
การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลงัส าหรับสินค้าส าเร็จรูป 

กรณศึีกษาบริษทั XYZ 

 
นางสาวชวศิา   แก้วรักษา* 

ดร.รชฏ ข าบุญ** 
 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัท่ีเสนอน้ีเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ความตอ้งการและการวางแผนสินคา้คง

คลงัส าหรับสินคา้ประเภทสารจ ากดัวชัพืช เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัธุรกิจเคมีเกษตรมีการแข่งขนักนั 

สูงท าให้ลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึน จึงตอ้งมีการวางแผนสินคา้คงคลงัเพื่อลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนลง รวมทั้งมี

สินคา้เพียงพอกบัความตอ้งการ วตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีเพื่อตอ้งการจะวางแผนความตอ้งการสินคา้ เพื่อให้

สินคา้คงคลงัท่ีจดัเก็บมีปริมาณท่ีต ่าท่ีสุด มีค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด และเพิ่มอตัราหมุนเวียนสินคา้โดยไม่กระทบ

กบัการสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะมุ่งเนน้ไปท่ีมีการเพิ่มยอดขายและมูลค่าสินคา้คงคลงัสูงสุดของ

บริษทักรณีศึกษา โดยใช้เทคนิคการ ควบคุมสินคา้คงคลงัด้วยวิธี ABC Analysis ซ่ึงกลุ่ม A เป็นกลุ่มท่ีมี

ยอดขายมากท่ีสุดอยูท่ี่ 95.94 % ของยอดขายทั้งหมด มาหาค่าพยากรณ์ ซ่ึงเลือกวิธีการการพยากรณ์โดยวิธี 

แบบเอ็กโพเนนเชียล (Exponential Smoothing) ซ่ึงปรากฏว่ามีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด เพื่อน าผลท่ี

ไดม้าใชว้ธีิการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม (EOQ) ในการควบคุมสินคา้คงคลงัต่อไป  

ผลการศึกษาวจิยัโดยใชว้ธีิการวางแผนสินคา้คงคลงัดงักล่าว ผลท่ีไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัการจดัการสินคา้

คงคลงัแบบเดิมของบริษทัตวัยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถลดตน้ทุนโดยรวม (Total Cost) จะไดต้น้ทุนรวม

ของนโยบายการจดัการสินคา้คงคลงัแบบเดิมอยูท่ี่ 103,607,910 บาทต่อปี มาเปรียบเทียบกบันโยบายการ

จดัการสินคา้คงคลงัแบบใหม่อยูท่ี่ 76,148,520  บาทต่อปี ลดลง 27,459,390 บาทต่อปี คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

เท่ากบั 26.5 % ของตน้ทุนโดยรวม โดยท่ียงัมีปริมาณไวใ้ชอ้ยูพ่อเพียงกนัความตอ้งการ 
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**ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 

1.บทน า 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 การแข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเคมีเกษตรท่ีสูงข้ึนปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท า

ให้เกิดภาวะ การด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งการตน้ทุนต ่าท่ีสุด โดยมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนหรืออยา่งน้อย คุณภาพตอ้งไม่

ต ่าลงไปจากเดิม โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคสูงสุดให้มากท่ีสุด ทั้ง

ในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ จ  านวนของสินคา้และการไดรั้บสินคา้ตรงตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ ดงันั้นการ ท่ี

จะท าให้เกิดก าไรสูงสุด นั้นก็คือลดตน้ทุนให้ต ่าลงมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีทุกบริษทัตอ้ง

ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการ แข่งขนั ทั้งน้ีการท่ีผลก าไรเพิ่มข้ึนส่ิงส าคญัท่ีจะตามมาก็คือ

การเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืนของบริษทัเพื่อสร้างความแข็งแรงทางธุรกิจในการแข่งขนั และสร้างความเช่ือมัน่

ให้แก่พนักงานในองค์กรเน่ืองจากองค์กรมีศกัยภาพในการท าก าไรสูงข้ึนเท่ากบัองค์กรมีอนาคตในการ

ด าเนินธุรกิจท่ีดี สินคา้คงคลงัเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีส าคญัมากโดยทุกบริษทัต่างให้ความสนใจ ดงันั้นการ 

ควบคุมสินคา้คงคลงัเป็นส่ิงจ าเป็นและความส าคญั  

สินคา้คงคลงัหากมีนอ้ยเกินไปธุรกิจท่ีตอ้ง หยดุชะงกั หรือมีสินคา้คงคลงัมากเกินไปธุรกิจก็ตอ้งเสีย

ค่าใช้จ่ายมาก ดงันั้นจึงไดแ้นวคิดส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อหาวิธีลดค่าใช้จ่ายจากสินคา้คงคลงัลงให้

ไดม้าก โดยวิธีการวางแผนการผลิต เป็นการน าขอ้มูลจากงานฝ่ายขาย ท่ีท าประมาณการขายของสินคา้ท่ีแต่

ละชนิดและท าเป็นรายเดือน เพื่อน าขอ้มูลส่วนน้ีการใช้วิเคราะห์เพื่อทราบแนวโนม้ประมาณการซ้ือสินคา้

ของลูกคา้วา่ในแต่ละเดือนมีเดือนไหนบา้งมีความตอ้งการท่ีสูงหรือเดือนไหนมีความตอ้งการสินคา้ท่ีน้อย 

และสินคา้ชนิดชนิดมีความตอ้งการมากท่ีสุด เป็นขอ้มูลหลกัท่ีจะช่วยกนัมาตดัสินคา้สั่งซ้ือสินคา้เพื่อให้

ความสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดสู้งสุด ซ่ึงเราจะน าขอ้มูลจากฝ่ายคลงัสินคา้ จ านวนสินคา้ในสต๊อก

มาวิเคราะห์กบัมูลค่าของประมาณการขายสินคา้จากฝ่ายดว้ย โดยจะน าขอ้มูลสินคา้ในสต๊อกของแต่ละชนิด

มาวิเคราะห์ว่าก่อนท่ีบริษทัมีสต๊อกพอเพียงกับความต้องการของลูกคา้แล้วหรือเปล่า ถ้ามีสต๊อกแต่ไม่

เพียงพอบริษทัจะท าการสั่งซ้ือเพิ่มปริมาณเท่าไหร่ เพื่อไม่ใหเ้หลือสินคา้คงคลงัท่ีมากเกินไปและจะน าขอ้มูล

ของยอดขายสินคา้ของสินคา้แต่ชนิดในแต่ละเดือนท่ีเหตุข้ึนจริงจากฝ่ายบญัชี เพื่อช่วยรีเช็คการประมาณการ

ขายสินคา้ท่ีฝ่ายขายประมาณการไวน้ั้นมีการขายสินคา้จริงตรงตามท่ีไดป้ระมาณการไวห้รือเปล่า ถา้หากผล

การวิเคราะห์ออกมาว่าเซลล์ประมาณการไดเ้กินขายไดจ้ริงก็มีแนวโนม้วา่สินคา้ในสต๊อกนั้นอาจมีปริมาณ

พอเพียงต่อความตอ้งการของลูกคา้ เดือนต่อไปท่ีเราวางแผนวา่จะสั่งซ้ือไว ้อาจไม่ยงัไม่ตอ้งสั่งซ้ือเขา้มาเพิ่ม

ใหร้อดูสตอ๊กสินคา้คงเหลือในเดือนถนดัไป ช่วยไม่ใหมี้สินคา้มากเกินไป 



 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปของกรณีศึกษา 

บริษทั XYZ 

2. เพื่อศึกษาการวางแผนและควบคุมสินคา้คงคลงั โดยใชว้ธีิการจดัประเภทของสินคา้ ABC 

Analysis Forecasting ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปของกรณีศึกษา บริษทั XYZ 

3. เพื่อเปรียบเทียบการจดัการสินคา้คงคลงัของกรณีศึกษา บริษทั XYZ โดยใชว้ธีิ ABC Analysis 

Forecasting, Economic Order Quantity เพื่อลดตน้ทุนสั่งซ้ือลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัโดยรวมไดดี้กวา่วธีิการ

จดัการในปัจจุบนั 

3. สมมติฐานของการวจิัย 

1.บริษทั XYZ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปได ้

2.บริษทั XYZ สามารถวางแผนและควบคุมสินคา้คงคลงัไดโ้ดยใชว้ธีิการจดัประเภทของสินคา้ 

ABC Analysis Forecasting  

3. บริษทั XYZ สามารถมีการจดัการสินคา้คงคลงั โดยใชว้ิธี ABC Analysis Forecasting, Economic 

Order Quantity เพื่อลดตน้ทุนสั่งซ้ือลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัโดยรวมไดดี้กวา่วธีิการจดัการในปัจจุบนั 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยน าขอ้มูลท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้มี

ปริมาณสินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัวางแผนไวไ้ม่ใหมี้ระดบัท่ีมากหรือนอ้ยจนเกินไป 

2. สามารถส่งมอบสนิค้าได้ทนัเวลาท าให้ลดการสญูเสยีโอกาสจากลูกค้า 

3. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแข่งขนัขององค์กรในการลดตน้ทุนและเพิ่มผลก าไรให้กบั

องคก์ร 

4. สามารถช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังลงและบริหารจัดการควบคุมปริมาณสินค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 



 

5. ขอบเขตการวจิัย 

      การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัเพื่อน ามาประยุกต์ใชก้บั

บริษทักรณีศึกษา XYZ โดยจะมีเง่ือนไขการศึกษาดงัน้ี 

1. ระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ถึงความตอ้งการสินคา้และมูลค่ายอดขายสินคา้จริงในแต่ละเดือนเพื่อ

น ามาวิเคราะห์นั้นอยู่ในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2560- 31 ธันวาคม 2563 เพื่อน ามาหาโดยขอ้มูลท่ีน าวิธีการ

พยากรณ์ความตอ้งการท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการศึกษาวจิยั และประยกุตใ์ชก้บัการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้  

2. ก าหนดการศึกษาสินคา้ กลุ่ม A จ านวน ของบริษทักรณีศึกษาเท่านั้น ไม่พิจารณารวมไปถึงสินคา้กลุ่ม B 

และ C 

6. กรอบแนวคดิ 

6.1 แนวกรอบความคดิงานวจิัย 

 

 

                                                    

 

 

 

 

  6.2  ประชากร และตัวอย่าง 

ผูท่ี้ใหข้อ้มูลส าคญั โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือก คือ ผูท่ี้มีอ านาจและเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ ผูท่ี้ให้

ขอ้มูลส าคญั (Key Information) ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. เจา้หนา้ท่ีส่งขอ้มูลการพยากรณ์การขาย หรือ Sale Forecast 

2. หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

1.การเพิม่ประสิทธิภาพสินคา้คงคลงั      

1.1 การพยากรณ์การขายท่ีแม่นย  า 

1.2  การสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด                                                                     

  

 

2.ปริมาณสินค้าคงคลงั 
  



3.หวัหนา้คลงัสินคา้ 

6.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. การสังเกต คือ ผูว้จิยัไดท้  าการสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการสังเกต

แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ชกัถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดบนัทึกเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล ซ่ึงส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อแผนการผลิต 

2. การบนัทึกขอ้มูล คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลการพยากรณ์การขายแต่ละเดือน ขอ้มูลการสตอ๊ก

คงเหลือแต่ละเดือน ขอ้มูลการขายจริงของแต่ละเดือน โปรแกรม Excel 

6.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลการพยากรณ์การขายแต่ละเดือน 

2. ขอ้มูลการสตอ๊กคงเหลือแต่ละเดือน 

3. ขอ้มูลการขายจริงแต่ละเดือน 

 6.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์ถึงความตอ้งการสินคา้โดยวธีิการพยากรณ์ความตอ้งการท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการศึกษา 

2. วเิคราะห์การพยากรณ์การขายสินคา้เปรียบเทียบการขายจริงและสินคา้คงคลงัของแต่ละเดือน  

- เปรียบเทียบพยากรณ์การขายสินคา้และการขายจริง 

-เปรียบเทียบการสั่งซ้ือสินคา้และสตอ๊กคงหลือ 

3.เปรียบเทียบการจดัการสินคา้คงคลงัของกรณีศึกษา บริษทั XYZ โดยใชก้ารศึกษาวจิยักบัวธีิการ

จดัการในปัจจุบนั 

6.6 ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล  

การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือน  1 มกราคม 2560 ถึง 31  ธนัวาคม 2562 

6.7 การรวบรวมข้อมูล แนวคดิ  



การรวบรวมแนวคิดเพื่อท าการเสนอต่อผูบ้ริหารโดยมุ่งเนน้เน้ือหาท่ีส าคญัและก่อใหเ้กิดประโยชน์

ท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนในการท าการวจิยัดงักล่าว  

1.การศึกษาเน้ือหา หรือแนวความคิดท่ีสอดคลอ้ง 

2. จดัรูปแบบการน าเสนอเพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ใจ 

3. ก าหนดวนัเวลาเขา้พบผูบ้ริหาร เพื่อท าการน าเสนอแผนงาน 

4. น าเสนอแผนงานให้แก่ผูบ้ริหาร 

7. ผลการวจิัย 

ในการท าวิจยัเก่ียวกับการพยากรณ์ความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนความ

ตอ้งการสินคา้คงคลงั มีจุดประสงคเ์พื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณสินคา้คงคลงัคือไม่ให้ มีสินคา้คงคลงั

เกินความตอ้งการแต่ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างเพียงพอใน เวลาท่ีตอ้งการ ดงันั้น

หากมีการวางแผนความต้องการสินค้าท่ีถูกต้องจะช่วยให้การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังมี

ประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัอีกดว้ย โดยในบทน้ีไดส้รุปผลการวิจยั

ออกเป็น 5 ส่วน คือ  

4.1 การแบ่งประเภทของสินคา้คงคลงัเป็นหมวด ABC  

4.2 การพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ 

 4.3 การค านวณหาปริมาณสั่งซ้ือท่ีประหยดั  

4.4 การค านวณหาจุดสั่งซ้ือ  

4.5 การวางแผนการสั่งซ้ือและการเปรียบเทียบตน้ทุนรวม 

ส าหรับนโยบายการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงัสินคา้ T2 แบบเดิมของบริษทัตวัอย่างซ่ึงไดมี้การวางแผน

สินคา้คงคลงัโดยก าหนดระดบัสินคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั (Safety Stock) โดย น าจ านวนพยากรณ์ความ

ตอ้งการสินคา้ชนิดน้ีในแต่ละเดือนเท่ากบั  239  หน่วย ส าหรับจ านวนท่ีตอ้งท าการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังจะ

ค านวณจากสินคา้คงคลงั ณ เดือนนั้นลบดว้ยยอดพยากรณ์การใชสิ้นคา้ สามเดือน เช่นยอดสินคา้คงคลงัของ

เดือนเมษายน จ านวน 17,715 หน่วย นั้นมีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนยอดพยากรณ์การใช้สินคา้สองเดือน 

เมษายน-พฤษภาคม) ซ่ึงเท่ากบั 11,891 หน่วย แต่ก็ยงัท าการสั่งสินคา้เขา้มาเพิ่มอีก 1,667 หน่วยจึงท าให้



จ านวนท่ีสั่งซ้ือรวมกบัสินคา้คงคลงัท่ีมีอยูเ่กินกว่ายอดขายใช้สินคา้ จากการค านวณดว้ยวิธีแบบเดิมจะได้

จ  านวนการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

 ตารางที ่1  แสดงจ านวนสต๊อกคงคลงัและจ านวนการส่ังซ้ือแบบเดิมสินค้า T2 

ล าดับ เดือน ยอดขายปี63(หน่วย)   Stock(หน่วย)  NEW Orderแบบเดิม(หน่วย) 
1 Jan-63                       239             30,161  0 
2 Feb-63                     1,987             28,173  0 
3 Mar-63                     7,484             22,356  1,667 
4 Apr-63                     6,308             17,715  1,667 
5 May-63                     5,583             13,800  1,667 
6 Jun-63                     6,186               9,281  1,667 
7 Jul-63                     2,753               6,528  0 
8 Aug-63                     1,892               4,636  0 
9 Sep-63                       680               3,955  0 

10 Oct-63                       600               3,355  0 
11 Nov-63                         -                 7,938  4,583 
12 Dec-63                         -                 7,938  0.0 

 รวมยอดทั้งหมด                      33,713     
 ค่าเฉลีย่ stock/ เดือน              12,986    
 ยอดส่ังซ้ือทั้งหมด                                11,251  

 สินค้าคงเหลือ                                  7,700  
                            

ดว้ยนโยบายการจดัการสินคา้คงคลงัและการจดัซ้ือแบบเดิมจะพบวา่ ปริมาณสินคา้คงคลงัเฉล่ียของ

สินคา้  T2 จะมีปริมาณสินคา้ 12,986 หน่วย ต่อเดือนและจะตอ้งท าการสั่งสินคา้ทั้งส้ิน 11,251 หน่วย สินคา้

คงเหลือจ านวน 7,700 

 เม่ือน านโยบายการจดัการคลงัสินคา้ทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบตน้ทุนรวมก็จะไดผ้ลดงัแสดงใน

ตารางท่ี 2 

 



 

 

 

ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทยีบต้นทุนของนโยบายเดิมกบันโยบายใหม่สินค้า T2 

รายการ นโยบายเดิมสินค้า T2 นโยบายใหม่สินค้า T2 

ค่าเฉลีย่ stock/ เดือน                         12,986                           9,540  
จ านวนส่ังซ้ือ 11,251                          4,452  
รอบการส่ังซ้ือ 5 คร้ังต่อปี 4 คร้ังต่อปี 
ต้นทุนการส่ังซ้ือ 5x500=2,500 4x500=2,000 
ต้นทุนการเกบ็รักษา 12,986x3.15x12=490,871 9540x3.15x12=360,612 
ต้นทุนรวม                           493,371                           362,612  

 

                 จากขอ้มูลเปรียบเทียบต้นทุนรวมของทั้งสองนโยบายสามารถอธิบายรายละเอียดได้ 

ดงัต่อไปน้ี จ  านวนสินคา้ในคลงัเฉล่ียต่อเดือนนโยบายเดิมมีจ านวน 12,986 หน่วยต่อเดือนในขณะท่ี นโยบาย

ใหม่ มีจ านวนเพียง 9,540 หน่วยต่อเดือน จ านวนสินคา้ท่ีตอ้งท าการสั่งซ้ือนโยบายเดิม ตอ้งท าการสั่งซ้ือ

ทั้งส้ิน 11,251 หน่วย ในขณะท่ีนโยบายใหม่สั่งซ้ือเพียง 4,452 หน่วย จ านวนคร้ังท่ี ท าการสั่งซ้ือ นโยบาย

เดิมตอ้งสั่งซ้ือทั้งหมด 5 คร้ังในหน่ึงปีส่วนนโยนายใหม่ 4 คร้ังในหน่ึงปี ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ 500 บาท ต่อ

คร้ังดงันั้นตน้ทุนการสั่งซ้ือของนโยบายเดิมเท่ากบั 2,500 บาทต่อ ปีส่วนของนโยบายใหม่ 2,000 บาทต่อปี 

ตน้ทุนการถือครองเงินคา้คงคลงันโยบายเดิมมี สินคา้คงคลงัเฉล่ียต่อเดือน 12,986 หน่วย ดว้ยอตัราดอกเบ้ีย 

18% ต่อปี หรือ 1,5 % ต่อเดือน ดงันั้นตน้ทุนการ ถือครองสินคา้คงคลงัเท่ากบั 490,871 บาทต่อปี ในขณะท่ี

นโยบายใหม่มีสินคา้คงคลงัเฉล่ีย 9,540 หน่วย ต่อเดือนดงันั้นตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงัต่อปีเท่ากบั 

360,612 บาทต่อปี ตน้ทุนรวมนโยบายเดิม เท่ากบั 493,371 บาท ต่อปี นโยบายใหม่เท ากบั 11,136 บาทต่อปี 

สามารถลดตน้ทุนรวมลงได ้ 362,612 บาทต่อปี 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนของวธีิการสั่งซ้ือแบบใหม่กบัวธีิการสั่งซ้ือแบบเดิมสินคา้ 

T2 สามารถตน้ทุนก่อนและหลงัการประยกุตใ์ชก้ารจดัการสินคา้คงคลงัไวใ้นตารางท่ี 3  ดงัต่อไปน้ี 

 

 



 

 

 

ตารางที ่3  เปรียบเทยีบต้นทุนก่อนและหลงัการประยุกต์ใช้การจัดการสินค้าคงคลงั 

รายการ ต้นทุนนโยบายแบบเดิม 
(บาท) 

ต้นทุนนโยบายแบบ
ใหม่ (บาท) 

ผลต่างต้นทุน 
(บาท) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

ต้นทุนการส่ังซ้ือ ( Order Cost) 525,000 420,000 105,000 20.0 % 

ต้นทุนการเกบ็รักษา (Holding 
Cost) 

103,082,910 75,728,520 27,354,390 26.5 % 

ต้นทุนรวม           103,607,910                 76,148,520        27,459,390  26.5 % 

 

จากตารางเปรียบเทียบตน้ทุนโดยรวมทั้งสองนโยบายของสินคา้ T2 จะสรุปผลไดว้า่ผลการทดลอง

การจดัการสินคา้คงคลงัท า ให้สินคา้ T2 สามารถลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัโดยรวมได้ประมาณ 

27,459,390 บาท  

8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพยากรณ์ความตอ้งการและการวางแผนความตอ้งการ สินคา้มี

จุดประสงคเ์พื่อใหมี้สินคา้คงคลงันอ้ยท่ีสุด โดยท่ีมีสินคา้ไวใ้ชเ้พียงพอกบัความตอ้งการ ของลูกคา้ในเวลาท่ี

ตอ้งการ ดงันั้นหากการวางแผนความตอ้งการวสัดุท่ีมีความถูกตอ้งและรวดเร็วจะช่วยให้การวางแผนและ

ควบคุมสินคา้คงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนในส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการวสัดุคงคลงั 

และเพิ่มระดบัความสามารถในการให้บริการของสินคา้คงคลงัโรงแรมตวัอย่าง โดยใช้วิธี ABC Analysis 

Technique. Economic Order Quantity (EOQ) และ Reorder Point and Safety Stock การวจิยัในคร้ังน้ีสามารถ

สรุปผลไดด้งัน้ี 

บริษทัตวัอยา่งมีรายการสินคา้ทั้งหมด 40 รายการ มูลค่าการใชสิ้นคา้เท่ากบั  1,315,289,935.8 บาท

ต่อปี เม่ือใชเ้ทคนิค ABC Analysis แบ่งกลุ่มสินคา้เคร่ืองด่ืมตาม ความส าคญัของมูลค่าการใช ้สามารถแบ่ง

รายการสินคา้ของบริษทัตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี                                        

โดยก าหนดใหสิ้นคา้กลุ่ม A มีปริมาณการใชสิ้นคา้คงคลงัสูงสุดประมาณร้อยละ 73.4 ของมูลค่าการ

ขายทั้งหมด วสัดุคงคลงักลุ่ม B มีปริมาณการใชสิ้นคา้คงคลงัปานกลางประมาณ ร้อยละ 26.2 ของมูลค่าการ



ขายทั้งหมด และวสัดุคงคลงักลุ่ม C มีปริมาณการใชสิ้นคา้คงคลงัต ่าสุดประมาณร้อยละ 0.4 ของมูลค่าการ

ขายทั้งหมด 

 

สรุปผลการควบคุมสินคา้คงคลงัโดยวธีิ ABC Analysis ดงัน้ี 

A Class มีจ านวน   8 รายการมีมูลค่าการขายรวมทั้งส้ิน     969,841,482.2  บาท 

 B Class มีจ านวน 29 รายการมีมูลค่าการขายรวมทั้งส้ิน     344,197,574.6 บาท 

 C Class มีจ านวน  3 รายการมีมูลค่าการขายรวมทั้งส้ิน          1,250,879.0 บาท 

 

โดยในงานวจิยัคร้ังน้ีจะให้ความสนใจกบัสินคา้ทั้งหมด 40 รายการคงท าไดย้ากเพราะท าให้ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายและเสียเวลามาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางในการควบคุมสินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีมีมูลค่าการใชสู้ง 

ซ่ึงก็คือสินคา้กลุ่ม A ส าหรับสินคา้กลุ่ม B และกลุ่ม C ไม่ เหมาะสมท่ีจะด าเนินการแบบท่ีเป็นอยู่เพราะ

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงเม่ือเทียบกบัผลท่ีไดรั้บ แต่ก็ควรมีมาตรการในการควบคุมสินคา้คงคลงัทั้งสองกลุ่ม

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในดา้นการด าเนินงานและการประหยดัค่าใชจ่้าย จากการด าเนินการวิจยัสามารถ

สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

8.1 ศึกษาตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัของโรงแรมตวัอยา่งท าการศึกษาเฉพาะตน้ทุนการ สั่งซ้ือ (Ordering 

Cost) และตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั (Holding Cost) จากการวเิคราะห์ ตน้ทุนการสั่งซ้ือ (Order Cost) 

ได้เท่ากับ 500 บาทต่อรายการต่อคร้ัง และต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า คงคลัง (Holding Cost) คิดเป็น

เปอร์เซ็นต ์18% ต่อปีหรือ 1.5% ต่อเดือน ต่อมูลค่าสินคา้ โดยทัว่ไป ตน้ทุนการสั่งซ้ือจะคงท่ีเสมอไม่วา่จะมี

การสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังเป็นปริมาณมากเพียงใดก็ตาม ตน้ทุนประเภทน้ีไม่ผนัแปรตามจ านวนของรายการ แต่

จะแปรผนัไปตามจ านวนคร้ังของการสั่งซ้ือ ส่วนตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัจะแปรผนัตรงต่อขนาด

ของสินคา้คงคลงั ยิ่งจดัให้มีสินคา้คงคลงั อยูใ่นระดบัต ่าเท่าไร ก็ยิ่งท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษา

สินคา้คงคลงั  

8.1.2 ในการวิจยัน้ีใชว้ิธีคาดคะเนความตอ้งการใชล่้วงหน้าดว้ยการพยากรณ์ความตอ้งการ จากเทคนิคการ

พยากรณ์จากโปรแกรม Excel ซ่ึงมีอยู่ 4 วิธี เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การพยากรณ์ จากค่าเฉล่ียความ

คลาดเคล่ือน (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน (MAD) แต่ละ

รายการนั้นเเตกต่างกนั จึงตอ้งน าผลท่ีไดแ้ต่ละรายการ มาหาค่าเฉล่ียอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงผลท่ีไดส้ามารถสรุปได้



ว่าการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Single Exp. Smoothing) นั้นให้ค่าเฉล่ีย MAD ต ่า

ท่ีสุดใน 4 วิธี ดงันั้นผูว้ิจยัได ้เลือกใช้วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Single Exp. Smoothing) ในการ

หาค าพยากรณ์ความ ตอ้งการสินคา้ล่วงหนา้ 

8.1.3 จากการใช้ค  านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม Q* (EOQ) วิธีการค านวณหาค าจุด สั่งซ้ือใหม่ 

(Reorder Point) และสินคา้คงคลงัส ารอง (Safety Stock) ไปใชใ้นการควบคุมสินคา้คงคลงัในบริษทัตวัอยา่ง 

ผลท่ีไดจ้ากสูตรการค านวณ ของสินคา้รายการ T2 โดยเปรียบเทียบตน้ทุนรวมของทั้งสองนโยบายของสินคา้

ของบริษทัตวัอย่างสามารถสรุปผลไดว้่าบริษทัตวัอย่างลดตน้ทุนโดยรวมของสินคา้คงคลงั โดยแยกเป็น

ตน้ทุนการสั่งซ้ือ (Order Cost) ท่ีนโยบายการสั่งซ้ือแบบเดิมจะมีตน้ทุนอยูท่ี่ 525,000 บาทต่อปี ส่วนนโยบาย

การสั่งซ้ือแบบใหม่ จะมีตน้ทุนอยูท่ี่ 420,000 บาทต่อปี ลดลง 105,000 ต่อปี คิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์ท่ากบั 20 %

ของตน้ทุนการสั่งซ้ือ ตน้ทุนการเก็บรักษา (Holding Cost) เม่ือมีการสั่งซ้ือสินคา้เขา้มามากก็ตอ้งมีการจดัเก็บ

ท่ีมากตามไปดว้ยท าใหต้น้ทุนการเก็บรักษาความนโยบายแบบเดิมมีตน้ทุนอยูท่ี่ 103,082,910 บาทต่อปี ส่วน

นโยบายแบบใหม่มีตน้ทุนการเก็บรักษาอยู่ท่ี 75,728,520 บาทต่อปี ลดลง 27,354,390 บาทต่อปี คิดเป็น

เปอร์เซ็นตเ์ท่ากบั 26.5 % ของตน้ทุนการเก็บรักษา ซ่ึงตามตน้ทุนแต่ละประเภทท่ีไดแ้ยกมา นัน่น ามาคิดเป็น

ต้นทุนโดยรวม (Total Cost) จะได้ต้นทุนรวมของนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังแบบเดิมอยู่ ท่ี            

103,607,910 บาทต่อปี มาเปรียบเทียบกบันโยบายการจดัการสินคา้คงคลงัแบบใหม่อยู่ท่ี 76,148,520  บาท

ต่อปี ลดลง 27,459,390 บาทต่อปี คิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์ท่ากบั 26.5 % ของตน้ทุนโดยรวม 

9. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวจิัย 

จากผลการทดลองท่ีไดจ้ากการวิจยัจะพบวา่การไดน้ าวธีิการวางแผนจดัการสินคา้คงคลงัดงักล่าวมา

ใชเ้พื่อเพิ่มให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัและลดขั้นตอนการด าเนินงานไดอ้ยา่งมากโดย

เร่ิมตั้งแต่การจดัประเภทความส าคญัของสินคา้ท าให้ลดขั้นตอนการด าเนินงานเพราะว่าสามารถเน้นไปท่ี

สินคา้ท่ีมีความส าคญัมากก่อน การใชโ้ปรแกรมการพยากรณ์ความตอ้งการไปหาค่าพยากรณ์ เพื่อเพิ่มความ

ถูกตอ้งแม่นย  าในขอ้มูลความตอ้งการสินคา้ และการหาวธีิการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมนั้นสามารถช่วยในเร่ืองของ

การวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ ลดตน้ทุนมูลค่าสินคา้คงคลงั รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้กบั

ธุรกิจเคมีเกษตรได ้

10. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 

 การบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพจะท าไปสู่การแกปั้ญหาทั้งองคก์รการบริหารสินคา้คงคลงัให้เกิด

ประสิทธิภาพควรมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาดงัน้ี  



5.3.1 การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ ถือเป็นหวัใจท่ีส าคญัท่ีจะน าทางให้ทุกๆส่วนวางแผนไดถู้กตอ้ง 

ควรมีการติดตาม และประเมินผลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถปรับปรุง และแกไ้ข

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จริงของโรงแรม 

5.3.2 ควรมีการจดัท ารายการสินคา้คงคลงัให้ถูกตอ้งแม่นย  าและตรงต่อเวลาอยู่เสมอ เน่ืองจาก ขอ้มูลของ

สินคา้มีความจ าเป็นมากท่ีจะน ามาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์และวางแผนการจดัการ สินคา้คงคลงั หากมีการ

บนัทึกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนทนัที ฉะนั้นผูท่ี้มี หน้าท่ีรับผิดชอบในขอ้มูลต่างๆ 

ของสินคา้จึงตอ้งท าใหข้อ้มูลถูกตอ้งรวดเร็วทนัเวลา ซ่ึงจะส่งผล ให้การจดัการสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

5.3.3 การวางแผนจดัการสินคา้คงคลงัท่ีดีและได้ประโยชน์สูงสุดนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กบัการ บริหาร ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเพียงแค่องค์กรของเราแค่องค์กรเดียวเท่านั้น โดยไม่ค  านึงถึง โซ่อุปทาน (Supply Chain) 

เช่นการลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัของตนเองแต่ไปเพิ่มตน้ทุนให้กบั Supplier เพราะในท่ีสุด Supplier ก็แบก

รับภาระตน้ทุนไม่ไหวก็จะส่งถ่ายตน้ทุนมากลบัมายงั องคก์ร ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงอยู่ดี ส าหรับงานวิจยัใน

อนาคตน้ีการวิจยัควรจะมองการวางแผนจดัการ สินคา้คงคลงัในระดบัโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ตน้

น ้าไปจนถึงปลายน ้า เช่นมีการใหข้อ้มูล หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งองคก์รกบั Supplier โดยศึกษาทดลอง

หาค่าพยากรณ์ความต้องการ สินค้าร่วมกัน สร้างความร่วมมือในการท างาน (Collaboration) มีการ

ประสานงานและแบ่งปัน ข้อมูลสินค้าคงคลังของแต่ละองค์กร ไม่ปิดบงัข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูล

เพื่อท่ีจะไดน้ ามาวิจยัการ วางแผนร่วมกนั ในเร่ืองการตดัสินใจของปริมาณสินคา้และเวลาในการเดิมสินคา้

ควรมีการหาจุดท่ี เหมาะสมร่วมกันโดยอิงถึงผลประโยชน์โดยรวมตลอดทั้งโซ่อุปทาน Supply Chain 

ร่วมกนั  

11. กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับสินคา้ส าเร็จรูป กรณีศึกษาบริษทั 

XYZ ส าเร็จลุล่วงดว้ยความกรุณาจาก ดร.รชฏ ข าบุญ ท่ีให้ความรู้และค าปรึกษาตลอดจนช้ีแนะแนวทางท่ี

เป็นประโยชน์ต่อรายงานการวิจยัช้ินน้ี จนท าให้รายงานการวิจยัน้ีสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ เป็นอยา่ง

สูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวและเพื่อนๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุน และเป็นก าลงัใจอนัดี ท า

ให ้การวจิยัคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จ 



ขอขอบพระคุณผูท่ี้ให้ขอ้มูลต่างๆและความร่วมมือในการท างานวิจยัจนท าให้การท าวิจยัคร้ังน้ี

สมบูรณ์และลุล่วงไปดว้ยดี 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัช่วยลดปริมาณ

สินคา้คงคลงัลงและบริหารจดัการควบคุมปริมาณสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผูส้นใจประกอบ

ธุรกิจและบุคคลท่ีมีความสนใจ 
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