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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเร่ืองการลดตนทุนสินคาคลังคลังสายพาน ของโรงงานผลิตไมอัด บริษัท แอด
วานซ ไฟเบอร จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนสินคาคลังกลุมอะไหลสายพาน และหาวิธีจัด
กลุมมูลคาสายพานใหมีประสิทธิภาพ โดยในการวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลจากแผนกสโตร จากน้ัน
จึงทําการจัดกลุมโดยใชทฤษฏี ABC เพื่อแยกความสําคัญของสายพาน และใชทฤษฏี Min-Max เพื่อ
ปรับใหเหมาะสมกับการเบิกใชงานจริง เพื่อควบคุมการเบิกสายพานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากการศึกษากระบวนการทํางาน พบวาการนําทฤษฏี ABC และ Min-Max มาใช ทําให
สามารถแยกกลุมสายพานท่ีมีความสําคัญออกมาได และสามารถลดตนทุนสินคาคงคลังอะไหล
สายพานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตนทุนรวม จากเดิม 1,101,303 บาท ลดเหลือ 918,302 บาท คิด
เปนรอยละ 20 ของมูลคารวมท้ังหมด 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to reduce the inventory costs by using the belt 
information of Advance Fiber Co., Ltd. as a case study. The researcher will learn how to separate 
the belt part and solving the problems about Minimum and Maximum of services. The 
information is brought from the store and using the ABC to analysis and Pareto theories to 
separate the main of belt then using the Minimum - Maximum theory to control the belt part and 
efficiently 
 The study of research was found that the ABC Analysis theory and Minimum-
Maximum theory can separate and dedicate the part of the belt more effectively for the machine. 
It can reduce the cost of belt part warehouse from 1,101,303 baht to reducing 918,302 baht or 20 
percent cost reducing. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบัน ในโลกการแขงขันทางธุรกิจ องคกรสวนใหญ มีความสนใจ และต่ืนตอกะแส
โลกาภิวัฒนมากข้ึน จึงสงผลใหในแตละองคกร ท่ีตองมีการเผชิญหนากับแรงกดดันในการแขงขัน
นํากลยุทธตางๆ มาใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลยุทธ ใน
หลายๆ องคกรใหความสําคัญ และถูกกลาวถึงเปนประเด็นแรกๆ คือ แนวคิดดานการจัดการสินคา
คงคลัง เชน การลดปริมาณสินคาคงคลัง เนื่องจากหากมีปริมาณสินคาคงคลังมาก จะทําใหตนทุน
ในการดําเนินการสูงมากข้ึน อาจทําใหการแขงขันทางธุรกิจไมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากกรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ ไฟเบอร จํากัด ไดรับการจัดต้ังข้ึนตั้งแตป 2006 กับ
ธุรกิจผูผลิตแผนไมอัด ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายความมุงม่ันตอการผลิตสินคาท่ีคงคุณภาพที่ดี
ท่ีสุดและมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดภายใตตนทุนท่ีต่ําท่ีสุดเทาท่ีทางบริษัทฯสามารถทําได ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษา การลดตนทุนสินคาคงคลังของ บริษัท แอดวานซ ไฟเบอร 
จํากัด ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเฉพาะในสวนของสินคาคงคลัง ประเภทวัสดุซอมบํารุง สายพาน
เคร่ืองจักร ปริมาณสินคาคงคลัง (Inventory) ในจํานวน 30 รายการ ซ่ึงมีมูลคาท้ังส้ิน 1,101,303.00 
บาท  ท่ีมีการควบคุมดูแลสินคาคงคลังใชวิ ธีแบบกําหนดปริมาณตํ่าสุด-สูงสุด  (Minimum-
Maximum) ตามคําแนะนําของผูผลิตเคร่ืองจักร และการประมาณการณของผูใชงาน ทําใหปริมาณ
สินคาคงคลังบางรายการมีมากเกินความจําเปนในการงาน จึงทําใหมูลคาสินคาคงคลังสูงข้ึนเร่ือยๆ 
 การควบคุมและการจัดการปริมาณสินคาคงคลัง จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปน
วิธีการท่ีสนับสนุนกระบวนการผลิตของบริษัท เพ่ือปองกันไมใหเกิดการสูญเสีย จาการขาดสินคา
คงคลังท่ีตองการใชในการซอมบํารุง ซ่ึงถือวามีความจําเปนมาก เพราะถาหากวาไมสามารถเบิกจาย
อะไหลใหแกผูใชงานได ก็จะสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต ทําใหไมสามารถสงมอบผลิตภัณฑ
แกลูกคาตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดได แตในทางตรงกันขาม หากมีการจัดเก็บสินคาคงคลังใน
ปริมาณมากเกินความจําเปนในการใชงาน จะทําใหเกิดความเสียโอกาสในดานเงินทุนท่ีตองใชไป
ในการจัดเก็บสินคาคงคลังท่ีมากเกินความตองการ รวมถึงการเกิดความสูญเสียเนื่องจากสินคา 
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คงคลังท่ีถูกจัดเก็บไวเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด (Dead Stock) ซ่ึงจะทําใหคุณภาพของสายพาน
อาจจะเส่ือม เม่ือมีการเก็บ stock ไวเปนเวลานานเกินไป และทําใหเกิดตนทุนท่ีสูงโดยไมจําเปน 
 จากขอมูลดังกลาว จะสงผลตอตนทุนและเพิ่มคาใชจายในการลงทุนรวมท้ังมีคาใชจาย
ในการดูแลรักษา ซ่ึงวิธีการจัดการสินคาคงคลังดังท่ีกลาวมานี้อาจไมไดถูกใหความสําคัญ จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณา เพื่อศึกษาวิธีในการควบคุม และวางแผนการจัดการสินคาคง
คลังใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เพื่อหาวิธีการควบคุม
ปริมาณสินคาคงคลังใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถที่จะเปนแนวทางในการลดตนทุนสินคา
คงคลังได 

 
1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1.  เพื่อใชหลักการวิเคราะหดวยวิธี ABC ในการบริหารจัดการปริมาณสินคาคงคลัง และ
สามารถลดตนทุนสินคาคงคลังประเภทวัสดุคงคลัง สายพานเครื่องจักร และสอดคลองกับแผนงาน
การซอมบํารุงเคร่ืองจักร 
 2. เพื่อปรับปรุงปริมาณตํ่าสุด-สูงสุด (Minimum-Maximum) ของวัสดุคงคลัง ซ่ึงจะทําให
ตนทุนในการจัดเก็บลดลง 

 
1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเฉพาะ การจัดการการควบคุมวัสดุคงคลังอะไหลเคร่ืองจักร 
ประเภทวัสดุซอมบํารุง สายพานเคร่ืองจักรของ บริษัท แอดวานซ ไฟเบอร จํากัด 
 2.  ศึกษาและวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อลดตนในการจัดการ
วัสดุคงคลัง 
  2.1  ใชหลักการวิเคราะหดวยวิธี ABC ในการจัดการสินคาคงคลัง 
  2.2  การจัดการปริมาณตํ่าสุด - สูงสุด (Minimum-Maximum) ของวัสดุคงคลัง 
 3. การจัดการสินคาคงคลังอะไหลเคร่ืองจักรประเภทวัสดุซอมบํารุง สายพานเคร่ืองจักร นี้ตอง
มีสอดคลองกับแผนการซอมบํารุงเคร่ืองจักร 
 4. ในการทําสารนิพนธฉบับนี้จะอางอิงขอมูลในชวงป 2007 - ป 2013 
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1.4  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1.  ทําการศึกษาและเก็บขอมูลตนทุนท่ีเกิดข้ึนและปริมาณวัสดุคงคลังท่ีเกิดของ บริษัท แอด
วานซ ไฟเบอร จํากัด 
 2.  แบงกลุมวัสดุ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ ABC เพื่อใชจัดแบงประเภทสินคาคงคลัง
ออกเปน 3 กลุม 
 A - 15-20% ของรายการ มีมูลคา 80% ของมูลคาวัสดุท่ีจัดเก็บท้ังหมด 
 B - 25-30% ของรายการ มีมูลคา 15% ของมูลคาวัสดุท่ีจัดเก็บท้ังหมด 
 C - 50-60% ของรายการ มีมูลคา 5% ของมูลคาวัสดุท่ีจัดเก็บท้ังหมด 
 ทําการกําหนดขอมูลในการจัดเก็บวัสดุคงคลัง 
 ปริมาณวัสดุคงคลังตํ่าสุด (Minimum) 
 ปริมาณวัสดุคงคลังสูงสุด (Maximum) 
 3. วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับพัสดุคงคลังของ บริษัท แอดวานซ ไฟเบอร จํากัด พรอมท้ัง
กําหนดแนวทางแกไขและรูปแบบการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 4.  หางานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 5.  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  สามารถลดตนทุนสินคาคงคลังได 
 2.  ทําใหไดวิธีการจัดการปริมาณสินคาคงคลังในปริมาณท่ีเหมาะสมและสามารถซอมบํารุง
เคร่ืองจักรไดตามแผนท่ีกําหนดโดยท่ีอะไหลไมขาดมือ 
 3.  ทําใหทราบปริมาณตํ่าสุด-สูงสุด ในการจัดเก็บท่ีเหมาะสมตอความตองการที่แทจริง 
 4.  เพื่อเปนแนวทางของการบริหารสินคาคงคลังประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะสรางความไดเปรียบ
ในเชิงธุรกิจ และอาจกอใหเกิดกําไรสูงสุดจากการบริหารจัดการได 
 5.  สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปประยุกตใชกับโรงงานประเภทอ่ืนๆ ได  
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเร่ือง กรณีศึกษาสินคาคงคลังอะไหลสายพานเคร่ืองจักรของบริษัท แอดวานซ 
ไฟเบอร จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือชวยลดปญหาในเร่ืองของ 
สินคาคงคลังสายพานเคร่ืองจักร ท่ีมีปริมาณมากเกินตอการนําไปใชจริงของ บริษัท แอดวานซ  
ไฟเบอร จํากัด เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 2.1 ความหมายและความสําคัญของสินคาคงคลัง 
 2.2 คํานิยายของสินคาคงคลังและคํานิยายของการจัดการสินคาคงคลัง 
 2.3 วัตถุประสงคของการจัดการสินคาคงคลัง 
 2.4  หนาท่ี หรือประโยชนของสินคาคงคลัง 
 2.5  แนวคิดโครงสรางของระบบสินคาคงคลัง  
 2.6  ทฤษฏี ตนทุนคาใชจายของการจัดการสินคาคงคลัง 
 2.7  ทฤษฎีเกี่ยวกับจําแนกอะไหลตามระบบ ABC Classification 
 2.8  ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการในการกําหนดปริมาณตํ่าสุด - สูงสุด (Minimum-Maximum) 
 2.9  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ความหมายและความสําคัญของสินคาคงคลัง 
 สินคาคงคลัง หมายถึง ปริมาณ หรือมูลคาของส่ิงของและสินคาท่ีธุรกิจเก็บรักษาไวเพื่อ
ใชประโยชนในเวลาท่ีตองการ ซ่ึงอาจเปนการใชประโยชนโดยนําไปเปนสวนประกอบในการผลิต 
หรือนําไปจําหนายใหแกลูกคา หรืออ่ืนๆ ก็ได นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันในแตละธุรกิจ โดย
บางธุรกิจอาจตองการเก็บรักษาไวในปริมาณมากๆ เพื่อใหเพียงพอตอการตอบสนองความตองการ
ตลอดเวลา ขณะท่ีบางธุรกิจอาจตองการเก็บรักษาในปริมาณนอยๆ เพื่อลดคาใชจายจากการมีสินคา
คงคลังใหนอยท่ีสุด การตัดสินใจในสินคาคงคลังโดยท่ัวไปจึงมักพิจารณาความเหมาะสมระหวาง
ความสามารถในการตอบสนองความตองการกับคาใชจายจากการมีสินคาคงคลังซ่ึงมีความสัมพันธ
กันในทางตรงกันขามและไมวาสินคาคงคลังจะมีปริมาณมากหรือนอย สินคาคงคลังก็จัดเปน
สินทรัพยหมุนเวียนรายการหนึ่งในงบดุลของธุรกิจท่ีตองคุมคาตอการลงทุน 
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สินคาคงคลัง (Inventory) เปนสินทรัพยหมุนเวียนชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญ และเสีย
คาใชจายในการบริหารการจัดการในหลายบริษัท เงินลงทุนในสินคาคงคลังบางบริษัทอาจสูงถึง 
40% ของเงินลงทุนในสินทรัพยรวม ซ่ึงในระดับผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
สินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ โดยพยามลดจํานวนสินคาคงคลังลง ซ่ึงจะทําใหคาใชจายลดลง
แตหากลดจํานวนสินคาคงคลังท่ีมากเกินไป อาจทําใหสินคาคงคลังขาดมือได ดังนั้นธุรกิจจึง
จําเปนตองควบคุมสินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม กลาวคือ การวางแผนควบคุมสินคาคง
คลังใหอยูในระดับท่ีทําใหคาใชจายรวมต่ําท่ีสุด 

 
2.2  คํานิยามของสินคาคงคลังและการจัดการสินคาคงคลัง  
 สินคาคงคลัง (Inventory) คือ รายการพัสดุท่ีจัดเก็บโดย แบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
 ประเภทของอะไหลของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
 วัสดุส้ินเปลือง 
 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
 สุปญญา ไชยชาญ (2549) อธิบายวาสินคาคงคลัง (Inventory) ถือเปนสวนประกอบทาง
ตนทุนของบริษัท ท่ีสูงท่ีสุด การจัดการซ้ือเพื่อนํามาเก็บเปนสินคาคงคลัง มีขอควรคํานึงอยูหลาย
ประการ นอกจากจะสงผลกระทบตอกําไรจากการประกอบการโดยตรงแลว ยังเปนการตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคาในดานเวลาดวย ซ่ึงความตองการของลูกคา ในปจจุบันอยูในรูปแบบสินคา
ท่ีลูกคาตองการ (Customized Product) กลาวคือ ลูกคาสามารถพึงเลือกได มีความสะดวกรวดเร็ว  
และทันสมัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด ฉะนั้นการจัดการสินคาคงคลังจึงมีความสําคัญตอธุรกิจเปน
อยางมาก การจัดการสินคาเพื่อเก็บไวขาย หรือการจัดซ้ือวัตถุดิบเพื่อรอเขาสูระบบการผลิตสินคา
ดังกลาว จัดเปนสินคาคงคลัง (Inventory) ซ่ึงจะตองมีการจัดการอยางดี เพื่อใหเกิดตนทุนท่ีประหยัด
หรือตํ่าท่ีสุด เพราะกําไร = ยอดขาย – ตนทุน ยิ่งตนทุนตํ่าเทาไร กําไรยิ่งมากข้ึน โดยเปนสัดสวน
ผกผันกัน ซ่ึงมีผูตั้งทฤษฎีและตัวแบบใหยึดถือเปนแนวทางปฎิบัติอยู 
 ประเภทของสินคาคงคลัง 
 1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือ ส่ิงของหรือช้ินสวนท่ีซ้ือมาเพื่อใชในการผลิต จะรวม
ทุกอยางท่ีถูกส่ังซ้ือ และวัตถุดิบทางตรง จะกลายเปนผลิตภัณฑข้ันสุดทาย (End Product) สินคาคง
คลังประเภทนี้จะมีมูลคาเพิ่มข้ึนเม่ือไหลผานไปในกระบวนการประกอบยอย 
 2. สินคาท่ีอยูในระหวางการผลิต (Work in Process) คือช้ินงานท่ีอยูในข้ันตอนการ
ผลิตหรือรอคอยท่ีจะผลิตในข้ันตอนตอไป โดยยังผานกระบวนการผลิตไมครบทุกข้ันตอน 
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 3. วัสดุซอมบํารุง (Spare parts) คือ ช้ินสวนหรืออะไหลของเคร่ืองจักรท่ีสํารองไวเผ่ือ
เปล่ียน เม่ือช้ินสวนเดิมเสียหายหรือหมดอายุการใชงาน 
 4. สินคาสําเร็จรูป (Finish Goods) คือ ผลผลิตท่ีผานทุกกระบวนการผลิต ครบถวน
พรอมท่ีจะนําไปขายใหลูกคาได 
 ถาหากไมมีสินคาคงคลังการผลิตอาจจะไมราบร่ืน โดยท่ัวไปฝายขายคอนขางพอใจ
หากมีสินคาคงคลังจํานวนมากๆ เพราะใหความรูสึกม่ันใจวาอยางไรก็มีสินคาใหพอขาย แตหนาท่ี
ของสินคาคงคลังคือ รักษาความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด 
(Economy of Scale) เพราะการสั่งซ้ือจํานวนมากๆ เปนการลดตนทุน 
 นิยามของการจัดการสินคาคงคลัง 
 คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2550) เปนการจัดการสินคาคงคลังเพ่ือใหมีวัสดุและสินคา
รองรับงานผลิตและการตลาด ท้ังการบริการลูกคาท่ีดีและมีตนทุนสินคาคงคลังรวมท่ีอยูในระดับ
ต่ําสุดสามารถทําไดหลายวิธีการข้ึนอยูกับลักษณะของความตองการสินคา ทรัพยากรขององคกร
การผลิตสินคาประกอบเขาดวยกัน นอกจากนั้นความกาวหนาของเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารและ
คอมพิวเตอรยังชวยใหการสรางระบบการจัดการสินคาคงคลังมีความหลากหลายมากข้ึน ทําให
ผูบริหารสามารถเลือกใชระบบท่ีเหมาะสมกับกิการของตนไดมากข้ึน 
 
2.3  วัตถุประสงคของการจัดการสินคาคงคลัง 
 การจัดการสินคาคงคลังมีวัตถุประสงคอยู 2 ขอ คือ 
 1.  สามารถมีสินคาคงคลังไวบริการลูกคาในปริมาณท่ีเพียงพอ และทันตอความ
ตองการของลูกคาเสมอ เพื่อสรางยอดขาย และรักษาสวนแบงตลาดไว 
 2.  สามารถลดระดับการลงทุนในสินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อทําให
ตนทุนการผลิตตํ่าลง ซ่ึงการมีสินคาคงคลังท่ีเหมาะสมกอใหเกิดประโยชน คือ 
  2.1  เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาดของสินคาคงคลัง 
  2.2  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน  
  2.3  เพื่อใหเกิดความชํานาญเฉพาะทางในการผลิต 
  2.4  เพื่อปองกันความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  2.5  เพื่อเปนกันชนไมใหเกิดปญหาวิกฤต 
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2.4  หนาท่ี หรือประโยชนของสินคาคงคลัง 
 สินคาคงคลังเกิดข้ึน หรือมีข้ึนเนื่องมาจากความไมพอดี ซ่ึงอาจเปนความไมพอดี
ระหวางปริมาณผลิตและปริมาณความตองการของตลาด ความไมพอดีกัน หรือไมเทากันของอัตรา
การผลิตไดแตละข้ันตอน ความไมพอดีกันของชวงเวลาท่ีตองการวัตถุดิบและชวงเวลาที่ผูขายสงจะ
สามารถจัดสงใหได ความไมพอดีเหลานี้ลวนแลวแตทําใหเกิดสินคาคงคลังท้ังส้ิน สินคาคงคลังจึง
ทําหนาท่ีเหมือนกับเปนกันชน หรือเปนตัวดูดซับความไมพอดีท้ังหลายใหบรรเทาเบาบางลง เชน 
การเก็บวัตถุดิบไวเปนสินคาคงคลัง จะเปนตัวดูดซับความตองการในการใชวัตถุดิบในขณะท่ีผูขาย 
(Suppliers) ยังไมนําของมาสงใหม หรือเปนกันชนไมทําใหบริษัทตองเดือดรอนถาผูขายไมนําของ
มาสงตามเวลา เปนตน 
 ถาจะแบงประเภทของสินคาคงคลังตามหนาท่ี หรือประโยชนของมัน เราอาจแบง
สินคาไดเปน 4 ประเภท คือ 
 2.4.1 สินคาคงคลังท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการส่ังสินคาเปนล็อต (Lot-size stock) โดยทั่วไปกิจการ
ตางๆ มักส่ังซ้ือสินคาเปนล็อต กลาวคือ ส่ังเปนจํานวนมากกวา 1 ช้ินตอคร้ัง ซ่ึงอาจหมายถึง การ
ส่ังซ้ือคร้ังละเปนรอยๆ หรือเปนพันๆ ช้ินก็ได เหตุผลท่ีตองส่ังซ้ือคร้ังละมากๆ ก็เนื่องมาจาก
คาใชจายคงที่ท่ีตองเสียไปตอคร้ังไมวาจะส่ังคร้ังละกี่ช้ินก็ตาม เชน คาขนสงซ่ึงอาจตองเสียคา
โทรศัพท คาจัดทําใบส่ังซ้ือ คาขนสง เชน คาเชารถ คาน้ํามัน ซ่ึงจะส่ังของเต็มคันรถ หรือคร่ึงคัน 
ก็เสียคาใชจายเทากัน ในกรณีผูขายเปนผูจัดสงผูขายก็มักบังคับวา ตองส่ังไมนอยกวาจํานวนหนึ่งจึง
จะจัดสงให หรือในกรณีส่ังผลิต การส่ังผลิตคร้ังละมากๆ ยอมทําใหคาใชจายเตรียมการเฉลี่ยตอ
หนวยตํ่าลง การส่ังสินคาเปนล็อตเชนนี้มักมีจํานวนมากกวาความตองการที่เกิดข้ึนในวันท่ีสินคา
มาถึง ดังนั้น จึงจําเปนอยูเองที่ตองมีสินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือก็จะถูกนําไปเก็บรักษาไวเปน
สินคาคงคลังตอไป 
 2.4.2 สต็อคสํารอง (Safety stock) เม่ือความตองการสินคาในตลาดมีมากกวาปกติ หรือมี
มากกวาท่ีคาด หรือกวาท่ีพยากรณสินคาท่ีมีอยูในรูปของสินคาคงคลังก็อาจหมดลงเร็วกวาท่ีสินคา
ล็อตใหมมาถึง เพ่ือปองกันไมใหสินคาคงคลังรายการท่ีมีความสําคัญตองขาดสต็อค กิจการสวน
ใหญจะมีสต็อคสํารอง หรือ Safety stock ไวเผ่ือเหนียว สต็อคสํารองนี้เปนสินคาคงคลังท่ีเพ่ิมข้ึน
จากระดับปกติ หรือเพิ่มข้ึนจาก Lot-size stock เพื่อรับมือกับความตองการที่คาดเพ่ิมมากกวาท่ีคาด
ไว 
 2.4.3  สินคาคงคลังท่ีมีไวสําหรับเหตุการณท่ีคาดไวลวงหนา (Anticipation stock) ในขณะ
สินคาสํารองมีไวเพื่อรับมือกับเหตุการณท่ีคาดไมถึง Anticipation stock มีไวสําหรับเหตุการณท่ี
คาดไวลวงหนา เชน สินคาท่ีมีความตองการในลักษณะท่ีเปนฤดูกาล หรือเตรียมไวในกรณีท่ีมี
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การสไตรคเกิดข้ึนจนตองปดโรงงานช่ัวคราว หรือในกรณีของการเก็งกําไร เชน ทราบลวงหนาวา
ราคาสินคาจะข้ึนก็อาจทําการกักตุนสินคาไวเพื่อไดกําไรในอนาคต 
 2.5.4  สินคาคงคลังระหวางทาง (Pipe-line inventory) สินคาระหวางทาง หมายถึง สินคาท่ีอยู
ระหวางการขนสง ไมวาจะเปนสินคาท่ีอยูระหวางการขนสงจากคลังสินคาหนึ่งไปยังคลังสินคาอีก
แหงหนึ่ง หรือในกรณีขนสินคาจากโรงงานไปยังคลังสินคา สินคาประเภทนี้ถือเปนสินคาระหวาง
ทาง (Pipe-line inventory) เนื่องจากถึงแมจะถูกนําออกไปแลวก็ยังไมไดใชประโยชนตามท่ีตั้งใจไว 

 
2.5  แนวคิดโครงสรางของระบบสินคาคงคลัง 
 โครงสรางหลักของสินคาคงคลังสามารถแบงเปน 4 ประการ คือ 
 1. ระดับสินคาคงคลัง (Inventory Level) คือ ขนาดของสินคาคงคลังท่ีมีอยู 
 2. อุปสงค (Demand) คือ ความตองการของสินคาท่ีอาจมีความแนนอนหรือไมแนนอน 
 3. การส่ังซ้ือสินคา (Reordering) เม่ือระดับสินคาคงคลังลดลงจนถึงระดับเทากับหรือ
ต่ํากวาจุดส่ังซ้ือ หรือจุดตํ่าสุดของสินคาคงคลัง (Reorder point) จะมีการส่ังซ้ือสินคาเพื่อทําให
ระดับสินคาคงคลังอยูในระดับท่ีตองการ 
 4. การขาดแคลนสินคา (Shortage หรือ Stock Out) คือ การที่สินคาคงคลังไมเพียงพอ
กับความตอง ซ่ึงอาจเกิดจากอุปกรณหรือชวงเวลานําไมแนนอน 
 
2.6  ทฤษฏี ตนทุนคาใชจายของการจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Cost) 
 ตนทุนคาใชจายของการจัดการสินคาคงคลังประกอบไปดวย 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. ตนทุนของสินคาคงคลัง (Inventory Cost) เปนมูลคาของสินคาคงคลังท้ังหมดหรือ
ผลคูณระหวางปริมาณสินคาคงคลังกับตนทุนตอหนวยของสินคาคงคลัง 
 2.  ตนทุนคาใชจายในการสั่งซ้ือ (Cost of Ordering) เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหได
สินคาคงคลังมาเก็บไว เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการส่ังซ้ือหรือผลิต ไดแก คาใชจายในการ
ส่ังซ้ือ คาขนสงสินคาเขา คาภาษี คาใชจายของสํานักงานจัดซ้ือ ฯลฯ คาใชจายประเภทนี้จะเกิดข้ึน
เม่ือมีการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตเทานั้น และถือเปนคาใชจายคงท่ีตอคําส่ังซ้ือ ดังนั้น การส่ังซ้ือหรือส่ัง
ผลิตท่ีมีปริมาณคร้ังละมากๆ จะทําใหประหยัดคาใชจายรวมในการสั่งซ้ือ เนื่องจากจํานวนการ
ส่ังซ้ือนอยลง 
 3. ตนทุนคาใชจายในการรักษาสินคาคงคลัง  (Cost of Carrying Inventory) เปน
คาใชจายเนื่องจากการเก็บรักษาสินคาคงคลัง แบงออกเปน 3 ประเภท 

DPU



9 

  3.1  คาเก็บรักษา (Storage Cost) ไดแก คาเชา คาเส่ือมราคา คาภาษี คาสาธารณูปโภค 
คาซอมบํารุงคลังสินคา เปนตน 
  3.2  คาความเส่ียง (Risk Cost) ไดแก คาสินคาเสียหายหรือชํารุด คาประกันภัยสินคา 
เปนตน 
  3.3  คาของทุน (Capital Cost) ไดแก คาดอกเบ้ียหรือคาเสียโอกาสของเงินลงทุนใน
สินคาคงคลัง และคลังสินคา เปนตน คาใชจายประเภทน้ี สวนใหญเปนคาใชจายผันแปร ซ่ึงผันแปร
ไปตามปริมาณสินคาคงคลังท่ีเก็บรักษา ดังนั้น การส่ังซ้ือทีละมาก ๆ แมวาจะประหยัดคาใชจายใน
การส่ังซ้ือ แตจํานวนสินคาคงคลังท่ีเก็บรักษามีจํานวนมาก ทําใหเสียคาใชจายในการเก็บรักษา
สินคาคงคลังจํานวนมาก 
 4.  ตนทุนของสินคาคงคลังเพื่อความปลอดภัย (Cost of Safety Stock) เปนคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนเนื่องจากการมีสินคาคงคลังข้ันตํ่า หรือสินคาคงคลังเพื่อความปลอดภัย สินคาคงคลังเพ่ือ
ความปลอดภัยเปนจํานวนสินคาคงคลังท่ีธุรกิจเก็บรักษาไวใชในกรณีท่ีอุปสงค หรืออุปทานของ
สินคาไมไดเปนไปตามท่ีพยากรณไว คาใชจายเนื่องจากการมีสินคาคงคลังข้ันตํ่า 
 5.  ตนทุนคาใชจายเนื่องจากสินคาขาดมือ (Cost of Stock outs) เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีธุรกิจไมมีสินคาสงมอบใหกับลูกคา ไดแกกําไรที่ควรจะไดจากการเสียโอกาสในการขาย
การสูญเสียคาความนิยมจากการสูญเสียลูกคาใหกับคูแขงขัน เปนตน เนื่องจากคาใชจายประเภทนี้
มักมีมูลคาสูง ดังนั้น ธุรกิจมักจะไมยอมใหสินคาขาดมือ โดยใชวิธีการเก็บรักษาสินคาคงคลังข้ันตํ่า 
 ตนทุนคาใชจายในการจัดการสินคาคงคลังท่ีไดกลาวมานี้ เปนตนทุนท่ีจะตองทําการ
เก็บรวบรวมจากฝายตางๆ ซ่ึงสําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ไดนําเฉพาะในสวนของตนทุนของสินคาคง
คลังมาใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อทําการเปรียบเทียบมูลคาในการจัดเก็บสินคาคงคลัง กอนและ
หลังในการจัดเก็บตามแนวความคิด ABC Classification 

 
2.7  ทฤษฎีเก่ียวกับจําแนกอะไหลตามระบบ ABC Classification  
 พิภพ เลาประจง (2549) การควบคุมสินคาคงคลังเปนงานท่ีทําเพื่อใหคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ต่ําที่สุด แตอยางไรก็ตาม บริษัทมักจะมีสินคาคงคลังมากมายหลายชนิดไมวาจะเปนวัตถุดิบ ช้ินสวน 
อะไหล หรือสินคาสําเร็จรูป ตลอดจนของใชสํานักงาน ถาเราใหความสนใจควบคุมของเหลานี้
ท้ังหมดในคลังอยางใกลชิดก็จะทําใหส้ินเปลืองคาใชจายและเสียเวลามาก ทางท่ีดีท่ีสุดจึงควร
จําแนกประเภทของสินคาคงคลังออกเปนชนิดท่ีมีความสําคัญมาก และท่ีมีความสําคัญรองลงมา  
วิธีการจําแนกชนิดของสินคาคงคลังท่ีรูจักกันท่ัวไปคือ วิธี ABC ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีมีหลักการจําแนก
ของรายการสินคาคงคลังตามจํานวนเงินของสินคาคงคลังท่ีหมุนเวียนในคลังในรอบป 
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 การบริหารสินคาคงคลังโดยใชระบบ ABC Classification เปนแนวคิดการบริหารสินคา
คงคลังท่ีเหมาะสมกับกิจการท่ีมีสินคาคงคลังมากชนิด แตละชนิดมีปริมาณการใชและตนทุนตอ
หนวยแตกตางกัน ซ่ึงเปนแนวคิดแบงสินคาคงคลังออกเปน 3 กลุม คือ กลุม A, B และ C โดยท่ี 
 กลุม A เปนสินคาคงคลังกลุมท่ีมีปริมาณการหมุนเวียนมาก 
 กลุม B เปนสินคาคงคลังกลุมท่ีมีปริมาณการหมุนเวียนปานกลาง 
 กลุม C เปนสินคาคงคลังกลุมท่ีมีปริมาณการหมุนเวียนนอย 
 จากนั้นจึงกําหนดนโยบายการบริหารสินคาคงคลังใหเหมาะสมกับสินคาคงคลังแตละ
กลุม สินคาคงคลังกลุม A เปนสินคาคงคลังท่ีธุรกิจควรระมัดระวังและใหความสนใจในการบริหาร
มากท่ีสุด เปนสินคาคงคลังกลุมท่ีตองนําตัวแบบเชิงปริมาณมาใชชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารสินคาคงคลัง สินคาคงคลังกลุม B เปนสินคาคงคลังท่ีมีความสําคัญในการบริหารพอควร 
และอาจใชตัวแบบเชิงปริมาณในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารสินคาคงคลังบางประเภทในกลุม
นี้ สวนสินคาคงคลังกลุม C เปนสินคาคงคลังท่ีมีมูลคานอย ธุรกิจจึงมักใหความสนใจในการบริหาร
สินคาคงคลังกลุมนี้นอยท่ีสุด 
 ข้ันตอนในการจําแนกของสินคาคงคลังตามแนววิธี ABC Classification ดังนี้ 
 1. รวบรวมสถิติขอมูลปริมาณการใช คํานวณมูลคา และรอยละของมูลคาการใชสินคา
คงคลังแตละชนิดตลอดชวงเวลาท่ีทําการศึกษา 
 2. จัดเรียงลําดับมูลคาการใชของสินคาคงคลังและพิจารณารอยละของมูลคาการใช
ของสินคาคงคลังแตละชนิด 
 3. แบงกลุมสินคาคงคลังออกเปน 3 กลุม คือ กลุม A, B และ C โดยกําหนดดังตารางท่ี 
2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 การแบงประเภทสินคาคงคลังดวยระบบ ABC 
\ 

กลุมสินคา มูลคาในการใช / ส่ังซ้ือ ปริมาณสินคาคงคลังท้ังหมด 

A 70 – 80 % แรกของมูลคา 10 - 15 % 

B 10- 15  %  ถัดมาของมูลคา 30 – 40 % 

C 3 – 5 % สุดทายของมูลคา 50 - 60 % 

DPU
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 สินคาคงคลังกลุม A เปนสินคาคงคลังท่ีมีการหมุนเวียนรวมประมาณ 70-80% ของการ
หมุนเวียนสินคาคงคลังตลอดชวงเวลาท่ีทําการศึกษา 
 สินคาคงคลังกลุม B เปนสินคาคงคลังท่ีมีการหมุนเวียนรวมประมาณ 20-30% ของการ
หมุนเวียนสินคาคงคลังตลอดชวงเวลาท่ีทําการศึกษา 
 สินคาคงคลังกลุม C เปนสินคาคงคลังท่ีมีการหมุนเวียนรวมประมาณ 5-10% ของการ
หมุนเวียนสินคาคงคลังตลอดชวงเวลาท่ีทําการศึกษากําหนดนโยบายการบริหารสินคาคงคลังแตละ
กลุม 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ความสัมพันธระหวางมูลคาหมุนเวียนและปริมาณอะไหลคงคลัง 
 
 สินคาคงกลังกลุม A ใชการคํานวณปริมาณการเบิกจายสินคาคงคลังแตละชนิดอยาง
ละเอียด และพิจารณาดวยความระมัดระวัง มีการตรวจสอบการใชงานอยางเขมงวด เพ่ือเฝาระวัง
สินคาขาดมือ 
 สินคาคงกลังกลุม B เหมือนกลุม A แตใหความสําคัญในการบริหารรองลงมา และมี
ความถ่ีในการตรวจสอบนอยลง 
 สินคาคงกลังกลุม C ไมจําเปนตองคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือสินคาคงคลังแตละชนิด
อยางละเอียด ใชการคํานวณอยางคราว ๆ และมีการตรวจสอบอัตราการใชงานนานๆ คร้ัง 
 จากภาพท่ี 2.1 แสดงถึงความสัมพันธระหวางมูลคาหมุนเวียนและปริมาณอะไหล 
คงคลัง เหตุผลท่ีตองจําแนกสินคาคงคลังในลักษณะนี้ ก็เพื่อกําหนดความสําคัญมากนอยของสินคา
คงคลัง ในขณะท่ีมีบางวิธีท่ีกําหนดใหความสําคัญในการจัดการกับสินคาในกลุม C ท่ีมีปริมาณมาก 
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แตมูลคารวมนอยและมีอัตราการหมุนเวียนตํ่า (Critical Value Added) เนื่องจากสวนใหญจะละเลย
ท่ีจะใหความสําคัญกับสินคาคงคลังกลุมนี้ แตหลายๆ คร้ังพบวา หากบางรายการในสินคาคงคลัง
กลุมนี้เกิดการขาดแคลนจะสงผลกระทบตอระบบไดและหากมีมากเกินไปก็จะกลายเปนสินคาคง
คลังสวนเกินซ่ึงโอกาสเกิดข้ึนคอนขางสูง ในปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเร็วเร็ว 
ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีในการจัดการท่ีเหมาะสมกับสินคาคงคลังในกลุมนี้ แตอยางไรก็ตาม
สําหรับกรณีศึกษานี้เปนวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมสามารถนํามาแกไขหรือประยุกตใชกับปญหาของ
บริษัทฯ 
 จํานวนเปอรเซ็นต ท่ีจะใชในการจําแนกสินคาคงคลังแตละประเภท ควรจะเปนเทาไร
นั้น ยอมข้ึนอยูกับสภาพการของการมีสินคาคงคลัง สินคาคงคลังประเภท A มักจะมีราคาสูงการต้ัง
เกณฑราคาไวระดับหนึ่งจะชวยใหแบงประเภทไดงายขึ้น แตชวงท่ีจะใชเปนชนิด B มักจะกําหนด
ไดยาก อยางไรก็ตามแตละบริษัทก็มักจะมีวิธีและแนวทางเปนของตัวเอง 
 ท้ังนี้แนวความคิดในการนําเอาเทคนิคของวิธี ABC ไปใชเกี่ยวกับสินคาคงคลังสามารถ
อธิบายไดดังตารางท่ี 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 แนวคิดระบบ ABC กับสินคาคงคลังอะไหล 
 

   

รายละเอียด ระดับการควบคุม ระดับการส่ังการ 
ประเภท A 
 

ตองมีการควบคุมการส่ังซ้ือของ
อยางใกลชิดเขมงวด การส่ังและ
การใชของจะตองมีการบันทึก
รายการใหเปนไปอยางสมบูรณ
และถูกตอง มีผูควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบอยูเสมอๆ 

ตองมีการส่ังของอยางระมัดระวัง 
ในเร่ืองการกําหนดขนาดของการ
ส่ังซ้ือและจุดส่ังซ้ือท่ีแนนอน ตองมี
การตรวจสอบอยูเสมอ เพื่อลดตน
จํานวนของเทาท่ีเปนไปได หรือเพ่ือ
ปองกันการขาดแคลนของคงคลัง 

ประเภท B มีการควบคุมตามปกติ กลาวคือ 
มีการตรวจสอบของคงคลังเปน
ระยะๆ เชน ทุก 3 เดือน เปนตน
บันทึกและศึกษาดูวามีการ
เปล่ียนแปลงมากนอยเพียงใด 

โดยท่ัวไปขนาดการส่ังซ้ือและจุด
ส่ังซ้ือ จะวิเคราะหใชสูตร EOQ มี
การตรวจสอบทุกงวด 3-4 เดือน
หรือเม่ือเกิดการเปลียนแปลงอยาง
มาก 
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 
 

 
 ประโยชนของสินคาคงคลัง 
 1.  เปนการตอบสนองความตองการของลูกคา ท่ีประมาณการไวในแตละชวงเวลาท้ัง
ในฤดูกาล และนอกฤดูกาล 
 2.  เปนการรักษาปริมาณอะไหลใหมีอัตราคงท่ีสมํ่าเสมอ 
 3.  ทําใหธุรกิจไดสวนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซ้ือสินคาจํานวนมาก
ตอคร้ัง เพื่อเปนการปองกันการเปล่ียนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟอ เม่ือสินคาใน
ทองตลาดมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน 
 4.  ปองกันสินคาขาดมือดวยสินคาเผ่ือขาดมือเม่ือเวลารอคอยลาชา หรือบังเอิญไดคํา
ส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนอยางกะทันหัน 
 5.  ทําใหงานซอมเคร่ืองปรับอากาศสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบร่ืน ไมมีการ
หยุดชะงัก อันเนื่องจากของขาดมือ จนทําใหเกิดความเสียหายแกงานซอมได 

 
2.8  วิธีการในการกําหนดปริมาณต่ําสุด - สูงสุด (Minimum - Maximum) 
 นิตยา เซงถาวร (2549) การกําหนดระดับสํารองคลังสูงสุด-ต่ําสุด หรือเรียกกันวา Max-
Min เปนการกําหนดจากขอปฏิบัติพื้นฐานดานวิศวกรรม หรือจากผูชํานาญการ ซ่ึงไดมาจากการ
คาดคะเน หรือจากการจับสถิติ อาจมีความผิดพลาดไดสูง นอกจากนี้วิธีการดังกลาวไมสามารถ
ตอบสนองความตองการทุกรูปแบบได โดยเฉพาะกับวัสดุท่ีมีความตองการจํานวนมาก มีมูลคาสูง
และหมุนเวียนเร็ว ยิ่งกับสินวัสดุท่ีมีระยะเวลาในการจัดหานาน จําเปนตองมีจํานวนคลังสํารอง

รายละเอียด ระดับการควบคุม ระดับการส่ังการ 
ประเภท C การควบคุมไมตองเขมงวดมาก

เปนไปอยางงายๆ ไมจําเปนตอง 
มีการจดบันทึกรายการแตควรมี
การตรวจนับเปนคร้ังคราว ของ 
ในกลุมนี้ควรมีของจํานวนมาก
และส่ังซ้ือคร้ังละมากๆ เพื่อ
ปองกันกานขาดแคลน 

ส่ังซ้ือสินคาคร้ังละมากๆ โดยไม
จําเปนตองคํานวณหา EOQ หรือ 
จุดส่ังซ้ือจะส่ังซ้ือสินคาเพื่อไวใช
ตลอด 1 ปแมวาจะมีสินคาเหลือ 
เปนจํานวนมาก DPU
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ระหวางจัดหา และมีระดับความปลอดภัยรองรับความเบ่ียงเบนท้ังหลายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการ
จัดซ้ือ 
 แตอยางไรก็ตาม สุชาติ ศุภมงคล (2547) ไดกลาวไววา วิธีการกําหนดปริมาณตํ่าสุด
สูงสุด ใชไดผลกับรายการวัสดุท่ีหมุนชา มีจํานวนสํารองคลังนอย และไมสามารถจับสถิติการใชได 

 
2.9  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กิติยาวดี โคกหงส และคณะ (2552) ไดศึกษาขอมูลสภาพปญหา สาเหตุและแนวทาง 
แกไขปญหาในการบริหารงานของรานนิวสตาร 4x4 โปรช็อป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สินคาคงคลังของ รานนิวสตาร 4x4 โปรช็อป เพ่ือศึกษาระบบการจัดการสินคาคงคลังและแกไข
ปญหาระบบสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการใชเคร่ืองมือการจัดการ และกลยุทธทาง
การตลาดในการแกไขปญหา ดังนี้ การจัดทาใบบันทึกรายการสินคา (Stock card) การใชทฤษฎี 
ABC Analysis ทฤษฎี EOQ การกาหนดกระบวนการทางานของการบริหารสินคาคงคลัง แนวคิด 5 ส. การ
วิเคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑของสินคาคางสตอก การกําหนดกลยุทธทางการตลาด กําหนดตลาด
เปาหมาย วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ผลการใชเคร่ืองมือดังกลาวพบวา รานนิวสตาร 4x4 โปรช็อป มีการเปล่ียนแปลงดานการบริหาร
สินคาคงคลัง สามารถทางานอยางเปนระบบมากข้ึน มีการตรวจนับสินคาคงคลังและจัดทําใบ
บันทึกรายการสินคา (Stock card) สินคาคงคลังมีการจัดเรียงหมวดหมูตามประเภท ยี่หอ รุน มีการ
วางแผนการจัดซ้ือท่ีเหมาะสม และในดานการตลาดมีการระบายสินคาคางสตอค และกาหนดกลุม
ลูกคาเปาหมายท่ีชัดเจน ผลจากการดาเนินงานทาใหตนทุนสินคาคางสตอคลดลง 12.61% ยอดขาย
เดือนมกราคมเพ่ิมข้ึน 5.29% 
 ศาตนาถ รุจิโรจนกุล (2551) การวางแผนและควบคุมปริมาณสินคาคงคลังท่ีเหมาะสม
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงการเก็บสินคาคงคลังไวในปริมาณท่ีเพียงพอกับความ
ตองการของลูกคา จะไมทําใหเกิดปญหาสินคาขาดมือ โดยนําเทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใช
ในการบริหารสินคาคงคลังและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับตนทุนรวม ในระดับความเช่ือม่ันในการสงสินคา
ที่รอยละ 95 ในการใหบริการลูกคา สามารถเพ่ิมระดับการใหบริการจาก 87% เปน 96% โดยมีระดับ
ตนทุนรวมตํ่าท่ีสุด 
 ทัชพิชา พรมวงค และคณะ (2555) การวิจัย เพื่อวิเคราะหขอมูลและทําการแบงประเภท
ของอะไหลดวยเทคนิค ABC โดยการนําขอมูลจากกลุม A ซ่ึงมีความสําคัญในเชิงปริมาณและมูลคา
มาทําการวิเคราะห เพื่อท่ีหาคาความสัมพันธระหวางราคา ปริมาณ ความถ่ีและเวลาในการซอม เพื่อ
ทําการวิเคราะหหาคาความสัมพันธท่ีทําใหไดคาความสําคัญท่ีสุด เพ่ือทําตารางการใชอะไหลใน 
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การวางแผนการซอมบํารุงเคร่ืองจักร เพ่ือท่ีจะลดเวลาในการเปล่ียนอะไหลเคร่ืองจักร และสามารถ
วางแผนการซอมบํารุงลวงหนาได โดยการเทียบกับเปาหมายของการผลิต [จากปกติผลิตท่ี 17,000 
ถัง โดยใชเคร่ืองจักรในการผลิต 49 เคร่ืองตอเดือน เม่ือทําการวางแผนในการซอม ทําใหจํานวน
เคร่ืองจักรลดลงเหลือเพียง 45 เคร่ืองตอเดือน แตยังคงไวซ่ึงกําลังการผลิตท่ีเทาเดิมคือ 17,000ถัง] 
เคร่ืองจักรสามารถทํางานไดตามเปาขีดความสามารถของเคร่ืองจักร โดยใชจํานวนเคร่ืองจักร
นอยลง ทําใหบริษัทนี้ลดคาใชจายไฟฟาในสวนของเคร่ืองจักรไดถึง 5% จากท่ีตองเสียปกติ และลด
เวลาเคร่ืองจักรหยุดทํางานลดลง 10 - 20% ลดคาใชจายการซอมบํารุง 10 - 20% 
 จักรินทร กล่ันเงิน และคณะ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิธีการควบคุม
ปริมาณสินคาคงคลังในกลุมตัวอยางธุรกิจคาสง-คาปลีก โดยนําแนวคิดการพยากรณมาชวยในการ
ตัดสินใจ กอนนําไปวิเคราะหเพื่อหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม จากกรณีศึกษา พบวา บริษัท
ตัวอยางมีตนทุนสินคาคงคลังรวม 57,462,922 บาท จากสินคาท้ังหมด 69 กลุม ในข้ันตอนแรกได
นําหลักการพาเรโต (Pareto) มาใชในการแยกกลุมสินคาท่ีมีผลกระทบหลักตอบริษัทตัวอยาง ได
สินคาจํานวน 21 กลุม คิดเปนมูลคาสินคาคงคลัง 45,970,337 บาท จากน้ันนําสินคากลุมดังกลาวมา
ทําการพยากรณปริมาณความตองการในอนาคตดวยวิธีการพยากรณแบบตางๆ เพ่ือนําไปวิเคราะห
หาปริมาณสินคาคงคลังท่ีปลอดภัย และปริมาณการส่ังซ้ือสินคาที่ เหมาะสม สุดทายทําการ
เปรียบเทียบมูลคาสินคาคงคลังดวยการส่ังซ้ือแบบเดิมกับการวิเคราะหจากปริมาณการส่ังซ้ือ 
สินคาท่ีเหมาะสม พบวามูลคาสินคาคงคลังจากการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมมีมูลคา 
36,111,499.70 บาท วิธีการส่ังซ้ือแบบเดิมท่ีมีมูลคา 44,888,594.55 บาท ดังนั้น มูลคาสินคาคงคลัง
ลดลงจากเดิม 8,777,094.85 บาท คิดเปนสัดสวนท่ีลดลงรอยละ 19.55 
 ศราวุธ ไชยธงรัตน และคณะ (2555) ปญหาดานพัสดุคงคลังเปนปญหาสําคัญท่ีสงผล
กระทบดานตนทุนในการดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาท่ีมีการส่ังประกอบ (Make To Order: 
MTO) หากทางโรงงานไมมีระบบการจัดการคงคลังท่ีดีจะสงผลใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน
ของวัตถุดิบ ทําใหเกิดปญหาวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิต และสงผลตอเนื่องไปถึงการสงมอบ
สินคากับลูกคา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดนโยบายการคํานวณปริมาณวัตถุดิบ
คงคลังสํารองท่ีเหมาะสมใหกับโรงงานท่ีผลิตส้ินคาส่ังประกอบ โดยมีกรณีศึกษาคือโรงงานผลิต
ประตูหนาตาง โดยเร่ิมตนจากการใชวิธี ABC Analysis ในการจัดลําดับความสําคัญของกลุมวัตถุดิบ  
รวมกับการบริหารพัสดุคงคลังดวยระบบรอบเวลาการส่ังคงที่ (Fixed Order Period: FOP) และ
นําเสนอแนวทางการกําหนดปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารอง (Safety Stock Level) ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้
จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนพบวา โรงงานท่ีเปนกรณีศึกษา มีความแปรปรวนของความตองการ
สินคาสูง ดังนั้นในการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมจึงควรใหความสําคัญกับการกระจายของความ
ตองการสินคาและการคํานวณหาคาความแปรปรวนของความตองการสินคา แตการคํานวณคา
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ความแปรปรวนอยางตอเนื่องหรือการคนหาการแจกแจงท่ีแทจริงของความตองการนั้นอาจทําให
เกิดคาใชจายสูงกวาวิธีแบบงายท่ีใชกับท่ัวไปซ่ึงไมคํานึงถึงปจจัยดังกลาว ดั้งนั้นผูวิจัยจึงทําการ
เปรียบเทียบการคํานวณปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารอง 5 วิธีท่ีแตกตางกัน ไดแก 1) วิธีคาสูงสุดใน
อดีต 2) วิธีประสบการณผูบริหาร ซ่ึงเปนวิธีเดิมท่ีทางโรงงานใช 3) วิธีทางสถิติท่ีมีสมมติฐานความ
ตองการแจกแจงแบบปกติ 4) วิธีทางสถิติท่ีมีการปรับปรุงการคํานวณความแปรปรวนแบบตอเนื่อง 
และ5)วิธีอาศัยการแจกแจงความนาจะเปนของความตองการ ในข้ันตอนสุดทายผูวิจัยใชการ
วิเคราะหเชิงลําดับช้ันเปนเคร่ืองมือในการเลือกนโยบายท่ีเหมาะสม  
 จากการสํารวจและวิจัยขางตน พบวาในกรณีสินคาคงคลังมีจํานวนหลายรายการงาน
งานวิจัยสวนใหญท่ีเลือกจะทําการวิจัย โดยใชวิธีการจําแนกกลุมสินคาคงคลังตามลําดับความสําคัญ
คือ ABC Classification ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดนําวิธีดังกลาวเขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บอะไหล ตลอดจนเพ่ิมความพอใจในการมีอะไหลท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาได 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การลดตนทุนสินคาคงคลังของช้ินสวนอะไหลสายพานเคร่ืองจักร 
กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ ไฟเบอร จํากัด จะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี้ คือ 
 1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการกลาวถึงกระบวนการส่ังซ้ือและควบคุมพัสดุคง
คลังอะไหลของเคร่ืองจักรอุปกรณของบริษัทกรณีศึกษา วามีข้ันตอนการดําเนินงานอยางไร 
 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการนําเทคนิคการควบคุมสินคาคงคลัง โดยวิธีการ
วิเคราะหแบบ ABC โดยแยกอะไหลออกเปนกลุมรายการ ทําการวิเคราะห ปญหา และนําเสนอ 
แนวทางแกไข ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เฉพาะกลุมท่ีพบปญหา แลวนําเสนอนโยบายการจัดการอะไหล
สําหรับกลุมนั้นโดยตรง 
 
3.1  การศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษา 
 บริษัท แอดวานซ ไฟเบอร จํากัด ท่ีใชเปนกรณีศึกษาบริษัทตัวอยางนั้นเปนบริษัทท่ี
ดําเนินกิจการในประเทศไทย ไดรับการจัดต้ังข้ึนตั้งแตป 2006 กับธุรกิจไมสัก เปนบริษัทในกลุม 
บริษัท เมโทพลาย ประเทศไทย จํากัด ปจจุบันบริษัทเปนท้ังผูผลิตและเปนผูจัดจําหนายและไดเปน
หนึ่งในเร่ืองไมท่ีใหญท่ีสุดในอุตสาหกรรมไมอัด ท้ังในประเทศและสงออกนอกประเทศ เอเชีย 
ยุโรป ตะวันออกกลาง เปนตน ผูผลิตแผนช้ินไมอัด (PB) แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง 
(MDF) ไมอัดแฟนซี ประตูผิวและอ่ืนๆ เปนผูผลิตแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลางแรก 
(MDF) ในประเทศไทยท่ีไดรับใบรับรองคุณภาพ ISO 9002 จากอินเตอร STANDRADIZED การ
จัดต้ัง (ISO) เพื่อใหแนใจวาคุณภาพของการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 บริษัท แอดวานซ ไฟเบอร จํากัด มีความมุงม่ันตอบสนองใหกับลูกคา สําหรับเร่ืองการ
ผลิตท่ีใชวัตถุดิบคุณภาพท่ีดีท่ีสุดและมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด เราไดสรางจุดซ้ือในหลายพื้นท่ีในภาคใต
และตะวันออกของประเทศไทย นอกจากนี้โครงการของเรามากกวา 1,200 ไร ของการปลูก "ตนยูคา"  
ในจังหวัดกาญจนบุรี คุณภาพและการบริการท่ีดีข้ึนอยูเสมอ ความสําคัญของเราเพื่อใหลูกคาของเรา
ม่ันใจและเชื่อม่ันวาพวกเราพรอมท่ีจะจัดการกับองคกรใหเปนท่ีนาเช่ือถือ เสนอผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพสงมอบใหกับลูกคาได 
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 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการสงมอบผลิตภัณฑ ใหกับลูกคาอยางตอเนื่องตามท่ี
กําหนด ดังนั้นสินคาคงคลังเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจ เพราะจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนรายการ
หนึ่งซ่ึงธุรกิจพึงมีไวเพื่อใหการผลิตสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน การมีสินคาคงคลังมาก
เกินไปอาจเปนปญหากับธุรกิจ ท้ังในเร่ืองตนทุนการเก็บรักษาที่สูง สินคาเส่ือมสภาพ หมดอายุ 
ลาสมัยหรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทําใหสูญเสียโอกาสในการนําเงินที่จมอยูกับสินคาคงคลังนี้ไปหา
ประโยชนในดานอ่ืนๆ แตในทางตรงกันขาม ถาธุรกิจมีสินคาคงคลังนอยเกินไป ก็อาจประสบ
ปญหาตางๆ ตามมาได ดังนั้นงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ และงานการบริหารคลังอะไหลก็มี
ความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงาน และตนทุนการเก็บคลังอะไหลเคร่ืองจักร งานวิจัยนี้จะใช
ขอมูลเกี่ยวกับงานซอมบํารุงการเบิก - จายอะไหลท่ีใชจริงและการบริหารการควบคุมปริมาณสินคา
คงคลังอะไหลเคร่ืองจักร มาใชในการศึกษาและนําเสนอวิธีการปรับปรุงการจักเก็บสินคาคงคลัง
อะไหลใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีตอไปของผูประกอบการในการ
จัดการสินคาคงคลังของตนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ไมมาก หรือนอยจนเกินไป เพราะการลงทุน
ในสินคาคงคลังตองใชเงินจํานวนมาก และอาจสงผลกระทบถึงสภาพคลองของธุรกิจได 
 จากภาพท่ี 3.1 แสดงถึงความสัมพันธภายในองคกรระหวางแผนกสโตรและฝายซอม
บํารุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 โครงสรางองคกร 
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 3.1.1 ผลิตภัณฑของบริษัทท่ีเปนบริษัทกรณีศึกษา 
 ผลิตภัณฑของบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงเปนผลิตภัณฑไมอัด ไดมีการแบงประเภทตางๆ ซ่ึง
มีดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3.2 ไมอัด Particle Board 
 
 จากภาพท่ี 3.2 ไมอัด Particle Board คือ แผนไมท่ีผลิตจากไมตามธรรมชาติมาบดยอย 
เปนช้ินขนาดเล็กๆ และนํามาอัดเขารูปเปนแผนดวยความรอน กาวพิเศษ และแรงอัด พรอมการผาน
กระบวนการทางเคมี เพื่อใหสามารถปองกันความชื้นและปลวก โดยจะผลิตเปนแผนสําเร็จรูป
ขนาด 1,200 x 2,400 มม. และขนาด 1,800 x 2,400 มม. และมีขนาดความหนาตางกัน เชน ขนาด
หนา 3 มม. 9 มม. 16 มม. 19 มม. เปนตน โดยแผนท่ีผลิตไดยังเปนแผนเปลือย ท่ีจะตองนําไปปดผิว
ภายนอก กอนนําไปผลิตเปนเฟอรนิเจอร   
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ภาพท่ี 3.3 ประตูสําเร็จรูป 
 

 จากภาพท่ี 3.3 ประตูสําเร็จรูป (Molded Door Skin/Molded Doors) คือ ประตูไมจริง 
ประกอบโครงสรางบานอัดเขารูปดวยระบบ Technical Doors ทําใหประตูแข็งแรง ไมบิดงอ และยืด
หดตัวได เปนการอัดแผนใยดวยความหนาแนนสูง ซ่ึงแผน Skin ของประตูดอรริกเปนการอัดแบบ 
MDF 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 ไมอัด Hardboard 
 
 จากภาพท่ี 3.4 ไมอัด Hardboard คือ แผนใยไมอัดแข็งเปนแผนไมท่ีผลิตข้ึนมาจากการ
นําเอาสารประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocelluloses) ซ่ึงมีอยูจํานวนมากในไม มาทําเปนแผนโดย
การนํามาอัดใหเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ ผลิตตามกรรมวิธีเปยก (Wet-Process) เหมาะสําหรับ
ตกแตงภายในบาน เชน ทําฝา เพดาน หรือนําไปทําเฟอรนิเจอร 
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3.2  การศึกษากระบวนการผลิตไมอัดของบริษัทกรณีศึกษา  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 กระบวนการผลิตไมอัด 
 
 จากภาพที่ 3.5 เปนข้ันตอนของกระบวนการผลิตไมอัดของบริษัทกรณีศึกษา มีดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 นําไมท่ีไดทําการตัดเปนทอนๆ แลวเอามาใสเคร่ืองสับไมใหเปนช้ินเล็กๆ 
และลําเลียงไปไวท่ี Silo 
 ข้ันตอนท่ี 2 ลําเลียงชิ้นไมจาก Silo ไปท่ีเคร่ืองนึ่งไม (Stream) โดยใชสายพานลําเลียง 
เม่ือไดอุณหภูมิท่ีตองการเศษไมจะเปอยออก 
 ข้ันตอนท่ี 3 นําเศษไมท่ีไดทําการนึ่งไวกอนหนานี้ มาเขาเคร่ืองบดไม เพ่ือตองการเยื่อ
ไมอยางเดียว และทําการแยกเศษตางๆ ท่ีไมตองการออกจากเยื่อไม โดยใชระบบลมเปา เม่ือไดเยื่อ
ไมเพียงอยางเดียวแลว นําเยื่อไมมาผสมกับกาวเพื่อท่ีจะเตรียมข้ึนรูปในข้ันตอนตอไป 
 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือข้ึนรูปแลว กระบวนการตอไปจะนําเขาเคร่ืองอัดรอน (Press) เพ่ือบีบ
อัดไมใหแนน จะไดแผนไมอัดท่ียาวตอเนื่อง นําไมท่ีผานกระบวนการอัดแลว มาเขาเคร่ืองตัดไม 
เพื่อใหไดไมอัดตามขนาด และนําไมอัดเขาเคร่ืองขัดผิว เพื่อใหผิวไมอัดเรียบ และทําการแพ็คไมอัด
ไวท่ีคลังสินคา เสร็จกระบวนการผลิต 
 สายการผลิตของกระบวนการนี้ เปนการผลิตแบบตอเนื่อง 24 ชม. ดังนั้นแผนกซอม
บํารุงจะตองมีการบริหารจัดการเกี่ยววัสดุซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ปริมาณการจัดเก็บท่ีเหมาะสม
ตอการนําไปใชงาน การดูแลวัสดุซอมบํารุง ท่ีจะสามารถตอบสนองการซอมบํารุงไดอยางทันท่ี 
เพื่อไมใหสายการผลิตเกิดการหยุดชะงักได ถาแผนกซอมบํารุงไมสามารถเบิก-จาย อะไหลจาก
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แผนกสโตร เพื่อทําการซอมบํารุงไดนั้น จะทําเกิดความเสียหายตอสายการผลิตได ซ่ึงในแตละชวง
การผลิตนั้นมีความสําคัญท้ังส้ิน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายตอองคกรได ถาชวงงานผลิตจุดใดเกิด
ขอผิดพลาดตอสายการผลิต ดังนั้นการซอมบํารุงเคร่ืองก็มีบทบาทท่ีสําคัญประการหนึ่ง ตอสาย 
การผลิตของกระบวบการ 
 
3.3  สภาพแวดลอมของคลังสินคา บริษัทกรณีศึกษา  
 3.3.1  คลังสินคาท่ีจังหวัดนนทบุรี บริษัทกรณีศึกษา 
 สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของคลังสินคาท่ีจังหวัดนนทบุรี คลังสินคา ณ ท่ีนี้ 
ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีในการจัดเก็บสินคาไมอัดสําเร็จรูป และรอการจําหนายไปยังตลาด ดังภาพท่ี 
3.6 
 

 
 
ภาพท่ี 3.6 คลังสินคาสําเร็จรูปท่ี จ.นนทบุรี 

 
 3.3.2 คลังอะไหลสายพานท่ีจังหวัดกาญจนบุรี บริษัทกรณีศึกษา 
 สภาพแวดลอมภายในของคลังสินคาอะไหลสายพาน ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี คลังอะไหล
ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีใชในการจัดเก็บ สํารองวัตถุดิบ และสินคาไวใชในการ
ดําเนินงานอยางเหมาะสม โดยหนาท่ีหลักของคลังสินคาจะทําหนาท่ีในการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อ
รอนําเขาสูกระบวนการผลิต รวมถึงจัดเก็บวัสดุซอมบํารุง (กลุมสายพาน) ดังภาพท่ี 3.7 
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ภาพท่ี 3.7 คลังอะไหลสายพาน จ.กาญจนบุรี 
 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การรวบรวมขอมูลการจัดทําวิจัยนี้ไดมาจากการเก็บขอมูล โดยทําการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับสินคาคงคลังของช้ินสวนอะไหลสายพาน (Belt) เคร่ืองจักรของ บริษัท แอดวานซ ไฟเบอร 
จํากัด ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 
 3.4.1  ขอมูลรายการพัสดุคงคลังสายพาน (Belt) เคร่ืองจักร 
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ตารางท่ี 3.1 ขอมูลดิบรายการสายพานท่ีจะมาทําการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
 

 
 
 จากตารางท่ี 3.1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดทําวิจัยนี้ ไดมาจากการเก็บรวบรวม 
ขอมูลโดยทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังช้ินสวนอะไหลสายพาน มีท้ังหมด 30 รายการ 
การเก็บขอมูลจะประกอบดวย รายการจํานวนสินคาสูงสุดและตํ่าสุด จํานวนสินคาคงคลังคงเหลือ 
และราคาสินคาตอหนวย 
 3.4.2 ขอมูลการเบิก-จายสินคา จาก Stock Cards ของแผนกสโตร 
 ปริมาณการจัดซ้ือสินคาคงคลังและราคาของสินคาคงคลังท่ีจัดซ้ือ 
 ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ 
 ขอมูลดานปญหาและการจัดการ 
 ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมจะนําไปใชในการวิเคราะหดวยวิธี ABC และกําหนด
ความสําคัญ ปริมาณท่ีตองปรับปรุงใหเหมาะสม 
 การดําเนินการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation Study) เปนความพยายาม
ในการหาความรูเพื่อแกปญหาท่ีเผชิญอยู ดวยการนําความรูท่ีมีอยูไปใชปฏิบัติจริงในบริษัท โดย
ทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังของช้ินสวนอะไหลสายพานเครื่องจักรของบริษัท
กรณีศึกษา โดยผูวิจัยไดนําเสนอตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้ 
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3.5  การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ข้ันตอนการทําวิจัย ตามภาพท่ี 3 จะเริ่มจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกร การศึกษาขอมูล
ปริมาณการใชสินคาคงคลัง กระบวนการวิเคราะหท่ีจะนํามาใชจนถึงข้ันการสรุปผลมีดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.8  ข้ันตอนของกรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
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 จากภาพที่ 3.8 เปนข้ันตอนของกรอบแนวคิดในการทําวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  คนหาปญหาท่ีเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังวาปญหาสําคัญคืออะไร 
 2. กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ ศึกษา
กระบวนการ การจัดการสินคาคงคลัง 
 3. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง ศึกษาขอมูลการศึกษา
ขอมูลการส่ังซ้ือ การควบคุม (Min-Max) และปริมาณการใชงาน ระบบท่ีใชอยูปจจุบัน 
 4. วิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดท่ีไดจัดทําข้ึน 
 5. สรุปผล 
 6. นําเสนอวิธีการ การจัดการสินคาคงคลัง ท่ีไดจากการศึกษามาใชจริงกับองคกร 
 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากไดเก็บรวบรวมขอมูลไวเรียบรอยแลวผูวิจัยก็จะทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา
โดยมีข้ันตอนดังนี ้
 1. รวบรวมขอมูลจากบริษัทท่ีเปนกรณีศึกษา 
 2.  ใชวิธีการวิเคราะห ABC เพื่อใหทราบวาสินคาคงคลังรายการใดมีความสําคัญตอ
การดูแลอยางไร และการควบคุมปริมาณการจัดเก็บสินคาคงคลัง  
 3.  ออกแบบระบบสินคาคงคลัง 
  3.1 ทําการวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะห ABC เพื่อจัดแบงประเภทสินคาคงคลัง
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 กลุม A - 15-20% ของรายการ มีมูลคา 80% ของมูลคาวัสดุท่ีจายไปท้ังหมด 
 กลุม B - 25-30% ของรายการ มีมูลคา 15% ของมูลคาวัสดุท่ีจายไปท้ังหมด 
 กลุม C - 50-60% ของรายการ มีมูลคา 5% ของมูลคาวัสดุท่ีจายไปท้ังหมด 
 ในข้ันนี้จะไดจํานวนรายการและมูลคาของสินคาคงคลังแตละกลุม ซ่ึงจะทําการเลือก
เฉพาะสินคาคงคลังกลุม A ในการปรับปรุงปริมาณการจัดเก็บเพราะสินคาคงคลังกลุมนี้จะมีมูลคา
สูงและเปนสินคาคงคลังท่ีสําคัญ 
 4.  การกําหนดขอมูลในการจัดเก็บสินคาคงคลัง ดังน้ี 
  กําหนดปริมาณสินคาคงคลังคงเหลือตํ่าสุด (Minimum Quantity) 
  กําหนดปริมาณสินคาคงคลังคงเหลือสูงสุดสุด (Maximum Quantity) 
 5. นําไปทดลองใชจริงกับ บริษัทกรณีศึกษา โดยมีแผนกสโตรเปนผูดูแล โดยมีการ
ติดตามตรวจสอบเปนราย สัปดาห และประเมินผล 
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 ข้ันตอนการวิเคราะหและการสรุปผล โดยเร่ิมต้ังแตการเก็บขอมูล การรับ-จายสินคาคง
คลัง แลวทําการวิเคราะหดวยวิธี ABC หลังจากนั้นทําการคํานวณปริมาณตํ่าสุด-สูงสุด (Minimum-
Maximum) สุดทายทําการสรุปผลเปรียบเทียบการปรับปรุงปริมาณการจัดเก็บกอนและการ
วิเคราะห 
 
3.7  ขั้นตอนวิเคราะหและการสรุปผลเปรียบเทียบในการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 3.9 ข้ันตอนวิเคราะหและการสรุปผลเปรียบเทียบในการวิจัย 

 
 จากภาพท่ี 3.9 จะเปนข้ันตอนในการวิเคราะห และทําการสรุปผลเปรียบเทียบในการ
วิจัย โดยการเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหดวยเทคนิค ABC 
เม่ือไดผลการวิเคราะหเปนท่ีเรียบรอย ทําการปรับปรุงคาการควบคุมปริมาณสูงสุด-ต่ําสุด และทํา
การสรุปผลปริมาณกอนการปรับปรุงและหลังจากปรับปรุง และเปรียบเทียบผลมูลคาจากผลการ
ปรับปรุง 
 
 

DPU



29 

3.8  การสรุปผล และขอเสนอแนะ 
 ผลที่ไดจากการวิเคราะหจะถูกนํามาประยุกตใชกับองคกรโดยผานหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเพื่อควบคุมดูแลปริมาณและพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับองคกร การควบคุมและการปรับแตงรพดับสินคาคงคลังท้ังในเชิงปริมาณและระดับการส่ังซ้ือ
สินคาคงคลังกับขอมูลกอนการปรับปรุง 
 DPU



บทที่ 4 
ผลการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากระเบียบวิจัยท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 3 เกี่ยวกับข้ันตอนการวิจัย ในบทนี้จะเปนการ
วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสินคาคงคลังกะไหลประเภทสายพานเคร่ืองจักร ของบริษัท
กรณีศึกษา โดยมีการวิจัยจากการวิเคราะหดวยวิธี ABC และการทบทวนขอมูลท่ีเกี่ยวของ การ
ปฏิบัติงานจริงท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหทราบรายละเอียดของกระบวนการและการเช่ือมโยงระหวางขอมูลท่ี
นํามาวิเคราะห รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน แลวนํามาประกอบการพิจารณานําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงการจัดการสินคาคงคลังอะไหลประเภทสายพานเคร่ืองจักร ของบริษัท
กรณีศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รายละเอียดการวิเคราะหและข้ันตอนตางๆ ของบริษัท
กรณีศึกษา มีดังตอไปนี้ 
 4.1  ขอมูลสินคาคงคลังอะไหล สายพานเคร่ืองจักร 
 4.2  รูปแบบการจัดการสินคาคงคลังปจจุบัน 
 4.3  การจัดการกลุมอะไหลสายพานเคร่ืองจักร โดยใชเทคนิควิเคราะหดวยวิธี ABC 
 4.4  ผลการจัดกลุมสินคาคงคลังแบบ ABC 
 4.5  การกําหนดปริมาณสินคาคงคลัง แนวทางการปรับปรุงคา (Min-Max) เฉพาะกลุม 
A และเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง 
 4.6 การกําหนดปริมาณสินคาคงคลัง แนวทางการปรับปรุงคา (Min-Max) ของกลุม A, 
B, C และเปรียบเทียบผลกอนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง 
 
4.1  ขอมูลสินคาคงคลังอะไหลสายพานเคร่ืองจักร 
 จากการรวบรวมขอมูลรายการพัสดุคงคลังสายพานเคร่ืองจักร บริษัท แอดวานซ 
ไฟเบอร จํากัด ดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลพัสดุคงคลัง สายพานเคร่ืองจักร 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

 
 
4.2  รูปแบบการจัดการสินคาคงคลังปจจุบัน 
 การจัดการสินคาคงคลังปจจุบัน จะใชวิธีการคาดการณจากผูปฏิบัติงานและคําแนะนํา
จากผูผลิตเคร่ืองจักร ตั้งแตตอนกอสรางโรงงาน จากคูมือการซอมบํารุงรักษา ณ ปจจุบันสืบเนื่อง
การกําหนดปริมาณสินคาคงคลัง การกําหนดคาสูงสุด – ต่ําสุด โดยใชขอมูลจากอดีตท่ีเคยกําหนด
ตั้งแตเร่ิมตน นํามาใชในการกําหนดปริมาณสินคาคงคลังและการกําหนดคาสูงสุด – ต่ําสุด ใน
ปจจุบันบางครั้งทําใหเกิดปญหาการขาดสต็อก หรือเกิดการเก็บเกินความจําเปน ทําใหเกิดความ
สูญเสียตอองคกร และในการจัดการสินคาคงคลังใหความสําคัญเทากันหมด ซ่ึงทําใหการจัดการ
สินคา และการดูแลสินคาโดยไมท่ัวถึง อีกท้ังทําใหเสียเวลา และมีคาใชจายท่ีสูงตอการจัดการ 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาวิธีวิเคราะหดวย ABC สามารถชวยใหการจัดการสินคาคงคลังงาย
ข้ึน เพราะวาการวิเคราะหดวย ABC จะทําใหเราทราบวาสินคาใดสําคัญอยางไร จะไดนําเสนอแนว
ทางการจัดการท่ีเหมาะสม ซ่ึงทําใหตนทุนในการจัดการสินคาคงคลังท่ีลดลงและไมสงผลกระทบ
ตอกระบวนการผลิตได 
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4.3  การจัดการกลุมสายพานเคร่ืองจักร โดยใชเทคนิค ABC 
 ในการท่ีจะควบคุมสินคาคงคลัง หากมีจํานวนรายการสินคาคงคลังนอย ผูควบคุมดูแล
สามารถที่จะเลือกวิธีการในการควบคุมใหเหมาะสมกับรายการสินคาคงคลังแตละรายการได แต
ในทางปฏิบัติจริง คลังสินคามักจะมีรายการสินคาท่ีตองดูแลควบคุมจํานวนมาก ทําใหผูดูแลไมมี
เวลาเพียงพอในการท่ีจะเขาไปจัดการกับสินคาคงคลังทุกๆ รายการได อีกท้ังยังเปนการส้ินเปลือง
คาใชจายและเวลาอยางมากดวยหากเขาไปจัดการสินคาทุกราการ ดวยเหตุนี้ในระบบการควบคุม
สินคาคงคลังของงานวิจัยนี้ จึงนําเทคนิควิธีการ ABC มาจําแนกความสําคัญของอะไหลสายพาน
เคร่ืองจักร เพื่อสะดวกในการเลือกวิธีการท่ีจะมาใชจัดการกับกลุมของสินคาคงคลังเหลานี้ โดย
เกณฑในการแบงกลุมสินคาคงคลังมีเกณฑท่ีสามารถนําไปใชหลายเกณฑดวยกัน ซ่ึงเกณฑท่ีมีการ
ใชโดยท่ัวไป ไดแก มูลคาการเก็บ อัตราการใชงาน มูลคาการใชงาน ชวงเวลาสงมอบสินคาคาใชจาย 
การเก็บรักษา ความเสียหายเนื่องจากการขาดแคลนสินคาและคาใชจายในการส่ังซ้ือ เปนตน ซ่ึงใน
การแบงประเภทสินคาตามสถานะของสินคานั้นจะตองเลือกขอมูลท่ีมีอยูและตามความเหมาะสม
สําหรับกรณีศึกษานี้ ไดทําการศึกษาการควบคุมอะไหลคงคลังสายพานเครื่องจักร โดยใชเกณฑ
ปริมาณสินคาคงคลังตํ่าสุดและปริมาณสินคาคงคลังสูงสุดมาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมที่เลือก
วิธีนี้เพราะจะทําใหลดความเส่ียงในกรณีสินคาคงคลังขาดมือและลดคาใชจายในการเก็บรักษา
สินคาคงคลังมากเกินความจําเปน ซ่ึงในงานวิจัยจะไดศึกษาลงรายละเอียดสินคาคงคลังเพื่อพิจารณา
แตละกลุมตามความสําคัญมากนอยตามลําดับ 
 ท้ังนี้ ในการจําแนกกลุมอะไหลสายพานเคร่ืองจักรตามวิธี ABC สามารถสรุปเปน
ข้ันตอนดังนี้ 
 1. ทําการรวบรวมขอมูลของสินคาคงคลังอะไหลสายพานเคร่ืองจักร โดยมีรายละเอียด
ขอมูลแตละรายการท่ีมีการเบิกจายสินคาคงคลัง และราคาตอหนวยของสินคาคงคลังอะไหลแตละ
ชนิด 
 2.  จัดเรียงลําดับขอมูลท่ีเก็บไวตามขอ (1) ใหม ตามลําดับของมูลคาการจัดเก็บของ
สินคาคงคลังอะไหล 
 3. หาคาเปอรเซ็นตของรายการในแตละรายการ ในแตละชนิดของสินคาคงคลังอะไหล 
สายพาน เพื่อทําการกําหนดกลุมโดยใชหลักเกณฑ ABC 
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ภาพท่ี 4.1 การแบงกลุมสินคาคงคลัง โดยใชเทคนิค ABC 
 
 จากภาพท่ี 4.1 เปนการแบงสินคาโดยใชวิธีการวิเคราะห ABC เพื่อจัดแบงประเภท
สินคาคงคลังออกเปน 3 กลุม ซ่ึงสินคากลุม A คือ 15% - 20% ของรายการ มีมูลคา 80% ของมูลคา
วัสดุท่ีจายไปท้ังหมด สินคาในกลุม B คือ 25% - 30% ของรายการ มีมูลคา 15% ของมูลคาวัสดุท่ี
จายไปท้ังหมด และกลุมสุดทายคือสินคาในกลุม C คือ 50% - 6-% ของรายการ มีมูลคา 5% ของ
มูลคาวัสดุท่ีจายไปท้ังหมด 
 เม่ือไดทําการแบงกลุมสินคาคงคลังอะไหลตามลําดับของมูลคาแลว ก็จะมาพิจารณาถึง
การกําหนดวิธีการท่ีจะบริหารจัดการมาใชในการควบคุมอะไหลท่ีเหมาะสมซ่ึงจะสงผลใหการ
บริหารจัดการอะไหล สายพานเคร่ืองจักรมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
4.4  ผลการจัดกลุมสินคาคงคลังแบบ ABC 
 จากขอมูล สินคาคงคลังอะไหลสายพานเคร่ืองจักร บริษัทกรณีศึกษา ไดนําเทคนิค 
ABC เพื่อนํามาประยุกตใช ผลท่ีไดสามารถแจกแจงรายละเอียด ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 กลุมสินคาคงคลังแบบ ABC เรียงลําดับจากมูลคามากไปนอย 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

 
 
 จากตารางท่ี 4.2 เปนการแบงกลุมสินคาคงคลังออกเปน 3 กลุม คือ กลุม A, B และ C 
โดยกําหนดดังนี้ 
 1. สินคาคงคลังกลุม A เปนสินคาคงคลังท่ีมีมูลคารวมประมาณ 60-70% ของมูลคา
วัสดุท่ีจัดเก็บท้ังหมด ใชการคํานวณปริมาณการเบิกจายสินคาคงคลังแตละชนิดอยางละเอียด และ
พิจารณาดวยความระมัดระวัง มีการตรวจสอบการใชงานอยางเขมงวด เพื่อเฝาระวังสินคาขาดมือ 
 2.  สินคาคงคลังกลุม B เปนสินคาคงคลังท่ีมีมูลคารวมประมาณ 20-30% ของมูลคา
วัสดุท่ีจัดเก็บท้ังหมด สินคาคงกลังกลุม B เหมือนกลุม A แตใหความสําคัญในการบริหารรองลงมา 
และมีความถ่ีในการตรวจสอบนอยลง 
 3.  สินคาคงคลังกลุม C เปนสินคาคงคลังท่ีมีมูลคารวมประมาณ 5-10% ของมูลคาวัสดุ
ท่ีจัดเก็บท้ังหมดสินคาคงกลังกลุม C ไมจําเปนตองคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือสินคาคงคลังแตละ
ชนิดอยางละเอียด ใชการคํานวณอยางคราวๆ และมีการตรวจสอบอัตราการใชงานนานๆคร้ัง 
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ภาพท่ี 4.2 การแบงกลุมพัสดุคงคลัง โดยใชเทคนิค ABC 
 
 จากภาพท่ี 4.2 เปนผลท่ีไดทําการวิเคราะหดวยเทคนิค ABC โดยใชหลักการของ 
พาเรโต (Pareto) ไดมีการแยกอะไหลกลุมสายพานเคร่ืองจักรออกเปน 3 กลุม คือ A, B และ C จาก
การวิเคราะหขางตนจะเห็นวา 
 รายการท่ี 1 – 6 มูลคารวมถึง 719,988.00 บาท คิดเปนรอยละ 65.38 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุม A คือกลุมท่ีมีมูลคาสูงสุดและมีความสําคัญมาก 
 รายการท่ี 7 – 20 มูลคารวมถึง 256,590.00 บาท คิดเปนรอยละ 27.75 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุมของสินคาคงคลังท่ีมีมูลคาระดับปานกลาง 
 รายการท่ี 21 - 30 มูลคารวมถึง 86,715.00 บาท คิดเปนรอยละ 7.87 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุมของสินคาคงคลังท่ีมีมูลคาตํ่าสุด 
 ดังนั้น เม่ือไดทําการแบงกลุมสินคาคงคลังอะไหลตามลําดับของมูลคาแลว ก็จะมา
พิจารณาถึงการกําหนดวิธีการท่ีจะบริหารจัดการมาใชในการควบคุมอะไหลท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะสงผล
ใหการบริหารจัดการอะไหลสายพานเคร่ืองจักรมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลพัสดุจะตองใหความสําคัญตามความพิเศษในการทบทวนสถานะของ
อะไหลคงคลังอยูเสมอ 
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4.5  การกําหนดปริมาณและแนวทางการปรับปรุงคา (Min-Max) ใหม เฉพาะกลุม A 
 ดังนั้นผูวิจัยทําการศึกษาตอ โดยการท่ีใหความสําคัญกับสินคากลุม A เนื่องจากมีมูลคา
สูงควรใหการดูแลเปนอันดับตนๆ เพราะเปนกลุมสินคาคงคลังท่ีมูลคาสูง มีผลตนทุนสินคาคงคลัง
สูง สินคาคงคลังในกลุม A  มีสินคาคงคลังบางตัวท่ีจะตองมีการพิจารณาเพื่อการควบคุมปริมาณ
ต่ําสุด - สูงสุด เพราะสินคาคงคลังตามรายการดังกลาวมีการสํารองสินคาจัดเก็บมากเกินกวาการเบิก
นําไปใชสินคาคงเหลือท่ีสูง ซ่ึงสงผลตอตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือก
สินคาอะไหลเฉพาะใน กลุม A มาทําการปรับปรุงคา (Min-Max) ใหมกอนเปนอันดับแรก เพื่อท่ีจะ
ทําใหตนทุนสินคาคงคลังลดลงได 
 

ตารางท่ี 4.3 รายการสายพานเคร่ืองจักร ท่ีไดทําการปรับปรุงคา (Min-Max) ใหม (เฉพาะกลุม A) 
 

  

 จากตารางท่ี 4.3 เปนการรวบรวมขอมูลการจัดทําวิจัยนี้ ไดมาจากการเก็บขอมูลโดย
ทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังของช้ินสวนอะไหลสายพานขอมูลการเบิก-จายสินคาจาก 
Stock Cards ยอนหลัง 1 ป ท่ีอยูภายในบริษัทฯ ซ่ึงดูแลโดยแผนกสโตร เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบ 
การพิจารณาการปรับปรุง การควบคุมปริมาณสินคาคงคลังการกําหนดคา (Min-Max) ใหม 
 ผูวิจัยจึงไดเลือกสินคาอะไหลเฉพาะใน กลุม A มาทําการปรับปรุงคา (Min-Max) ใหม 
พบวากอนการปรับปรุงมียอดมูลคารวมถึง 719,988 บาท หลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการปรับปรุงซ่ึงยอด
มูลคารวมอยูท่ี 615,990 บาท และทําการเปรียบเทียบยอดมูลคารวมกอนและหลังการปรับปรุงลดลง
ถึง 103,998 บาท หรือลดลงประมาณ 14.4% ซ่ึงสามารถลดตนทุนสินคาคงคลังได ดังนั้นผูวิจัยจะ
แจกแจงรายละเอียดของรายการ สายพานของกลุม A ดังตอไปนี้ 
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 รายการท่ี 1 รหัส AMB0117 (Top Venting Belt "Albany" HD500 W2,730 x L5,100 
mm.) ไมไดทําการปรับปรุงปริมาณสินคาคงคลังในรายการนี้ ซ่ึงมีความเหมาะสมอยูแลวกับการ
จัดเก็บและการนําไปใช อีกท้ังมีราคาตอหนวยคอนขางสูง ไมควรจัดเก็บในปริมาณมาก เดิมซ่ึง
จํานวนสินคาคงคลังสูงสุดอยูท่ี 1 เสน และจํานวนสินคาคงคลังตํ่าสุดอยูท่ี 0 เสน เม่ือสินคาลดลง
เหลือ 0 เสน เทากับคา Min ท่ีกําหนดไว มีการเบิกนําไปใชก็จะตองส่ังมาสํารองไวท่ีจํานวน 1 เสน 
ส่ังเขามาใหเทากับคา Max ท่ีกําหนดไว สายพานรหัส AMB0117 มีการส่ังซ้ือจากตางประเทศ 
ระยะเวลาในการรอคอย (Lead Time) อยูท่ีไมเกิน 3-4 สัปดาห 
 รายการท่ี 2 รหัส AMB0109 (สายพานลําเลียงยางดํา W813 mm. EP120 5 ช้ัน หนา 10 
mm.) คือสายพานยางดํา รายการนี้ไมไดทําการปรับปรุงปริมาณสินคาคงคลังซ่ึงมีความ เหมาะสม
อยูแลวกับการจัดเก็บและการนําไปใช เดิมซ่ึงจํานวนสินคาคงคลังสูงสุดอยูท่ี 105 เมตร และจํานวน
สินคาคงคลังตํ่าสุดอยูท่ี 0 เสน เม่ือสินคาลดลงเหลือ 0 เมตร เทากับคา Min ท่ีกําหนดไว มีการเบิก
นําไปใชก็จะตองส่ังมาสํารองไวท่ี จํานวน 105 เมตร การส่ังสินคาคงคลังเขามาจะเทากับคา Max ท่ี
กําหนดไว การท่ีตองมีจํานวนการส่ังซ้ือเขามาท่ีปริมาณ 105 เมตร เนื่องจากเวลาการนําสาพานไป
เปล่ียนซอมนั้นตองใชท้ังหมด จํานวน 105 เมตร ( 1 เสน เทากับ 105 เมตร) เปนสินคาท่ีสามารถหา
ซ้ือไดในประเทศไทย ระยะเวลาการรอคอยสินคาอยูท่ี (Lead Time) ไมเกิน 1 วัน 
 รายการที่ 3 รหัส AMB0018 (สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 8000) ผูวิจัยไดทํา
การปรับปรุงปริมาณสินคาคงคลังโดยทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังของช้ินสวนอะไหล
สายพาน ขอมูลการเบิก - จายสินคาจาก Stock Card ดูแลโดยแผนกสโตรของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อ
นําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาการปรับปรุงการควบคุมปริมาณ พบวาสายพานรหัส AMB0018 
มีการเบิกสูงสุดอยูท่ีจํานวน 12 เสน และจํานวนเบิกตํ่าสุดอยูท่ีจํานวน 2 เสน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทํา
การปรับปรุงคา Max เดิมอยูท่ี 40 เสน คา Max ใหมเปนจํานวน 12 เสน และไดทําการปรับปรุงคา 
Min เดิมอยูท่ี 20 เสน คา Min ใหมเปนจํานวน 12 เสน ซ่ึงทําใหมูลคาของรายการสายพาน รหัส 
AMB0018 กอนปรับปรุงมีมูลคา 110,720 บาท และหลังการปรับปรุง 33,216 บาท ลดลงถึง 77,504 
บาท หรือลดลง 70% เปนสายพานท่ี Ex Stock ภายในประเทศ สงของไดไมเกิน 3 วัน 
 รายการท่ี 4 รหัส AMB0075 (สายพานลําเลียงยางดํา W1200 mm. EP120 4 ช้ัน หนา 11 
mm.) ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงปริมาณสินคาคงคลังโดยทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังของ
ช้ินสวนอะไหลสายพาน ขอมูลการเบิก-จายสินคา จาก Stock Card ดูแลโดยแผนกสโตรของบริษัท
กรณีศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาการปรับปรุง การควบคุมปริมาณ พบวา
สายพานรหัส AMB0075 มีการเบิกสูงสุดอยูท่ีจํานวน 35 เมตร และจํานวนเบิกตํ่าสุดอยูท่ีจํานวน 15 
เมตร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงคา Max เดิมอยูท่ี 35 เมตร คา Max ใหมก็ยังคงเปนจํานวน 
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35 เมตร และไดทําการปรับปรุงคา Min เดิมอยูท่ี 0 เมตร คา Min ใหมเปนจํานวน 15 เมตร เพราะมี
การเบิกนอยท่ีสุดอยูท่ี 15 เมตร ดังนั้นจึงทําใหมูลคาของรายการสายพาน รหัส AMB0075 ยังคงมี
มูลคา 82,250 บาท เปนสายพานท่ีตองส่ังผลิตภายในประเทศ รอของประมาณ 10-15 วัน 
 รายการท่ี 5 รหัส AMB0098 (สายพาน Timing Belt ไสลวด 10 x 10 x 8 mm. W50 
mm.) ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงปริมาณสินคาคงคลังโดยทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังของ
ช้ินสวนอะไหลสายพาน ขอมูลการเบิก - จายสินคาจาก Stock Card ดูแลโดยแผนกสโตรของบริษัท
กรณีศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาการปรับปรุงการควบคุมปริมาณ พบวาสายพาน
รหัส AMB0098 มีการเบิกสูงสุดอยูท่ีจํานวน 26 เสน และจํานวนเบิกตํ่าสุดอยูท่ีจํานวน 13 เสน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงคา Max เดิมอยูท่ี 39 เสน คา Max ใหมเปนจํานวน 26 เสน และได
ทําการปรับปรุงคา Min เดิมอยูท่ี 13 เสน คา Min ใหมเปนจํานวน 13 เสน ซ่ึงทําใหมูลคาของ
รายการสายพาน รหัส AMB0098 กอนปรับปรุงมีมูลคา 79,482 บาท และหลังการปรับปรุง 52,988 
บาท ลดลงถึง 26,494 บาท หรือลดลงประมาณ 33% เปนสายพานท่ี Ex Stock ภายในประเทศ 
สามารถสงของไดภายใน 3 วัน 
 รายการท่ี 6 รหัส AMB0026 (สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 6700) ผูวิจัยไดทํา
การปรับปรุงปริมาณสินคาคงคลังโดยทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังของช้ินสวนอะไหล
สายพาน ขอมูลการเบิก - จายสินคาจาก Stock Card ดูแลโดยแผนกสโตรของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อ
นําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาการปรับปรุงการควบคุมปริมาณ พบวาสายพานรหัส 
AMB0026 มีการเบิกสูงสุดอยูท่ีจํานวน 36 เสน และจํานวนเบิกตํ่าสุดอยูท่ีจํานวน 18 เสน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงคา Max เดิมอยูท่ี 35 เสน คา Max ใหมก็ยังคงเปนจํานวน 35 เสน และได
ทําการปรับปรุงคา Min เดิมอยูท่ี 18 เสน คา Min ใหมเปนจํานวน 2 เสน เพราะมีการเบิกนอยท่ีสุด
อยูท่ีจํานวน 2 เสน ดังนั้นจึงทําใหมูลคาของรายการสายพาน รหัส AMB0026 ยังคงมีมูลคา 79,200 
บาท สายพานเบอรนี้ตองส่ังจาก Supplier ซ่ึงจะตองรอของประมาณ 6-8 สัปดาห 
 จากท่ีผูวิจัยไดทําพิจารณาการปรับปรุงปริมาณสินคาคงคลังการกําหนดคา (Min-Max) 
ของรายการสินคากลุม A ท้ังหมด 6 รายการ มูลคารวมถึง 719,988.00 บาท คิดเปนรอยละ 65.38 
ของมูลคา Spare Part ท้ังหมด กลุม A ถือวามีมูลคาสูงและมีความสําคัญมาก เม่ือผูวิจัยไดทําการ
ปรับปรุงปริมาณตํ่าสุด-สูงสุด (Minimum-Maximum) ของสินคาคงคลังทําใหปริมาณการจัดเก็บ
สินคาคลังลดลง ซ่ึงจะทําใหตนทุนในการจัดเก็บลดลง 
 จากขางตนผูวิจัยไดพิจารณา กลุม A เพียงกลุมเดียว สามารถลดตนทุนสินคาคงคลังได
ถึง 103,998 บาท ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงปริมาณสินคาคงคลังการกําหนดคา (Min-Max) 
ของรายการสินคาคลังคลังอะไหลสายพานเคร่ืองจักร ท้ังหมด 30 รายการ เพ่ือท่ีจะทําใหทราบวา 
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สินคาคงคลังกลุม A, B, C ท้ังหมด 3 กลุมสามารถที่จะลดตนทุนสินคาคงคลังไดมากหรือนอย
เพียงใด จึงไดจัดทําดังตารางท่ี 4.4 ตอไป 
 
4.6  การกําหนดปริมาณและแนวทางการปรับปรุงคา (Min-Max) กลุม A, B, C 
 ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการจัดการและนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงคา (Min-Max) 
ใหม ใหมีความเหมาะสม และนํามูลคาสินคาคงคลังไปเปรียบเทียบ กอนการปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงตอไป 
 ขอมูลรายการพัสดุคงคลังสายพานเคร่ืองจักร เพื่อพิจารณาทําการปรับปรุงคา (Min-
Max) ใหม สินคาคงคลังท้ังหมด 3 กลุม คือ A, B และ C ท่ีมีการสํารองสินคาตามการควบคุม (Min-
Max) ท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหมีการจัดเก็บมากเกิน 

 
ตารางท่ี 4.4 รายการสายพานเคร่ืองจักร ท่ีไดทําการปรับปุรงคา (Min - Max) ใหม กลุม A, B, C 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

 
 จากตารางท่ี 4.4 เปนการวิเคราะหดวยเทคนิค ABC ไดมีการแยกอะไหลกลุมสายพาน
เคร่ืองจักรออกเปน 3 กลุม คือ A, B และ C จากการวิเคราะหขางตนจะเห็นวา 
 รายการท่ี 1 – 6 มูลคารวมถึง 719,988.00 บาท คิดเปนรอยละ 65.38 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุม A คือกลุมท่ีมีมูลคาสูงสุดและมีความสําคัญมาก 
 รายการท่ี 7 – 20 มูลคารวมถึง 256,590.00 บาท คิดเปนรอยละ 27.75 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุมของสินคาคงคลังท่ีมีมูลคาระดับปานกลาง 
 รายการท่ี 21 – 30 มูลคารวมถึง 86,715.00 บาท คิดเปนรอยละ 7.87 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุมของสินคาคงคลังท่ีมีมูลคาตํ่าสุด 
 จากตารางท่ี 4.4 พิจารณาทําการปรับปรุงคา (Min - Max) ใหม ท่ีมีการสํารองสินคาตาม
การควบคุม (Min - Max) ท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใหมีการจัดเก็บมากเกินของกลุมสายพานเครื่องจักร
ท้ังหมด 3 กลุม คือ A, B และ C พบวามูลคารวมของกอนการปรับปรุงคา (Min - Max) ใหม มียอด
มูลคารวมอยูท่ี 918,302 บาท ดังนั้นทําใหยอดมูลคารวมหลังจากท่ีนําเสนอแนวทางการปรับปรุง
สามารถทําใหยอดมูลคารวม ลดลงถึง 183,001 บาท หรือลดลงประมาณ 16.7% 
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 การรวบรวมขอมูลจากการทําวิจัยนี้ ไดมาจากการเก็บขอมูล โดยทําการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับสินคาคงคลังของช้ินสวนอะไหลสายพาน ขอมูลการเบิก – จาย สินคาจาก Stock Card 
แผนกสโตรของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาการปรับปรุง การควบคุม
ปริมาณตํ่าสุด - สูงสุด (Minimum - Maximum) ของสินคาคงคลังสายพานเครื่องจักร ท้ังหมด 30 
รายการ 
 ดังนั้น จากท่ีไดมีการปรับปรุงและนําเสนอแนวทางในการแกไข จะทําใหสามารถลด
ตนทุนสินคาคงคลังอะไหล แนวทางในการลดตนทุนสินคาคงคลังจากการลดปริมาณสินคาคงคลัง 
จําเปนตองมีการวิเคราะหหาจํานวนช้ินสวนอะไหลท่ีเหมาะสมกับองคกร จากท่ีผูวิจัยไดทําการ
ปรับปรุงนี้  เปนเพียงหมวดของสายพานเทานั้น ถาสามารถทําหมวดอ่ืนท่ีเหลือไดท้ังหมดจะสามารถ 
ลดตนทุนสินคาคงคลังไดเปนอยางมากในอนาคต 
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ภาพท่ี 4.3 ภาพตัวอยางสายพานเคร่ืองจกัร (กลุม A) 
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ภาพท่ี 4.3 (ตอ) 
 

   
 จากภาพท่ี 4.3 เปนภาพตัวอยางสายพานท่ีนํามาวิเคราะหปรับปรุง (Min - Max) กลุม A 
ท้ังหมด 6 รายการ ดังนี้ 
 1.  Top Venting Belt "Albany" HD500 W2,730 x L5,100 mm. 
 2.  สายพานลําเลียงยางดํา W813 mm. EP120 5 ช้ัน หนา 10 mm. 
 3.  สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 8000 
 4.  สายพานลําเลียงยางดํา W1200 mm. EP120 4 ช้ัน หนา 11 mm. 
 5.  สายพาน Timing Belt ไสลวด 10 x 10 x 8 mm. W50 mm. 
 6.  สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 6700 
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 จากที่ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการสินคาคงคลังอะไหลสายพานเคร่ืองจักร บริษัท แอด
วานซ ไฟเบอร จํากัด โดยเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสินคาคงคลังและทําการศึกษา
ขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อหาวิธีหรือแนวทางในการนําเสนอแนะ เพื่อท่ีจะสามารถทําใหลดตนทุน
สินคาคงคลัง ของบริษัทกรณีศึกษาได ดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดใน บทท่ี 4 ผลการวิจัยและการ
วิเคราะหขอมูล และผูวิจัยจะทําการสรุปผลการทําวิจัยในบทที่ 5 ตอไป DPU



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาการลดตนทุนสินคาคงคลังอะไหลสายพานเคร่ืองจักร กรณีศึกษา บริษัท 
แอดวานซ ไฟเบอร จํากัด ดวยเทคนิคการวิเคราะห ABC และไดศึกษาการจัดการปริมาณตํ่าสุด- 
สูงสุด (Minimum-Maximum) ของสินคาคงคลัง จากท่ีไดกลาวมาในขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปญหาของระบบการควบคุมสินคาคงคลังอะไหลเคร่ืองจักร  
ของบริษัท แอดวานซ ไฟเบอร จํากัด กรณีศึกษาพบวา การควบคุมดูแลสินคาคงคลังใชวิธีแบบ
กําหนดปริมาณตํ่าสุด - สูงสุด (Minimum-Maximum) ตามคําแนะนําของผูผลิตเคร่ืองจักร คูมือการ
ซอมบํารุงเคร่ืองจักร และการประมาณการณของผูใชงานหรือความชํานาญของพนักงานท่ี
รับผิดชอบในการดูแลการเบิก - จายของสินคาคงคลังอะไหล จึงทําใหปริมาณสินคาคงคลังบาง
รายการมีมากเกินความจําเปนในการงาน และการกําหนดวิธีการการดูแลสินคาคงคลังอะไหลโดย
ใหความสําคัญเทากันหมด ทําใหเสียเวลาในการดูแล สวนงานท่ีรับผิดชอบขาดการนําขอมูลสถิติท่ี
เกี่ยวกับการใชสินคาคงคลังอะไหลไปใชงาน ในการกําหนดทิศทางในการควบคุมปริมาณสินคาคง
คลังอะไหลภายในแผนกคลังพัสดุไมชัดเจน ทําใหเกิดตนทุนท่ีจม สินคาบางรายการท่ีหมดความ
ตองการยังถูกเก็บอยูภายในคลังพัสดุไมมีการจัดการ และทําใหเสียคาใชจายท่ีเกิดเปนตนทุนจมของ
มูลคาของสินคาคงคลังอะไหลท่ีไมมีการเคล่ือนไหว 
 การลดตนทุนสินคาคงคลังอะไหลเคร่ืองจักรในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง การ
ควบคุมและการจัดการปริมาณสินคาคงคลัง จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนวิธีการที่
สนับสนุนกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อปองกันไมใหเกิดการสูญเสียจากการขาดสินคาคงคลังท่ี
ตองการใชในการซอมบํารุง ซ่ึงถือวามีความจําเปนมาก เพราะถาหากวาไมสามารถเบิกจายอะไหล
ใหแกผูใชงานได ก็จะสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตซ่ึงเปนขอท่ีควรที่ตองระวงั และยังทําใหไม
สามารถสงมอบผลิตภัณฑแกลูกคาตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดได แตในทางตรงกันขามหากมีการ
จัดเก็บสินคาคงคลังในปริมาณมากเกินความจําเปนในการใชงาน จะทําใหเกิดความเสียโอกาสใน
ดานเงินทุนท่ีตองใชไปในการจัดเก็บสินคาคงคลังท่ีมากเกินความตองการ รวมถึงการเกิดความ
สูญเสียเนื่องจากสินคาคงคลังท่ีถูกจัดเก็บไวเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด (Dead Stock) เกิดการ
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เส่ือมสภาพกอนนําไปใช ดังนั้นถาการท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนสินคาคงคลังอะไหล
ของบริษัทฯ มีความสามารถในการดําเนินการท่ีดี มีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถ
ตอบสนองความตองการอะไหลของแผนกซอมบํารุงได และสามารถลดความสูญเสียตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนภายใตตนทุนการจัดการสินคาคงคลังที่ลดลง ตลอดจนสามารถเพ่ิมระดับการบริการที่สูงข้ึน
ใหแกลูกคาได 
 งานวิจัยนี้ จึงไดเสนอใหมีการจัดการสินคาคงคลังอะไหล โดยการจัดกลุมอะไหล
สายพานเคร่ืองจักรตามความสําคัญโดยใชเทคนิค ABC Analysis โดยใชหลักเกณฑดังนี้ 
 1.  กลุม A - 15-20% ของรายการ มีมูลคา 80% ของมูลคาวัสดุท่ีจายไปท้ังหมด 
 2.  กลุม B - 25-30% ของรายการ มีมูลคา 15% ของมูลคาวัสดุท่ีจายไปท้ังหมด 
 3.  กลุม C - 50-60% ของรายการ มีมูลคา 5% ของมูลคาวัสดุท่ีจายไปท้ังหมด 
จากผลที่ไดทําการวิเคราะหดวยเทคนิค ABC ไดมีการแยกอะไหลกลุมสายพานเคร่ืองจักรออกเปน 
3 กลุม คือ A, B และ C จากการวิเคราะหขางตนจะเห็นวา 
 รายการท่ี 1 – 6 มูลคารวมถึง 719,988.00 บาท คิดเปนรอยละ 65.38 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุม A คือกลุมท่ีมีมูลคาสูงสุดและมีความสําคัญมาก ใชการคํานวณปริมาณ
การเบิกจายสินคาคงคลังแตละชนิดอยางละเอียด และพิจารณาดวยความระมัดระวัง มีการตรวจสอบ 
การใชงานอยางเขมงวด เพื่อเฝาระวังสินคาขาดมือ 
 รายการท่ี 7 - 20 มูลคารวมถึง 256,590.00 บาท คิดเปนรอยละ 27.75 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุมของสินคาคงคลังท่ีมีมูลคาระดับปานกลาง สินคาคงกลังกลุม B เหมือน
กลุม A แตใหความสําคัญในการบริหารรองลงมา และมีความถ่ีในการตรวจสอบนอยลง 
 รายการท่ี 21 - 30 มูลคารวมถึง 86,715.00 บาท คิดเปนรอยละ 7.87 ของมูลคา Spare 
Part ท้ังหมด จัดเปนกลุมของสินคาคงคลังท่ีมีมูลคาตํ่าสุด สินคาคงคลังกลุม C ไมจําเปนตองคํานวณ 
ปริมาณการส่ังซ้ือสินคาคงคลังแตละชนิดอยางละเอียด ใชการคํานวณอยางคราวๆ และมีการ
ตรวจสอบอัตราการใชงานนานๆ คร้ัง 
 จากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใหความสําคัญสินคาคงคลังของกลุม A เพราะเปนกลุมท่ีมีมูลคา
สูง ในการควบคุมดูแลสินคาคงคลังโดยใชวิธีแบบกําหนดปริมาณตํ่าสุด - สูงสุด (Minimum-
Maximum) ท่ีเหมาะสม เพื่อลดตนทุนสินคาคงคลังอะไหล จากผลที่การนําเสนอการปรับปรุงคา
ปริมาณตํ่าสุด - สูงสุด และไดทําการเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง ผูวิจัยไดมีการทําการ
จัดการรวบรวมขอมูลการจัดทําวิจัยนี้ ไดมาจากการเก็บขอมูลโดยทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคา
คงคลังของช้ินสวนอะไหลสายพานขอมูลการเบิก - จายสินคาจาก Stock Card ยอนหลัง 1 ป ท่ีอยู
ภายในบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงดูแลโดยแผนกสโตร เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาการ
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ปรับปรุง การควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหมการกําหนดคา (Min-Max) ใหม สามารถสรุปผลได
ดังนี้ 
 จากตารางท่ี 4.3 (บทท่ี 4) ผูวิจัยจึงไดเลือกสินคาอะไหลเฉพาะใน กลุม A มาทําการ
ปรับปรุงคา (Min-Max) ใหม พบวากอนการปรับปรุงมียอดมูลคารวมถึง 719,988 บาท หลังจากท่ี
ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงซ่ึงยอดมูลคารวมอยูท่ี 615,990 บาท และทําการเปรียบเทียบยอดมูลคารวม
กอนและหลังการปรับปรุงลดลงถึง 103,998 บาท หรือลดลงประมาณ 14.4% 
 จากตารางท่ี 4.4 (บทท่ี 4) พิจารณาทําการปรับปรุงคา (Min-Max) ใหม ท่ีมีการสํารอง
สินคาตามการควบคุม (Min-Max) ท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหมีการจัดเก็บมากเกินไป ของกลุมสายพาน
เคร่ืองจักรท้ังหมด 3 กลุม คือ กลุม A, B, C พบวามูลคารวมของกอนการปรับปรุงคา (Min-Max) 
ใหม มียอดมูลคารวมอยูท่ี 1,101,303 บาท และหลังการปรับปรุงคา (Min-Max) ใหม มียอดมูลคา
รวมอยูท่ี 918,302 บาท ดังนั้นทําใหยอดมูลคารวมหลังจากท่ีนําเสนอแนวทางการปรับปรุงสามารถ
ทําใหยอดมูลคารวมลดลงถึง 183,001 บาท หรือลดลงประมาณ 16.7% 
 ดังนั้น การจัดการสินคาคงคลังก็เปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถลดตนทุนสินคาคงคลังได ถาเรา
ใหความสนใจควบคุมสินคาคงคลังเหลานี้ท้ังหมดในคลังสินคาไดอยางใกลชิดก็จะทําใหคาใชจาย
ในการดูแลลดลงและไมตองเสียเวลามาก ทางท่ีดีท่ีสุดจึงควรจําแนกประเภทของสินคาคงคลัง
ออกเปนชนิดท่ีมีความสําคัญมาก และท่ีมีความสําคัญรองลงมาในการดูแลตามเทคนิค ABC ผูวิจัย
ไดนําเสนอไว 
 สินคาคงคลัง เปนสินทรัพยหมุนเวียนชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญ และเสียคาใชจายในการ
บริหารการจัดการในหลายบริษัท เงินลงทุนในสินคาคงคลังบางบริษัทอาจสูงถึง 40% ของเงินลงทุน 
ในสินทรัพยรวม ซ่ึงในระดับผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลังอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยพยามลดจํานวนสินคาคงคลังลง ซ่ึงจะทําใหคาใชจายลดลงแตหากลดจํานวน
สินคาคงคลังท่ีมากเกินไป อาจทําใหสินคาคงคลังขาดมือได ดังนั้นธุรกิจจึงจําเปนตองควบคุมสินคา
คงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม กลาวคือ การวางแผนควบคุมสินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ีทําให
คาใชจายรวมต่ําท่ีสุดจากท่ีไดมีการปรับปรุง และนําเสนอแนวทางในการแกไขไดนั้น จะทําให
สามารถลดตนทุนสินคาคงคลังอะไหล แนวทางในการลดตนทุนสินคาคงคลังจากการลดปริมาณ
สินคาคงคลังจําเปนตองมีการวิเคราะหหาจํานวนช้ินสวนอะไหลท่ีเหมาะสมกับองคกร จากท่ีผูวิจัย
ไดทําการปรับปรุงนี้เปนเพียงหมวดของสายพานเทานั้น ถาสามารถทําหลายๆ หมวดของสินคาคง
คลังท่ีอยูในองคกร ก็จะสามารถลดตนทุนสินคาคงคลังไดเปนอยางมากในอนาคต 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเก็บขอมูลคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการส่ังซ้ือและการจัดเก็บ โดย
แยกเปนแตละรายการของอะไหล ใหชัดเจนเพ่ือชวยใหการกําหนดคาพานามิเตอรตางๆ ทําใหการ
คํานวณคาปริมาณสินคาคงคลังอะไหลท่ีเหมาะสม จุดส่ังซ้ือหรือคาอ่ืนๆ มีความถูกตองและแมนยํา
ยิ่งข้ึน เนื่องจากหากขาดการประมวลผลทางสถิติของขอมูลเหลานี้ จะทําใหคาใชจายในการจัดการ
สูง คือมีการจัดซ้ือบอยคร้ังเปนเหตุใหเกิดคาใชจายท่ีเกินความจําเปนข้ึน ดังนั้นการท่ีนําขอมูลท่ี
ถูกตองในอดีตมาใชเปนขอมูลในการกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ ในการประมวลผล จะสามารถ
ชวยใหประหยัดตนทุนคาใชจายในการส่ังซ้ือได 
 2.  ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาอายุการใชงานเคร่ืองจักรอุปกรณแตละรุน
ควบคูไปดวย เพราะจะทําใหสามารถกําหนดระดับอะไหลท่ีใกลเคียงมากข้ึน เนื่องจากเม่ือเคร่ือง
อุปกรณมีอายุการใชงานมากขึ้นจะมีแนวโนมการใชอะไหลมากข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถนําขอมูลท่ี
ไดมาใชประกอบการพิจารณาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการควบคุมสินคาคงคลังและเพื่อการ
กําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับอะไหลในแตละรุนดวย 
 3. การศึกษาคร้ังตอไปควรพิจารณารายการสินคาอะไหลท่ีเปน Dead Stock ซ่ึงแผนก
คลังพัสดุจะตองพิจารณารายการ และจัดทําการบันทึกเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติในการพิจารณาใน
การจัดเก็บหรือหากพบวามีอุปกรณอะไหลรายการใดท่ีหมดประโยชนเพราะอุปกรณหลักไดถูก
แทนท่ีดวยเคร่ืองจักรใหมในกระบวนการนั้นไดถูกเลิกไปแลว ควรจะทํารายการแยกออกมาเพ่ือ
เสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง เชน ตัดออกจากระบบบัญชีทรัพยสินหรือ
หาทางขายกลับใหผูขาย หรือผูท่ีมีความตองการในอุตสาหกรรมเดียวกันเปนตนในทางปฏิบัติเม่ือ
เวลาจะเปล่ียนเคร่ืองจักรใหมหรือเลิกใชเคร่ืองจักรอุปกรณนั้นควรจะไดพิจารณาจําหนายช้ินสวน
อะไหลไปในเวลาเดียวกัน 

 4. ควรแนะนําใหแผนกท่ีรับผิดชอบหรือเกี่ยวของดําเนินการตรวจปริมาณการจัดเก็บ
ใหสอดคลองกับระบบซอมบํารุง เนื่องจากระบบซอมบํารุง จะสามารถวางแผนการซอมบํารุง
ลวงหนาได ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตองการใชอะไหลท่ีมีแผนงานท่ีชัดเจน ทําใหปริมาณ
ของอะไหลคงคลังท่ีตองจัดเก็บลดลงและมีอัตราการหมุนเวียนของอะไหลคงคลังท่ีดีข้ึน 
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 ขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงคลังของช้ินสวนอะไหลสายพานขอมูลการเบิก-จายสินคาจาก 
Stock Cards ซ่ึงดูแลโดยแผนกสโตร ของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณา
การปรับปรุงการควบคุมปริมาณตํ่าสุด-สูงสุด (Minimum-Maximum) ของสินคาคงคลัง เฉพาะ
สินคาคงคลังของกลุม A ซ่ึงมีท้ังหมด 6 รายการ ดังนี้ 
 1.  AMB0117 (Top Venting Belt "Albany" HD500 W2,730 x L5,100 mm.) 

 2.  AMB0109 (สายพานลําเลียงยางดํา W813 mm. EP120 5 ช้ัน หนา 10 mm.) 
 3.  AMB0018 (สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 8000) 
 4.  AMB0075 (สายพานลําเลียงยางดํา W1200 mm. EP120 4 ช้ัน หนา 11 mm.) 
 5.  AMB0098 (สายพาน Timing Belt ไสลวด 10 x 10 x 8 mm. W50 mm.) 
 6.  AMB0026 (สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 6700) 
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ภาพตัวอยางสายพาน (Belt) เคร่ืองจักร (กลุม A) 
 

ลําดับท่ี รหัสสินคา รูปภาพ 

 
 

1 

 
 
AMB0117 

 

 
 

Top Venting Belt "Albany" HD500 W2,730 x L5,100 mm. 

 
 
 

2 

 
 
 

AMB0109 

 

 
 

สายพานลําเลียงยางดํา W813 mm. EP120 5 ชั้น หนา 10 mm. 

 
 

3 

 
 
AMB0018 

 
สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 8000 

 
 

4 

 
 

AMB0075 

 
สายพานลําเลียงยางดํา W1200 mm. EP120 4 ชั้น หนา 11 mm. 
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5 

 
 
AMB0098 

 
 
 
 
สายพาน Timing Belt ไสลวด 10 x 
10 x 8 mm. W50 mm. 

 
 

6 

 
 
AMB0026 

 
สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 6700 
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Stock Card สายพาน ของรายการกลุม Aท้ังหมด 6 รายการ 
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ภาพตัวอยางสายพาน (Belt) เคร่ืองจักร (กลุม B) 
 
ลําดับท่ี รหัสสินคา รูปภาพ 

 
 

7 
 

 
 
AMB0121 

 
สายพานลําเลียงยางดํา W24" หนา 4 ชั้น หนารวม 9 mm. EP120 

 
 

8 
 
 

 
 
AMB0096 

 
สายพาน LL-14M Steel W85 mm. 

 
 

9 
 

 
AMB0011 

 
สายพาน Timing Belt "GATES" PGGT 

 
 

10 
 
 

 
 
AMB 0010 

 
สายพาน Timing Belt "GATES" PGGT 1800-8MGT-85 mm. 
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11 
 

 
 
AMB0107 

  
สายพาน Flat Belt "HABASIT" W70 x L12,000 mm. 

 
 

12 
 

 
 
AMB0103 

 
สายพาน Flat Belt "HABASIT" W70 x L16,900 mm. Endless 

 
 

13 

 
 
AMB0050 
 

 
สายพาน "BANDO" SPC 4500 

 
 

14 
 

 
 
AMB0112 

 
สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 4750 
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15 

 
 
AMB0017 

 
สายพาน V-Belt "OPTIBELT" SPC 2700 

 
 

16 

 
 
AMB0045 
 

 
สายพาน V-Belt "GOODYEAR" XPZ 1700 

 
 

17 

 
 
AMB0044 
 

 
สายพาน Timing Belt 14M-55 ยาว 4.2 เมตร 

 
 

18 

 
 
AMB0049 
 

 
สายพาน "OPTIBELT" SPC 5600 
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19 

 
 
AMB0060 
 

 
สายพาน "BANDO" SPC 6000 

 
 

20 
 

 
 
AMB0028 

 
สายพาน Timing Belt W30 x Pitch 8 x หัวมน 5 mm 
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ภาพตัวอยางสายพาน (Belt) เคร่ืองจักร (กลุม C) 

ลําดับท่ี รหัสสินคา รูปภาพ 

 
 

21 

 
 
AMB0105 
 

 
สายพาน Timing Belt "GATES" HTD 8M x 4400 x 

 
 

22 

 
 
AMB0102 
 

 
สายพาน Flat Belt "HABASIT" W70 x L19,210 mm. 

 
 

23 

 
 
AMB0064 

 
สายพาน "GATES" XPC 3000 

 
 

24 

 
 
AMB0013 

 
สายพาน V-Belt "CONTITECH" SPB 4120 
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25 

 
 
AMB0078 

 
สายพานลําเลียงไมแผน "BELTECH" 180 x 12870 

 
 

26 

 
 
AMB0009 

 
สายพาน V-Belt "CONTITECH" SPB 4250 

 
 

27 

 
 
AMB0101 

 
สายพาน Flat Belt "HABASIT" W70 x L12,970 mm. 

 
 

28 

 
 
AMB0088 

 
สายพาน Timing Belt "GATES" 552-8YU W20 mm. 
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29 

 
 
AMB0057 
 

 
สายพาน "OPTIBELT" SPC 3750 

 
 

30 

 
 
AMB0054 

 
สายพาน "SKF" SPB 2410 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ นามสกุล นางสาวปวณีา   ภูเขมา 
ประวัติการศึกษา 2550  ระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) 
 มหาวิทยาหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน ประกอบธุรกิจสวนตัว จ.สมุทรปราการ DPU
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