรักษาของสินคาคงคลัง 
 3. ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ( Carrying cost )  คือตนทุนหรือคาใชจายในการ
เก็บรักษาสินคาคงคลังใหพรอมใชงาน ตนทุนสวนนี้ประกอบไปดวย คาดอกเบ้ียท่ีตองจายไปเพื่อ
ซ้ือสินคามาเก็บไวสําหรับใชงาน หรือการขาดโอกาสท่ีจะไดดอกเบี้ยถานําเงินไปฝากธนาคาร คา
สถานท่ีสําหรับจัดเก็บสินคาคงคลัง เชน คาเชา คาน้ํา คาไฟ คาจางคนดูแลรักษา คาขนสงเคล่ือนยาย 
คาประกันภัย คาภาษี ตลอดจนคาเส่ือมหรือความเสียหายของสินคาคงคลัง 
 4. ตนทุนการขาดแคลน ( Shortage cost ) คือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเม่ือขาดแคลนสินคาคง
คลัง ตนทุนสวนนี้ประกอบดวย การขาดโอกาสในการทํากําไรเพราะไมมีสินคาจําหนาย คาปรับ
เนื่องจากผิดนัดการสงมอบสินคา  ตนทุนสวนนี้จะแปรผกผันกับปริมาณของสินคาคงคลัง 
การหาปริมาณการส่ังซ้ือหรือผลิตท่ีเหมาะสม จากตนทุนในการจัดเก็บสินคาคงคลังท้ัง 4 ประเภทท่ี
กลาวมาแลวขางตนนั้น สามารถเขียนสมการการแสดงตนทุนรวมไดดังน้ี 
 ตนทุนรวม = ตนทุนสินคาคงคลัง + ตนทุนการสั่งซ้ือหรือผลิต + ตนทุนการเก็บรักษา
สินคาคงคลัง + ตนทุนการขาดแคลน 

 

ภาพท่ี 2.1  กราฟแสดงความสัมพันธของตนทุนท้ัง  4 ประเภท 
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 จากกราฟในภาพท่ี 2.1 จุด Q* คือปริมาณการส่ังส่ังซ้ือหรือผลิตท่ีเหมาะสมและมี
ตนทุนต่ําท่ีสุด ซ่ึงก็คือจุดตํ่าสุดของกราฟของตนทุนรวม และสามารถหาปริมาณของปริมาณการ
ส่ังซ้ือหรือผลิตท่ีเหมาะสมไดโดยทําการหาอนุพันธของสมการตนทุนรวมแลวเทียบกับปริมาณการ
ส่ังซ้ือหรือผลิตท่ีเหมาะสม ดวยหลักการนี้ทําใหสามารถสรางตัวแบบสินคาคงคลังซ้ึงเปนสมการ
คณิตศาสตรในรูปแบบตางๆท่ีสอดคลองกับปญหาในความเปนจริงและหาคําตอบท่ีเหมาะสมได 
 ตัวแบบสินคาคงคลัง (Inventory model) คือสมการคณิตศาสตรท่ีใชสําหรับการ
วิเคราะหหาปริมาณการส่ังซ้ือหรือผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดหรือประหยัดท่ีสุด และชวงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการส่ังซ้ือหรือผลิต (พิชิต สุขเจริญพงษ 2547 : 214 ) จําแนกสินคาคงคลังออกเปน 2 ประเภท
ดวยกันคือ 
 1. ตัวแบบดีเทอรมินิสติก ( Deterministic model) คือตัวแบบที่ใชหาปริมาณการส่ังซ้ือ
หรือผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด เม่ือตัวแปรตางๆ เชน ปริมาณความตองการสินคา เวลาการสงมอบสินคา 
และตนทุนตางๆมีคาคงท่ีแนนอน 
 2. ตัวแปรแบบโตคาสติก ( Stochastic model) คือตัวแบบที่ใชปริมาณการส่ังซ้ือหรือ
ผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด เม่ือตัวแปรตางๆมีคาไมแนนอนและมีความนาจะเปนทางสถิติเขามาเกี่ยวของ 
 ในงานวิจัยนี้กลาวถึงเฉพาะตัวแบบดีเทอรมินิสติกเทานั้น ซ่ึงก็เปนตัวแบบเปนท่ีรูจัก
กันโดยท่ัวไป เชน ตัวแบบการส่ังซ้ือท่ีประหยัดข้ันพื้นฐาน (EOQ), ตัวแบบสินคาคงคลังเม่ือการสง
สอนคาเชามาไมพรอมกัน ตัวแบบสินคาคงคลังเม่ือมีสวนลดเปนตน 
 วิธีการส่ังซ้ือสินคาคงคลัง การส่ังซ้ือสินคาคงคลังเพื่อนํามาเก็บรักษาไวเพื่อใชงานหรือ
รอจําหนายท่ีนิยมใชกันท่ัวไปซ่ึงจําแนกโดย (พิชิต สุขเจริญพงษ 2547 : 256-258) มีอยูดวยกัน 2 
แบบดังนี้ 
 1. ส่ังซ้ือหรือผลิตสินคาเม่ือปริมาณของสินคาคงคลังถึงจุดส่ังซ้ือหรือผลิต การส่ังซ้ือ
หรือผลิตดวยวิธีการนี้จะซ้ือสินคาจํานวน Q* (จํานวนส่ังซ้ือหรือผลิตท่ีเหมาะสมคํานวณจาก EOQ) 
เม่ือปริมาณสินคาคงคลังถึงจุดส่ังซ้ือหรือผลิต (Reorder point) สําหรับชวงเวลาในการส่ังซ้ือหรือ
ผลิตแตละคร้ังหางไมเทากัน 
 2. การส่ังหรือผลิตสินคาดวยชวงเวลากําหนดแนนอน การส่ังซ้ือหรือผลิตสินคาดวย
วิธีนี้คือกําหนดระยะหางของเวลาในการซ้ือแตละคร้ังแนนอนตายตัว เชน ซ้ือสินคาทุกๆ 3 เดือน 
ซ่ึงในบางคร้ังก็เปนวิธีท่ีเหมาะสมในทางปฏิบัติเฉพาะผูผลิตบางรายผลิตสินคาเปนชวงๆการซ้ือ
ดวยวิธีนี้จํานวนการส่ังซ้ือหรือผลิตจะไมคงท่ีตายตัวข้ึนอยูกับจํานวนสินคาคงคลังท่ีมีอยูและชวง 
เวลาในการซ้ือในคร้ังตอไป ขอดีของวิธีนี้คือลดภาวะในการตรวจสอบสินคาคงคลัง 
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 ดังนั้นการจัดการดานสินคาคงคลังของธุรกิจประเภทนี้จึงเนนเร่ืองการแกปญหาดวยกัน 
3 แบบคือ 
 นโยบายพื้นฐานของสินคาคงคลังท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้   
 1. กําหนดปริมาณหรือจํานวนการส่ังซ้ือสินคาคงคลังในแตละคร้ังท่ีเหมาะสม 
 2. กําหนดเวลาส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม 
 3. กําหนดปริมาณหรือจํานวนสินคาคงคลังสํารองท่ีเหมาะสม 
 จากนโยบายพ้ืนฐานของสินคาคงคลังท่ีสําคัญ สามประการขางตน มีตัวแบบของการ
จัดการสินคาคงคลัง เพื่อการวิเคราะห ออกเปน 2 ลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. ตัวแบบภายใตสถานการณท่ีแนนอน หมายถึง ตัวแบบท่ีถือวาปจจัยตางๆในระบบ
สินคาคงคลัง คือ ปริมาณความตองการ เวลารอคอย และตนทุนตางๆ มีคาคงท่ี 
  ขอสมมุติฐาน ท่ีสําคัญของตัวแบบภายใตสถานการณท่ีแนนอนคือ 
  - ความตองการของสินคาคงคลัง มีอัตราคงท่ีตลอดเวลา 
  - เวลารอคอยในการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตมีคาคงท่ี หรือไมข้ึนกับปริมาณการผลิตหรือ
การส่ังซ้ือในแตละคร้ัง 
  - คาใชจายในการส่ังซ้ือและคาใชจายในการเก็บรักษามีคาคงท่ี 
  - ราคาตอหนวย ของสินคาคงคลังมีคาคงท่ี ไมข้ึนกับจํานวนการส่ังซ้ือ 
  - สินคาคงคลังท่ีส่ังซ้ือไป จะไดรับมาท้ังหมดในเวลาเดียวกันไมมีการทยอยสง 
  - ไมมีการขาดแคลนสินคา 
 จากสมมุติฐานขางตน หากเปนเชนนั้นจริง ทําใหไมเกิดตนทุนขาดแคลนและราคาของ
สินคาคงคลังมีคาคงท่ี จึงไมจําเปนจะตองมีสินคาคงคลังสํารอง ดังนั้นตนทุนสินคาคงคลังตอป จะมี
คาเทากัน 
 ตนทุนสินคาคงคลังตอป = ตนทุนสินคาคงคลัง + ตนทุนการส่ังซ้ือหรือผลิต + ตนทุน
การเก็บรักษาสินคาคงคลัง ดังสมการท่ี 2.1 
 D  =  ปริมาณความตองการสินคาคงคลังตอป 
 R  =  จุดส่ังซ้ือซํ้า 
 F  =  จํานวนคร้ังในการส่ังซ้ือตอป 
 S  =  ตนทุนในการส่ังซ้ือ 
 C  =  ตนทุนสินคาตอหนวย 
 I  =  ตนทุนในการเก็บรักษา 
 Q  =  ปริมาณการส่ังซ้ือ 
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 T  =  เวลารอคอยช้ินสวน 
 W  =  จํานวนวันทํางาน 
 ตนทุนสินคาคงคลังตอป คํานวณไดจาก : 
 ตนทุนตอป =  ตนทุนสินคาคงคลัง + ตนทุนการส่ังซ้ือหรือผลิต + ตนทุนการเก็บรักษา
    สินคาคงคลัง  
   = (ตนทุนตอหนวย) (ปริมาณความตองการตอป)  
                      +  (ตนทุนส่ังซ้ือตอคร้ัง) (จํานวนคร้ังท่ีส่ังซ้ือตอป)  
                      +  (ตนทุนการเก็บรักษาตอหนวย) (ปริมาณสินคาคงคลังเฉล่ีย) 
 

   =    CD+S  +IC                             (2.1) 

 
 ตนทุนตอป จะเปล่ียนแปลงตามการส่ังซ้ือ คือ จํานวนการส่ังซ้ือตอคร้ัง ถาส่ังซ้ือคร้ังละ 
จํานวนมากๆ จะตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษามาก  แตจํานวนครั้งในการส่ังซ้ือนอยคร้ังทําให
เสียคาใชจายในการส่ังซ้ือนอย ในตรงกันขามถาการส่ังซ้ือคร้ังละนอย จะตองส่ังซ้ือมากคร้ัง แต
คาใชจายในการเก็บรักษานอย แตตองเสียคาใชจายในการส่ังซ้ือมาก ในทางทฤษฎีปริมาณส่ังซ้ือท่ี
ประหยัด EOQ (Economic Order Quantity)  
 จะมีสูตรคํานวณดังนี้ 
 

                                     EOQ   =    
DS

IC
                          (2.2) 

 จุดส่ังซ้ือซํ้า สามารถคํานวณไดจากสูตร 
  
 R = T  D  

W 
 (2.3) 

 จํานวนคร้ังในการส่ังซ้ือตอป คํานวณไดจากสูตร 
 

 F       =  D

EOQ
                              (2.4) 
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 2. ตัวแบบภายใตสถานการณความเส่ียง 
  ในสภาพการณความจริง เหตุการณตางๆ มีความไมแนนอน และความเส่ียงเกิดข้ึน
เสมอ ซ่ึงอาจทําใหเกิดการขาดแคลนสินคาคงคลัง จึงตองกําหนดปริมาณสินคาคงคลังสํารองท่ี
เหมาะสม นอกเหนือจากการวิเคราะหวา  ควรส่ังซ้ือคร้ังละเทาใด และส่ังซ้ือเม่ือใด 
  คํานวณคา EOQ จากสูตร คือ 
 

  EOQ =                                                (2.5) 

  กําหนดให D เปนความตองการเฉล่ียตอป 
 
 วิชิต หลอจีระชุณหกุล  (2536 : 4 - 13) ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระดับสินคาคงคลังท่ี
สําคัญสามารถจําแนกออกเปน 3 ประการ ดังนี้ คือ 
 1. ปจจัยอันเนื่องมาจากอุปสงค 
 2. ปจจัยอันเนื่องมาจากความไมแนนอน 
 3. ปจจัยเนื่องมาจากการเก็งกําไร 
 1. ปจจัยอันเนื่องมาจากการเก็งกําไร 
  การที่จะตองจัดเตรียมวัตถุดิบ และช้ินสวนในปริมาณระดับหนึ่งท่ีคลังสินคา       
เพ่ือใหวัตถุดิบ และช้ินสวน มีการไหลเขา และอกสอดคลองกัน และเปนไปไดอยางประหยัด เชน 
กรณีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาท่ีอุปสงคเปนลักษณะฤดูกาล มักจะมีกําลังการผลิตเหลือ 
ในชวงท่ีอุปสงคอยูในระดับตํ่า และมีกําลังการผลิตไมเพียงพอในชวงท่ีอุปสงคอยูในระดับสูงสุด 
แตโรงงานอุตสาหกรรมมักจะพยายามปรับแผนการผลิตใหผลิตสมํ่าเสมอตลอดป  เพื่อประสิทธิภาพ 
ท่ีดี และความประหยัดของการผลิต ซ่ึงจะทําใหมีสินคาคงคลังเหลือในชวงท่ีอุปสงคอยูในระดับตํ่า 
ดังนั้นอุปสงค จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดระบบสินคาคงคลังข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 
 2. ปจจัยอันเนื่องมาจากความไมแนนอน 
  ในสถานการณแหงความเปนจริง ตองยอมรับวาการพยากรณอุปสงคใหถูกตอง
แนนอนนั้นกระทําไดยากมาก และระยะเวลาจากจุดท่ีส่ังซ้ือวัตถุดิบถึงจุดท่ีไดรับวัตถุดิบมีความไม
แนนอนจะเปนสาเหตุทําใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบข้ึนได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีระดับของสินคา 
คงคลังในระดับหนึ่งหนึ่งเพื่อสํารองไว ถาหากขาดแคลนจะกอใหเกิดความเสียหายมากตอระบบ
ทํางานและความแปรปรวนของความไมแนนอนมีมาก 
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 3. ปจจัยอันเนื่องจากการเก็งกําไร 
  หากเปนท่ีคาดกันวาอนาคตอันใกลจะมีการปรับราคาวัตถุสูงข้ึน ผูคาในแตละระดับ
จะมีการซ้ือเก็บไวเพ่ือกันตุนวัตถุนั้นดิบนั้นเปนจํานวนมากข้ึน ทําใหระดับสินคาคงคลังสูงข้ึนจาก
ระดับท่ีควรจะเปน ท้ังนี้อันเนื่องมาจากสาเหตุของกําไรท่ีคาดวาจะมากข้ึน เม่ือราคาวัตถุท่ีซ้ือมาเก็บ
ไวในราคาปจจุบัน มีราคาตํ่ากวาราคาในอนาคต 
 บุญเสริม  บุญเจริญผล (2543) การส่ังซ้ือในการปฏิบัติจริงในเร่ืองของการเก็บรักษา
วัตถุดิบเพื่อการผลิต และส่ังซ้ือวัตถุดิบเพื่อการผลิต เปนเร่ืองท่ีมีปญหาปลีกยอย ดังนี้ 
 1. ความตองการวัตถุดิบเพื่อการผลิต มีจํานวนไมแนนอน ในชวงเวลาเทากันบางครั้ง
ตองการมาก บางคร้ังตองการนอย 
 2. ราคาวัตถุดิบเพื่อการผลิต อาจข้ึนลงไดอีก 
 1. ความตองการวัตถุดิบเพื่อการผลิต มีจํานวนไมแนนอน ในชวงเวลาเทากัน 
  เนื่องจากในความเปนจริง สภาพการตลาด หรือการผลิตไมสมํ่าเสมอ การคาดคะเน
ลวงหนาถึงความตองการวัตถุดิบเพื่อการผลิตจึงตองกระทําอยางรอบคอบ หากประมาณการไวต่ํา
กวาความเปนจริงในอนาคต ก็จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบยอมเกิดผลเสียหายตอเนื่อง แตหาก
ประมาณการไวสูงกวาความเปนจริงในอนาคต จะเกิดความเสียหายจากการเก็บรักษาวัตถุดิบ เชน 
เส่ือมสภาพ หรือ เกินตนทุนการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน หรือ เกิดคาเสียโอกาสของดอกเบ้ียท่ีใชจายเงิน
เกินความจําเปนเพื่อซ้ือวัตถุดิบ 
  หลักการประมาณความตองการ ในการประมาณความตองการวัตถุดิบ ในอนาคตมี
หลักการ ดังตอไปนี้ 
  1.1 หลักปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต โดยไมตองนึกถึงคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนจากการเก็บ
วัตถุดิบมากเกินไป หลักการนี้ใชสถิติความตองการวัตถุดิบท่ีสูงสุดในอดีต หรือการตั้งความ
ตองการเผ่ือไวอยางเต็มท่ี โดยไมยอมใหมีการขาดแคลนวัตถุดิบเกิดข้ึน 
  1.2 หลักตระหน่ี ตองการจายเงินนอยท่ีสุด โดยไมคํานึงถึงความเสียหายในอนาคต
อาจมีสาเหตุจาก เจาของกิจการขาดเงินหมุนเวียนในชวงนั้น แตหากมีเงินพอซ้ือไมควรปลอยใหมี
การเสียหายในอนาคต ซ่ึงเปนเร่ืองไมประหยัดทําใหกําไรนอยลง 
  1.3 หลักเฉล่ียความตองการหลักการ หลักการนี้มีขอเสีย คือ บางเดือนขาดเม่ือ
ตองการใชมากกวาคาเฉล่ีย บางเดือนเกินเม่ือตองการใชนอยกวาคาเฉลี่ย ความเสียหายจึงเกิดข้ึนท้ัง
สองกรณี จึงไมควรนําหลักการนี้มาใชปฏิบัติ 
  1.4 หลักรอยละเผ่ือขาด หลักการนี้ยอมใหมีการขาดมือบาง แตใหนอยท่ีสุด วิธีการ
ประมาณ คือ ใชคาเฉล่ียจาก 75 เปอรเซ็นต ของจํานวนครั้งท่ีเก็บขอมูล หรือ 60 เปอรเซ็นตของ
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จํานวนคร้ังท่ีเก็บขอมูล แตใหมากกวา 50 เปอรเซ็นต ของจํานวนคร้ังท่ีเก็บขอมูล และเม่ือไดคามา
เทาไรก็เผ่ือขาดไวบาง ถาหากวัตถุดิบมีเหลือมากก็ใหทบจํานวนตอไป แลวใหส่ังซอในเดือนใหม
นอยลง หากวัตถุดิบมีเหลือนอยก็ไมตองคํานึงถึงจํานวนเล็กนอย 
 2. ราคาวัตถุดิบเพื่อการผลิต เปล่ียนแปลง 
  เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงได ฉะนั้น จึงไมควรแตประหยัดคาเก็บ
รักษาคาเสียโอกาส และคาคามเสียหายจากการขาดมือ แตไมคํานึงถึงราคาวัตถุดิบท่ีจะเปล่ียนแปลง
ไป เชน ราคาวัตถุดิบ ราคาในเดือนหนาจะเพิ่มข้ึนเปน 3 เทาของราคาปจจุบันกรณี เชนนี้ การรีบซ้ือ
วัตถุดิบเก็บไวใหมาก เปนเร่ืองจําเปนท่ีควรกระทําเรงดวน ตรงขามถาราคาวัตถุดิบจะเหลือเพียง 25 
เปอรเซ็นตของราคาปจจุบัน การชะลอการซ้ือในปจจุบันเอาไวซ้ือเม่ือราคาตํ่าก็เปนเร่ืองท่ีควรทํา 
  การเปรียบเทียบผลไดจากการเปล่ียนราคากับภาระจากการเก็บรักษา ในกรณีท่ีราคา
จะลดลงในอนาคตขอใหเก็บใหนอยท่ีสุดท่ีจะไมกอใหเกิดความเสียหาย รอไวซ้ือวัตถุดิบในอนาคต
เม่ือราคาต่ําจะประหยัดเงินกวา แตในกรณีท่ีราคาจะสูงข้ึนในอนาคตจะตองมีการคํานวณผลได
ระหวางการประหยัดท่ีซ้ือเก็บไวกอนกับผลเสียท่ีตองจายคาเก็บรักษา นํามาเปรียบเทียบกันขอให
ผลไดมากกวาผลเสีย 
 
2.2 การตรวจสอบเอกสาร 
 จิราวรรณ โตธนาคม (2542) ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงการควบคุมสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
กรณีศึกษาโรงงานผสมน้ํามันหลอล่ืน วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และกําหนดนโยบายในการ
ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังที่เหมาะสม เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการวางแผนการผลิต ไดศึกษา
เฉพาะสินคาสําเร็จรูป ท่ีมีนโยบายของการจัดการการผลิตแบบเพ่ือจัดเก็บพรอมสงถึงลูกคา (Make  
to stock) จากขอมูลรายการสินคาท้ังหมด 101 รายการคัดเลือกรายการท่ีสําคัญท้ังหมด 20 รายการ     
ซ่ึงพิจารณาจาก 80% ของปริมาณยอดขายท้ังหมด และมูลคาผลกําไร โดยรวบรวมขอมูลยอดขาย
ท้ังหมดจํานวน 24  เดือน จากชวงเวลา  เดือนมกราคม ป พ.ศ. 2540 ถึง ป พ.ศ. 2541 นําโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปชวยในการวิเคราะหแยกสินคาสําเร็จรูปกลุมทีมีความสําคัญ และวิเคราะห
รูปแบบการใช (Demand Patten) ผลการวิจัยพบวา (1) การจัดกลุมสินคาสําเร็จรูป โดยใชเทคนิค 
ABC เปนการพิจารณาจากมูลคาปริมาณการขายหนวยเปนลิตร และมูลคาผลกําไรหนวยเปนบาท 
ซ่ึงจะมีสินคาบางประเภท ทีมีปริมาณการขายนอย แต ทําผลกําไรเปนมูลคาสูงใหแกบริษัทจึงจัดวา
เปนสินคาท่ีมีความสําคัญ จําเปนตองพิจารณาและใหการควบคุมอยางใกลชิด (2) จากการพิจาณา
รูปแบบขอมูลดานปริมาณการขาย พบวาเปนขอมูลแบบสุม และมีการกระจายแบบปกติจึงสามารถ
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นําคาเฉล่ียตัวอยาง และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมาใชเปนพารามิเตอรของการแจกแจง (3) จาก
การศึกษาทฤษฎีท่ีใชในการควบคุมพัสดุคงคลัง พบวาสามารถประยุกตใชเพื่อนํามากําหนดแนวทาง
ในการควบคุมสินคาสําเร็จรูป ตามนโยบายการผลิตแบบเพื่อจัดเก็บพรอมสงถึงลูกคา ซ่ึงนําวิธีการ
นี้มาเร่ิมใชใน เดือนมกราคม ป พ.ศ. 2542 พบวาคา stock turn มีการปรับปรุงในทางท่ีดีข้ึน และ 
ปริมาณสินคาท่ีขาดในแตละเดือนก็มีปริมาณลดลง จากการเก็บขอมูลปริมาณสินคาท่ีขาดมือ ในแต
ละเดือนเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณสินคาท่ีขายได ขอเสนอแนะเพื่อวิจัย (1) ผูท่ีมีหนาท่ีควบคุม 
และรับผิดชอบพัสดุคงคลัง มีหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรตองมีการหารือรวมกันอยางสมํ่าเสมอ  
เพื่อปรับปรุงระบบพัสดุคงคลังใหเหมาะสมกับสถานการณ เพราะในบางคร้ังอาจมีการยกเลิกสินคา  
หรือมีลูกคาเพ่ิม หรือลูกคาท่ีหายไปอาจสงผลการควบคุมสินคาสําเร็จรูปคงคลัง (2) การติดตาม
ปริมาณสินคาสําเร็จรูปคลคลัง ขอมูลท่ีพิจารณานั้น ควรตรวจสอบการจัดเก็บขอมูลใหดีเสียกอน 
และปรับปรุงตามวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใช 
 เช่ียวชาญ รัตนามหัทธนะ (2541 : 44-48) ไดกลาวเร่ือง วิธีจัดการสต็อก (Stock Mana-
gement) ในวารสารวิทยายุทธจัดซ้ือ และบริหารพัสดุ วาการดําเนินธุรกิจของของบริษัทท้ังหลาย มี
จุดมุงหมายจะลดตนทุน และคาใชจายในการดําเนินงาน จึงตองใหความสนใจการบริหารพัสดุ 
คงคลังใหมาก การมีสต็อกเก็บเพื่อใชงานเปนเร่ืองจําเปน แตจะตองบริหารเพ่ือใหจํานวนท่ีเก็บอยู
นั้นมีปริมาณพอสมควร คือตองไมนอยเกินไปจนขาดมือทําใหเสียโอกาสเสียลูกคา การปฏิบัติงาน
ไมราบร่ืน แตหากเก็บตุนไวมากเกินไปจะทําใหเกิดตนทุน และคาใชจายมากตามดวย 
 การบริหารสต็อกใหอยูในกรอบท่ีควรจะเปน นั้นจะตองอาศัยองคประกอบ 4 ประการ 
ดังนั้น 1) ตองมีการพยากรณท่ีดี 2) ตองกําหนดมูลภัณฑกันชน (Buffer stock) ไดเหมาะสม 3) ตอง
รูวาเม่ือไรควรจะส่ังของเขามาใหม 4) ตองรูวาควรจะส่ังคร้ังละเทาไรจึงจะประหยัด แตวาในการ
บริหารพัสดุคงคลังจะคํานึงถึงองคประกอบท้ัง 4 ประการแลว จะตองมีวิธีท่ีตรวจสอบ หรือวัดไดวา 
การควบคุมบริหารพัสดุ นั้นตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยตองกําหนดระดับสต็อกในรูปของ 
MOS (Month of supply) โดยมีสูตรดังนี้  
 

   Inventory cost 
    Cost of Goods Sold  
   

 การกําหนดระดับสต็อก จะเปนหนาท่ีขอฝายบริหารท่ีจะตองกําหนดนโยบาย และแจง
ใหระดับปฏิบัติการทราบ ถึงเปาหมายของการบริหารพัสดุ เชน อาจจะกําหนดเปนเปาหมายวา ตอง
เก็บสต็อกไวไมสต็อกไวไมใหสูงเกินกวา 1.5 MOS 
  

2.6 MOS   = 
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 อะคราว อนันต (2529) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบระบบการบริหารสินคาคงคลังของ
รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับรานสหกรณพระนครจํากัด วิทยานิพนธปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากการดําเนินธุรกิจประเภทรานคา นั้นส่ิงท่ี
ยากจะทําลูกคาไดรับความพึงพอใจในการซ้ือสินคา ถาสินคาท่ีลูกคาตองการแตไมมีในคลังสินคา 
หรือมีอยูในคลังสินคาเกาลาสมัยไมสะอาด หรือไมมีสินคาตามแบบ ขนาด สี ประเภท ท่ีลูกคา
ตองการ และในทางตรงกันขามถาคงคลังสินคาเอาไวมากเกินไป จะทําใหเงินทุนจมอยูในสินคา
มากเกินไป และทําใหเงินทนหมุนเวียนของกิจการลดนอยลง ดังนั้น การเลือกซ้ือสินคาท่ีเหมาะสม  
และในปริมาณท่ีพอเหมาะจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก เพราะในปจจุบันสินคามีใหเลือกมากหลาย
รูปแบบ หลายชนิด ซ่ึง เปนส่ิงท่ียุงยากมากสําหรับการตัดสินใจโดยมีวัตถุประสงค ดังนั้น (1) เพื่อ
เปนการศึกษาแบบจําลองการส่ังซ้ือแบบสินคา และระบบการบริหารสินคาคงคลังท่ีเหมาะสม  (2) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ระบบการบริหารสินคาคงคลังระหวางรานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรกับ
รานสหกรณพระนครจํากัด 
 จากการศึกษา อะคราว อนันต (2529) ไดใชขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูจัดการ  
หัวหนาฝายการสินคาคงคลัง หัวหนาฝายบัญชี และเจาหนาท่ีเกี่ยวของ ของรานสหกรณมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรและรานสหกรณพระนครจํากัด และขอมูลทุติยภูมิจากขอมูลทางสถิติของราน
สหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2527 และของรานสหกรณพระนครจํากัดในชวง 
พ.ศ. 2523-2527 ซ่ึงเปนขอมูลทางดานมูลคาของสินคาแตละชนิด จํานวนคร้ังในการส่ังซ้ือสินคา
ตนทุนในการส่ังซ้ือสินคา  ตนทุนในการคงคลังจํานวนคร้ังในการส่ังซ้ือสินคา และชวงเวลาในการ
ส่ังซ้ือสินคาแตละคร้ัง การวิเคราะหขอมูล วิธีการใชการเปรียบเทียบระบบบริหารสินคาคงคลังของ
รานสหกรณท้ังสอง เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของระบบการบริหารสินคาคงคลัง โดยอาศัย
วิธีวิเคราะหคาสถิติรอยละ และสถิติพรรณนา ผูวิจัยไดคัดเลือกสินคาตัวอยางจํานวน 10 ชนิด เลือก
จากสินคาท่ีมียอดขายสูงสุด และ มีอัตราการหมุนเวียนเร็วมาก ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาจากแบบจําลองการ
คงคลังสินคาสําหรับการวิเคราะห ดังนี้ 
 สูตรการคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 

 Q*   =                          (2.7) 

 Q* คือ จํานวนสินคาท่ีทําใหเสียคาใชจายท่ีเกี่ยวจองกับสินคาคงคลังตํ่าสุด 
 A คือ คาใชจายในการส่ังซ้ือสินคา (บาท/คร้ัง) 
 S คือ ปริมาณสินคาท่ีลูกคาตองการ (หนวย/ป) 
 i คือ คาใชจายในการคงคลังสินคา (บาท/หนวย) 
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 เหตุผลท่ีผูวิจัยเลือกแบบจําลองนี้  ในการวิเคราะหหาปริมาณการส่ังซ้ือสินคาเหมาะสม
ของรานสหกรณท้ังสอง เนื่องจากเปนแบบจําลองท่ีไมมีขอจํากัดท่ียุงยากมากเกิดไป ตัวแปรตางๆ ท่ี
นํามาวิเคราะหเปนขอมูลท่ีสามารถหาไดตามความเปนจริง และเปนแบบจําลองท่ีเปนการคํานวณ 
หาปริมาณของการส่ังซ้ือสินคาท่ีเสียตนทุนในการส่ังซ้ือ และตนทุนการเก็บรักษารวมกันตํ่าท่ีสุด 
ผลการวิจัยพบวา สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหารบริหารสินคาคงคลัง จากการใชแบบ 
จําลองท่ีหาคาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมที่สุดไดตนทุนรวมตํ่าสุด ซ่ึงนํามากําหนดปริมาณ การ
ส่ังซ้ือสินคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อซ้ือสินคามาจําหนายใหแกลูกคา และคงคลังไวใชเม่ือสินคาท่ีนําไป
จําหนายใหแกลูกคานั้นหมดลง เพ่ือจะไดมีสินคาไวจําหนายใหแกลูกคาตลอดเวลา โดยไมขาดมือ   
และพบวาระบบการบริหารสินคาคงคลังของรานสหกรณพระนครจํากัด มีข้ันตอน ควบคุมท่ี
ละเอียดรอบคอบ และสลับซับซอนกวาระบบการบริหารสินคาคงคลังของรานสหกรณมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เพราะมีการตรวจสอบความถูกตองหลายข้ันตอน และมีผูรับผิดชอบ ในการส่ังสินคา 
และรับสินคา ซ่ึงทําใหเกิดความผิดพลาด และการทุจริตไดยาก สําหรับปริมาณ การส่ังซ้ือราน
สหกรณพระนครจํากัด มีการสั่งซ้ือใกลเคียงกับปริมาณส่ังซ้ือในระดับท่ีเหมาะสมกวารานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากสินคาตัวอยาง 10 ชนิด มีถึง 5 ชนิด ท่ีมีการส่ังซ้ือในราคาปริมาณท่ี
ใกลเคียงกับปริมาณท่ีคํานวณจากแบบจําลอง ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย (1) ควรมีการสอบถาม
ขอมูลจากลูกคา ท่ีมาซ้ือสินคาวาตองการสินคาอะไรบาง ในปริมาณเทาไร เพื่อรานสหกรณท้ังสอง
จะไดลดปริมาณการส่ังซ้ือใหพอเหมาะกับความตองการของลูกคา ท้ังยังชวยลดคาใชจายในการ
ส่ังซ้ือสินคาและคาใชจายในการเก็บรักษาสินคา (2) ควรมีการจัดระบบการคงคลังสินคาจองราน
สหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหรัดกุมกวาเดิมนั้นคือ ควรขยาย ข้ันตอนในการส่ังซ้ือสินคาให
มากกวาเดิม 
 จิตรลดา วิทยบูลย (2524) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะหระบบควบคุมพัสดุคงคลังอะไหลรถ
วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จากการดําเนินธุรกิจท่ัวๆ ไป นําเอาเทคนิค และวิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุมพัสดุคลคลังมาใช ซ่ึง
ไดพัฒนาข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ. 1915 โดย Ford Harris และมีการปรับปรุงเร่ือยมามีการ
รวบรวมเปนหนังสือเกี่ยวกับพัสดุคงคลังเปนคร้ังแรกโดย F.E. Raymand งานการบริหารพัสดุคง
คลังมีปญหาท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ (1) ปญหาเกี่ยวกับการประมาณปริมาณพัสดุคงคลังวาควรจะมี
ปริมาณเทาใด เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา ซ่ึงไมควรจะมีมากเกินไปจนเกินความ
ตองการของลูกคา (2) ปญหาเกี่ยวกับการติดตามบัญชีใหทันสมัยตลอดเวลา เพื่อใหทราบราคา
ตนทุน และรายละเอียดอ่ืนๆ จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะการตลาด (3) ปญหาเกี่ยวกับการ
ส่ังซ้ือพัสดุวาควรจะส่ังซ้ือปละกี่คร้ัง และแตละคร้ังควรจะส่ังจํานวนเทาใด ตองคํานึงถึงตนทุนใน
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การส่ังซ้ือพัสดุ และตนทุน ในการจัดเก็บสินคา เม่ือเปนพัสดุคงคลังใหประหยัดท่ีสุด (4) ปญหา
เกี่ยวกับการบันทึกขอมูลตางๆ ซ่ึงคอนขางยุงยาก และเกิดขอพลาดไดงาย โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้     
(1) เพื่อใหทราบถึงการนําเอาทฤษฎีระบบพัสดุคงคลังไปประยุกตใชกับงานของบริษัทเอส.พี.
อินเตอร เนช่ันแนล เปนการชวยในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยนําวิชาการบริหาร
แผนใหมมาใช (2) การจัดทําแผนการควบคุมพัสดุคงคลังชวยใหธุรกิจตางๆ ประหยัดเงิน
งบประมาณในดานการส่ังซ้ือพัสดุ เปนการชวยควบคุมระดับสินคาคงคลังไมใหสูงเกินความจําเปน 
ซ่ึงตะเปนการลดคาใชจายในการเก็บรักษา และตนทุนท่ีอยูในรูปของพัสดุคงคลัง รวมท้ังการ
ควบคุมพัสดุไมใหต่ําจนเกิดการจาดแคลนพัสดุเพื่อเปนการเพ่ิมความมีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในดานปริมาณ และความตรงตอเวลา (3) เพื่อใหทราบถึงปญหา
ท่ีจะตองตัดสินใจ ข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุคงคลัง วาเม่ือใดจะส่ังซ้ือพัสดุจํานวนเทาใด  
โดยท่ีจะตองพยายามทําใหคาใชจายท่ีเกี่ยวของตํ่าสุด จะทําใหการบริหาร และควบคุมดานระบบ
พัสดุคงคลัง มีความสะดวกเรียบรอย และถูกตองการหลักวิชาการ (4) เพื่อตองการทําใหการตรวจ
นับพัสดุ สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง (5) การนําเทคนิคการพยากรณ มาใชในการพยากรณมาใชใน
การพยากรณความตองการของลูกคา 
 จากการศึกษาไดนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยควบคุมพัสดุคงคลัง โดยใชขอมูล
เกี่ยวกับอะไหลรถจักรยานยนต และรถของจักรยานยนตบางชนิดท่ีขายไดทุกๆ เดือน หรือ 9-10 
เดือน ในหนึ่งป จากบริษัท เอส.พี. อินเตอรช่ันแนล และในการวิเคราะหระบบควบคุมพัสดุคงคลัง
กับตัวอยางของขอมูลอะไหลรถจักรยานยนตยี่หอซูซูกิ คือ อะไหลสลักเกลียว และอะไหลลูกปน
เข็มเปนสินคาชนิดท่ีมีราคาแพง และเปนชนิดท่ีขายไดมาก ลูกคามีความตองการเสมอ ใชขอมูลใน
การวิเคราะห จากการจําหนายท้ังสองรายการของบริษัท ในชวงเวลา 3 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2521-2523  
โดยนําขอมูลความตองการของลูกคาท่ีใชอะไหล นํามาจัดเปนช้ันของความถ่ี โดยมีความกวางของ
อันตรภาคช้ันเปน 200 และ นําเอาจํานวนความตองการใชในระยะเวลา 2 เดือน เปนระยะเวลาท่ี
เทากับระยะเวลารอรับพัสดุท่ีส่ังซ้ือจากประเทศญ่ีปุนในรอบ 3 ป ท่ีผานมา  ผลการวิจัยพบวาการนํา
ทฤษฎีของระบบพัสดุคงคลังมาประยุกตใชกับงานธุรกิจ เพื่อใหงานดานระบบพัสดุคงคลังมี  
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเปนการลดคาใชจายในการดําเนินงานของการส่ังซ้ือพัสดุ และ การเก็บ
รักษาพัสดุคงคลังลงไดอีก ท้ังควบคุมระดับพัสดุไมใหต่ําจนเกิดการขาดแคลนพัสดุคงคลัง ผลจาก
การทดสอบขอมูล เพื่อดูการแจกแจงของขอมูลความตองการใชอะไหลแตประเภท มีลักษณะการ
แจกแจงแบบปกติเม่ือหาจุดส่ังซ้ือ และปริมาณการส่ังซ้ืออยางประหยัด มีปริมาณการส่ังซ้ือท่ี
เหมาะสม และปรากฏวา คาใชจายเม่ือเกิดการส่ังจองไมมีผลตอคาจายรวม แตคาใชจายรวมจะ
ข้ึนอยูกับคาเก็บรักษา และคําส่ังซ้ือพัสดุ วิธีท่ีบริษัทตัวอยางใชในปจจุบันของการคํานวณคาใชจาย
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ในการเก็บรักษาพัสดุ จะมีคาสูงกวาคาใชจายในการสั่งซ้ือพัสดุ แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
ผลการวิจัย ซ่ึงใชแบบจําลองเปนเปนเทคนิคมอนติคารโล วิธีนี้คือ จะนําตัวเลขสุมมาใช โดยการ 
Generate Random Number เชน ถาเปนสุมตัวในชวงต้ังแต 0 ถึง 433 จะแทนคาความตองการใช
พัสดุ 0 ข้ึน หรือถาเลขสุมอยูในชวงต้ังแต 434 ถึง 466 จะแทนคาความตองการใชพัสดุ 1 ข้ึน ผล
ปรากฏวา คาใชจายในการส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนกวาวิธีจองบริษัทท่ีใชในปจจุบัน เนื่องจากมีจํานวนคร้ังการ
ส่ังซ้ือบอยคร้ังข้ึน แตจํานวนของการส่ังซ้ือแตละคร้ังจะมีจํานวนนอย ซ่ึงทําใหคาใชจายในการเก็บ
รักษานอยกวาคาเก็บรักษาพัสดุของวิธีท่ีบริษัทใชในปจจุบัน ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย การนํา
ทฤษฎีระบบควบคุมพัสดุมาประยุกตใชกับอะไหลประเภทท่ีราคาถูก จะตองสามารถลดคาใชจายลง
ไดมากในการส่ังซ้ือ และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
 สุกัญญา กอสุวรรณ (2524) ศึกษาเร่ือง ปญหาในการควบคุมพัสดุคงคลัง ของบริษัทเอส
โซสแตนดารด วิทยานิพนธปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาพาณิชยศาสตรจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย จากภาวะทางธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันมาก จําเปนตองปรับปรุงผลิตภัณฑ และ
การดําเนินงานของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงขันได ซ่ึงการ
ดําเนินการเปนงาน เปนเร่ืองสําคัญท่ีตองมีการวางแผนดานการจัดการ เพื่อใหงานน้ันบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว คือ ประโยชนสูงสุด การดําเนินธุรกิจจึงจําเปนท่ีจะตองใชระบบการควบคุมพัสดุ
ท่ีดี และการดําเนินการท่ีเหมาะสมในดานของเงินทุน การเตรียมพัสดุคงคลังใหนอยท่ีสุด หรือไมมี
เลยจะทําใหเกิดการหมุนเวียนทางการเงินมากท่ีสุด เพราะจะไมนําเงินไปลงทุนกับพัสดุคงคลังมาก
เกินไป แตในความเปนจริงของการดําเนินงานแลวการมีพัสดุคงคลังจําเปนมาก  เพราะถาขาดแคลน
พัสดุจะทําใหการดําเนินงานหยุด ธุรกิจจะเผชิญปญหาวาทําอยางไรจะสามารถควบคุมพัสดุคงคลัง
ใหอยูในจํานวนท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดผลในการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุดโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ เพื่อ
ตองการควบคุมพัสดุคงคลังใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี ซ่ึงธุรกิจตองพยายามควบคุมการเก็บพัสดุ
ใหอยูในอัตราท่ีเหมาะสม และจุดท่ีจะดําเนินการส่ังซ้ือใหม  ตองมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังในการเก็บ
รักษา และส่ังซ้ือทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเสียคาใชจายต่ําสุด ซ่ึงเปนการศึกษาเฉพาะพัสดุ
ใชในการดําเนินงาน ประเภทเคร่ืองจักร อะไหลตางๆ และสวนประกอบ อีกท้ังการสะสมพัสดุคง
คลังของบริษัท เอสโซสแตนดารด เปนการสะสมเพื่อใหเพียงพอท่ีจะดําเนินงานโดยไมขาดมือ แต
มิใชการสะสมเพื่อการเก็งกําไร ผลการวิจัยพบวา การควบคุมพัสดุคงคลัง เพื่อใหไดประสิทธิภาพ
อยางเต็มท่ีนั้น ธุรกิจตองพยายามควบคุมพัสดุใหอยูในอัตราที่เหมาะสม เพราะถามากเกินไปจะทํา
ใหเงินหมุนเวียนไมคลองตัว แตถานอยไปก็จะทําใหธุรกิจเส่ียงตอสินคาท่ีขาดมืออาจหยุดผลิตได   
และทําใหสินคาท่ีสงใหลูกคาไมตรงตามเวลา ดังนั้น การดําเนินงานดานควบคุมพัสดุคงคลัง ตอง
ถูกตอง และเหมาะสม ซ่ึงการเก็บพัสดุมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้น คือ คาใชจายในการซ้ือ และคาใชจายใน
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การเก็บรักษา คาใชจาย 2 รายการนี้จะเกิดข้ึนในทางตรงกันขาม คือ เม่ือส่ังซ้ือพัสดุเปนจํานวนมาก
ในแตละครั้งคาใชจายในการเก็บรักษาจะมาก แตคาใชจายการส่ังซ้ือแตละคร้ังจะตํ่า คาซ้ือพัสดุใน
แตละคร้ังเปนจํานวนนอย คาใชจายในการเก็บรักษาพัสดุคงคลังนอยตาม แตคาใชจายในการส่ังซ้ือ
จะมากข้ึนเพราะจะตองส่ังซ้ือบอยคร้ังข้ึน การพิจารณาถึงการควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เม่ือเสียคาใชจายรวมตํ่าสุด คือ จุดท่ีคาใชจายในการสั่งซ้ือเทากับคาใชจายในการเก็บรักษาในการ
พิจารณาคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการสํารองพัสดุคงคลัง เพื่อใหรายจายนอยท่ีสุดจะตองมีการตัดสิน  
สองประการดังนี้ (1) จํานวนที่ควรจะซ้ือหรือผลิตสินคาแตละคร้ัง (2) เวลาท่ีทําการส่ังซ้ือหรือผลิต
ใหมในแตละคร้ัง และการกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือของบริษัท เอสโซสแตนดารด เปนการคํานวณ 
โดยท่ัวไปใชสูตรการคํานวณ ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด (Economic Order or EOQ) ซ่ึงคา  
EOQ ท่ีคํานวณได ฝายบริหารจะตองนํามาทบทวนอยูเสมอเพราะสาเหตุบางประการท่ีทําใหตัวเลข
ในการคํานวณไมสามารถนํามาใชไดจะพิจารณาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงราคาของพัสดุ คือ ความ
ตองการในการใชพัสดุเปล่ียนแปลงไป และการกําหนดจุดท่ีมีการส่ังซ้ือ เม่ือพัสดุคงคลังถูกเบิก
นําไปใชเร่ือยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่งมีความจําเปนตองส่ังซ้ือพัสดุ ฝายบริหารจะตองติดตามเวลาท่ีการ
ส่ังซ้ือ การคํานวณจุดส่ังซ้ือใหมมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของ คือ อัตราการใช (Demand) และชวงเวลานํา 
(Lead Time) ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในระบบเพื่อกอใหการบริหารที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไปมี
ดังนี้คือ (1) การประมาณคาความตอง (Forecast demand) เปนสวนสําคัญมาก จะเปนตัวเลขท่ีใช
คํานวณ  EOQ ของปตอไป และจํานวนการใชท่ีถูกประมาณข้ึน ซ่ึงการปรับขอมูลใหทันสมัยจะทํา
ใหคาถูกตองมากข้ึน (2) การกําหนดชวงเวลานํา (Lead Time) เปนสวนท่ีสําคัญสําหรับในระบบ
ควบคุมพัสดุคงคลัง โดยปกติแลวจะกําหนดชวงเวลานําใหมีความแนนอน เพื่องายแกการคํานวณ 
แตพบกับปญหาซ่ึงมีปจจัยท่ีทําใหชวงเวลานําไมคงท่ี เชน เกิดการลาชาในระหวางการรอคอยพัสดุ
จากสุดวิสัย และภัยธรรมชาติ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวงจรธุรกิจ กําลังการผลิตไมพอ    
ทําใหผูขายไมสามารถผลิต และสงไดทันตามกําหนด (3) ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการลงขอมูล
ผิดพลาด ท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของยอมเกิดข้ึนไดเสมอจากผลการวิจัย 
ทําใหการดําเนินการควบคุมพัสดุคงคลังของบริษัทฯ ไดมีการมีการปรับปรุงใหกาวหนายิ่งข้ึนโดย
ตลอด ซ่ึงไดนําระบบนี้มาใชใหเกิดประโยชน สามารถใชคํานวณจุดส่ังซ้ือท่ีประหยัดจุดส่ังซ้ือพัสดุ
ใหม จํานวนประเภทพัสดุท่ีไมมีการเคล่ือนไหว ฯลฯ ซ่ึงถามีปญหาเกิดข้ึนฝายบริหารก็สามารถ
แกไขปญหาไดทันท่ี เพราะสามารถทราบในรายละเอียดของขอมูล และขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนอยาง
เร็ว      
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2.3 ความสําคัญของการควบคุมคลังสินคา 
 การควบคุมวัสดุสินคาคงคลัง 
 การควบคุมวัสดุสินคาคงคลังเปนสวนงานของระบบงานบริหารสินคาคงคลัง และเปน
หัวใจสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริหารงานวัสดุ ระบบการควบคุมวัสดุคงคลัง
ท่ีดีจะตองเปนระบบท่ีงาย (Simplicity) ยืดหยุน (Flexibility) ถูกตองแนนอน (Accuracy) ถูกจังหวะ 
(Timeliness) และสามารถตอบสนองความตองการตางๆตามนโยบายของบริษัทได ความตองการ
ตางๆท่ีฝายบริหารตองการทราบหรือตองการใหปฏิบัตินั้นมีมากมาย กอใหเกิดปญหาวาจะกําหนด
ระบบการควบคุมอยางไรจึงจะตอบสนองความตองการไดกอนท่ีจะศึกษาระบบตางๆ ตอไป ดังนั้น
จึงจําเปนท่ีจะตองพิจารณาความตองการข้ันพื้นฐานอันเกี่ยวกับวัสดุคงคลังเสียกอนดังนี้  
 2.3.1 ประเภทวัสดุคงคลัง นั้นมีอะไรบางซ่ึงโดยท่ัวไปวัสดุคงคลังสามารถแยกได 3 ประเภท 
คือ 
  2.3.1.1 วัสดุท่ีใชในการผลิต (Raw Material) 
  2.3.1.2 งานระหวางทํา (Work in Process) 
  2.3.1.3 สินคาสําเร็จรูป (Finished Good)     
 2.3.2 ความสําคัญของวัสดุแตละประเภท มากนอยผิดกันอยางไรซ่ึงในท่ีนี้จะพิจารณาวิธี ABC 
เทคนิค ซ่ึงประกอบดวย 
  2.3.2.1 ข้ันตอนในการจําแนกวัสดุคงคลังตาม วิธี ABC เทคนิค 
  2.3.2.2 ระดับการควบคุมของวัสดุแตละประเภท 
  2.3.2.3 ระดับการส่ังการของวัสดุแตละประเภท 
 2.3.3 ระบบการควบคุมวัสดุคงคลัง 
 2.3.4 ขอพิจารณาการเลือกเทคนิคควบคุมวัสดุคงคลังมาใช 
 2.3.5 ตนทุนวัสดุคงคลัง 
 2.3.6 ประเภทวัสดุคงคลัง โดยทั่วไปวัสดุคงคลังในแงของการผลิตแลวสามารถจะแยกไดเปน 
3 ประเภท 
  2.3.6.1 วัสดุท่ีใชในการผลิต (Raw Material) ไดแก วัตถุดิบ สวนประกอบและช้ินสวน
ตางๆ ท่ีใชในการผลิตโดยตรง วัสดุท่ีใชในการผลิตนั้นนับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหน่ึงของการ
ผลิตท่ีจะตองมีการวางแผนสํารองไวอยางเพียงพอและสอดคลองกับตารางเวลาการผลิตเพื่อรอการ
แปลงสภาพเปนสินคาสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป 
  2.3.6.2 งานระหวางทํา (Work in Process) ไดแกสินคากึ่งสําเร็จรูปตามข้ันตอนตางๆ
ของการผลิต 
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  2.3.6.3 สินคาสําเร็จรูป (Finished Good) ไดแก ผลิตภัณฑท่ีบริษัทผลิตสินคาเพื่อขาย 
 2.3.7 ความสําคัญของวัสดุแตละประเภท นั้นมีความสําคัญมากนอยผิดกันอยางไร หลักของ
การควบคุมวัสดุคงคลังนั้นจะตองตอบคําถามสองขอคือ จะส่ังซ้ือจํานวนเทาใดและจะส่ังซ้ือเม่ือใด 
การตอบคําถามนี้มีปจจัยเกี่ยวของหลายประการ แตท่ีสําคัญคือการลงทุนและคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุ
เหลานั้น ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวจะจัดการกับพัสดุแตละรายการเทาๆ กันไมไดการควบคุมวัสดุคงคลัง
เปนงานท่ีทําข้ึนเพื่อใหคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการพัสดุคงคลังนั้นตํ่าท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม
บริษัทมักจะมีพัสดุคงคลังมากมายหลายชนิด ไมวาจะเปนวัตถุดิบ งานระหวางทํา สินคาสําเร็จรูป 
ถาเราจะใหความสนใจควบคุมของเหลานั้นท้ังหมดในคลังอยางใกลชิดก็จะทําใหส้ินเปลือง
คาใชจายและเสียเวลามาก ของบางชนิดถึงแมวาจะมีปริมาณการใชมากแตถาราคาตํ่ามากๆ เชนของ
จําพวกสกรูและนอต การใหความสนใจอยางใกลชิดในการควบคุมวัสดุคงคลังชนิดนี้ก็จะไมคุมกับ
สวนท่ีประหยัดได แตของบางอยางถึงแมจะมีจํานวนใชนอย คิดเปนจํานวนแค 5-10% ของจํานวน
ท้ังหมด แตมูลคาของท่ีใชอาจจะสูงถึง 80% ของมูลคาของท้ังหมด ดังนั้นนอกเหนือจากสวนท่ีเปน
นโยบายของฝายบริษัทแลว การควบคุมวัสดุคงคลังควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของชนิดวัสดุ
คงคลังดวย ทางท่ีดีท่ีสุดจึงควรจะจําแนกประเภทของวัสดุคงคลังออกเปนชนิดท่ีมีความสําคัญมาก 
และท่ีมีความสําคัญรองลงไป วิธีการจําแนกชนิดวัสดุคงคลังท่ีรูจักกันท่ัวไปคือ วิธี ABC เทคนิคซ่ึง
มีหลักการจําแนกวัสดุคงคลังตามจํานวนเงินของวัสดุคงคลังท่ีหมุนเวียนในคลังในรอบป  
  ความหมายในการจําแนกวัสดุคงคลังตามระบบ ABC คือ จะแบงวัสดุคงคลังออกเปน 3 
ชนิด ชนิด A เปนจํานวนเงินท่ีหมุนเวียนในคลังในรอบปมีคาสูงที่สุด ชนิด B มีมูลคาสูงปานกลาง 
และชนิด C มีมูลคาตํ่าท่ีสุด เหตุผลท่ีตองจําแนกชนิดของวัสดุคงคลังในลักษณะนี้คือ การจําแนก
เพื่อกําหนดความสําคัญมากนอยของวัสดุคงคลัง ถาเขียนเปนกราฟระหวางคาใชจายและจํานวน
ชนิดวัสดุคงคลังจะไดดังรูปท่ี 2.1 ซ่ึงเรียกวา Pareto Curve ในรูปแสดงวามีของคงคลังในสัดสวนท่ี
นอยมากของจํานวนรายการวัสดุคงคลังท้ังหมดท่ีมีมูลคาเปนสัดสวนท่ีสูงมาก ของมูลคาวัสดุคง
คลังท้ังหมด จึงถือวามีความสําคัญสูงมาก จึงจัดใหกลุมวัสดุคงคลังชนิดนี้อยูในประเภท A สวนท่ี
เหลือมีความสําคัญนอยลงไปก็จะแบงใหเปนประเภท B และ C ตามลําดับ จํานวนเปอรเซ็นตท่ีเรา
จะจําแนกเปนของแตละประเภทควรจะเปนเทาไรนั้น ยอมข้ึนอยูกับสภาพการของการมีวัสดุคงคลัง 
วัสดุคงคลังประเภท A มักจะมีราคาสูง การตั้งเกณฑราคาไวระดับหนึ่งจะชวยใหแบงประเภทไดงาย
ข้ึน แตชวงท่ีจะใชเปนชนิด B มักจะกําหนดไดยาก อยางไรก็ตาม แตละบริษัทก็มักจะมีวิธีและ
แนวทางเปนของตนเอง Magee และ Boodman ไดใหหลักในการกําหนดประเภทความสําคัญของ
วัสดุคงคลังไวดังนี้ 
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  ประเภท A มีจํานวนรายการวัสดุคงคลังประมาณ 5% ถึง 10% ของวัสดุคงคลังท่ีมีมูลคา
สูงท่ีสุด 
  ประเภท B มีจํานวนรายการวัสดุคงคลังประมาณ 20% ถึง 30% ซ่ึงมีมูลคารองลงมา 
  ประเภท C คือจํานวนรายการวัสดุคงคลังท้ังหมดท่ีเหลือ ซ่ึงคิดเปนตนทุนเพียงเล็กนอย
ของตนทุนท้ังหมด 
  วัสดุท่ีควบคุมนั้นมีความสําคัญมากนอยผิดกันอยางไร สําหรับวิธี ABC เทคนิค จะ
ประกอบดวยข้ันตอนในการจําแนกวัสดุคงคลังตามวิธี ABC เทคนิคระดับการควบคุมของวัสดุแต
ละประเภท และระดับการส่ังการของวัสดุแตละประเภท 
  2.3.7.1 ข้ันตอนในการจําแนกวัสดุคงคลังตาม วิธี ABC เทคนิค พอสรุปไดดังนี้ 
     (1) จัดขอมูลทางวัสดุคงคลัง โดยมีรายละเอียดเปนจํานวนท่ีตองการตอป และ
ราคาตอหนวยของวัสดุคงคลังแตละชนิด 
     (2) หาจํานวนของวัสดุคงคลังท่ีหมุนเวียนในคลังในรอบป สําหรับแตละชนิด 
     (3) จัดเรียงลําดับขอมูลท่ีเก็บไดตามขอ (1) ใหมตามลําดับ ของจํานวนเงินท่ี
หมุนเวียนในคลังตามท่ีคํานวณไดในขอ (2) 
     (4) หาคาเปอรเซ็นตของจํานวนหนวยสะสมในแตละชนิดของวัสดุคงคลัง และ
ของจํานวนเงินสะสมของวัสดุคงคลังท่ีหมุนเวียนในคลัง 
     (5) นําเอาคาเปอรเซ็นตในขอ (4) มาเขียนกราฟ แลวแบงชนิดของวัสดุคงคลัง
เปนชนิด A , B และ C ตามความเหมาะสม 
  2.3.7.2 ระดับการควบคุมของวัสดุแตละประเภท 
     ประเภท A ตองมีการควบคุมปริมาณและการส่ังซ้ือของอยางใกลชิดเขมงวด 
การส่ัง และการใชของจะตองมีการบันทึกรายการใหเปนไปอยางสมบูรณและถูกตอง มีผูควบคุม 
ดูแลและตรวจสอบอยูเสมอๆ 
     ประเภท B มีการควบคุมตามปกติ กลาวคือมีการตรวจสอบวัสดุคงคลังเปน
ระยะๆ เชน ทุก 3 เดือนเปนตน บันทึกและศึกษาดูวามีการเปล่ียนแปลงมากนอยเพียงไร 
     ประเภท C การควบคุมไมตองเขมงวดเปนไปอยางงายๆ ไมจําเปนตองมีการจด
บันทึกรายการ แตควรมีการตรวจนับเปนคร้ังแรก ของในกลุมนี้ควรมีเก็บไวจํานวนมากๆ และซ้ือ
คร้ังละมากๆ เพื่อปองกันการขาดแคลน 
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  2.3.8.1 ธรรมชาติของอุปสงค (Nature of Demand) 
     ธรรมชาติของอุปสงคในเร่ืองเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุคงคลัง โดยท่ัวไปแบง
ออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ อุปสงคท่ีพิจารณาตามความสัมพันธระหวางวัสดุ และอุปสงคท่ีพิจารณา
ตามปริมาณวัสดุและเวลาที่ตองการใช 
      (1)  อุปสงคท่ีพิจารณาตามความสัมพันธระหวางวัสดุ แบงได 2 ประเภท คือ  
อุปสงคอิสระ และอุปสงคตาม 
      อุปสงคอิสระ (Independent Demand) เปนอุปสงคท่ีไมข้ึนกับอุปสงคของ
รายการวัสดุอ่ืน เชน สินคาสําเร็จรูป อะไหล เปนตน เนื่องจากความตองการของวัสดุประเภทนี้มัก
เปนความตองการของผูบริโภคโดยตรง ลักษณะของอุปสงคท่ีเกิดข้ึนจึงมักเปนอุปสงคท่ีสมํ่าเสมอ  
ซ่ึงมีผลทําใหปริมาณวัสดุคงคลังลดลงทีละนอย อุปสงคอิสระมักตองพยากรณการควบคุมวัสดุคง
คลังและใชเทคนิคในการส่ังโดยการพิจารณาจุดส่ังหรือชวงเวลาท่ีกําหนดส่ัง และปริมาณท่ีจะส่ัง
หรือระดับวัสดุคงคลังเปาหมายคงท่ี 
      อุปสงคตาม (Dependent Demand) เปนอุปสงคของวัสดุท่ีข้ึนกับอุปสงคของ
วัสดุรายการอ่ืน เชน อุปสงคของช้ินสวนข้ึนกับอุปสงคของชุดประกอบที่ผลิตจากช้ินสวนเหลานั้น 
ลักษณะของอุปสงคท่ีเกิดข้ึนมักจะเปนคร้ังคราว (Discrete) และเปนกอน (Lumpy) เพราะการผลิต
เปนงวด ทําใหเกิดความตองการใชพัสดุในลักษณะเชนนั้น อุปสงคเกี่ยวเนื่องไมจําเปนตองพยากรณ     
เพราะกําหนดจากอุปสงคของรายการวัสดุเกี่ยวเนื่อง 
     (2) อุปสงคท่ีพิจารณาตามปริมาณพัสดุและเวลาที่ตองการใช แบงได 2 ประเภท 
คือ อุปสงคเชิงกําหนด และอุปสงคเชิงสถิติ 
      อุปสงคเชิงกําหนด (Deterministic Demand) คือ ความตองการใชพัสดุท่ี
สามารถระบุไดอยางคอนชางแมนยําวาเม่ือใดและเวลาเทาไร 
      อุปสงคเชิงสถิติ (Probabilistic Demand) คือ ความตองการใชพัสดุท่ีไม
สามารถระบุไดอยางชัดเจนวาจะเปนเม่ือใดและปริมาณเทาไรเนื่องจากมีความแปรผันในลักษณะ
สุม  
  2.3.8.2 ตัวอยางระบบการควบคุมพัสดุคงคลัง ไดแกระบบการวางแผนความตองการ
พัสดุ ระบบกําหนดจุดส่ังและปริมาณส่ัง และระบบกําหนดรอบเวลาส่ัง 
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2.4 ระบบการวางแผนความตองการวัสดุ 
  การวางแผนความตองการวัสดุ (Material Requirement Planning : MRP) หมายถึง 
กระบวนการวางแผนท่ีอาศัยระบบคอมพิวเตอรชวยในการประมวลผลใหไดสารสนเทศถึงความ
ตองการวัสดุ เพื่อใชในการผลิตใหไดตามกําหนดการผลิตหลักสําหรับการวางกําหนดการส่ังผลิต
หรือส่ังซ้ือซ่ึงมีโครงสรางดังแสดงในภาพท่ี 2.2 โดยจะมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวนคือ สวน 
ขอมูลนําเขา (Input Data) สวนประมวลผล (Processing) และสวนผลได (Outputs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  โครงสรางของระบบ MRP 
 
  1. สวนขอมูลนําเขา ประกอบดวย 
    1.1 กําหนดการผลิตหลัก 
     กําหนดการผลิตหลัก (Master Production Scheduling : MPS) เปนตัวเช่ือม
สําคัญระหวางงานผลิตกับงานการตลาด และเปนขอมูลนําเขาท่ีสําคัญสําหรับ MRP ในการทํา
กําหนดการผลิตหลัก จะนําความตองการของผลิตภัณฑซ่ึงอาจมาจากการพยากรณหรือจากใบส่ังซื้อ

กําหนดการผลิตหลัก 
- ตองการผลิตภัณฑอะไร 
- จํานวนเทาไร 
- ตองการเมื่อใด 

บัญชีรายการวัสดุ 
- ขั้นตอนผลิตใด 
- ใชวัสดุอะไร 
- จํานวนเทาไร 

บันทึกสถานภาพคงคลัง 
- ยอดคงเหลือ 
- กําหนดการและปริมาณที่จะไดรับ 
- ชวงเวลานํา 
- นโยบายดานปริมาณการสั่ง 
- วัสดุคงคลังสํารอง 

สวนขอมูลนําเขา (Input Data) 

สวนประมวลผล (Processing) 
- ทําการคํานวณทางตรรก 

สวนผลได (Outputs) 
- แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 
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ของลูกคา มาพิจารณาประกอบกับแผนหรือนโยบายการผลิตและสินคาคงคลังในการทํากําหนดการ
ผลิตหลักนี้จะระบุการผลิตผลิตภัณฑรายตัววาจะมีผลผลิตของผลิตภัณฑใดเปนจํานวนเทาไรและ
ตองไดผลิตภัณฑเม่ือไร 
     1.1.1 วัตถุประสงคของกําหนดการผลิตหลัก 
      ก) เพื่อการผลิตท่ีตอบสนองตอลูกคาได 
      ข) เพ่ือใหใชทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและสมดุลกับกําลัง
การผลิต 
     1.1.2 ขอมูลนําเขาของกําหนดการผลิตหลัก 
      ก) การพยากรณความตองการ 
      ข) ใบส่ังซ้ือของลูกคา 
      ค) แผนหรือนโยบายการผลิตและสินคาคงคลัง 
     1.1.3 สาระของกําหนดการผลิต 
      เปนกําหนดการแสดงรายละเอียดท่ีระบุการผลิตผลิตภัณฑรายตัววาจะ
ตองการผลิตภัณฑใดเปนจํานวนเทาไร และตองการไดผลิตภัณฑเม่ือไร 
     1.1.4 โครงสรางพื้นฐานของกําหนดการผลิตหลัก ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 โครงสรางพื้นฐานของกําหนดการผลิตหลัก 
 

การพยากรณความตองการ 

ใบส่ังซ้ือของ MPS แผนหรือนโยบาย
การผลิตและสินคา

กําหนดการผลิตหลักซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
- ตองการผลิตภัณฑเม่ือใด 
- จํานวนเทาไร 
- ตองการไดผลิตภัณฑเม่ือใด 
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    1.2 บัญชีรายการวัสดุ 
     ตองการคํานวณหาปริมาณวัสดุตางๆท่ีตองการใชในการผลิตผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปนั้นจําเปนตองทราบรายละเอียดท่ีแสดงถึงวัสดุตางๆและปริมาณของวัสดุท่ีตองใชในการ
ผลิตหรือประกอบใหเปนผลิตภัณฑเสียกอนแลวจึงกําหนดปริมาณของวัสดุ ช้ินสวนและสวน 
ประกอบสําหรับประกอบเขาดวยกันเปนผลิตภัณฑใหไดตามจํานวนเทาท่ีตองการ บัญชีรายการ
วัสดุอาจมีช่ือเรียกอยางอ่ืนอีก เชน โครงสรางผลิตภัณฑ (Product Structure) หรือสูตรการผลิต 
(Product Formula) ก็คือขอมูลท่ีแสดงถึงรายการพัสดุ (Bill of Material : BOM) ในการที่จะหา
รายการพัสดุของผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งวาจะตองใชวัสดุ ช้ินสวนและสวนประกอบตางๆ ใน
การผลิต จําเปนตองรูโครงสรางของผลิตภัณฑนั้นกอนวามีสวนประกอบของวัสดุอะไรบาง ตองใช
ในข้ันตอนใดหรือลําดับใดและตองใชเวลาเทาใดในแตละข้ันตอน เพื่อจะไดวางแผนการส่ังวัสดุได
ถูกตองท้ังชนิด จํานวนและเวลา 
     1.2.1 ลักษณะของบัญชีรายการวัสดุ 
      ลักษณะของบัญชีรายการวัสดุจะแสดงถึงรายละเอียดวาผลิตภัณฑอยาง
หนึ่งประกอบดวยวัสดุอะไรบาง ใชแตละวัสดุเปนปริมาณเทาไรและประกอบกันข้ึนเปนผลิตภัณฑ
ตามข้ันตอนอยางไร นอกจากนี้ยังแสดงถึงลําดับข้ันตอนตางๆในการผลิตไดแก 
      ก) จากวัสดุ  ประกอบข้ึนเปน  ช้ินสวน 
      ข) จากช้ินสวน  ประกอบข้ึนเปน  ชุดประกอบ 
      ค) จากชุดประกอบ  ประกอบข้ึนเปน  ผลิตภัณฑ 
    1.3 บันทึกสถานภาพคงคลัง 
     ขอมูลตางๆ ของวัสดุคงคลังจะตองมีความทันสมัยอยูเสมอ (Up to Date) และมี
ความถูกตองแมนยําสูงเนื่องจาก MRP จะนําจํานวนคงเหลือ (on hand) ของวัสดุคงคลัง ณ ชวงเวลา
นั้นๆมาหักออกจากจํานวนท่ีตองการใชเพื่อคํานวณหาคาความตองการใชเพิ่มเติมตอไป 
   2. สวนประมวลผลและกระบวนการทางตรรกของ MRP 
    โดยท่ัวไปกระบวนการและตรรกของ MRP มักจะแสดงอยูในรูปของตารางซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
    2.1 ความตองการรวม (Gross Requirement) 
     ความตองการรวมในชวงเวลาใด เปนปริมาณความตองการใชวัสดุในชวงนั้น
เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑใหไดตามกําหนดการผลิตหลัก 
     ก) ในกรณีท่ีวัสดุรายการนั้นเปนตัวผลิตภัณฑข้ันสุดทาย  
      ความตองการรวมในชวงเวลาตางๆ คือ กําหนดการผลิตหลัก 
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     ข) ในกรณีท่ีวัสดุรายการนั้นยังนําไปใชผลิตวัสดุรายการอ่ืนตอไปอีก 
      ความตองการรวมในชวงเวลาตางๆ คือ ผลรวมของความตองการใชวัสดุ
รายการนี้จากแผนการส่ังการผลิตวัสดุรายการอ่ืนทุกรายการท่ีใชวัสดุรายการนี้ในชวงเวลานั้นๆ 
นอกจากนั้นยังตองรวมแผนการใชในลักษณะท่ีเปนอุปสงคอิสระอีกดวย เชน การใชเปนอะไหล 
วัสดุสํารองคลัง เปนตน 
    2.2 ปริมาณท่ีจะไดรับ (Schedule Receipts) 
     ปริมาณท่ีจะไดรับในชวงเวลาใด หมายถึง วัสดุท่ีกําลังจะไดรับจากการส่ังซ้ือ
หรือจากการส่ังผลิตกอนหนานี้และคาดวาจะไดรับในชวงเวลาดังกลาว 
    2.3 ปริมาณคงคลัง (ON Hand) 
     ปริมาณคงคลังในงวดเวลาใด หมายถึง ปริมาณท่ีมีอยู ซ่ึงอาจมีบางสวนท่ีเปน
ปริมาณสํารองคลัง และปริมาณท่ีเบิกจองไวแลว แตยังไมนําออกจากคลัง โดยมีสูตรการคํานวณ
ปริมาณคงคลัง ดังน้ี 
     ปริมาณคงคลังในงวด = ปริมาณคงคลังในงวดกอน + ปริมาณท่ีไดรับในงวด – 
ความตองการรวม 
    2.4 ปริมาณเหลือใช 
     ปริมาณเหลือใชในงวดเวลาใด หมายถึง ปริมาณวัสดุท่ีเหลือจากการใชในงวด
เวลานั้นและสามารถนําไปใชไดในงวดตอไป โดยมีสูตรการคํานวณปริมาณเหลือใช ดังนี้ 
     ปริมาณเหลือใชในงวด = Max [0 ปริมาณคงคลังจากงวดกอน – ปริมาณสํารอง
คลัง – ปริมาณท่ีจองไวแตยังไมไดเบิกจาย + ปริมาณท่ีไดรับในงวด – ความตองการรวมในงวด] 
    2.5 ความตองการสุทธิ (Net Requirement) 
     ความตองการสุทธิในชวงเวลาใด หมายถึง ปริมาณสุทธิของวัสดุท่ีตองการเพิ่ม
ในแตละงวด โดยมีสูตรการคํานวณความตองการสุทธิดังนี้ 
     ความตองการสุทธิในงวด = Max [0 ความตองการรวมของงวด – ปริมาณท่ีจะ
ไดรับในงวด –ปริมาณเหลือใชจากงวดกอนหนา ] 
    2.6 วัสดุสํารองคลัง (Safety Stock) 
     เปนปริมาณวัสดุท่ีสํารองไวเพื่อเผ่ือความผิดปกติวิสัยซ่ึงไมสามารถคาดการไว
จากการวางแผนไดซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากการชะงักงันในการผลิตดานตางๆ เชนเคร่ืองจักรชํารุด การ
นัดหยุดของคนงาน เปนตน หรือจากการส่ังซ้ือ เชนไมไดรับของครบ มีของเสียมาก เปนตน 
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    2.7 ปริมาณการส่ัง (Lot Size) 
     ขนาดการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิต นโยบายดานปริมาณการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตวาใน
แตละคร้ังจะกําหนดปริมาณอยางไร ซ่ึงปริมาณการส่ังอาจกําหนดไดในลักษณะท่ีมีขนาดแนนอน
และขนาดเทาท่ีตองการใช คือตองการเทาใดก็ส่ังผลิตหรือส่ังซ้ือเทาท่ีตองการได 
     สําหรับในการวางแผนการส่ังช้ินสวนหรือสวนประกอบตางๆ ซ่ึงพิจารณาโดย
เทคนิคการควบคุมวัสดุคงคลัง เปนเพียงข้ันตอนท่ีแสดงใหเห็นถึงส่ิงท่ีตองการวามีจํานวนเทาไร     
และเม่ือไรที่มีความตองการ เพื่อท่ีจะไดจัดหาส่ิงนั้นมาใหถูกตองกับเวลาท่ีตองการ ซ่ึงในการ
วิเคราะหมิไดพิจารณาวาแผนการส่ังวัสดุตางๆ เหลานี้ควรจะส่ังคร้ังละเทาไร ดังนั้นจึงนําขนาดของ
การส่ังซ้ือหรือส่ังผลิต (Lot Size) มาพิจารณาเพ่ือหาขนาดการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตท่ีประหยัดหา
จํานวนคร้ังท่ีดีท่ีสุดในการส่ังซ้ือ ซ่ึงในการกําหนดขนาดการสั่งซ้ือ (Lot Size ) นั้นมีอยูหลายวิธี 
ไดแก 
     ก. Economic Order Quantity: EOQ  
     ข. Lot for Lot  : LFL 
     ค. Period Order Quantity : POQ 
     ง. Least Total Cost        : LTC 
     จ. Least Unit Cost         : LUC 
     ฉ. Least Period Cost      : LPC 
     ช. Wagner - Whitin 
     2.7.1 ขนาดการส่ังแบบรุนตอรุน (Lot for Lot) 
       เปนวิธีกําหนดขนาดการส่ังซ้ือท่ีงายท่ีสุดเม่ือเทียบกับวิธีอ่ืนๆ โดยขนาด
ของการส่ังซ้ือแตละ lot จะถูกกําหนดโดยความตองการสุทธิในแตละชวงเวลา คือจะส่ังซ้ือพัสดุ
ตามปริมาณความตองการจริงในแตละชวงเวลา ซ่ึงวิธีนี้จะมีผลทําใหจํานวนวัสดุคงคลังเปนศูนย
นั่นคือไมมีคาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุ ดังนั้นวิธีนี้เหมาะสําหรับวัสดุชนิดท่ีมีคาใชจายในการเก็บ
รักษาสูง คาใชจายในการสั่งซ้ือวัสดุต่ํา และมีความตองการใชวัสดุเปนชวงๆ ดังนั้นเปนขนาดการ
ส่ังท่ีส่ังเพียงเพื่อใหพอกับความตองการสุทธิท่ีคํานวณไดในชวงเวลาเดียว 
       ก. ขอดี คือ ไมตองทําการเก็บสินคาคงเหลือในสวนซ่ึงเกินความ
ตองการทําใหประหยัดคาใชจายในดานสินคาคงเหลือ 
       ข. ขอเสีย จะทําใหตนทุนการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตมีคาสูง 
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     2.7.2 ขนาดการส่ังแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) 
       เปนการกําหนดการส่ัง โดยการมุงท่ีจะลดตนทุนรวมของการเก็บรักษา
สินคาคงเหลือ การส่ังแบบประหยัดจะใชไดดีถาลักษณะของความตองการช้ินสวนเปนแบบ 
ตอเนื่องและคอนขางคงท่ี ขนาดการส่ังแบบประหยัดจะมีขนาดเทากันทุกคร้ังท่ีมีการส่ัง 
       วิธีขนาดส่ังซ้ือประหยัด (Economic Order Quantity EOQ) เปนวิธีท่ีมี
การใชแพรหลายท่ีสุด สมมติฐานท่ีใชในการวิเคราะหหาขนาดส่ังซ้ือประหยัดประกอบดวย 
       (1) ความตองการใชวัสดุคงท่ี  
       (2) การส่ังพัสดุเขาคลังจะกระทําเม่ือปริมาณวัสดุคงคลังลดลงเหลือศูนย 
       (3) ไมอนุญาตใหมีการขาดแคลนวัสดุ 
       (4) ปริมาณการส่ังซ้ือคงท่ี 
       (5) อัตราการส่ังวัสดุ เขาคลังเปนแบบเฉียบพลัน  ( Instantaneous)     
สามารถบรรจุวัสดุเขาคลังไดหมดในทันทีท่ีวัสดุมาถึงคลัง 
       (6) ไมมีชวงเวลานํา 
       (7) คาเก็บรักษาวัสดุ / หนวยพัสดุ  เปนคาคงท่ี  
       (8) คาส่ังวัสดุเขาคลัง / คร้ัง เปนคาคงท่ี 
       การหาปริมาณส่ังซ้ือท่ีประหยัดโดยทางคณิตศาสตร พิจารณาจาก
คาใชจายตางๆ ในระบบวัสดุคงคลังไดแก 
       - คาใชจายในการส่ังซ้ือวัสดุ 
       -   คาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุ 
       -   คาใชจายเนื่องจากการขาดแคลนวัสดุ 
       จากสมมติฐานดังกลาวขางตน กําหนดไมใหเกิดการขาดแคลนวัสดุ       
ดังนั้นคาใชจายท้ังหมดเทากับคาใชจายในการส่ังซ้ือวัสดุรวมกับคาใชจาย ในการเก็บรักษาวัสดุ การ
วิเคราะหหาคาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม กระทําไดโดยอาศัยวิธีทาง Calculus โดยใชสมมติฐาน
ดังกลาวขางตน ซ่ึงทําใหไดผลดังนี้  
       โดยกําหนดให Q* = ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัด 
          A = คาใชจายในการส่ังซ้ือตอคร้ัง 
          R   =  อัตราความตองการวัสดุตอหนวยเวลา 
          C   =  คาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุตอ 1 ช้ินตอหนวย

           เวลา 
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     2.7.3  ขนาดการส่ังแบบ Period Order Quantity (POQ)  
       วิธีPeriod Order Quantity POQ นี้เหมือนกับวิธีขนาดส่ังซ้ือประหยัด      
แตดีกวาตรงท่ีจะส่ังซ้ือวัสดุในจํานวนเทากับความตองการในแตละชวงเวลารวมกัน ไมเหลือเศษวิธี
นี้ใชงานไดดี ถา  
      

       POQ = 
EOQ

R 
 =    AR

C 
  (2.9) 

 

       ความตองการใชวัสดุคงท่ี วิธี Period Order Quantity จะแสดงชวงเวลาที่
ครอบคลุมความตองตองการวัสดุท่ีจะทําการส่ังซ้ือในแตละคร้ัง ใชตรรกะเดียวกับวิธีขนาดส่ังซ้ือท่ี
ประหยัด แตจะแตกตางกันตรงท่ีวิธี Period Order Quantity จะใหคําตอบเปนชวงเวลาท่ีครอบคลุม
ความตองการวัสดุท่ีจะทําการส่ังซ้ือ สวนวิธีขนาดส่ังซ้ือท่ีประหยัดจะใหคําตอบเปนปริมาณท่ีตอง
ส่ังซ้ือ ซ่ึงสูตรท่ีใชในการหาคา Period Order Quantity คือ 
       C  =   คาใชจายในการส่ังซ้ือวัสดุแตละคร้ัง 
       h   =  เปอรเซ็นตคาใชจายในการเก็บรักษาพัสดุตอชวงเวลา 
       P  =   ราคาวัสดุตอหนวย 
       R  =  อัตราความตองการเฉล่ียตอชวงเวลา 
     2.7.4 ขนาดการส่ังแบบ Least Total Cost 
       วิธี Least Total Cost , LTC นี้บางคร้ังเรียกวา Part Period Balancing ถูก
พัฒนาโดย J.J. Matteis และ A.G. Mendoza มีตนกําเนิดมาจากวิธีขนาดส่ังซ้ือประหยัดท่ีกําหนดให
คาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุมีคาเทากับคาใชจายในการส่ังซ้ือวัสดุ สวนวิธี Least Total Cost 
ขนาดของของการสั่งซ้ือจะหาไดจากการทดสอบผลรวมของคาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุเพ่ิมข้ึน
ทีละชวงเวลา จนกวาคาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุนอยกวาหรือเทากับคาใชจายในการสั่งซ้ือวัสดุ 
ซ่ึงขนาดของการส่ังซ้ือจะเทากับผลรวมของจํานวนวัสดุท่ีตองการตั้งแตชวงเวลาแรกจนกระท่ังถึง
ชวงเวลาที่ทดสอบแลวพบวาผลรวมของคาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุนอยกวาหรือเทากับคาใชจาย
ในการส่ังซ้ือวัสดุ 
     2.7.5 ขนาดการส่ังแบบ Least Unit Cost 
       วิธี Least Unit Cost LUC จะหาไดจากการทดสอบคาตนทุนรวมตอ
หนวยแตละชวง เวลา ซ่ึงตนทุนรวมตอหนวยในชวงเวลาแรกจะมีคาสูงและจะลดลงในชวงเวลา
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ถัดไป จนกระท่ังถึงชวงเวลาหนึ่งตนทุนรวมตอหนวยจะหยุดลดและกลับเพิ่มข้ึน ซ่ึงขนาดของการ
ส่ังซ้ือจะเทากับผลรวมของจํานวนวัสดุท่ีตองการตั้งแตชวงเวลาแรกจนกระทั่งถึงชวงเวลาท่ีทดสอบ
แลวพบวาตนทุนรวมตอหนวยจะหยุดลดและกลับเพิ่มข้ึน  
       สําหรับตนทุนรวมตอหนวย  หาไดจากผลรวมคาใชจายในการส่ังซ้ือ
วัสดุกับคาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุหารดวยขนาดของการส่ังซ้ือ 
     2.7.6  ขนาดการส่ังแบบ Least Period Cost 
       วิธี Least Period Cost ถูกพัฒนาโดย Edward Silver และ Harlan Meal 
วิธีนี้จะหาคาใชจายรวมของคาใชจายในการส่ังซ้ือวัสดุและคาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุท่ีต่ําท่ีสุด   
     2.7.7  ขนาดการส่ังแบบ Wagner-Whitin 
       วิธีนี้จะแตกตางจากวิธีตางๆ ท่ีไดอธิบายไวขางตน เพราะวิธีตางๆ ชาง
ตนจะใชวิธีการคํานวณอยางงายเพื่อใหไดขนาดการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม สวนวิธีของ Wagner-Whitin     
จะใชวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตรท่ีเรียกวา dynamic programming ซ่ึงเปนวิธีท่ียืนยันวาขนาด
การส่ังซ้ือท่ีคํานวณไดนั้นใหคาใชจายรวมต่ําท่ีสุด 
     2.8 แผนการรับ (Planned Order Receipt) 
     แผนการรับในงวดใด คือปริมาณที่ควรจะไดรับในงวดนั้นจากการส่ังซ้ือหรือ
ส่ังผลิตเพื่อสนองความตองการสุทธิ โดยพิจารณาจากนโยบายปริมาณการส่ังขอวัสดุรายการนั้น 
    2.9 ชวงเวลานํา (Lead Time) 
     ชวงเวลานําสําหรับการส่ังวัสดุรายการใด หมายถึง ระยะเวลาท่ีตองใชนับต้ังแต
การออกใบส่ังจนกระท่ังไดรับวัสดุนั้น 
     ก) กรณีท่ีผลิตเอง ชวงเวลานําคือ เวลาท่ีใชตั้งแตการออกใบส่ังผลิตจนกระท่ัง
ส้ินสุดงานนั้น 
     ช) กรณีท่ีส่ังซ้ือจากภายนอก ชวงเวลานําคือ เวลาท่ีใชตั้งแตออกใบส่ังซ้ือ
จนกระท่ังไดรับสินคาท่ีส่ัง 
   3. สวนผลได (Output) 
    3.1 แผนการส่ัง (Planned Order Release) 
     แผนการส่ัง หมายถึง กําหนดการและปริมาณท่ีจะตองออกใบส่ังซ้ือหรือใบส่ัง
ผลิต แผนการส่ังจะพิจารณาจากแผนการรับ โดยถาในชวงเวลาใดมีกําหนดการท่ีจะรับวัสดุรายการ
นั้นปริมาณเทาใดในชวงเวลากอนหนานั้น เทากับชวงเวลานํา ก็จะมีแผนการส่ังวัสดุนั้นในปริมาณ
เทานั้น ซ่ึงสามารถสรุปผลท่ีไดจากระบบการวางแผนความตองการพัสดุไดดังนี้ ใบส่ังซ้ือ  
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(Purchase Order : P/O) ใบส่ังงาน (Work Order) และการเปล่ียนแปลงตารางการหลักใหม 
(Reschedule Notices) 
     3.1.1 ระบบกําหนดจุดส่ังและปริมาณส่ัง 
       ระบบกําหนดจุดส่ังและปริมาณส่ัง (Order Point Order Quantity System 
) เปนระบบท่ีเม่ือระดับวัสดุคงคลังลดตํ่าลงมาถึงจุดส่ัง (reorder point) ก็จะทําการส่ังซ้ือดวยจํานวน
คงท่ี แตชวงเวลาของการส่ังซ้ืออาจจะเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับธรรมชาติของอุปสงค ระบบ
กําหนดจุดส่ังและปริมาณส่ังเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับวัสดุท่ีมีอุปสงคอิสระ โดยการกําหนดจุดส่ังซ้ือ
และปริมาณส่ังซ้ือท่ีแนนอนไวสําหรับพัสดุแตละรายการ จุดส่ังซ้ือคือ ระดับท่ีจะส่ังซ้ือถาปริมาณ
วัสดุคงคลังลดลงตํ่าถึงระดับนั้น จุดส่ังซ้ือมักพิจารณาจากปริมาณที่เพียงพอใชระหวางชวงเวลารอ
คอย เม่ือมีการส่ังซ้ือแตละคร้ังในระบบนี้นี้จะส่ังซ้ือในปริมาณคงท่ี  
     3.1.2 ระบบกําหนดรอบเวลาส่ังซ้ือ 
       ระบบกําหนดรอบเวลาส่ัง (Periodic Review System) เปนวิธีท่ีเหมาะสม
กับวัสดุท่ีมีอุปสงคแบบอิสระ ระบบนี้จะกําหนดรอบเวลาส่ังท่ีแนนอนสําหรับวัสดุแตละรายการ 
และในการส่ังจะส่ังในปริมาณท่ีทําใหสถานภาพวัสดุคงคลังเทากับปริมาณท่ีกําหนด ระบบนี้
สะดวกสําหรับการส่ังเนื่องจากทํางานเปนงวดๆ และไมตองติดตามสถานภาพพัสดุคงคลังตลอด 
เวลา การส่ังพรอมๆ กันหลายรายการอาจทําใหคาใชจายในการส่ังซ้ือวัสดุลดลง ในบางสถานการณ
อาจบังคับใหส่ังในเวลาท่ีกําหนดเพื่อสอดคลองกับระบบการผลิตหรือการขาย ถาอุปสงคในรอบ
เวลาใดมีไมมากอาจทําใหตนทุนการส่ังซ้ือวัสดุสูง จึงไมเหมาะกับรายการที่มีอุปสงคไมสมํ่าเสมอ
และมีคาใชจายในการส่ังซ้ือสูง ระบบกําหนดรอบเวลาส่ังซ้ือจะตองมีวัสดุท่ีตองมีเผ่ือไว (Safety 
Stock) มากกวาระบบกําหนดจุดส่ังและปริมาณส่ัง เพราะตองเผ่ือความไมแนนอนของอุปสงค
ระหวางรอบเวลาส่ังซ้ือดวย 
     3.1.3 ขอพิจารณาการเลือกเทคนิคควบคุมพัสดุคงคลังมาใช 
       รูปแบบการใชวัสดุในองคกรมีมากมายหลายแบบ ทําใหมีวิธีการควบคุม
วัสดุคงคลังท่ีเหมาะสมท่ีแตกตางกันไดหลายวิธีดวยกัน ขอพิจารณาในการเลือกเทคนิคการควบคุม
วัสดุคงคลังไดแก จําแนกอุปสงคของวัสดุวาเปนอุปสงคตามหรือเปนอุปสงคอิสระ กําหนดไดอยาง
คอนขางแมนยําหรือมีความผันแปรทางสถิติ เปนพัสดุท่ีมีความสําคัญมากหรือนอย การจําแนกวัสดุ
เพื่อเลือกวิธีการควบคุมพัสดุแตละรายการใหไดผลตอบแทนคุมคากับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน ในการ
ควบคุมพัสดุรายการนั้น 
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       ขอเปรียบเทียบระหวางระบบการวางแผนความตองการวัสดุ กับระบบ
กําหนดจุดส่ังและปริมาณส่ัง ระบบการวางแผนความตองการวัสดุนั้นมีขอดีมากกวาระบบกําหนด
จุดส่ังและปริมาณส่ัง ซ่ึงขอเสียของระบบกําหนดจุดส่ังและปริมาณส่ังประกอบดวย 
       (1) ตองส่ังซ้ือวัสดุมาเก็บไวคราวละมากๆ 
       (2) ระบบนี้เช่ือถือไมไดถาอัตราความตองการแปรผันสูง 
       (3)  ตองมีวัสดุเผ่ือเปนจํานวนมาก 
       (4) ตองใชการพยากรณสําหรับวัสดุทุกชนิด 
       (5) มีวัสดุลาสมัยจํานวนมาก 
       การใชระบบกําหนดจุดส่ังและปริมาณส่ังเหมาะสําหรับวัสดุท่ีมีอุปสงค
อิสระ ซ่ึงถานํามาใชกับวัสดุท่ีมีลักษณะเปนอุปสงคตาม จะกอใหเกิดปญหามากตามท่ีอธิบายไว แต
สําหรับระบบการวางแผนความตองการวัสดุนั้นไมกอใหเกิดปญหาเหมือนกับระบบกําหนดจุดส่ัง
และปริมาณส่ังคือ ไมจําเปนตองซ้ือวัสดุมาเก็บไวคราวละมากๆ การวางแผนและควบคุมวัสดุมี
ประสิทธิภาพคือมีความเส่ียงนอยท่ีจะเกิดการขาดแคลนวัสดุ ระบบกําหนดจุดส่ัง และปริมาณส่ัง
เม่ือนํามาใชกับวัสดุที่มีอุปสงคตามจะกอใหเกิดวัสดุคงคลังจํานวนมากเม่ือไมตองการใช และจะ
เกิดการขาดแคลนเม่ือตองการใช 
     3.1.4 ตนทุนวัสดุคงคลัง 
       การจัดการวัสดุคงคลังใหมีประสิทธิภาพโดยใชคาใชจายนอยท่ีสุดนั้น     
สวนหนึ่งตองอาศัยระบบขอมูล และระบบวัสดุคงคลังท่ีเหมาะสมท่ีสุดของระบบงาน การท่ีจะ
ทราบวาระบบวัสดุคงคลังท่ีจะนําไปใชกับระบบงานนั้นเปนระบบท่ีเหมาะสมหรือไมอาจอาศัยการ
วิเคราะหระบบโดยวิธีทางคณิตศาสตร ซ่ึงหลักการในการวิเคราะหนั้นกระทําโดยการตีคาวิธีการ
จัดหาวัสดุเพื่อสนองความตองการใชวัสดุนั้นๆ เปนเงินหรือมูลคาเศรษฐกิจอ่ืนๆ แลวเลือกใชวิธีการ
จัดหาที่จะใชคาใชจายนอยท่ีสุด 
       ระบบวัสดุคงคลัง หมายถึงระบบซ่ึงคาใชจายของระบบประกอบดวย   
คาใชจาย 3 ประเภทดังนี้ คาเก็บรักษาวัสดุ คารางวัสดุหรือคารับใบส่ังซ้ือวัสดุลวงหนา และคาใชจา ย 
ในการออกใบส่ังซ้ือ 
       (1) คาเก็บรักษาวัสดุ (Inventory Carrying Cost C1) หมายถึงคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนเนื่องจากการเก็บรักษาวัสดุซ่ึงประกอบดวย คาเชาสถานท่ีเก็บวัสดุ(ถึงแมวาโรงงานหรือ
บริษัทจะมีคลังสินคาเองก็ตองคิดเปนคาเชา เพราะถาโรงงานไมมีระบบวัสดุคงคลัง โรงงานก็อาจ
หารายไดจากการใหโรงงานอ่ืนเชาคลังสินคาหรือในอีกลักษณะหนึ่งคือไมจําเปนตองเสียเงินลงทุน
สรางและดําเนินการคลังวัสดุนั้นๆ) คาเส่ือมคุณภาพหรือความนิยม คาประกันภัย คาดอกเบ้ียของ
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เงินลงทุนท่ีใชในการซ้ือวัสดุคงคลัง คาปรับสภาวะแวดลอมเชน อุณหภูมิ ความช้ืน คาใชจายเหลานี้
แปรผันโดยตรงกับปริมาณวัสดุท่ีเก็บรักษา 
       (2) คาจางวัสดุหรือคารับใบส่ังซ้ือวัสดุลวงหนา (Shortage or Back-
order Cost C2) หมายถึง คาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการรับใบส่ังซ้ือลวงหนา(ในกรณีท่ีลูกคา
ยอมรอ) การผลิตเรงดวนเพื่อสงของใหลูกคา หรือคาใชจายท่ีประเมินจากการท่ีตองหยุดการผลิต
เม่ือขาดวัสดุ การสูญเสียการขายสินคาและการสูญเสียคานิยม 
       (3) คาใชจายในการออกใบส่ังซ้ือ (Replenishment Cost or Ordering 
Cost C3) หมายถึงคาใชจายสําหรับการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตซ่ึงประกอบดวย คาใชจายสําหรับเตรียม
ออกใบส่ังซ้ือ การขอใบเสนอราคาจากบริษัทตางๆ การติดตามการส่ังซ้ือและส่ังทํา คาใชจายในการ
ขนถายพัสดุ คาตรวจสอบคุณภาพ คาทําใบรับวัสดุ คาใชจายในการจายเงินคาวัสดุและการติดตาม
ผลการจายเงิน สําหรับกรณีของการส่ังผลิตคาใชจายจะประกอบดวย คาใชจายในการออกใบส่ัง
ผลิต การจัดเตรียมอุปกรณและเคร่ืองมือการผลิต การจัดเตรียมและฝกสอนคนงาน(กรณีท่ีเปนกร
ผลิตสินคาใหม) และคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนและควบคุมการผลิต 
       ผลรวมของคาใชจายท้ัง 3 เรียกวาคาใชจายท้ังหมด (Total Cost) ของ
ระบบวัสดุคงคลัง จากคาใชจายท้ังหมดจะเห็นวาไมวาจะมีหรือไมมีวัสดุคงคลัง บริษัทก็จะตองเสีย   
คาใชจาย ดังนั้นการวิเคราะหความเหมาะสมของระบบวัสดุคงคลังก็คือการแสวงหาวิธีการ ท่ีจะทํา
ใหโรงงานเสียคาใชจายนอยท่ีสุด 
    3.2 การจัดซ้ือ    
            การปฏิบัติงานในหนวยจัดซ้ือในช่ัวระยะเวลาหนึ่งๆ ยอมเกี่ยวพันกับการจัดซ้ือ
วัสดุหลายรายการ ท่ีลวนแตกตางกันท้ังลักษณะ ราคา แหลงขาย และสภาพแวดลอม นอกจากนั้น
ข้ันตอนการปฏิบัติก็มีหลายข้ัน แตละข้ันประกอบดวยเอกสาร แบบฟอรมมากมาย ดังนั้นถาการ
กําหนดวิธีปฏิบัติไมเหมาะสมจะทําใหเกิดความสับสน เพ่ิมงานเสมียนและผิดพลาดไดโดยงาย ซ่ึง
หลักการกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดซ้ือท่ีเหมาะสมมีดังนี้ 
     3.2.1 ตองปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไวแลวอยางเหมาะสมนั้นใหสําเร็จผลเร็ว
ท่ีสุด งายท่ีสุด แนนอนและไดรับผลเปนท่ีนาพอใจ 
     3.2.2 ยึดหลักความงายเปนหลักสําคัญ ระบบที่ยุงยากสับสนทําใหงานชาและ
มีโอกาสผิดพลาดมาก 
     3.2.3 วิธีปฏิบัติจะตองมีการกําหนดนโยบายกันไวอยางแนนอน และเขาใจได 
ท้ังนี้เพื่อขจัดความขัดแยง งานซํ้ากันและความสงสัยใหหมดไป 
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     3.2.4 ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติจะตองมีการแบงความรับผิดชอบไวอยาง
แนนอน 
     3.2.5 จะตองยืดหยุนและออนตัวไดตอเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะเปนวา
งานเพ่ิมขยายตัวข้ึนหรือลดนอยลงแลวแตกรณี 
     3.2.6 ไมส้ินเปลืองจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับงานท่ีทํา 
 
2.5 ลักษณะและความสําคัญของคลังสินคา 
  คลังสินคาทําหนาท่ีในเก็บสินคาระหวางกระบวนการจัดสง ซ่ึงสินคาท่ีเก็บไวสามารถ 
แบงไดเปน 2 ประเภทไดแก วัตถุดิบ (Material) ช้ินสวนประกอบ (Components) ช้ินสวนตางๆ 
(Parts) สินคาสําเร็จรูป (Finished Goods) ในบางกระบวนการผลิตคําวา “สินคา” จะนับรวมไปถึง
งานระหวางผลิต (Goods in process) ตลอดสินคาท่ีตองการทิ้ง (Disposed) และวัสดุท่ีนํามาใชใหม 
(Recycle) แมวาสัดสวนของสินคาประเภทนี้จะมีไมมากก็ตาม 
 2.5.1 วัตถุประสงคของการใชสินคา มีหลายประเภทดังตอไปนี้ 
   1.  เพื่อใหเกิดการประหยัดในการขนสง 
   2.  เพื่อใหเกิดการประหยัดในการผลิต 
   3.  เพื่อตองการลดจากการส่ังซ้ือจํานวนมากหรือสวนลดจาการสั่งซ้ือลวงหนา 
   4.  เพื่อเปนแหลงของวัตถุดิบ สวนประกอบ และช้ินสวนท่ีใชในการผลิต 
   5.  เพื่อสนับสนุนนโยบายใหบริการลูกคา 
        6.  เพื่อใหสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะทางการตลาด เชน ความตองการ
สินคาท่ีผันผวน ความตองการสินคาแบบฤดูกาล หรือสภาวะการแขงขันท่ีสูง 
   7.  เพื่อลดเวลานํา (Lead time) ของการส่ังสินคา 
   8.  เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) ของผูขายปจจัยการผลิตและ
ลูกคา 
   9.  เพื่อใหสามารถขนสงสินคาไดหลายประเภท 
   10. เพื่อใชเปนสินคาช่ัวคราวสําหรับสินคาท่ีตองท้ิงหรือท่ีตองนําไปผลิตใหม 
 2.5.2 ปจจัยในการพิจารณาในการจัดการคลังสินคา ในการกําหนดนโยบายท่ีเกี่ยวกับคลัง 
สินคาเพื่อใหคลองกับวัตถุประสงคดังกลาวขางตนมีปจจัยท่ีใชพิจารณาดังตอไปนี้ 
   1. ประเภทของอุตสาหกรรม ปรัชญาของธุรกิจ ความเพียงพอของเงินลงทุน 
   2. ลักษณะของสินคา ขนาดสินคา สินคาท่ีเปนฤดูกาล ความเนาเสียงายของสินคา การ
ทดแทนกันไดของสินคา และความเส่ือมของสินคา 
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   3. สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะของการแขงขัน 
   4. กระบวนการผลิตท่ีใช การใชระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 2.5.3 ประโยชนของการจัดการคลังสินคา การจัดการนี้สามารถใชงานไดท้ังในดานการเปน
แหลงอุปทาน (Physical supply) และการกระจายสินคา (Physical distribution) ดังนี้ 
   1.  คลังสินคาชวยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลังสินคาจะทํา
หนาท่ีในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิตช้ินสวน และสวนประกอบตางๆ จากผูขายปจจัยการผลิต
เพื่อสงปอนใหกับโรงงานเพ่ือผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปตอไป 
   2. คลังสินคาเปนท่ีผสมผลิตภัณฑ (Mixing warehouse) ในกรณีท่ีมีการผลิตสินคาจาก
โรงงานหลายแหง โดยอยูในรูปของคลังสินคากลาง (Central warehouse) จะทําหนาท่ีรวบรวม
สินคาสําเร็จรูปจากโรงงานตางๆ ไวในท่ีเดียวกัน (Mixing warehouse) เพ่ือสงมอบใหลูกคาตาม
ตองการ ข้ึนอยูกับลูกคาแตละรายวาตองการสินคาจากโรงงานใดบาง 
   3. คลังสินคาเปนท่ีรวบรวมสินคา (Consolidation warehouse) ในกรณีท่ีลูกคาตองการ
ซ้ือสินคาจํานวนมากจากโรงงานหลายแหง คลังสินคาจะชวยรวบรวมสินคาจากหลายแหงเพ่ือ
จัดเปนขนสงขนาดใหญหรือทําใหเต็มเท่ียวซ่ึงชวยประหยัดคาขนสง 
   4. คลังสินคาใชในการแบงแยกสินคาใหมีขนาดเล็กลง (Break Bulk warehouse) ใน
กรณีท่ีการขนสงจากผูผลิตมีหีบหอหรือพาเลทขนาดใหญ คลังสินคาจะเปนแหลงท่ีชวยในการ
แบงแยกสินคาใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือสงมอบใหกับลูกคารายยอยตอไป 
 2.5.4 ความสัมพันธการคลังสินคากับกิจกรรมอ่ืน การคลังสินคามีความสัมพันธกับกิจกรรม
ดานอ่ืนๆของโลจิสติกส เชน การผลิต การขนสง และการใหบริการลูกคา ดังน้ี 
  2.5.4.1 การคลังสินคาและการผลิต (Warehousing and production) การคลังสินคาและ
การผลิตมีความสัมพันธกัน กลาวคือ การผลิตสินคาจํานวนนอยทําใหเกิดสินคาคงคลังจํานวน
นอยลง ซ่ึงทําใหตองการพื้นท่ีเก็บสินคาจํานวนนอย อยางไรก็ตามการผลิตสินคาจํานวนนอยทําให
ตองมีการผลิตบอยคร้ังซ่ึงทําใหตนทุนการต้ังเคร่ืองจักร (Setup Cost) และตนทุนการเปล่ียน
สายการผลิต (Line change cost) สูงในทางตรงกันขามการเดินสายการผลิตเพื่อผลิตสินคาจํานวน
มากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) ซ่ึงทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํา แต
ทําใหเกิดสินคาคงคลังจํานวนมากและตองการพื้นท่ีในการเก็บสินคาจํานวนมาก นอกจากนั้นใน
บางคร้ังธุรกิจจะส่ังซ้ือวัตถุดิบหรือสวนประกอบตางๆเพื่อตองการไดสวนลด ซ่ึงทําใหตนทุนใน
การผลิตสินคาลดลงแตตนทุนสินคาคงคลังเพิ่มข้ึนเชนกัน ดังนั้นผูบริหารจึงควรเปรียบเทียบ
ระหวางตนทุนการผลิตท่ีสามารถประหยัดได และตนทุนสินคาคงคลังท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อทําใหไดตนทุน
รวมตํ่าท่ีสุด 
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  2.5.4.2 การคลังสินคาและการขนสง (Warehouse and Transportation) คลังสินคาและ
การขนสงมีความสัมพันธกัน กลาวคือคลังสินคาจะรับวัตถุดิบจากผูขายปจจัยการผลิตหลายรายการ
เพื่อรวบรวมเปนขนาดการขนสงใหญข้ึนและสงปอนโรงงานการผลิตตอไป ซ่ึงทําใหเกิดการ
ประหยัดตอขนาดการขนสง การมีคลังสินคาหลายที่สามารถจะประหยัดคาขนสงไดเชนกัน โดย
คลังสินคาจะรับสินคาจากหลายโรงงานเพ่ือรวบรวมสงใหกับลูกคา ซ่ึงจะทําใหเกิดการประหยัด
มากกวาท่ีแตละโรงงานสงสินคาใหลูกคาโดยตรง ซ่ึงการขนสงโดยรวมนี้จะขนสงโดยใชขนาดเต็ม
รถบรรทุก (Truck Load : TL) หรือขนาดท่ีนอยกวารถบรรทุก (Lower Truck Load : LTL) ได 
  2.5.4.3 การคลังสินคาและการใหบริการลูกคา (Warehouse and Customer Service) การ
คลังสินคาและการใหบริการลูกคามีความสัมพันธหลายประการ เชน นโยบายการใหบริการลูกคา
ตลอด 24 ช่ัวโมงตองการสินคาคงคลังจํานวนมาก นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงของสภาวะทาง
การตลาดสามารถสงผลกระทบถึงการเก็บสินคาในคลังสินคาไดเชนกัน ท้ังนี้เนื่องจากการพยากรณ
ความตองการสินคาใหตองเปนส่ิงท่ีกระทบไดยาก ดังนั้น คลังสินคาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเก็บ
สินคาสวนเกินกวาความตองการลูกคาไวจํานวนหน่ึง เพื่อใหสามารถรองรับความตองการของ
ลูกคาไดในกรณีท่ีการผลิตมีปญหาหรือการสงมอบจากโรงงานลาชากวาผิดปกติ 
 2.5.5 ความสําคัญเชิงกลยุทธของการคลังสินคา การคลังสินคามีความสําคัญดังนี้คือ 
  2.5.5.1 ชวยประหยัดคาขนสง คลังสินคาจะชวยประหยัดคาขนสงท้ังท่ีเกิดจากการซ้ือ
วัตถุดิบจากผูขายและการขายสินคาสําเร็จรูป ใหผูซ้ือ ในดานของการซ้ือวัตถุดิบจากผูขาย วัตถุดิบท่ี
ส่ังซ้ือจากผูขายหลายๆ รายจะถูกสงมารวมกันท่ีคลังสินคาที่ใกลกับแหลงของผูขาย ตอจากนั้นจะ
ขนสงวัตถุดิบไปยังโรงงานของผูซ้ือซ่ึงต้ังอยูหางไกลจากคลังสินคา ทําใหเสียคาขนสงนอยกวา
กรณีท่ีผูขายทุกๆ รายขนสงสินคาไปยังโรงงานของผูซ้ือเอง 
     ในการขนสงสินคาสําเร็จรูปใหผูซ้ือ คลังสินคาก็มีสวนชวยประหยัดคาใชจาย
คือในอุตสาหกรรมการผลิตสินคานั้นผูผลิตสินคานั้นผูผลิตมักมีหลายโรงงานท่ีทําการผลิตสินคา
หลายชนิด เชน โรงงาน ก. ผลิตยาสีฟน ข.ผลิตสบู ค.ผลิตผงซักฟอก ซ่ึงสินคาท่ีผลิตเหลานี้ตางเปน
ผลิตภัณฑของกิจการเดียวกัน กิจการท่ีทําการผลิตสินคาหลายอยางมักจะมีคลังสินคาสําหรับเปนท่ี
เก็บสินคาทุกชนิดท่ีทําการผลิตเสร็จ เม่ือลูกคามีคําส่ังซ้ือสินคาหลายชนิดจะถูกขนสงไปใหลูกคา
พรอมกัน ถาไมมีคลังสินคากิจการจะตองทําการขนสงสินคาท้ัง 3 ชนิดโดยตรงจาก 3 โรงงานไปให
ลูกคา การมีคลังสินคาจึงชวยประหยัดคาขนสง 
  2.5.5.2 ชวยประหยัดตนทุนการผลิต การผลิตสินคาแตละชนิดจํานวนมากจะชวย
ประหยัดตนทุนการผลิต คือตนทุนตอหนวยสินคา จะตํ่าการผลิตสินคาจํานวนมากยอมตองใช
วัตถุดิบปริมาณมาก จึงมีความจําเปนตองใชคลังสินคาเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินคาจํานวนมากยอม
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ตองใชวัตถุดิบปริมาณมาก จึงมีความจําเปนตองใชคลังสินคาเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินคาท่ีผลิตเสร็จ 
อยางไรก็ตามตนทุนการผลิตท่ีประหยัดไดอยางนอยจะตองเทากับคาใชจายท่ีเกิดจากการใช
คลังสินคาจึงจะบรรลุเปาหมายท่ีจะทําใหตนทุนท้ังหมดมีจํานวนตํ่าสุด 
  2.5.5.3 ชวยใหไดรับผลประโยชนจากสวนลดเม่ือซ้ือสินคาจํานวนมาก ไดกลาวมาแลว
วาการผลิตสินคาจํานวนมากจะทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํา เปนการประหยัดตนทุนการผลิต 
และเม่ือกิจการทําการผลิตสินคาปริมาณมากยอมตองการใชวัตถุดิบมาเก็บไว ปริมาณวัตถุดิบท่ีซ้ือ
จํานวนนี้ทําใหกิจการไดรับผลประโยชนคือ จะไดรับสวนลดจากการซ้ือ ทําใหราคาซ้ือวัตถุดิบตอ
หนวยตํ่า นอกจากนี้การซ้ือนอยคร้ังและแตละคร้ังซ้ือเปนจํานวนมากคาขนสงตลอดจนคาระวาง
เม่ือรวมกันแลวยอมนอยกวาการซ้ือหลายคร้ังและแตละคร้ังซ้ือเพียงจํานวนนอย ผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การประหยัดคาใชจายนี้ทําใหตนทุนสินคาตํ่า เม่ือตนทุนสินคาตํ่ายอมทําใหผูขายสงและผูขายปลีก
ซ้ือสินคาจากผูผลิตไดในราคาตํ่าดวย 
  2.5.5.4 ชวยปองกันสินคาขาดแคลน การมีวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตหรือมีสินคาไวเพื่อ
ขายจํานวนมาก ยอมเปนส่ิงจําเปนในกรณีท่ีสินคาในทองตลาดเกิดการขาดแคลนอันเนื่องมาจาก
การนัดหยุดงานของกรรมกร การเสียหายในระหวางขนสงหรือผูขายกักตุนสินคาไว กิจการจะไม
เดือดรอนหรือมีปญหา วาวัตถุดิบหรือสินคามีไมเพียงพอ การมีคลังสินคาเก็บรักษาวัตถุดิบหรือ
สินคาไวจะเปนการชวยปองกันมีใหเกิดปญหาดังกลาวได 
  2.5.5.5 ชวยสนับสนุนนโยบายการใหบริการลูกคาของกิจการ การท่ีกิจการมีคลังสินคา
หลายแหงจะชวยสนับสนุนนโยบายการใหบริการลูกคาอยางรวดเร็วของกิจการ เพราะสามารถสง
สินคาจากคลังสินคาท่ีอยูของลูกคาไปใหลูกคาไดอยางรวดเร็วและไมเสียเวลา 
  2.5.5.6 ชวยใหเกิดความพรอมท่ีจะเผชิญกับภาวะ การเปล่ียนแปลงของตลาด บางคร้ัง
กิจการไมสามารถพยากรณอยางแนนอนถึงจํานวนสินคาท่ีลูกคาตองการอยางแทจริง ตลอดจน
ระยะเวลาท่ีผูขายปลีกและผูขายสงจะส่ังซ้ือสินคา ดังนั้นจึงจําเปนตองเก็บรักษาสินคาไวจํานวน
หนึ่งนอกเหนือจากจํานวนท่ีคาดคะเนไวตามปกติเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาท่ีเกินจํานวนท่ีคาดหมายไวตลอดจนสามารถสงสินคาใหลูกคาไดตามปกติ
ถึงแมวาสินคาท่ีส่ังซ้ือใหมจะเดินทางมาถึงคลังสินคาลาชากวากําหนดก็ตาม 
 
2.6 หลักพื้นฐานของการดําเนินงานคลังสินคา 
 การดําเนินงานคลังสินคา ซ่ึงสวนมากจะมุงเนนในการจัดการกิจกรรมในคลังสินคา ท่ี
ทราบในอีกนัยหนึ่ง คือ การจัดเก็บรักษา ซ่ึงการจัดการเก็บรักษาคือการจัดวางสินคาอยางมีระเบียบ 
และการดูแลสินคาไวในพื้นท่ีเก็บรักษาของส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะเปนคลังสินคา 
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โรงเก็บสินคา หรือพื้นท่ีเก็บรักษากลางแจงก็ตามใหสินคานั้นอยูในสภาพพรอมสําหรับการจัดสง
สินคา การเก็บรักษาเร่ิมตนตั้งแตการรับสงสินคาเขามาจนไปถึงการจัดเตรียมสินคาเพื่อสงออกไป
จากคลังสินคา การเก็บรักษาเกี่ยวของโดยเฉพาะของแบบตางๆ ในการจัดผังท่ีของการเก็บรักษา 
แบบตางๆ ของส่ิงอํานวยความสะดวก แผนการเก็บรักษาตําแหนงท่ีเก็บ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท้ัง
มวล และการควบคุมทางบริหารนับต้ังแตสินคานั้นไดเขามาจนกระท่ังสินคานั้นไดถูกสงออกไป 
หลักการ เทคนิค และระเบียบปฏิบัติการท้ังหลายเกี่ยวกับการจัดการคลังสินคา ยอมนําไป
ประยุกตใชกับสินคาไดทุกกลุมทุกประเภท ไมวาจะเปนคลังสินคาสวนบุคคล หรือคลังเก็บวัสดุ 
หรือคลังสาธารณะประเภทใดก็ตาม 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะใชในการทําวิจัยและข้ันตอนในการทําวิจัย 
โดยขอมูลเบ้ืองตนจะประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบริษัท ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ขอมูลลูกคาของบริษัท โครงสรางองคกร ผลิตภัณฑ สวนของข้ันตอนในการทําวิจัย
จะประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ท่ีใชในการทํา lot sizing และการเปรียบเทียบ
ตนทุนสินคาคงคลัง 
 
3.1 ขอมูลเบื้องตน 
 3.1.1 ประวัติความเปนมาของบริษัท   
   กรณีศึกษาบริษัทตัวอยางนั้นเปนบริษัทท่ีดําเนินกิจการในประเทศไทย เพื่อดําเนินธุรกิจ
ใหบริการผลิตสินคาประเภทวงจรไฟฟา และผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคสสําเร็จรูป โดยมีประวัติความ
เปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 

กอต้ังเม่ือป 2 สิงหาคม 2528 

ทุนจดทะเบียน 1,986,216,815. บาท 

จํานวนฝายบริหารระดับสูง 8  คน 

จํานวนพนกังานฝายบริหาร
สํานักงาน 

300  คน 

จํานวนพนกังานฝายผลิต 2,500 คน 
 
 โรงงานผลิตมี 3 โรงงานโดยมีท่ีตั้งของโรงงานท่ี 1 อยูท่ีเลขที่ 142 สวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จังหวัดปทุมธานี โรงงานท่ี 2 ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 141 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 
โรงงานท่ี 3 ตั้งอยูท่ีเมืองเทียนจีน ประเทศจีน โดยในป 2552 ไดมีการรวมศูนยกระจายสินคาท่ี
โรงงาน 1 จัดต้ังเปนรูปแบบเขตปลอดภาษี Free-Zone จากการอนุมัติของกรมศุลกากร เพ่ือเพิ่ม 
ประสิทธิในการใหบริการของศูนยกระจายสินคาใหกับลูกคา รวมท้ังการบริหารจัดการวัตถุดิบของ
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ผูจําหนายสินคา ในปเดียวกันบริษัทยังไดดําเนินกิจกรรมสําคัญหลายกิจกรรมไดแก โครงการวิจัย
พัฒนาและออกแบบเซลลไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ภายใตนาโนเทคโนโลยี ใน
โครงการรวมมือสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ซ่ึงเปนโครงการท่ีจะนําเทคโนโลยีจากการ
วิจัยคนควาเขาสูขบวนการผลิตในอนาคต บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 13485 ซ่ึงเปนระบบบริหารคุณภาพ ผลิตภัณฑอุปกรณและเคร่ืองมือ
ทางการแพทย จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ British Standard Institution of 
Thailand บริษัทไดรับการคัดเลือกเปนบริษัทในกลุม SET 100 Index และไดรับการคัดเลือกใหอยู
ในกลุมเขาประกวด The Best Performance Award และ The Best CEO Awards จากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 3.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑประเภท
วงจรไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคสสําเร็จรูป (Electronics Manufacturing Service-EMS) 
ใหแกลูกคาท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑตนแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และลูกคา
ท่ีเปนผูรับจางออกแบบผลิตภัณฑ (Design House) โดยบริษัทฯ เร่ิมดําเนินงานจากการรับจาง
ประกอบแผงวงจรไฟฟาอิเล็คทรอนิคส ตอมาเม่ือมีความเช่ียวชาญมากข้ึนจึงไดปรับเปล่ียนกลยุทธ 
โดยมุงเนนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคสสําเร็จรูป (Turnkey Box-Build) และการผลิตผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปประเภทงานระบบ (System Build) และกลุมลูกคารายใหญในยุโรป สหรัฐอเมริกาและ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ปจจุบันใหการบริการผลิตสินคา 3 ประเภทการผลิต ดังตอไปนี้ 
  1. การผลิตสินคาสําเร็จรูป (Turnkey Box-Build) 
   นอกเหนือจากการผลิตสินคาสําเร็จรูปแลว บริษัทยังใหคําแนะนําตางๆ แกลูกคา 
โดยใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีคุณภาพสูง รวมท้ังความคลองตัวในการปรับเปล่ียนสายการผลิตและ
การสงมอบสินคาท่ีรวดเร็วกวาคูแข็ง มีตนทุนการผลิตท่ีสามารถแข็งขันไดในตลาด ซ่ึงเปนการ
สรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของบริษัทฯ  สินคาสําเร็จรูปในกลุมนี้ไดแก อุปกรณวิทยุ
ส่ือสารความถ่ีสูง , อุปกรณดาวเทียมส่ือสาร , อุปกรณควบคุมระบบเสียงในระบบดิจิตอล ท่ีใชใน
สถานีสงวิทยุและโทรทัศน รวมถึงหองบันทึกเสียง (Digital Signal Processing Audio ) เปนตน โดย
มีอัตรารายไดในป 2552 ประมาณรอยละ 55 และรายไดในป 2553 ประมาณรอยละ 63  ของรายได
ท้ังหมด 
  2. การผลิตสินคาสําเร็จรูปประเภทระบบ ( System –Build) 
   เปนพัฒนาการการผลิตสินคาอิเล็คทรอนิคสท่ีประกอบเปนระบบและมีระดับการ
ผลิตท่ีซับซอนกวาสินคาอิเล็คทรอนิคสสําเร็จรูป โดยบริษัทฯ ไดเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
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สินคาสําหรับใชในระบบควบคุมอุตสาหกรรมขนาดใหญหรือระบบของเคร่ืองมือตรวจวัด เพื่อเปน
การสรางรายไดและมูลคาเพิ่มใหสูงข้ึน สินคาสําเร็จรูปท่ีประกอบกันเปนระบบในกลุมนี้มีขนาด
ใหญไดแก ระบบควบคุมความเย็นท่ีใชกับตูเสบียงขนสงสินคา ระบบตรวจวัดและวิเคราะหท่ีใชใน
หองแล็บหรือโรงพยาบาล เปนตน โดยมีอัตรารายไดในป 2553 ประมาณรอยละ 1 ของรายได
ท้ังหมด 
  3. การประกอบแผงวงจรไฟฟาอิเล็คทรอนิคส (PCBA) 
   เปนฐานธุรกิจเดิมของบริษัท สรางรายไดในป 2553 ประมาณรอยละ 36 ของรายได
ท้ังหมด ลักษณะผลิตภัณฑ แบงออกเปน 6 ประเภทดังตอไปนี้ 
   ก. ระบบควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial Control System) 
   ข. ระบบสํานักงาน ( Hi-End Office Automation) 
   ค. อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม (Hi-End Telecommunication) 
   ง. อุปกรณโสตวีดีทัศนท่ีใชในหองบันทึกเสียงและระบบหองประชุมสัมมานา 
(Professional Audio and Video) 
   จ. อุปกรณอิเล็คทรอนิคสยานยนต ( Automotive Electronics) 
   ฉ. อุปกรณเคร่ืองมือแพทย ( Medical Laboratory Equipment) 
  4. ระบบสารสนเทศ ERP System ของบริษัทฯหรือโรงงาน 
   บริษัทใชระบบสารสนเทศเปนระบบ ERP โดยใช Module ตางๆแสดงดังภาพท่ี 3.1  
 

 
 

ภาพท่ี 3.1  ภาพแสดงระบบสารสนเทศ ERP System  ของบริษัทฯหรือโรงงาน 
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3.1.3 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับกลุมลูกคาหลักของบริษัท 
   บริษัทฯมีลูกคาหลักท้ังท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑและเปนผูรับจางออกแบบผลิตภัณฑ
อิเล็คทรอนิคสท่ีมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯมาเปนเวลานาน จํานวนลูกคาท่ีเปนลูกคาปจจุบันมี
ท้ังหมด 56 ลูกคาสามารถแบงเปน 3 กลุมใหญ ดังตอไปนี้ 
   1. กลุมลูกคาตลาดสแกนดิเนเวีย 
   2. กลุมลูกคาตลาดสหรัฐอเมริกา 
   3. กลุมตลาดยุโรป และกลุมท่ีอยูหลายประเทศ อ่ืนๆ 
   โดยรายไดจากการขายสินคาแบงตามกลุมลูกคาแสดงดังภาพท่ี 3.2 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2  แสดงรายไดจากการขายสินคาแบงตามกลุมลูกคา  
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 3.1.4 โครงสรางองคกรของโรงงานกรณีศึกษา 

 

ภาพที่ 3.3  ภาพแสดงโครงสรางองคกรของโรงงาน 
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  โครงสรางองคกรของโรงงานตัวอยางสามารถแบงออกเปน 8 ฝายหลักๆ ดังตอไปนี้ 
  1. ฝายบริหารการเงิน บัญชีและสารสนเทศ (Financial Accounting and MIS) 
  2. ฝายทรัพยากรบุคคล  (Human Resources) 
  3. ฝายการตลาดและตางประเทศ (Program Management and Marking) 
  4. ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) 
  5. ฝายปฏิบัติการ (Operations) 
  6. ฝายบริหารวัตถุดิบ สรรหาและจัดซ้ือ (Sourcing and Purchasing) 
  7. ฝายวิศวกรรม (Engineering) 
  8. ฝายควบคุณคุณภาพสินคา (Quality Assurance) 
  สวนผูวิจัยนั้นปจจุบันไดทํางานอยูในแผนกวางแผนความตองการวัตถุดิบประกอบไป
ดวย ผูจัดการแผนก 1 คนและเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีวางแผนและจัดซ้ืออีก 13 คน โครงสรางของ
แผนกแสดงดังภาพท่ี 3.4  
 

 

 
ภาพท่ี 3.4 โครงสรางองคกรของแผนกวางแผนความตองการวัตถุดิบ (Material Control Department 
 : BU Team) 
 
 
 

DPU



54 
 

 3.1.5 ผลิตภัณฑของโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษา 
   จํานวนผลิตภัณฑแบงตามผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีส่ังผลิตจากลูกคา 1569 ผลิตภัณฑ แตใน
งานวิจัยนี้เบ้ืองตนไดคัดเลือกกลองวงจรปด ระบบเครือขาย (Network Camera ) มาทําการวิจัย
เพราะวากลองวงจรปดมียอดขายมาเปนอันดับที่ 1 และมีความสําคัญเปรียบเสมือนหัวใจหลักของ
บริษัทแตกําลังเผชิญกับปญหาการสงมอบสินคาท่ีลาชาเนื่องมาจากการขาดวัตถุดิบท่ีตองการ  
หากปญหาการสงมอบสินคาลาชายังไมสามารถแกไขได ก็นําไปสูการสูญเสียรายไดจากลูกคา 
ท่ีเปล่ียนใจไปซ้ือสินคาจากคูแขงขันทางธุรกิจ ในงานวิจัยนี้ไดทําการเลือกผลิตภัณฑหมายเลข 
208423A05LF Serial  รุน A,B,C และ D  หรือท่ีเรียกวา Sampo แสดงดังภาพท่ี 3.5 

 

                           

 

 
ภาพท่ี 3.5  รูปแบบตัวอยางสินคาสําเร็จรูป กลองวงจรปด ระบบเครือขาย 
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3.1.5.1 วิธีการและขั้นตอนในการสั่งซื้อสินคาสําเร็จรูปในปจจุบันของโรงงานที่เปน  กรณีศึกษาระบบการวางแผนความตองการสินคาและควบคุมวตัถุดิบ 

ภาพที่ 3.6  ขั้นตอนของการวางแผนความตองการวัตถุดิบและควบคุม 
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 โครงสรางการปฏิบัติงานภายในองคกรของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน
ความตองการวัตถุดิบของแผนกวางแผนความตองการชิ้นสวนเพื่อการผลิตกลองวงจรปด ระบบ
เครือขาย (Network Camera) นั้น จะเร่ิมต้ังแตการรับคําส่ังซ้ือจากลูกคา จัดการวางแผนนโยบายการ
ควบคุมปริมาณการส่ังซ้ือหรือผลิตแบบประหยัดท่ีเหมาะสม กําหนด ABC Class จนกระท่ังช้ินสวน
วัตถุดิบเขาเก็บใน คลังสินคาและทําการออกใบส่ังผลิตใหกับฝายผลิต จึงเปนการเสร็จส้ินขบวนการ  

ในการปฏิบัติงานการวางแผนตองการวัตถุดิบ และควบคุมนั้น ปจจุบันพนักงาน
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของของแตละฝาย ไมวาจะเปนฝายผลิตภัณฑ ฝายจัดซ้ือ ฝายคลังสินคาจะตอง
บันทึกขอมูลตางๆ ในคอมพิวเตอร ท่ีเรียกวา ระบบ SAP 
 โดยเม่ือทําการใสขอมูลหรือท่ีเรียกวา Parameter Set Up ระบบการวางแผนและควบคุม
วัตถุดิบท่ีเปนอยูปจจุบันแบงเปนข้ันตอนหลักๆ ประกอบดวย การวางแผนตองการวัตถุดิบ การ
จัดซ้ือวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง และการปฏิบัติการคลังสินคา ซ่ึงมี
รายละเอียดการไหลของระบบการวางแผนตองการวัตถุดิบและควบคุมในแตละข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. การวางแผนตองการวัตถุดิบ จะตองตรวจสอบคําส่ังซ้ือจากลูกคาใหถูกตอง ตาม
จํานวน วันท่ีลูกคาตองการ จากฝายขายในแตละรายการผลิตภัณฑตามจํานวนที่กําหนด และแจง
แจงยืนยันกําหนดสงมอบผลิตภัณฑ 
 2. พนักงานผูปฏิบัติงานการวางแผนตองการวัตถุดิบ จะตองทําการตรวจสอบคําส่ังการ
ส่ังซ้ือเพ่ิมแตละรายการใหเพียงพอตอแผนการผลิต MPS 
 3. ผูจัดการการวางแผนตองการวัตถุดิบอนุมัติคําส่ังซ้ือจากลูกคา 
 4. ผูจัดการฝายขายอนุมัติ คําส่ังซ้ือจากลูกคาท่ีผูจัดการการวางแผนตองการวัตถุดิบ
อนุมัติแลว อีกคร้ังหนึ่งเพื่อใหระบบคอมพิวเตอร ทําการประมวลผล (MRP) 
 5. ติดตามผลคําส่ังซ้ือ วัตถุดิบใหเขามาตามวันท่ีกําหนดใหกับแผนการผลิต และออก
ใบส่ังผลิต  
 3.1.5.2  การแบงแยกประเภทของวัตถุดิบ 
   ในการประกอบช้ินสวนและการผลิตกลองวงจรปดระบบเครือขายท่ีจะทําการวิจัย 
ประกอบไปดวยวัตถุดิบท่ีเปนช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสท้ังหมด 188 รายการ โดยแบงประเภทสินคา
คงคลังดวยระบบ ABC (ABC Classification) เปนวัดถุดิบ Class A อยู 23 รายการ ท่ีเหลือเปน
วัตถุดิบประเภท B และ C โดยมีมูลคาของวัตถุดิบแตละประเภทแสดงดังภาพที่ 3.8 
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ภาพท่ี 3.7  แสดงประเภทสินคาคงคลัง 
 
 จากภาพท่ี 3.8 จะเห็นวา Class A เปนวัตถุดิบท่ีมีมูลคามากเปนอันดับหนึ่ง จึงจําเปน 
ตองใหความสําคัญมาเปนอันดับแรกและอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของผูวิจัย โดยในวัตถุดิบ
ประเภทนี้บริษัทมีนโยบายในการนําเขาลวงหนากอนการผลิต 1 อาทิตย สวน Class อ่ืนๆ นั้นอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน และ Class B กับ C บริษัทมีนโยบายในการนําเขาลวงหนากอน
การผลิต 4-8 อาทิตย นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการกําหนดนโยบายในสินคาคงคลังเปนแบบ VMI คือ
การท่ีผูจําหนายวัตถดิบจะตองรับผิดชอบในการกําหนดปริมาณสินคาคงคลังสํารองเพื่อความ
ปลอดภัย (Safety Stock) และสงเม่ือปริมาณสินคาคงคลังลดลงถึงระดับดังกลาว  
 รายละเอียดของวัตถุดิบประเภท Class A จํานวน 23 รายการ ท่ีใชในกรณีศึกษามี
ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงรายการวตัถุดิบช้ินสวนอิเล็คทรอนิคส ประเภท Class A 
 

 
  

 ดังนั้นรูปแบบดานลางจึงเปนช้ินสวนอิเล็คทรอนิคส วัตถุดิบ (Raw Material Part) ท่ี
เปนสวนประกอบกลองวงจรปด ระบบเครือขาย หมายถึงช้ินสวนท่ีผานกระบวนการปมข้ึนรูป ฉีด 
หรือมีการประกอบข้ึนเปนพิเศษท่ีใชในการประกอบ เพื่อใหเขาใจเพ่ิมข้ึนอธิบายเพิ่มเติมใหเห็น
รูปภาพของดังตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.8  แผงวงจรไฟฟา หรือท่ีเรียกวา PCB 209-772LF MAIN 37178R2 
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ภาพท่ี 3.9  อุปกรณอิเล็คทรอนิคสท่ีเรียกวา IC EP3C10F256I7N FBGA-256  

 

ภาพท่ี 3.10  อุปกรณอิเล็คทรอนิคสท่ีเรียกวา OSCILLATOR 12MHz 3.3V 50PPM SMD 

 

ภาพท่ี 3.11  อุปกรณอิเล็คทรอนิคสท่ีเรียกวา CONN MODULAR JACK TABUP LF WT4 SMD  

 

ภาพท่ี 3.12  อุปกรณอิเล็คทรอนิคสท่ีเรียกวา CABLE COAX 0.4MM 30P L=90MM NOPB 
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ภาพท่ี 3.13  อุปกรณอิเล็คทรอนิคสท่ีเรียกวา BATTERY 3V BR2032 
 

 
 

ภาพท่ี 3.14  อุปกรณอิเล็คทรอนิคสท่ีเรียกวา LENS AXIS P3344 WIDE E2 
 

 

ภาพท่ี 3.15 พลาสติก ท่ีเรียกวา PLASTIC OPTICAL กลองอลูมิเนียม ท่ีเรียกวา ALUMINIUM 
 REAR  

DPU



61 
 

 3.1.5.3 แหลงช้ินสวน ของการจัดซ้ือเพ่ือการผลิตในปจจุบัน 
   บริษัทฯหรือโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษาคร้ังนี้ มีการําเนินงานมาต้ังแตป 2528 มาเปน
ระยะเวลา 25 ป ดังนั้นในเร่ืองของการจัดซ้ือ จึงเปนแหลงท่ีติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน โดยแบง
ออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้ 
   - กลุมท่ี 1 การส่ังซ้ือมาจากตางประเทศแถบสแกนดิเนเวีย เชน ประเทศเดนมารก 
3 บริษัท   สวีเดน1 บริษัท และเยอรมัน 2 บริษัท 
   - กลุมท่ี 2 การส่ังซ้ือมาจากตางประเทศแถบเอเชีย เชน ประเทศสิงคโปร 2 
บริษัท จีน 1 บริษัท ญ่ีปุน 1 บริษัทและมาเลเซีย 1 บริษัท 
   - กลุมท่ี 3 การส่ังซ้ือมาจากภายในประเทศ  จํานวนท้ังหมด 1 บริษัท 
 3.1.5.4 ระยะเวลาการส่ังซ้ือในปจจุบัน  
   ในเร่ืองระยะเวลาการสั่งซ้ือช้ินสวนของบริษัท จะเริ่มต้ังแตการออกใบส่ังซ้ือใหผู
จําหนายจนกระท้ังไดรับวัตถุดิบเขาคลังสินคา กําหนดตามกลุมของแหลงจําหนายวัตถุดิบดังตอ 
ไปนี้ 
   - การส่ังซ้ือจากตางประเทศโดยตรง จะกําหนดระยะเวลา โดยกําหนดดวย Lead 
Time ของวัตถุดิบตัวนั้น โดยนับจาก วันปจจุบัน+ อีก 12 วัน 
   วิธีการดําเนินการส่ังซ้ือ 
   1. แผนกจัดหาแหลงวัตถุดิบและดําเนินการตรวจสอบราคาของช้ินสวน กรณีท่ี
เปนช้ินสวนใหม ฝาย แหลงวัตถุดิบและดําเนินการตรวจสอบราคาจะทําการหาผูจําหนาย อยางนอย 
3 บริษัท เพื่อเปรียบเทียบราคา  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
    1.1 จัดหาแหลงท่ีผลิตกอนเปนอันดับแรก 
    1.2 หากตัวแทนจําหนายภายในประเทศไมมี  ใหดําเนินการหาตัวแทน
ตางประเทศที่ใกเคียงท่ีสุดในเอเซียกอน และนํามาเปรียบเทียบกับราคาช้ินสวนของรายการเกาท่ีมี
คุณสมบัติใกลเคียงเพื่อคัดเลือกบริษัทท่ีราคาถูกท่ีสุด คุณภาพ และการบริการตรงตามเวลาสงมอบดี
ท่ีสุด ถาราคาไมไดรับการอนุมัติก็จะดําเนินการเจรจาตอรองใหราคาลดลงอีก จนกระท่ังไดรับการ
อนุมัติจากผูจัดการแผนกจัดหาแหลงวัตถุดิบและทําการอนุมัติเปนข้ันตอนสุดทาย กอนที่จะทํา
บันทึกขอมมูลลงในระบบ SAP ใหเปนท่ีเรียบรอย 
   2. ระบบ MRP (Material Requirement Planning) จะทําการคํานวณความตองการ
วัตถุดิบท่ีตองการส่ังซ้ือผานระบบท่ีเรียกวา SAP ของแตละรายการใหเพียงพอกับแผนการผลิตหลัก 
MPS (Master Production Scheduling) และยังรวมถึง Safety Stock เพื่อมาปรับตามจะนวน Lot Size 
ท่ีตกลงไวในใบเสนอราคาของผูจําหนาย  
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   3. ระบบ SAP จะทําการออกใบส่ังซ้ือหรือท่ีเรียกวา PO. (Purchasing Order) ให
โดยอัตโนมัติ ตามจํานวนท่ีตองการ และสงใหผูจัดการฝายจัดหาวัตถุดิบอนุมัติเปนข้ันตอนสุดทาย 
   4. เม่ือใบส่ังซ้ือหรือท่ีเรียกวา PO. (Purchasing Order) ไดรับการอนุมัติเปนท่ี
เรียบรอยแลว ระบบ SAP. จะทําการสงขอมูลโดยอัตโนมัติไปหาผูจําหนาย 
   5. พนักงานฝายจัดซ้ือจะติดตามผลในใบส่ังซ้ือแตละรายการตามวันท่ีกําหนด 
ไว หรือหากมีการเปล่ียนแปลงแผนการผลิตเรงดวนกอนกําหนด เพิ่มแผนการผลิต ลดจํานวน 
ยกเลิกคําส่ังซ้ือระบบ SAP. จะทําการแจงโดยอัตโนมัติ  ในส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงใหมโดยทันที 
   6. เม่ือถึงกําหนดสงมอบช้ินสวนวัตถุดิบ ตามใบคําส่ังซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ลาสุด ผูจําหนายก็จะสงเอกสารใบกํากับสินคาทางอีเมลกอนใหแกแผนกนําเขา เพื่อดําเนินการพิธี
การขาเขาท่ีกรมศุลกากร แลวแตวาวัตถุดิบนั้นนําเขาเปนแบบใด หากขนสงทางอากาศ ก็เปน
สนามบินสุวรรณภูมิ หากเปนขนสงทางเรือ ก็เปนทาเรือคลองเตย และเม่ือเรียบรอยแลวก็กําหนด
วันสงมอบสินคา 
   7. แผนกคลังสินคาจะทําการรับสินคาตามใบกํากับสินคาและหมายเลขของ PO. 
ใหตรงกันท้ังสองสวน แลวสงผานช้ินสวนไปใหแผนกตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ หาก
ผลตรวจสอบผาน แผนกคลังสินคาจะนําวัตถุดิบไปจัดเก็บตามช้ันวางท่ีกําหนดไว เพื่อรอการ
เบิกจายจากฝายผลิตตอไป 
   8. หากผลตรวจสอบคุณภาพไมผาน พนักงานฝายจัดซ้ือ จะตองติดตามและ
เปล่ียนวัตถุดิบ ชุดใหมเขามาทําการเปล่ียนแปลงใหใหม 
   9. ระบบ SAP. ก็จําทําการสงใบมอบ ไปใหทางแผนกบัญชีโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ดําเนินการจายเงินแกผูจําหนายเม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีกําหนดกันไว 
 3.1.5.5 ปริมาณการส่ังผลิตของสินคาสําเร็จรูป ในป 2010 และมูลคาของผลิตภัณฑ ป 
2010 หรือท่ีเรียกวา ตารางการส่ังผลิตหลัก (MPS : Master Production Schedule) ระบบตารางการ
ผลิตหลักของผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Finished Goods) เปนการแสดงรายการใหทราบวา มีสินคาชนิด
ใดบางท่ีตองทําการผลิต ผลิตดวยจํานวนเทาใด และจะพรอมสงเม่ือไร แสดงดังตารางท่ี 3.2 และ
ตารางท่ี 3.3 การผลิตในป 2010 และในป 2011 ซ่ึงเปนปปจจุบัน 
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ตารางที่ 3.2  ตารางแสดงการสั่งผลิตในป 2010 ตั้งแตเดือน มกราคม- ธันวาคม DPU
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ตารางที่ 3.3  ตารางแสดงการสั่งผลิตในป 2010 ตั้งแตเดือน มกราคม- ธันวาคม DPU
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 3.1.5.6 Bill of Material (BOM) แสดงสวนประกอบของกลองวงจรปด 
  ระบบการแตกกระจายโครงสรางผลิตภัณฑและนําเวลามาตรฐานมาใช (Product Structure Explosion and Lead Time System) หลังจากไดรับ
ขอมูลความตองการผลิตภัณฑจากตารางการผลิตหลัก นําขอมูลมาคํานวณหาความตองการวัตถุดิบ โดยสามารถทราบวัตถุดิบและชิ้นสวนตางๆ ที่ใชใน
ผลิตภัณฑไดจากโครงสรางของผลิตภัณฑ ซึ่งมีลักษณะเหมือนตนไม โดยจะแสดงรายการวัตถุดิบ จํานวนและขั้นตอนกระบวนการผลิตซึ่งประกอบดวยเวลา
ในการผลิตของผลิตภัณฑนั้นๆ แสดงดังรูปโครงสรางผลิตภัณฑและรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ภาพที่ 3.16  รูปโครงสรางผลิตภัณฑ (BOM : Bill of Material) กลองวงจรปด ระบบเครือขาย 
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ตารางท่ี 3.4  แสดงรายการวัตถุดิบและรายละเอียดตามโครงสรางผลิตภัณฑ (BOM : Bill of 
 Material) 
 

 
  
 3.1.5.7 นโยบายในการส่ังซ้ือวัตถุดิบในปจจบัุน 
  ในปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการวางแผนวัตถุดิบเปนแบบ ขนาดรุนการ
ส่ังซ้ือแบบรุนตอรุน (Lot for Lot : LFL) ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีนิยมใชกันท่ัวไป โดยมีขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
  1. วางแผนการส่ังเทากับความตองการสุทธิจริง 
  2. ส่ังตามจํานวนท่ีตองการจริงในแตละสัปดาหโดยไมมีการถือครองไปใน
อนาคต 
  3. ตนทุนในการถือครองตํ่าสุด 
  4. ไมสนใจคาใชจายในการเตรียมการผลิตและขอจํากัดดานกําลังการผลิต 
  โดยนโยบายในส่ังซ้ือแบบ LFL จะมีขอเสียท่ีจะทําใหมีตนทุนการส่ังซ้ือท่ีสูงและ
ยังกอใหเกิดความถ่ีในการส่ังซ้ือท่ีมากเกินความจําเปนจึงเปนท่ีมาท่ีผูวิจัยจะทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับนโยบาย Lot sizing แบบอ่ืนๆ 
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3.2 เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุนใหต่ําลงโดยนําโยบายท่ีเปนท่ีนิยมใชทําการเปรียบเทียบไดแก
 นโยบายตอไปน้ี 
   1. เทคนิคปริมาณการส่ังซ้ืออยางประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) 
   2. เทคนิคปริมาณการส่ังเปนชวง (Periodic Order Quantity : POQ) 
   3.  เทคนิคการส่ังซ้ือแบบตนทุนรวมนอยที่สุด (Dynamic Lot Size Technique  : LTC) 
   4.  เทคนิคการส่ังซ้ือแบบตนทุนตอหนวยนอยท่ีสุด (Least Unit Cost : LUC) 

5. ขนาดรุนการส่ังซ้ือแบบ Silver –Meal (SM) 

 
3.3 ดัชนีชี้วัดท่ีใชในงานวิจัย 
  ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาเปรียบเทียบนโยบาย Lot sizing แบบตางๆ โดยทําการวัด
ประสิทธิภาพของแตละนโยบายโดยใชดัชนีช้ีวัด ดังนี้ 
  1. ตนทุนสินคาคงคลัง 
   ตนทุนสินคาคงคลัง = ตนทุนส่ังซ้ือสินคา + ตนทุนเก็บรักษาสินคา 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหและผลการศึกษา  

 
 การศึกษาในบทนี้ เปนการวิเคราะหของสินคาคงคลังสําหรับการผลิตกลองวงจรปด 
ระบบเครือขาย ซ่ึงมีท้ังหมด 4 รุน แตละรุนมีความแตกตางท่ีชนิดของเลนส จากจํานวนชิ้นสวน
ท้ังหมด 188 รายการ แตจะแสดงรายการช้ินสวนเปนตัวอยางของกรณีศึกษาเทากับ 23 รายการ
เทานั้น เพราะวิธีการคํานวณเหมือนกัน ซ่ึง 23 รายการนี้ เปนช้ินสวนสินคาคงคลังท่ีส่ังซ้ือจากผูผลิต
ตางประเทศ ท่ีใชอยูในปจจุบัน หรือเรียกวา Class A และมีมูลคาสูงสุด ไดนําขอมูลท่ีรวบรวมมา
การวิเคราะหดังตอไปนี้ 
 4.1 วิเคราะหปริมาณช้ินสวนวัตถุดิบตางๆท่ีใชในรอบเดือน 
 4.2 วิเคราะหเวลาท่ีตองใชในการรอคอยช้ินสวนวัตถุดิบตางๆ 
 4.3 วิเคราะหคาใชจายในการส่ังซ้ือช้ินสวนวัตถุดิบ 
 4.4 วิเคราหคาใชจายในการเก็บรักษาช้ินสวนวัตถุดิบ 
 4.5 ทําการเปรียบเทียบตนทุนการจัดการสินคาคงคลังของแตละนโยบาย 
 4.6 สรุป เลือกนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยเลือกจากนโยบายท่ีใหตนทุนการจัดการ
สินคาคงคลังท่ีต่ําท่ีสุด 
 
4.1 วิเคราะหปริมาณชิ้นสวนตางๆ ท่ีใชในรอบเดือน 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีรวบรวมปริมาณช้ินสวนตางๆท่ีมีความตองการใชเปนรายเดือน 
ตั้งแตเดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม จนกระท่ังเดือนธันวาคม ของตาราง
แผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule MPS) ของป พ.ศ. 2554 และกําหนดราคาขายเปน
แบบ Moving averate ซ่ึงเปนสวนประกอบของระบบการควบคุมช้ินสวนวัตถุดิบคงคลังท่ีจะ
นํามาใช ซ่ึงสวนประกอบท่ีตองนํามาพิจารณาในระบบนี้ประกอบดวย ขอมูลท่ีตองใชสําหรับการ
วางแผนความตองการชิ้นสวนวัตถุดิบ และขอมูลท่ีไดจากการวางแผนความตองการชิ้นสวนวัตถุดิบ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขอมูลท่ีตองใชสําหรับการวางแผนความตองการชิ้นสวนวัตถุดิบ ประกอบดวย 
 4.1.1 แผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule MPS) 
 4.1.2 รายการช้ินสวนวัตถุดิบ (Bill of Material BOM) 
 4.1.3 ขอมูลของช้ินสวนวัตถุดิบ 
 4.1.1 แผนการผลิตหลักเปนแผนท่ีระบุใหทราบวาผลิตภัณฑชนิดใดบางท่ีตองการผลิต จํานวน
ผลิตของผลิตภัณฑแตละชนิดเปนเทาไร จัดทําข้ึนเม่ือมีใบส่ังงาน 
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ตารางที่ 4.1  ตารางแผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule MPS) ของป พ.ศ. 2554 DPU
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ตารางท่ี 4.2  รายการช้ินสวนวัตถุดิบ (Bill of Material BOM) 
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ตารางที่ 4.3  ขอมูลความตองการของชิ้นสวนวัตถุดิบ ที่เปนจํานวนชิ้น และมูลคาสินคาในแตละเดือน ตั้งแต มกราคม- ธันวาคม ของป พ.ศ. 2554 DPU
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 1. โครงสรางผลิตภัณฑหรือรายการชิ้นสวนวัตถุดิบ 
  เปนขอมูลท่ีแสดงวามีช้ินสวนวัตถุดิบรายการใดบางท่ีเปนสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑ และมีจํานวนเทาไร 
 2. ขอมูลชิ้นสวนวัตถุดิบประกอบดวย 
  - จํานวนช้ินสวนวัตถุดิบคงคลัง 
  - ชวงเวลานําของช้ินสวนวัตถุดิบ (Lead Time)-  
  - ขนาดของการส่ังซ้ือเพ่ิมเติม (Lot Size) 
  - คาใชจายในการเก็บรักษาช้ินสวนวัตถุดิบ 
  - คาใชจายในการส่ังซ้ือช้ินสวนวัตถุดิบ 
  - จํานวนส่ังซ้ือข้ันตํ่าถาผูขายกําหนด 
 
4.2 วิเคราะหเวลาท่ีตองใชในการรอคอยชิ้นสวนวัตถุดิบตางๆ 
 เร่ืองของเวลาท่ีใชในการรอคอย นานเทาไรนั้น  ซ่ึงเราเรียกวา ชวงเวลานําของช้ินสวน
วัตถุดิบ (Lead Time) จะนําขอมูลเวลาท่ีใชในการดําเนินการจัดซ้ือจริงจากระบบ SAP ท่ีเปน
โรงงานกรณีศึกษา มาใชเปนขอมูลในการวิจัยและพบวามีปจจัยท่ีมีผลตอเวลาในการรอคอย
ช้ินสวนวัตถุดิบดังตอไปนี้  
 4.2.1 แหลงท่ีมาของช้ินสวนวัตถุดิบ 
 4.2.2 จํานวนช้ินสวนวัตถุดิบท่ีตองการส่ังซ้ือและจํานวนข้ันตํ่าท่ีผูขายกําหนด 
 
4.3 วิเคราะหคาใชจายในการส่ังซ้ือชิ้นสวนวัตถุดิบ 
  จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นวา ช้ินสวนวัตถุดิบ ท้ังหมด 23 รายการ ไดถูกส่ังซ้ือมาจาก
ตางประเทศท้ังหมด และชวงเวลานําของช้ินสวนวัตถุดิบ (Lead Time) ก็ตางกัน และช้ินสวน
วัตถุดิบท่ีตองการส่ังซ้ือและจํานวนข้ันตํ่าท่ีผูขายกําหนด ก็ตางกันอีกดวย และช้ินสวนวัตถุดิบท่ีมี
ชวงเวลานํานานท่ีสุดก็คือ เลนส ซ่ึงจะตองมีการสั่งลวงหนา ประมาณ 175 วันจึงจะไดรับช้ินสวน
วัตถุดิบ ท่ีโรงงานจากแหลงขอมูลของโรงงานตัวอยาง ไดกําหนดมาตฐานของการส่ังซ้ือเปนดังตอ 
ไปนี้ 
  1. อัตราความตองการ (D) = หนวยช้ินตอป   
  2. ตนทุนการส่ังซ้ือ (P)  = 7$ ตอคร้ัง 
  3. ตนทุนการถือครองสินคา (H)  = 17.5 % ตอป 
  4. ราคาวัตถุดิบตอช้ิน (C)  =  $ หนวยเปน ดอลลาห   
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  ดังนั้นจากตารางที่ 4.5 หมายความวา ช้ินสวนวัตถุดิบในรายการท่ี 1 2 และ 3 จะตอง
ออกใบส่ังซ้ือ และจนถึงวันท่ีผูจําหนายสงวัตถุดิบโดยการคํานวณ ไดดังตอไปนี้ เทากับ 195 วัน 
เชนถาตองการใชงานจริงวันท่ี 3 มกราคม ป 2554 ก็จะตองเร่ิมออกใบส่ังซ้ือตั้งแตวันท่ี 26 มิถุนายน 
ป 2553 เปนตนในปจจุบัน อัตราการคาเฉล่ียของสกุลเงิน ดอลลาห คิดท่ี Moving Average โดยคิดท่ี  
1 USD = 31.50 บาท DPU
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ตารางที่ 4.4  แหลงที่มาของชิ้นสวนวัตถุดิบ และจํานวนชิ้นสวนวัตถุดิบที่ตองการสั่งซื้อและจํานวนขั้นต่ําที่ผูขายกําหนด DPU
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4.4 วิเคราหคาใชจายในการเก็บรักษาชิ้นสวนวัตถุดิบ 
  จากขอมูลของโรงงานตัวอยางมีมูลคาเฉล่ียคาใชจายตอป 2554 ดังตารางท่ี 4.5 
 

   ตารางท่ี 4.5 มูลคาเฉล่ียคาใชจายตอป 2554 
 

    

  - สัดสวนของมูลคาเฉลี่ยในการส่ังซ้ือวัตถุดิบ สําหรับกลองวงจรปด ระบบเครือขาย
ตอป เทากับ 0.1750 หรือเทากับ 17.5%   
  - จํานวนการส่ังซ้ือในรอบระยะ 1 ป สําหรับกลองวงจรปด ระบบเครือขาย เทากับ 88 
คร้ัง 
  - ฉะนั้นคาใชจายในการส่ังซ้ือตอการสั่งซ้ือ 1 คร้ัง เทากับ 112,262x0.175/88 ก็จะได
เทากับ 223.24 บาท หรือเทากับ 7 ดอลลาหสหรัฐ 
 
4.5 ทําการวิเคราะเปรียบเทียบตนทุนการจัดการสินคาคงคลังของแตละนโยบาย พรอมท้ังประเมิน

คาใชจายในการควบคุมวัตถุดิบคงคลังภายใตขนาดรุนตางๆ  เพื่อเปรียบเทียบและเลือกขนาด
รุนการส่ังท่ีเหมาะสม  ดังตอไปนี้ 

 4.5.1  ขนาดรุนการส่ังแบบรุนตอรุน (Lot for Lot : LFL) 
  ขนาดรุนการส่ังแบบรุนตอรุนเปนเทคนิคท่ีใชกันท่ัวไปมากท่ีสุด โดย 
  - วางแผนการส่ังเทากับความตองการสุทธิจริง 
  - ส่ังตามจํานวนท่ีตองการจริงในแตละสัปดาหโดยไมถือครองไปในอนาคต 
  - ตนทุนในการถือครองตํ่าสุด 
  - ไมสนใจคาใชจายในการเตรียมการผลิตและขอจํากัดดานกําลังการผลิต 
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  จากตารางท่ี 4.6 ท่ีแนบไวในภาคผนวก เปนการเแสดงการคํานวณรูปแบบโครงรางทาง
ทฤษฎีการสั่งซ้ือแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : LFL) ตามขอมูลจริงท่ีใชท้ังหมด ซ่ึงปจจุบันเปน
นโยบายท่ีบริษัทไดประยุกตใช และไดมีการส่ังซ้ือไวลวงหนาแลว และเนื่องจากเปนแบบท่ีตองการ
ความตองการสุทธิ จึงทําใหเกิดมีคาใชจายในการส่ังซ้ือเกิดข้ึนท้ังหมด 235 คร้ัง เทากับ 235x$7 = 
$1,645. จากท้ังหมด 23 รายการ และตามกฏของบังคับของการส่ังซ้ือแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : 
LFL) จะตองส่ังตามความตองการความตองการสุทธิเทานั้น แตเนื่องดวยในปจจุบันตามขอมูลจริง
ของบริษัทตัวอยาง ท่ีมีวัตถุดิบคงคลังตนงวดท่ียกมาจากชวงปลายป 2443 จึงจําเปนตองนํามาคิดใน
การคํานวณนี้ดวย ซ่ึงปริมาณสินคาท่ีเหลือเกิดมาจาก การท่ีบริษัทผูจัดจําหนาย ไดมีการกําหนด
ปริมาณการขาย ซ่ึงไดมีการจัดการท่ีเกี่ยวกับ Supply Chain มากข้ึน จึงไดกําหนดมาตฐานในการ
ผลิตท่ีคุมทุน ตามขนาดรุนท่ีไดผลิต จึงทําใหมีสินคาคงคลังปลายงวดท่ียังคงคางอยูซ่ึงในท่ีนี้ การ
คํานวณรูปแบบโครงรางทางทฤษฎีการส่ังซ้ือแบบรุนตอรุน (Lot for Lot : LFL)  จึงมีคาใชจาย
สะสมคงคางปลายงวด คิดจากรายการทั้งหมด 23 รายการ เทากับ $ 15,145. และไดแสดงการการ
คํานวณรูปแบบโครงรางของทฤษฎีการส่ังซ้ือแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : LFL) เพื่อใหเห็นและ
เขาใจไดชัดเจน ดังตารางตอไปนี้ 
  - จํานวนคร้ังท่ีออกใบส่ังซ้ือ   =   235  คร้ัง 
  - คาใชจายท่ีเกิดจากการออกใบส่ังซ้ือ  =  235x7  =  $1645. 
  - คาใชจายรวมสะสมท้ังหมด = $15,145. 
  - จํานวนสินคาคงคลังปลายงวด ท่ีคาดวาจะเหลือ = 0  ช้ิน 
  - มูลคาสินคาคงคลังปลายงวด ท่ีคาดวาจะเหลือ   = $ 0 
  จากตารางการคํานวณรูปแบบโครงรางทางการส่ังซ้ือแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : 
LFL)  แบบมีเง่ือนไข โดยใชปริมาณส่ังซ้ือท่ี EOQ เขามากําหนดในการส่ังซ้ือตอคร้ัง และยังมี
ชวงเวลานําในการส่ังซ้ือเขามาเกี่ยวของดวย ซ่ึงการทําแบบนี้นั้นหมายถึงจะตองมีการออกใบส่ังซ้ือ
ไวลวงหนาตามชวงเวลานํา จึงจะไดวัตถุดิบตามเวลาท่ีตองการ ซ่ึงเปนวิธีปจจุบันท่ีบริษัทตัวอยาง
ใชอยูในระบบ SAP. เพ่ือใหงายตอการเขาใจ และแกไขปญหาท่ีแทจริงตามขอมูลจริงท่ีใชท้ังหมด 
จึงขอแสดงตารางการคํานวณ MRP. แบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : LFL) แบบมีเง่ือนไขส่ังซ้ือท่ีเปน
ข้ันตอนการส่ังดังตอไปนี้ 
  จากตาราง จะเห็นเปนการคํานวณความตองการในป 2554 ซ่ึงลูกคาไดมีคําส่ังซ้ือและ
การพยากรณความตองการทั้งหมด เปนเดือน โดยเร่ิมตนต้ังแตเดือน มกราคม – ธันวาคม และจาก
ตารางการคํานวณ MRP. จะเห็นวารายการท่ี 1-4 มีชวงเวลานําท่ี 175 วัน ซ่ึงนั้นหมายความวา 
จะตองมีการออกใบส่ังซ้ือลวงหนากอนประมาณ 6 เดือนขางหนา จึงจะไดรับวัตถุดิบ ฉะนั้นจึง
จําเปนตองมีการวางแผนท่ีดีพอสมควร และเม่ือมีการกําหนด EQO เหมาะสมในท่ีนี้ไดกําหนดที่ 
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11,000 ช้ิน ซ่ึงคานี้เปนคาท่ี ผูจําหนายเปนผูกําหนดท่ีเรียกวา Minimum Order และมีการกําหนดคา
ความตองการต่ําสุดตามจํานวนขนาดกลอง ในท่ีนี้กําหนดท่ี 1000 ช้ินตอกลอง จากท่ีบริษัทใช
รูปแบบการคํานวณรูปแบบนี้จึงมีคาใชจายท่ีคํานวณไดท้ัง 23 รายการดังตอไปนี้ 
  - จํานวนคร้ังท่ีออกใบส่ังซ้ือ   =   88  คร้ัง 
  - คาใชจายท่ีเกิดจากการออกใบส่ังซ้ือ   =  88x7  =  $616. 
  - คาใชจายรวมสะสมท้ังหมด  = $222,934. 
  - จํานวนสินคาคงคลังปลายงวด ท่ีคาดวาจะเหลือ  =  53,742 ช้ิน 
  - มูลคาสินคาคงคลังปลายงวด ท่ีคาดวาจะเหลือ    =  $101,235. 
 4.5.2 ขนาดรุนการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) 
  ซ่ึงเปนปริมาณการส่ังท่ีมีความสมดุลระหวางคาใชจายในการส่ังกับคาใชจายในการถือ
ครองไปเรียบรอยแลว ตัวแบบ EOQ ตั้งอยูบนสมมุติฐานท่ีเรียกวา ความตองการคอนขางคงท่ี 
สวนสตอกปลอดภัยมีไวเพื่อรองรับความไมแนนอน ตัวแบบ EOQ จะใชคาพยากรณปริมาณความ
ตองการตอป คาใชจายในการส่ังตอคร้ัง และคาใชจายในการถือครองตอปมาทําการคํานวณ ตัวแบบ  
EOQ ไมไดถูกออกแบบมาสําหรับที่แบงเวลาเปนชวงๆ เหมือนกับ MRP . เทคนิคการกําหนดขนาด
รุนการส่ังถูกใชสําหรับ MRP. บนสมมุติฐานท่ีวาความตองการวัตถุดิบจะไดรับการตอบสนองใน
ตอนเร่ิมตนของชวงเวลา และคาใชจายในการถือครอง จะคิดจาปลายงวดของชวงเวลาดังกลาว
เทานั้น ไมไดคิดจากวัตถุดิบคงคลังถ่ัวเฉล่ียเหมือนกับกรณีของ EOQ ตัวแบบ EOQ ไดตั้ง
สมมุติฐานวาวัตถุดิบจะถูกใชอยางตอเนื่องในระหวางชวงเวลา ขนาดรุนท่ีถูกสรางโดย EOQ ไมได
ครอบคลุมความตองการในจํานวนชวงเวลาทั้งหมดเสมอไป จากขอมูลเพื่อการเปรียบเทียบ จึง
จําเปนขอมูลท่ีใชเปนชุดเดียวกันและสามารถขนาดรุนในการส่ังแบบ EOQ ดังตารางท่ี 4.8 ท่ีความ
ตองการรวมในชวง 12 เดือน ในแตละรายการท่ีมีท้ังหมด 23 รายการ ท่ีทําการทดลอง ดังตารางท่ี 
4.8 โดยเร่ิมต้ังแตรายการท่ี 1 เรียงจนถึงรายการท่ี 23 ในชองท่ี (1) 
  - ความตองการตอปคํานวณจากฐานรวมในชวง 12 เดือน (D) ในแตละรายการท่ีมี
ท้ังหมด 23 รายการ ท่ีทําการทดลอง ดังตารางท่ี 4.8 โดยเร่ิมต้ังแตรายการท่ี  1 เรียงจนถึงรายการที่ 
23 ในชองท่ี (2) 
  - ความใชจายในการถือครอง (H)  ในแตละ รายการท่ีมีท้ังหมด 23 รายการ ท่ีทําการ
ทดลอง ดังตารางท่ี 4.8 โดยเร่ิมต้ังแตรายการท่ี  1 เรียงจนถึงรายการท่ี 23 ในชองท่ี (4) 
  - ความใชจายในการส่ังซ้ือตอคร้ัง (P)  ในแตละ รายการที่มีท้ังหมด 23 รายการ  
เทากับ $7  
  - ฉะนั้น EOQ ท่ีคํานวณไดในแตละรายการ ท่ีมีท้ังหมด 23 รายการ ท่ีทําการทดลอง 
ดังตารางท่ี 4.8 โดยเร่ิมต้ังแตรายการท่ี 1 เรียงจนถึงรายการท่ี 23 ในชองท่ี (5) 
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ตารางที่ 4.8  ตารางคํานวณขนาดรุนสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ตั้งแตรายการที่ 1-23 
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  จากตารางท่ี 4.8 ท่ีแนบไวในภาคผนวก แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. โดยใช
ขนาดการส่ังซ้ือรุนการส่ังแบบ EOQ ท่ีมาจากขอมูลจริง ผลปรากฎออกมาวา ปริมาณของ EOQ นั้น
ต่ํากวา ปริมาณข้ันตํ่าของการสั่งตามกลองท่ีบริษัทผูขายกําหนดไวอีกดวย โดยในรายการท่ี 1 
จะตองส่ังอยางตํ่าเทากับ 1000 หนวย ผลการคํานวณแผนออกมาใหออกใบส่ังซ้ือกําหนดใหออก 
เทากับ 226 ช้ินเทานั้นเอง จึงจําเปนตองปดข้ึนใหปริมาณการส่ังซ้ือข้ันตํ่าใหเทากับปริมาณข้ันตํ่า
ของการส่ังตามกลองท่ีบริษัทผูขายกําหนด และในรายการถัดไปก็เปนลักษณะแบบเดียวกัน ซ่ึง
ลักษณะการณเชนนี้ นั้นหมายความวา คาใชจายในการสั่งซ้ือตํ่ามาก สามารกออกซ้ือไดทุกๆเดือน 
เม่ือเทียบกับตนทุนการเก็บสินคาคงคลัง แตในความเปนจริงในปจจุบัน มีชวงเวลานําลวงหนา
เทากับ 175 วัน และการมีการกําหนดปริมาณข้ันตํ่าท่ีผูขายกําหนดจุดส่ังซ้ือไวอีก ผลก็จะไดวัตถุดิบ
เขามาในปริมาณท่ีเพียงพอจริงกับจํานวณท่ีตองการในชวงของเดือนนั้นๆ ดังแสดงผลจากการ
คํานวณ MRP. ดังตารางท่ี 4.8 ท่ีแนบไวในภาคผนวก ไวเปนเปนตัวอยางในรายการท่ี 1-4 เทานั้น 
เพราะรายการอื่นๆ ผลท่ีออกมาก็เหมือนกันทุกรายการตั้งแต 1-23 
 4.5.4 ขนาดรุนการส่ังซ้ือแบบตนทุนรวมนอยที่สุด (Dynamic Lot Size Technique  : LTC)  
  วิธีตนทุนนอยท่ีสุด เปนเทคนิคการกําหนดขนาดรุนการส่ังแบบพลวัล (Dynamic Lot 
Size Technique : LTC) ซ่ึงคํานวณปริมาณการส่ังโดยการเปรียบเทียบคาใชจายในการส่ังกรณีส่ัง
ดวยขนาดรุนตางๆ หลังจากเลือกขนาดรุนการส่ังซ่ึงมีคาใชจายในการส่ังและการถือครองใกลเคียง
กันมากท่ีสุด 
 4.5.5 ขนาดรุนการส่ังซ้ือแบบตนทุนตอหนวยนอยท่ีสุด (Least Unit Cost : LUC) 
  วิธีตนทุนตอหนวยนอยท่ีสุด (Least Unit Cost : LUC) เปนเทคนิคการกําหนดขนาดรุน
การส่ังแบบพลวัล ( Dynamic Lot Sixe Technique) ท่ีรวมคาใชจายในการถือครองวัตถุดิบคงคลัง
และคาใชจายในการส่ังสําหรับขนาดรุนการส่ังแตละการทดลองเขาดวยกันแลวหารดวยจํานวณ
หนวยในแตละขนาดรุน หลังจากนั้นเลือกเอาขนาดรุนท่ีมีตนทุนตอหนวยนอยท่ีสุด 
 4.5.6 ขนาดรุนการส่ังซ้ือแบบ Silver –Meal (SM) 
   เทคนิคการกําหนกขนาดรุนแบบ Silver Meal เปนเทคนิคท่ีคอยขางไดรับความสนใจ 
เพราะวาเปนเทคนิคพยายามทําใหตนทุนวัตถุดิบคงคลังสะสม ตอชวงเวลาต่ําท่ีสุด สําหรับแตละ
ชวงเวลา คาเฉล่ียสะสมของคาใชจายในการเก็บรักษาบวกกับคาใชจายในการส่ังซ้ือจะถูกคํานวณ
ข้ึนมาและทันทีท่ีตนทุนเฉล่ียดังกลาวนี้มีคามากกวาตนทุนโดยเฉล่ียของชวงเวลากอนหนาขนาดรุน
ท่ีทดลองกําหนดขึ้นของชวงเวลากอนหนาก็จะถูกใชเปนขนาดรุนจริง การคํานวณจะไดแสดงดัง
ตารางท่ี 4.8 ท่ีมีคาตํ่าเหมือนกันกับ EOQ. 
 
 

DPU



80 
 

   - จํานวนคร้ังท่ีออกใบส่ังซ้ือ   =  251  คร้ัง 
   - คาใชจายท่ีเกิดจากการออกใบส่ังซ้ือ  =  251x7  = $1757. 
   - คาใชจายรวมสะสมท้ังหมด  = $281,119. 
   - จํานวนสินคาคงคลังปลายงวด ท่ีคาดวาจะเหลือ = 15,305 ช้ิน 
   - มูลคาสินคาคงคลังปลายงวด ท่ีคาดวาจะเหลือ  = $453,098  
 
4.6  สรุป เลือกนโยบายที่เหมาะสมท่ีสุดโดยเลือกจากนโยบายท่ีใหตนทุนการจัดการสินคาคงคลังท่ี
 ต่ําท่ีสุด 
 จากผลที่เปรียบเทียบมาท้ังหมด ตั้งแตวิธีการส่ังซ้ือแบบวิธี EOQ , Silver meal ,POQ 
,PPB , LUC และ LTC ในการหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมของ Lot sizing พบวา ตนทุนในการ
ส่ังซ้ือวัตถุดิบนั้นมีตนทุนการส่ังซ้ือท่ีนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  
อันเนื่องมาจาก ในปจจุบันบริษัทตัวอยางไดนําเอาระบบสารสนเทศ ERP. ท่ีเรียกวา ระบบ SAP. 
เขามาใชคูกับระบบ Online ของบริษัท ท้ังการออกใบส่ังซ้ืออัตโนมัติ การจัดสงใบส่ังซ้ือไปใหผูขาย
อัตโนมัติ และยังรวมถึงการกําหนดวันสงของท่ีผูขายตอบกลับเขามาในระบบ SAP. อัตโนมัติอีก
ดวย หลังจากท่ีระบบ MRP. ไดคํานวณเสร็จในวันอาทิตยนั้นๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา หากจะ
ลดตนทุนโดยรวมของสินคาคงคลังในปจจุบันลงแลว  ก็จะตองทําการส่ังทุกชวงเวลาตามท่ีคํานวณ
ไดในแตละแบบ แตเนื่องดวยการทําเชนนั้นในบริษัทตัวอยาง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองขออนุมัติ
ความเห็นชอบจากผูบริหาร ระดับสูงกอนและยังคงปนการแกไขระบบ SAP. ท่ีวางระบบไวใน
ปจจุบันท่ีมากเกินไปบวกกับคาใชจายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาอีก ทางผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการ
แกไข ปญหาของสินคาคงคลังท่ีมีมากในปจจุบันและเปนการลดวัตถุดิบท่ีขาดแคลนในปจจุบัน 
ดวยวิธีการของปจจุบันขนาดรุนการส่ังท่ีกลาวมาขางตนเปนการพิจารณากําหนดขนาดรุนการส่ัง
ภายใตเง่ือนไขหรือตามขนาดการส่ังแบบหลายเงื่อนไข เพ่ือใหครอบคลุมทุกเง่ือนไข และพิจารณา
ใหเขากับสถานการณจริง จึงจําเปนตองตัดสินใจส่ังใหระบบ MRP. ทําใหใกลเคียงกับระบบการ
ส่ังซ้ือในปจจุบันใหมากท่ีสุด โดยใชการกําหนดแบบ EOQ ท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงในท่ีนี้ในรายการท่ี 
1-4 กําหนด EOQ =11,000 ช้ินของแตละรายการและผูในขณะเดียวกันก็กําหนดใหผูขายสงมอบ
ตามจํานวณข้ันตํ่าหรือตามกลองดวย และใหผูขายสงมอบสินคาเขามาไดทุกๆ ชวงเวลาตามท่ี
คํานวณได ตามจํานวณท่ีตองการใชงานจริง ดังตัวอยางท่ีผูวิจัยไดทําการเสนอแนะและแสดงการ
คํานวณตามตาราง MRP. ดังตารางท่ี 4.9 (ซ่ึงคาใชการสงมอบสินคาในปจจุบันผูขายเปน
ผูรับผิดชอบเรื่องคาใชจายอยูแลว หากเปนกรณีเรงดวนจําเปนตองสงกอนกําหนด บริษัทตัวอยางก็
มีการรวมการสงมอบสินคาท่ีเยอะจํานวนไวเปนมาตฐานในแตละประเทศอยูแลว จีงไมมีคาใชจาย
ท่ีเพิ่มข้ึน) 
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 - จํานวนคร้ังท่ีออกใบส่ังซ้ือ   =  88  คร้ัง 
 - คาใชจายท่ีเกิดจากการออกใบส่ังซ้ือ  =  88x7  = $616. 
 - คาใชจายรวมสะสมท้ังหมด   = $69,855. 
 - จํานวนสินคาคงคลังปลายงวด ท่ีคาดวาจะเหลือ = 15,115 ช้ิน 
 - มูลคาสินคาคงคลังปลายงวด ท่ีคาดวาจะเหลือ   = $33,518. 
  เพราะฉะน้ัน หากนํารูปแบบการสั่งซ้ือแบบเสนอแนะนี้ไปใชแลว ก็จะสามารถลด
ตนทุน ไดดังตอไปนี้ 
 - สินคาคงคลังปลายงวดลงได เทากับ 15% เม่ือเทียบกับแบบปจจุบัน หรือเทากับ 
$184,524. คิดเปนเงินไทยบาท กับ 5,812,506 บาท 
 - คาใชจายรวมสะสมลงได เทากับ 31% เม่ือเทียบกับแบบปจจุบัน หรือเทากับ 
$153,079. คิดเปนเงินไทยบาท กับ 4,821,988 บาท 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงเปรียบเทียบตนทุนการส่ังซ้ือ ตนทุนการเก็บรักษาสะสม กอนและหลังการ
 ปรับปรุงของป 2554 
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ภาพท่ี 4.1  แผนภูมิภาพแสดงเปรียบเทียบตนทุนการส่ังซ้ือ ตนทุนการเก็บรักษาสะสม กอนและ
 หลังการปรับปรุง ของป 2554 
 

 
ภาพท่ี 4.2  แผนภูมิภาพแสดงเปรียบเทียบตนทุนการส่ังซ้ือ ตนทุนการเก็บรักษาสะสม กอนและ
 หลังการปรับปรุง ของป 2553-2554 
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บทที่ 5   
สรุปผลการการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการการศึกษา  
 ช้ินสวนวัตถุดิบประเภทอิเล็คทรอนิคส สําหรับการผลิตกลองวงจรปด ระบบเครือขาย 
เปนช้ินสวนท่ีมีความหลากหลาย มีคุณสมบัติเฉพาะงาน ขนาดช้ินสวนเปนช้ินสวนเล็กๆ ท่ีปะปน
กันไป แตสวนมากเปนอุปกรณท่ีมีหนาท่ีการใชงานท่ีเฉพาะตัว ในบางคร้ังไมสามารถนํามาใช 
งานแทนกันกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ในตลาดได และยังมีชวงเวลานําในการส่ังซ้ือท่ีแตกตางกันออกไป  
รวมท้ังใชเวลาในการรอคอยเปนเวลาคอยขางนาน และยังมีราคาของวัตถุดิบท่ีคอยขางแพงท่ีตอง
นําเขามาจากหลายๆ ประเทศ ดังนั้นการท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว จีงจําเปนจะตองมีการวางแผนความ
ตองการวัตถุดิบท่ีจะตองสอดคลองกัน เนื่องจากตนทุนการจัดเก็บเก็บสินคาท่ีแพงกวาปกติ ใน 
บางคร้ังยังคงมีอายุการใชงานท่ีกําหนดไว จึงจําเปนอยางมากที่ตองอาศัยความแมนยํา และการ
วางแผนท่ีมีประสิทธภาพ เพื่อใหเหมาะสมและลดตนทุนการจัดเก็บใหมากท่ีสุดดวย และเนื่องดวย
ระบบ SAP เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการคํานวณความตองการวัตถุดิบ หรือท่ีรียกวา MRP.  
เปนการจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิต โดยใชตารางการผลิตหลัก (MPS) เปนเปาหมายในการ
ขับเคล่ือนการวางแผนการส่ังวัตถุดิบตางๆ ทําให MRP. กลายเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนของ
ระบบการวางแผนและการควบคุมวัตถุดิบ ซ่ึงประเมินการถึงความเปนไปไดวาจะสามารถจัดหา
วัตถุดิบมาตอบสนองความตองการของตารางการผลิตและลดตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลังท่ี
เหมาะสมและตํ่าสุดไดหรือไม 
 จากการศึกษาโดยการอาศัยขอมูลทางทุติยภูมิ ของป 2553 และขอมูล ป 2554 ตั้งแต
เดือน มกราคม – ธันวาคม ท่ีเปนตารางความตองการจากลูกคาท้ังป และรายงานผลคาใชจายจาก
แผนกบัญชี รวมท้ังรายงานการเก็บสินคาจากแผนกสินคาคงคลัง โดยคัดเลือกช้ินสวนตัวอยางท่ีเปน 
Class A ท่ีมีมูลคาสินคาสูง จํานวน 23 รายการ เปนตัวอยางของการศึกษาของระบบ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา 
 1. จากการศึกษา พบวาปริมาณการส่ังซ้ือของผลิตภัณฑท่ีเลือกมาเปนกรณีศึกษาน้ี เปน
ผลิตภัณฑท่ีมีความตองการของลูกคาท่ีสมํ่าเสมอ คอยขางเทากันทุกเดือน หรือท่ีเรียกวาเปน Mass 
Production แตมันวัตถุดิบท่ีปลายงวดของป 2553 ท่ีคอยขางสูงจะเห็นวาในรายการท่ี 1-23 มีจํานวน
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ของคงคางในแผนกสินคาคงคลังมีมูลคา เทากับ $1,175,742. หรือเทากับ 37,035,873 บาท. และ
จํานวณสินคาคงคลังท่ีเหลือนี้เกินกวาจํานวณข้ันตํ่าตามกลองดวย 
 2. จากการวิเคราะหพบวา ตนทุนท่ีใชในการส่ังซ้ือวัตถุดิบคอยขางถูกมาก เนื่องจาก
บริษัทไดนําระบบสารสนเทศ ท่ีทันสมัยเขามาใชงานรวมกับระบบ Online ทางอิเล็คทรอนิคสตางๆ 
จึงคงเหลือแต ตนทุนการจัดเก็บสินคาท่ีสูงและจําเปนจะตองปรับปรุงอยางเรงดวน เนื่องดวย
จํานวนการส่ังซ้ือท่ีกําหนดไวในระบบ SAP. หรือท่ีเรียกวา EOQ ท่ีคอยขางใหญและชวงเวลานําท่ีมี
เวลานานถึง 175 วันนั้น พบวาในรายการท่ี 1 มีจํานวน EOQ ท่ีตองส่ังซ้ือและนําเขามาคร้ังเดียว 
เทากับ 11,000 ช้ิน ราคาตอช้ินเทากับ $38.90. และตองจายเงินในคร้ังเดียวเทากับ $427,900. หรือ
เทากับ 13,478,850 บาท แตตองเก็บวัตถุดิบไปประมาณ 5 เดือนจึงจะใชวัตถุดิบหมด และตองเก็บ
ช้ินสวนวัตถุดิบในจํานวนท่ีเกินกวาปริมาณการใชจริงกอนเวลาที่จะใชผลิตจริงคอนขางนาน  
 3. จากการวิเคราะหพบวา รูปแบบการส่ังซ้ือแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : LFL) ทาง
ทฤษฎี นั้นเปนแบบท่ีส่ังตามจํานวนสุทธิท่ีตองการจริง โดยท่ีไมมีการคํานวณจํานวนข้ันตํ่าท่ีผูขาย
กําหนดเขามาเกียวของในการคํานวณการสั่งซ้ือดวย และการส่ังซ้ือแบบแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  
: LFL) แบบรวม EOQ เขามาเกี่ยวของดวยของนโยบายท่ีบริษัทใชอยูในปจจุบันนั้น ก็พบวามี
จํานวนการเก็บวัตถุดิบท่ีเกินกวาปริมาณการใชงานจริงนานเกินไปเกินความจําเปนและรูปแบบ
ส่ังซ้ือแบบวิธี EOQ, Silver meal, POQ, PPB, LUC และ LTC ในการหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ี
เหมาะสมของ Lot sizing พบวา ตนทุนในการส่ังซ้ือวัตถุดิบนั้นมีตนทุนการส่ังซ้ือท่ีนอยมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกับตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  สามารถส่ังซ้ือไดทุกชวงเวลา 
 4. จากการวิเคราะหพบวา รูบแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบริษัทกรณีศึกษาน้ัน จําเปนตอง
ใชรูปแบบท่ีท่ีประยุกตใชภายใตเง่ือนไขตางๆท่ีครอบคลุมความตองการของลูกคาเพื่อปองกันการ
ขาดแคลนวัตถุดิบและลดตนทุนการเก็บรักษาวัตถุดิบเกินความเปนจริงดวยแลว ดังนั้นรูปแบบท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับบริษัทกรณีศึกษาก็คือ การส่ังซ้ือแบบแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : LFL) 
แบบรวม EOQ และสามารถส่ังซ้ือไดทุกชวงเวลาและยังตองมีขอตกลงกับทางผูขายใหสงมอบ
สินคาตามจํานวนท่ีใชของจริงในชวงเวลานั้นๆ ดวยจึงไดรับประโยชนสูงสุด 
 
5.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย คือระบบวางแผนและควบคุมพัสดุท่ีมีความเขาใจยิ่งข้ึน 
รวมท้ังมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิม ซ่ึงพิสูจนดวยการเปรียบเทียบจากแบบการส่ังซ้ือแบบรุน Lot 
Sizing ตางๆ ท่ีเหมาะสมกับบริษัทกรณีศึกษา และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงได  
รวมถึงเวลาที่ใชในการดําเนินการจัดซ้ือ และยังรวมถึงตนทุนวัตถุดิบปลายงวดท่ีลดลงได 15% ได
จริงอีกดวย 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงปริมาณความตองการวัตถุดิบ ท่ีใชรูปแบบการ
ส่ังซ้ือแบบการส่ังซ้ือแบบ Lot sizing รูปแบบตางๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเกิดมี
แนวทางในการแกไขปญหา รวมท้ังการพัฒนา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรตอไปนั้น จะตอง
ทําอยางไร จากการศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1. ในชวงท่ีมีการศึกษาน้ี ทางบริษัทกรณีศึกษาไดใหความสําคัญอยางมากกับสินคาคง
คลังท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมุงเนนและใหความสําคัญในเร่ืองของลดจํานวนการสงมอบวัตถุดิบของผูขายได
เปนอยางดี และรวมถึงไดมีการปรับปรุง Report ท่ีผูขายจะตองสงสินคาใหไดจํานวนท่ีตองการ หาก
เปรียบเทียบกับชวงอ่ินแลว ในบางคร้ังการตัดสินใจการแกปญหาก็จะชาลงไปดวย 
 2. เนื่องดวยขนาด จํานวนข้ันตํ่าท่ีผูขายกําหนดไวใหญเกินไป จึงควรมองหาผูขายราย
ใหมท่ีมีจํานวนขั้นตํ่าท่ีนอยกวานี้ จะไดมีคูแขงในการแขงขันท่ีนอยลง รวมท้ังชวงเวลานําอาจลดลง
ดวย หากช้ินสวนนี้ มีช้ิท่ัวไปในตลาด ดวยเหตุผลท่ีวา ในปจจุบันกลองวงจรปด ระบบเครือขาย 
เปนท่ีนิยมอยางแพรหลายท้ังในและนอกประเทศ 
 3. เนื่องดวยช้ินสวนวัตถุดิบชนิดนี้ท่ีใชผลิตกลองวงจรปด ระบบเครือขายท่ีใชกัน
แพรหลายและมีราคาท่ีแพง ควรจะพิจารณานําไปทําขอตกลงกับผูขายใหเก็บวัตถุดิบไวท่ีผูขาย หรือ
ท่ีเรียกวา Safety Stock โดยท่ีผูขายเปนผูบริหารสินคาคงคลังเอง  
 4. เนื่องจากการศึกษาพบวา MRP. ยุคใหมเปนระบบ MRP. ทํางานบนซอฟตแวรท่ี
เรียกวา ERP. และท่ีโรงงานตัวอยางไดนําเอาระบบ ERP ท่ีเรียกวา SAP. ซ่ึงเปนระบบท่ีใชกันอยาง
แพรหลาย และดวยประสิทธิภาพที่ทรงพลังของซอฟตแวรสําเร็จรูปดังกลาวชุดนี้ ก็จําเปนท่ีจะตอง
การ การวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุด ในการบริหารจัดการสินคาคงคลังท่ีแตกตางกัน
ออกไปในแตภาคธุรกิจ กอนท่ีกําหนดลงไปในระบบ MRP. เพื่อปฎิบัติงานจริง และยังจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  ทุกแผนกท่ีเกี่ยวของในการปอนขอมูลใหไดทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด หากแผนกตางๆ เหลานี้ไดเห็นถึงศักยภาพของระบบฐานขอมูลรวมกันทุกฝาย
ท้ังบริษัทแลว ระบบก็จะทําการวิเคราะหและผลท่ีออกมาก็มีขีดความสามารถในการจําลอง
สถานการณออกมาเสมือนจริง ทําใหสามารถประเมินถึงทางเลือกในการตัดสินใจท่ีมีคุณคาและ
เหมาะสมที่สุดในการตอบสนองตอสถานการณตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกสถานการณ แตอยางไร 
ก็ตาม การวางแผนความตองการวัตถุดิบท่ีอาศัยระบบ MRP. ในการบริการจัดการวัตถุดิบ หากจะมี
การเปล่ียนแปลงนโยบาย ก็จําเปนตองทําการวิเคราะหทดลองและจําลองสถานการณกอนการ
ปรับเปล่ียน ไมควรมีการเปล่ียนแปลงบอย 
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ตารางที่ 4.6  ตาราง MRP. เแสดงการคํานวณรูปแบบโครงรางทางทฤษฎีของการสั่งซื้อแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : LFL) ตามขอมูลจริงของบริษัทตัวอยาง 
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ตารางที่ 4.6  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.6  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.6  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. เแสดงการคํานวณรูปแบบการสั่งซื้อแบบรุนตอรุน (Lot for Lot  : LFL)แบบมีเงื่อนไข โดยใชปริมาณสั่งซื้อที่ EOQ วิธีปจจุบันที่
บริษัทตัวอยางใชอยูในระบบ SAP.  
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.7  ตาราง MRP. (ตอ) 
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ตารางที่ 4.8  ตารางคํานวณขนาดรุนสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ตั้งแตรายการที่ 1-23 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. โดยใชขนาดการสั่งซื้อรุนการสั่งแบบ EOQ ที่คํานวณไดมาประยุกตใชกับจํานวนขั้นต่ําตามกลอง 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP.(ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. โดยใชขนาดการสั่งซื้อรุนแบบหลายเงื่อนไข เพื่อใหครอบคลุมทุกเงื่อนไขในปจจุบัน ที่ผูวิจัยเสนอแนะ  
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 

 
 

120 

DPU



 

จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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จากตารางที่ 4.9 แสดงตารางการคํานวณจาก MRP. (ตอ) 
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 ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล    กฤษณา  ไชยศิลป 
ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็คทรอนิคส 
     สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ผูจัดการฝายวางแผนความตองการวัตถุดิบ 
     บริษัท เอส วี ไอ (มหาชน) จํากัด 
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