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บทคัดย่อ 

  
การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการ

บริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก :กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าของ
ร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า จากการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการ
คลังสินค้าระหว่างวิธีการด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด  พบว่า ในการบริหารคลัง
ส าหรับสินค้า ท าให้ต้นทุนรวมในการจัดการสินค้าคงคลังลดลงจากการใช้วิธีการด าเนินการในปัจจุบัน 
การน าวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด ช่วยลดต้นทุนรวมในการการจัดการสินค้าคงคลังได้ร้อยละ 30.44 และ
ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากการก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมแล้วยังต้องมีการ
ตรวจนับสินค้าควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและแม่นย า ท าให้การลดต้นทุนในการจัดการ
สินค้าคงคลังของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน า
แนวทางไปประยุกต์ใช้และก าหนดกลยุทธ์การบริหารคลังอะไหล่รถบรรทุกได้ต่อไป 
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ABSTRACT 

  
This research studies the utilization of Big Data as a strategic and cost 

reduction tool in truck spare parts inventory management: A case study of a spare 
parts store in Kampaengphet province. The purpose of this study is to examine means 
of reducing costs and improving inventory management efficiency. In this paper, a case 
study of a spare parts store in Kampaengphet is considered. 

The cost comparison analysis of its inventory management between the 
current approach of inventory management and Economic Order Quantity method 
(EOQ) has shown that the total costs of inventory management has been reduced by 
the implementation of EOQ method. It has been evident that EOQ can help manage 
and reduce the total costs of inventory management. EOQ considers the timing of 
reordering while simultaneously counting product quantities 30.44 percentage with a 
great degree of accuracy. Overall, this has resulted in cost reduction in inventory 
management of this particular spare parts shop in Kampaengphet. The study reveals 
that the strategy employed can be applicable and may determine more guidelines to 
truck parts store inventory management hereafter. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการบริหาร
คลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก กรณีศึกษา ร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรเนื่องจากได้รับความ
กรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ดร.วรเดช ณ กรม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้
ค าแนะน าให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จน
ท าให้ ผลการวิจัยนี้สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ประกอบธุรกิจ ร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ที่ให้ความกรุณา
ในการให้ข้อมูลการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกในการวิจัย  ตลอดจนขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ความรู้แนะแนวคิด และ
ให้ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพ่ือนๆ ที่ให้ก าลังใจและให้
การสนับสนุนช่วยเหลือการท าวิจัยฉบับนี้ในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 
ณ โอกาสนี้ 
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บทที่  1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจสูงและประเทศไทยยัง
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้มีการสนับสนุนให้พัฒนาการขนส่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมส่งเสริมและพัฒนา
ระบบห่วงโซ่อุปทานเส้นทางการค้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันด้วย
การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียงคู่แข่งขัน เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล 
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม และสามารถบริหารจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจนถึงจุดจ าหน่าย
สินค้าสู่ผู้อุปโภคบริโภคได้มากยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2562) 
 ในปี 2560 จากรายงานต้นทุนโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ประจ าปี 2561 การขนส่งสินค้า
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีปริมาณรวม 912,184 พันตัน เพ่ิมขึ้นจาก 840,878 พันตันในปี 
2559 หรือคิดเป็นอัตราการ ขยายตัวร้อยละ 8.5 โดยปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศมีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 1.9 มีการการขนส่งสินค้าทางถนน มีปริมาณ 483,760 พันตัน ปรับลดลงเล็กน้อย
จาก 484,358 พันตันในปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังคงนิยมใช้รูปแบบ
การขนส่งทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการขนส่งแบบถึงมือผู้รับที่เพ่ิม
สูงขึ้น (กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2562) จึงส่งผลให้รถบรรทุกมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 78.6 ซึ่งถือได้ว่าอะไหล่รถบรรทุก
เป็นสินค้าที่มีความจ าเป็น เพราะการที่รถบรรทุกสร้างขึ้นได้ต้องใช้ส่วนประกอบของอะไหล่หลายชิ้น
มาประกอบขึ้นเป็นรถบรรทุก ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นทางด้านของ การผลิต การประกอบ และการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม อะไหล่ รถบรรทุก เพราะเหตุนี้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก จึงมีความจ าเป็นอย่างเลี่ยง
ไม่ได้และธุรกิจการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงมีแนวโน้มการประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกมีโอกาสโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจังหวัดก าแพงเพชรมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและ
เกิดคู่แข่งใหม่หลายราย ท าให้ร้านอะไหล่รถบรรทุกที่ด าเนินกิจการมาก่อนต้องมีการปรับกลยุทธ์และ
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุงและรองรับกับลูกค้าที่มีความต้องการในการซื้อสินค้าประเภท
อะไหล่รถบรรทุกที่เพ่ิมขึ้นและการสต็อกสินค้าเป็นปัญหาหลักของการท าธุรกิจร้านอะไหล่รถบรรทุก
เพราะหากไม่สต็อกสินค้าให้พอกับความต้องการของลูกค้าเกิดเหตุไม่คาดคิดเสียความสัมพันธ์ระหว่าง
ทางร้านกับลูกค้า เพราะฉะนั้นการรักษาสัมพันธ์กับลูกค้าถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก 
ต่อความส าเร็จและความด ารงอยู่อย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตและสามารถด ารงอยู่ต่อไป
ได้ในอนาคต  
 ร้านอะไหล่แห่งนี้ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2538 เป็นร้านหนึ่งที่ท าธุรกิจด้านการจ าหน่ายอะไหล่
รถบรรทุก ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะการด าเนินงานในอดีตของ
ร้าน เดิมทางร้านใช้กระบวนการนับสินค้าทีละชิ้นและท าการจดบันทึกลงในสมุดบัญชีสินค้าของแต่ละ
หมวด ส่งผลให้จ านวนสินค้าคลาดเคลื่อนและไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ถ้าอยากทราบจ านวนสินค้าที่
แท้จริงต้องไปเช็คสินค้าที่ชั้นวางสินค้าหมวดนั้นและมีการสั่งสินค้าเพ่ือมาสต็อกเพ่ือรอการขายให้
ลูกค้า สินค้าท่ีน ามาสต็อกนั้นต้องมีหลากลายและครบต่อความต้องการ ส่งผลให้ร้านอะไหล่แห่งนี้เป็น
ที่ยอมรับจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชรในด้านของอะไหล่รถบรรทุกในเรื่องของการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ส่งผลเสียให้ทางร้านมีจ านวนสินค้ามากเกินความต้องการของ
ลูกค้า เพราะการที่สต็อกสินค้าต้องประมาณการสั่งซื้อเองไม่มีการค านวณ  ไม่สามารถคาดเดาว่า  
การที่ลูกค้าต้องการอะไหล่ชิ้นไหน และต้องสต็อกปริมาณเท่าไหร่ถึงเพียงพอขายในช่วงเวลานั้น หาก
สั่งสินค้ามามากเกินต่อความต้องการของลูกค้า จึงส่งผลให้ทางร้านต้องมีสินค้าค้างสต็อกนานเกินไป
ท าให้ร้านต้องขาดทุนรับภาระ สรุปคือสินค้ามีความต้องการมากว่าการประมาณการสั่งซื้อเป็นปัญหา
ของทางร้าน โดยการสั่งซื้อแต่ละชิ้นนั้นต้องประมาณการจากอดีตซึ่งในอดีตไม่มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรม
เลยไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่าต้องสั่งซื้อสินค้ามาสต็อกไว้เท่าไรถึงเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า ดังนั้นร้านอะไหล่แห่งนี้จึงตัดสินใจได้น าระบบจัดการคลังสินค้าและระบบขายสินค้า POS มาใช้
งานเพ่ือทราบถึงจ านวนสินค้าท่ีแน่นอนและในการจัดการขายสินค้า จนกระท่ังในเดือน มีนาคม 2558 
ทางร้านได้ย้ายที่ท าการจากห้องแถว 2 ห้อง มาเป็นห้องแถว 6 ห้อง ซึ่งเป็นที่ท าการของร้านจนถึง
ปัจจุบัน  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาการด าเนินงานของร้านการจ าหน่ายอะไหล่
รถบรรทุกแห่งนี้ ต้องมีระบบการการจัดการคลังสินค้าและมีการพยากรณ์ค่าปริมาณความต้องการที่
แน่นอนของการบริหารคลั งสินค้ า  นอกจากนี้  การจัดการซัพพลายเชน  (Supply Chain 
Management) ส าคัญไม่แพ้กัน สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจให้
ความส าคัญกับการลดต้นทุนในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ จึงมีความพยายามใน
การลดต้นทุนในแต่ละองค์กรแต่การลดต้นทุนเฉพาะธุรกิจขององค์กรเองอาจไม่ส่งผลให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการค้า และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจเฉพาะส่วนใดส่วน
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หนึ่งของระบบในการผลิตผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลกระทบ องค์กรอ่ืนในระบบ ดังนั้น การสร้างความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนจึงจ าเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างคู่ค้าภายในห่วงโซ่อุปทาน เป็น
แนวทางในการบริหารระบบการท างาน โดยกล่าวถึง การท างานร่วมกันที่ท าให้โซ่อุปทานประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ และสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุน
ของโซ่อุปทานจากการท างานจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลต่อต้นทุนรวมที่ลดลง และท้ายสุดจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกของร้านอะไหล่ จึงต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ Big Data ในการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก สินค้าคงคลังต่ าหรือ
สูงเกินไป ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานของธุรกิจ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
จึงควรมีการจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง เช่น การจัดล าดับและการให้ความส าคัญของสินค้าตาม
แนวคิด ABC การจัดการสินค้าในคลังสินค้า การรักษาสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า และการลดค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งหากมีการจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องท าให้เกิดการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้เป็นจ านวนมากและเพ่ิมก าไรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการคลังสินค้าของร้านการจ าหน่ายอะไหล่รถบรรทุกแห่งนี้ได้อย่างแน่นอน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษา  กลยุทธ์การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
Big Data และการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก:กรณีศึกษาร้านอะไหล่  
แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ิมขีดความสามารถและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
คลังสินค้า เมื่อผู้บริหารกิจการต้องการตัดสินใจเลือกระดับจ านวนเงินลงทุนที่ยอมรับได้ ก็สามารถ
ประมาณการได้ถึงจ านวนของสินค้าในการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นและประสิทธิภาพการบริหารของคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามระดับเงินลงทุนและเพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ที่ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในประเทศ
ไทยได้อีกด้วย  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่ง
หนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 1. เพ่ือท าให้ทราบถึงแนวทางในการลดต้นทุนการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่  
แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพ่ือท าให้ทราบถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่
แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
 3. เพ่ือท าให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 4. เพ่ือท าให้ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจที่คล้ายคลึงสามารถน าข้อมูลที่
ศึกษามาปรับใช้ส าหรับการตัดสินใจและพัฒนาศักยภาพการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกของร้าน
อะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 
31 ธันวาคม 2561) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  อะไหล่รถบรรทุก หมายถึง สินค้าส่วนประกอบรถบรรทุกที่ทางร้านอะไหล่แห่งหนึ่งใน
จังหวัดก าแพงเพชรได้ท าการจัดเก็บ 
 2.  การลดต้นทุน หมายถึงการด าเนินกิจการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกที่สามารถ
ลดลงได้ ย่อมหมายถึงก าไรที่เพ่ิมข้ึน 
 3.  สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง สินค้าท่ีเก็บไว้อยู่ในคลังสินค้าเพ่ือรอจ าหน่าย 
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 4.  Non-Moving Part หมายถึง สินค้าคงคลังที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังอะไหล่และไม่มีการเบิก
ใช้งานเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป  
 5.  Big Data หมายถึง ข้อมูลสินค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในโปรแกรมขายสินค้า ซึ่งไม่สามารถ
จัดการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างประสิทธิภาพ 
 6.  ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic order quantity) หมายถึง ปริมาณหรือจาน
วนในการสั่งซื้อในแต่ละครั้งที่ทาให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ าท่ีสุด 
 7.  จุดสั่งซื้อใหม่ (Re-order point) หมายถึง จุดที่บ่งบอกว่าถึงเวลาที่ต้องสั่งซื้อในรอบ
ถัดไปได ้
 
 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 แนวคิดในวิทยานิพนธ์เรื่องกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลด
ต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้  
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data  
  1.1 ความหมายของกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data  
  1.2 ความส าคัญของกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data  
  1.3 ประโยชน์ของการท ากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data Project 
  1.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ด้วย โปรแกรมสเปรตซีตที่นิยม 
  1.5 กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า (Storage Strategy) ในคลังสินค้า 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง 
  2.1 รูปแบบของการบริหารสินค้าคงคลัง 
  2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง 
  2.3 หน้าที่ของการบริหารสินค้าคงคลัง 
  2.4 ประเภทของการบริหารสินค้าคงคลัง 
  2.5 ต้นทุนของสินค้าคงคลัง 
  2.6 การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง 
  2.7 กลยุทธ์การลดต้นทุน 
 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจ าแนกสินค้าตามระบบ ABC analysis 
 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) 
 5. ทฤษฎีเกี่ยวกับจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) 
 6. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) 
 7. ประวัติและรูปแบบการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
 8. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data  
 ปัจจุบันสังคมไทยเกิดกระแสค าว่า “Big Data”เป็นอย่างมากไม่ว่าเป็น สื่อ หนังสือพิมพ์
และ การสัมมนาต่างๆ หรือแม้ใช้ในการวางกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ แต่พบว่ามีกลุ่มประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงมากนักและไม่รู้ถึงประโยชน์ของมันจึงไม่มีความส าเร็จเกิดขึ้น 
แท้ จ ริ ง แล้ ว ความส าคัญของ  Big data ไม่ ไ ด้ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บข้ อมู ลที่ อ งค์ ก รของคุณมี อยู่   
แต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้อย่างไร (อสมา  
กุลวานิชไชยนันท์, 2561, น. 22) 
 Big Data ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งที่เป็นไปได้ และวิเคราะห์เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ธุรกิจต้องการ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้น ลดต้นทุนได้ ลดเวลา
ระยะเวลาด าเนินการ และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นย ามากขึ้น ปัจจุบันหลายบริษัทได้น า Big 
Data มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการขายและการตลาดของธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการรองรับ Big 
Data แบบที่เราเข้าใจได้ง่ายๆ และเห็นอยู่บ่อยๆ ก็อย่างเช่น Google Analytics หรือ ระบบ ERP 
เป็นต้น 
 บิ๊กดาต้า (Big Data) ค านิยามของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ทุกชนิดที่อยู่ในองค์กรของเราไม่ว่า
เป็น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลลูกค้า Suppliers พฤติกรรมผู้บริโภค ไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
รวมไปจนถึง รูปภาพ URLs ลิงค์ต่างๆ ที่เก็บไว้ ฯลฯ ที่มีปริมาณมากจนกระทั่งซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ปกติทั่วไปไม่สามารถรองรับการเก็บข้อมูลหรือประมวลผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอีก
นัยนึง Big Data คือเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมไอทีรุ่นใหม่ ที่สามารถรองรับการจัดเก็บ การจัดการ 
กรองเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ และการใช้งานข้อมูลที่มี 
 1.  ความหมายของกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data 
  กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data ตามความหมายตรงตัวของมันคือข้อมูล
ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นข้อมูลด้านตัวเลขหรือประวัติต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้แต่หากเราไม่น าข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์ต่อ หรือท าอะไรสักอย่างสุดท้ายข้อมูลนั้นก็หมดอายุหรือสูญหายไปตามกาลเวลา  
  ตัวอย่างเช่น เมื่อเรามีประวัติ สินค้าจ านวนมากจนเรียกได้ว่าเป็น Big Data สิ่งที่เรา
สามารถน ามาต่อยอดได้คือการวิเคราะห์แบ่งลักษณะกลุ่มสินค้าเพ่ือให้รู้ว่ากลุ่มสินค้าไหนที่ท ารายได้
ให้กับกิจการมากที่สุด  
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  การเกิดขึ้นของ"บิ๊กดาต้า (Big Data)" ข้อมูลขนาดใหญ่นั้น เป็นการเกิดขึ้นจากการใช้
ชีวิตปกติของประชากรโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทุกชนิด ข้อมูลต่างๆ  
ถูกเก็บบันทึกไว้ทุกอย่างจากเจ้าของกิจการโปรแกรมที่ให้บริการโดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการฟรี 
เช่น Facebook, Free Email และเว็บไซต์ซื้อของออนไลน์ เป็นต้น โดยนักวิชาการหลายท่านให้ค า
นิยาม “บิ๊กดาต้า (Big Data)” คือ 3วี (3Vs) แต่ขอให้ค านิยามคุณสมบัติของ “Big Data” ด้วย
หลักการ 4V ง่ายๆ ดังนี้  
  1.  ขนาดของข้อมูล (Volumn) หมายถึง ขนาดของข้อมูลที่ใช้ แน่นอนว่าค าว่า Big 
Data ก็ท าให้เห็นภาพอยู่บ้างแล้วว่ามันต้องมีขนาด "ใหญ่" แต่ไม่มีการระบุความใหญ่ที่ชัดเจนได้ มัก
นิยามให้เห็นภาพง่ายๆ ว่า ใหญ่ขนาดที่ โปรแกรมสเปรตซีตที่นิยม  รับไม่ได้ เพราะโดยปกติแล้ว 
โปรแกรมสเปรตซีตที่นิยม นั้นสามารถรับข้อมูลขนาด 1,048,576 แถว 16,384 คอลัมน์ได้เท่านั้น  
ซึ่งหากข้อมูลมีขนาดใหญ่กว่านี้ ก็จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมอ่ืนมาจัดการ นอกจากนี้ข้อมูลที่ถือว่าเป็น 
Big Data ย่อมสามารถขยายตัวต่อไปได้ไม่หยุดอยู่กับที่  ท าให้การจัดการในการเก็บข้อมูล  
ไม่สามารถใช้วิธีการจัดการแบบปกติได้เช่นกัน  
  2.  ความเร็ว (Velocity) หมายถึง ความเร็วทั้ งในมุมของการสร้างข้อมูล  และ 
การประมวลผลต่อเนื่องจากข้อ 1 ตรงที่ว่าเราก าลังใช้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆ เหมือนก้อนน้ าแข็ง
กว่าละลายได้หมดก็ต้องใช้พลังงานเยอะ ในขณะที่ความเป็นจริงข้อมูลพวกนี้ต้องการใช้งานโดยเร็ว 
ท าให้การจัดการโดยการรัน Batch รอประมวลผล ใช้การไม่ได้กับกรณีนี้ ตัวอย่างเช่นการซื้อขายหุ้น
ในตลาดหุ้น การท า Fault Detection ในระบบการธนาคาร หรือแม้กระทั่ง การจองแท็กซี่ใน Grab 
Taxiที่ต้องดึงข้อมูลมาจากหลายแหล่ง และต้องมีการกระท าอย่างต่อเนื่องแบบ Real-Time ดังนั้น
นอกจากเราต้องมีพลั ง งานใหญ่ที่ ท า ให้ การละลายน้ าแข็ งก้อนนี้ ส า เ ร็ จ ได้ รวด เร็ วแล้ ว  
จึงจ าเป็นต้องมีการวาง WorkFlow ที่ชัดเจนอีกด้วย เพราะหากเกิดความผิดพลาดที่ใด ต้องมีการ
แก้ไขได้โดยเร็วเช่นกัน  
  3.  ความหลากหลาย (Variety) หมายถึง ความหลากหลายในทีนี้ คือ ความหลากหลาย
ของตัวข้อมูลและชนิดของข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อเราป่วย ไปโรงพยาบาล สิ่งที่คุณหมอถามเราคือ "มี
อาการอย่างไร" นั่นก็ถือว่าเป็นข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่เป็นข้อความ ต่อมานางพยาบาลเข้ามาวัดความดัน 
ส่วนสูง น้ าหนัก ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลรูปแบบตัวเลข หากต้องมีการ X-Ray ก็ได้ข้อมูลประเภทรูปภาพ
อีกด้วย เหล่านี้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวินัจฉัยของแพทย์ทั้งสิ้น ในโลกแห่งความจริง แม้เป็นข้อมูล
เดียวกัน แต่อยู่กันคนละระบบก็ถือว่าเป็นความหลากหลายของข้อมูลได้เช่นเดียวกันดังนั้นการใช้
ข้อมูลต้องผ่านการวิเคราะห์ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร และแหล่งที่มาของข้อมูล เพ่ือให้
สามารถประมวลผลได้ในเวลาที่รวดเร็วต่อไป 
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  4.  ความแม่นย า (Veracity) หมายถึง ความแม่นย าเพราะข้อมูลประเภท Big Data  
มีขนาดใหญ่ ที่ต้องการความเร็วในการใช้งาน และมีความหลากหลายสูง ดังนั้นในตัวข้อมูลเองมีความ
ไม่แน่นอนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดต่างๆ ระหว่างการสร้างข้อมูลหรือเป็นข้อมูลที่อยู่นอก
กรอบก็เป็นได้วอย่างเช่น กรุงเทพมหานครสามารถเขียนว่า กทม. หรือ กรุงเทพ หรือ กรุงเทพฯ ก็ได้ 
ซึ่งในทางปฏิบัติเข้าใจได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวกันแต่หากอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทราบได้ว่านี่
คือจังหวัดเดียวเท่านั้น เป็นต้น ส่วนในกรณีการประมวลผลนั้น ก่อนน าข้อมูลใดๆ เข้าไปสร้างโมเดล
ต้องมีการท าความสะอาดข้อมูลอีกรอบเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นต้นแบบนั้นอยู่ในกรอบการใช้งานได้
จริง เช่น การท านายยอดขายสินค้า ต้องไม่รวมถึงสินค้าที่น าไปแจก หรือ เมื่อข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มี
ความน่าเป็นเกิดขึ้นได้น้อยมาก เป็นต้น แบบนี้เรียกว่า ค่าที่ผิดปกติ (Outlier) แน่นอนว่าการท าให้
ข้อมูลสะอาด ไม่มีการช าซ้อนของชุดข้อมูล เป็นเรื่องที่ยากล าบากที่สุด และเป็นชั้นตอนที่ใช้เวลานาน
ที่สุด แต่ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของการท า Big Data Project เช่นเดียวกัน ดังนั้นด้วยคุณสมบัติ
ของ Big Data ที่ใหญ่ ช้า และเยอะท าให้ต้องใช้พลังและความสามารถระดับสูงในการท าให้ข้อมูลนี้
แม่นย า (อสมา กุลวานิชไชยนันท์, 2561, น. 22) 
 2.  ความส าคัญของกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data 
  ความส าคัญของกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data ท าให้เข้าใจพฤติกรรม
ของลูกค้า รู้ว่าในใจลูกค้าชอบอะไร มีพฤติกรรมในการบริโภคเช่นไร ท าให้รู้ว่าควรสั่งสินค้าชนิดไหน
เกรดสินค้าแบบไหนรวมถึงการยิงโฆษณาเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการควบคุม
และสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ให้ลูกค้าเป็นอย่างที่เราต้องการได้เลย ช่วยให้วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจได้
แม่นย า คือ มองเห็นอนาคตว่า ธุรกิจเดินไปทางไหนได้ชัดเจนขึ้น ยิ่งข้อมูลแม่นย าเท่าไร การวิเคราะห์
ย่อมถูกต้องมากเท่านั้น และท าให้สามารถคิดล้ าหน้าคู่แข่งได้ ช่วยให้มีโอกาสป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
ในอนาคตไม่ให้ลุกลามใหญ่โต เพราะรู้ล่วงหน้าจากการคาดการณ์ที่แม่นย า ปัญหาบางอย่างสามารถ
ป้องกันได้ 100% แต่บางอย่างแค่ผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ก็ยังดีกว่าไม่ป้องกันอะไรดังนั้นข้อมูลทุกด้าน
ที่เป็น Big Data จึงมีส่วนช่วยการด าเนินธุรกิจอย่างยิ่ง การตัดสินใจอย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว  
ไม่ประมาท สามารถท าให้ธุรกิจอยู่ได้ในแถวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน นับว่ามีส่วนส าคัญส าหรับ
การแข่งขันธุรกิจในยุค 4.0 เป็นอย่างยิ่ง   
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 3.  ประโยชน์ของการท ากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data Project 
  ปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะแค่เราเกิดมา
เป็นมนุษย์ก็มีสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราได้ทุกวินาทีแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือ ไม่ว่าท าอะไรตัดสินใจ
อะไรมีการหา "ข้อมูล" มากขึ้นไม่ว่าเป็นเรื่องการหาร้านอาหาร การไปท่องเที่ยว การซื้อสินค้าต่างๆ 
จนเกิดค าว่า "รีวิว เกิดข้ึนมากมาย นี้ก็ถือว่าเป็น Data รูปแบบหนึ่ง ไม่เพียงแค่เรื่องรีวิว แต่เทคโนโลยี
ที่เป็น Data Product เช่นการใช้ GPS คือ ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก สามารถบอกต าแหน่งพิกัด 
(X, Y, Z) ความเร็วและเวลา หรือ Google Map แทนที่การใช้แผนที่กระดาษ หรือสุ่มถามทางเหมือน
ดังแต่ก่อน ซึ่งท าให้การเดินทางสะดวกขึ้น ไม่เพียงแต่สามารถบอกวิธีการเดินทางที่ถูกต้องแต่ยังช่วย
เตอืนเรื่องรถติดอีกด้วย เมื่อเข้าใจเช่นนั้น เห็นภาพมากขึ้นว่า แค่คนเพียงคนเดียว ยังใช้ข้อมูลมากขึ้น
กว่าแต่ก่อนขนาดนี้ แล้วหาก เป็นบริษัทที่ก าลังด าเนินธุรกิจอยู่บ้างเล่า เขาต้องรู้สึกอยากใช้ข้อมูลเป็น
ตัวช่วยในการด าเนินธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กรมากมาย ขนาดไหน (อสมา กุลวานิชไชยนันท์, 2561,  
น. 22) 
 4.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ด้วย โปรแกรมสเปรตซีตที่ยอดนิยม 
  บทบาทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยควบคุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราก าลังสูญเสียไป
กับซอฟต์แวร์โค้ดและผู้จัดการข้อมูลรุ่นใหม่ สิ่งนี้ต้องการให้เราปรับปรุงความสามารถของเราในการ
จัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีประโยชน์หลายประการ บางทีสิ่งที่น่าดึงดูดใจที่สุดจากมุมมอง
ด้านอาชีพคือการยืนยันคุณค่าของเราในโลกใหม่ของระบบไอทีที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งและเติบโต
อย่างไม่หยุดยั้งและบ่อยครั้งที่ไม่ยืดหยุ่นซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลจ านวนมากที่คนคิดว่าอาจมีประโยชน์
มากในขอบเขตนี้แผนกไอทีจ านวนมากก าลังว่าจ้าง Data Architects, Big Data Managers, Data 
Visualizers และ Data Squeezers โปรแกรมเมอร์เหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์ประเภท
ต่างๆ มีอยู่แล้วในบางกรณีที่ผ่านการร่วมมือกับนักการตลาดและพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้ส าหรับการ
วิเคราะห์ธุรกิจ พวกเหล่านี้เป็นคู่แข่งรายใหม่ส าหรับบทบาทผู้น าธุรกิจและสงสัยว่าจะใช้เวลานาน
เท่าใดจนกว่าพวกเขาจะเริ่มตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วย 
  จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ โดย โปรแกรมสเปรตซีต เป็นที่นิยมอย่างแผ่หลายมีผู้ใช้ถึง
ประมาณ 750 ล้านคน แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่โปรแกรมที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาด
ใหญ่ ในความเป็นจริ งโปรแกรมสเปรตซีต จ านวนแถวในสเปรดชีทไว้ที่ประมาณหนึ่งล้าน  
สิ่งนี้อาจดูเหมือนมาก แต่แถวของข้อมูลขนาดใหญ่มีหลายล้านล้านและมากขึ้น  โปรแกรมสเปรตซีต 
จะช่วยเล็กน้อยกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ แต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง  
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  พิจารณาจากคุณมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ 20 ล้านแถวหรือ
ทวีต 200 ล้านแถวหรือราคาตัวเลือกรายวัน 2 พันล้านแถว สมมติว่าต้องการตรวจสอบข้อมูลนี้เพ่ือ
ค้นหาการเชื่อมโยงกลุ่มแนวโน้มความแตกต่างหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจสนใจ จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
จ านวนมหาศาลนี้ได้อย่างง่ายมากโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพงและซับซ้อนซึ่งจัดการโดยผู้ใช้ที่
เชี่ยวชาญเท่านั้น 
  ไม่จ าเป็นต้องท าคุณสามารถใช้ตัวอย่างข้อมูลแทน มันเป็นแนวคิดเดียวกันกับที่อยู่
เบื้องหลังการส ารวจประชากรทั่วไป เพ่ือตรวจสอบการก าหนดลักษณะของเพศชายของผู้ใหญ่ที่อาศัย
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์ 120 ล้านคน ตัวอย่างแบบสุ่มสามารถท าได้ 
แนวคิดเดียวกันนี้น าไปใช้กับการบันทึกข้อมูลด้วยและในทั้งสองกรณีมีค าถามที่ถูกต้องอย่างน้อยสาม
ค าถามท่ีจะถาม เช่น 
  1. เราสามารถทราบถึงบันทึกจ านวนประชากรที่มีความต้องการคล้ายกันเพ่ือได้
ตัวอย่างที่ถูกต้องและแม่นย าว่าเท่าไร? 
  2. เราจะสามารถแยกข้อมูลที่บันทึกจากข้อมูลหลักได้อย่างไร? 
  3. ตัวอย่างจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่เชื่อถือได้หรือไม่? 
  วิธีการจัดการข้อมูล Big Data ให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
  ตัวอย่างของการใช้ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล 200, 184, 345 บันทึกที่มีข้อมูลจากค าสั่งซื้อ
ของสายผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่งของบริษัท ที่ก าหนดในช่วง 12 เดือน 
  มีเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันหลายประการ โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท 
การสุ่มและไม่สุ่ม เทคนิคที่ไม่สุ่มใช้เฉพาะเมื่อไม่สามารถสุ่มตัวอย่างได้ และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายๆ มีความเหมาะสมในการประมาณความน่าจะเป็นของบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในประชากร
ที่มีขนาดใหญ่กว่าดังที่ในตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
  ตัวอย่างของเร็กคอร์ดที่สุ่มเลือก 66,327 สามารถประมาณลักษณะพ้ืนฐานของชุดข้อมูล
ที่มาจากค่าความมั่นใจและแม่นย า 99% และระดับข้อผิดพลาด 0.5% ขนาดตัวอย่างนี้สามารถ
จัดการได้อย่างแน่นอนในโปรแกรมสเปรตซีตที่ยอดนิยม 
  ระดับความเชื่อมั่นบอกเราว่าถ้าเราดึงตัวอย่างสุ่ม 100 ตัวอย่างที่มี 66,327 บันทึกจาก
ประชากรเดียวกันอาจมี 99 ตัวอย่างที่จะท าให้เกิดลักษณะพ้ืนฐานของชุดข้อมูลที่มา ระดับ
ข้อผิดพลาด 0.5% ระบุว่าควรอ่านค่าที่ได้รับในช่วงเวลาบวกหรือลบ 0.5% ตัวอย่างเช่นหลังจาก
เปลี่ยนแปลงในตารางแบบเดิม 
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  วิธีการแยกตัวอย่างแบบสุ่มของบันทึก 
  สถิ ติ ก า รสุ่ มตั ว อย่ า ง เป็ นวิ ธี ก า รแก้ ปัญหา  ใช้ เ ค รื่ อ งมื อ  Sample Manager  
ของซอฟต์แวร์ MM4XL เพ่ือวัดปริมาณและแยกตัวอย่างที่ใช้ส าหรับเอกสาร หากคุณไม่มี MM4XL 
คุณสามารถสร้างหมายเลขบันทึกแบบสุ่มได้ดังนี้ 
  1. ป้อนใน โปรแกรมสเปรตซีตที่นิยม 66,327 คูณสูตร = RAND () * [ขนาดชุดข้อมูล] 
  2. แปลงสูตรเป็นค่า 
  3. ปัดเศษตัวเลขเป็นทศนิยม 
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรายการซ้ า [2] 
  5. เรียงช่วงและคุณจะได้รับรายการของตัวเลขตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างเช่น แยกหมายเลขระเบียนเหล่านี้ออกจากชุดข้อมูลหลัก หมายเลข 3,076  
ในเซลล์ A22 ที่แสดงด้านบนหมายความว่าหมายเลขระเบียน 3,076 ของชุดข้อมูลหลักจะรวมอยู่ใน
ตัวอย่าง เพ่ือลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากการขาดการสุ่มก่อนที่จะผิดพลาดของตัวอย่างและมี
การเรียงล าดับรายการหลักตัวอย่างเช่นเรียงตามตัวอักษรตามชื่อของบุคคลหรือตั วแปรอ่ืนๆ  
ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลโดยตรงได้ เกี่ยวข้องกับค่าของวัตถุประสงค์ตัวแปรของการศึกษา 
  หากเราพร้อมที่จะยอมรับการประมาณที่ก าหนดโดยตัวอย่างเราจะสามารถลงมือท ากับ
ข้อมูลของเราอีกครั้ง ในความเป็นจริงถึงแม้ว่า 66,327 บันทึกสามารถจัดการได้ค่อนข้างดีใน 
โปรแกรมสเปรตซีตยอดนิยม แต่เรายังมีตัวอย่างขนาดใหญ่พอที่จะค้นพบพ้ืนที่เล็กๆ ที่น่าสนใจ
ตัวอย่างขนาดใหญ่ช่วยให้เราสามารถจัดการชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากใน โปรแกรมสเปรตซีตยอด
นิยม ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคย แต่อะไรคือความน่าเชื่อถือของตัวอย่างดังกล่าว
ในชีวิตจริง 
  ตัวอย่างจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่เชื่อถือได้หรือไม่? 
  ค าถามส าคัญคือ: ตัวอย่างสุ่มสามารถท าซ้ าได้อย่างถูกต้องเพียงพอลักษณะพ้ืนฐานของ
ประชากรที่สกัดจาก? เพ่ือหาหลักฐานบางอย่างเรา: 
  วัดลักษณะต่างๆ ของชุดข้อมูลทั้งหมดของเราซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของประชากร 
  จากนั้นเราจะสุ่มตัวอย่างตัวอย่างจากชุดข้อมูลหลักและเราวัดลักษณะเดียวกันกับชุด
ข้อมูลทั้งหมด 
  ในที่สุดเราก็ท าการทดสอบยืนยันหลายครั้งเปรียบเทียบการวัดที่ด าเนินการกับทั้ง
ตัวอย่างและชุดข้อมูลหลัก 
  ด้านล่างแสดงฟิลด์ของบันทึกของเรา พวกเขาสามารถอ่านได้ดังต่อไปนี้: บันทึก
หมายเลข 1 (แถว 2) เป็นค าสั่งซื้อจากอเมริกาเหนือที่ได้รับในเดือนกันยายน 2550 โดยเกี่ยวข้องกับ
รายการเดียวราคา 13,159 ดอลลาร์สหรัฐและขาย 11,800 ดอลลาร์สหรัฐ 
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  ตัวอย่างการวัดที่ค านวณจากตัวแปรเดียว เฉลี่ย และค่ามัธยฐาน ค่าถูกค านวณส าหรับ
ฟิลด์ “ปริมาณ” “ขาย” และ “ขายลด” พบการนับ และการนับความถี่ ส าหรับตัวแปร “ทวีป” และ 
“เดือน” จ านวนรายการโดยเฉลี่ยในใบสั่งซื้อเดียว USD 5,841 ในราคาขายเฉลี่ยของสินค้าที่ขายหนึ่ง
รายการ 20.82% คือส่วนแบ่งของรายการ (ผลิตภัณฑ์) ที่ขายให้กับเอเชียและ 8.56% เป็นส่วนแบ่ง
ของรายการที่ขายในช่วงเดือนมกราคม 2551 เราจะทดสอบว่าตัวอย่างสุ่มสามารถประมาณค่าเฉลี่ย
และความถ่ีร้อยละท่ีได้ดังนี้ ตามคู่มือ ASTM [1] เราได้สุ่มตัวอย่างสุ่ม 20 ตัวอย่างจาก 66,327 บันทึก
แต่ละรายการจากประชากร 200,184,345 บันทึก ส าหรับแต่ละตัวอย่างเราค านวณค่าเดียวกันที่
แสดงในภาพด้านบนและแต่ละค่าเราใช้การทดสอบ Z เพ่ือระบุค่าผิดปกติใดๆ ในตัวอย่าง 
การทดสอบ Z ถูกเรียกใช้ส าหรับตัวแปรต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
  All-in-one metrics อย่างต่อเนื่อง 
  ผลการทดสอบส าหรับตัวแปร”ปริมาณ”,”ยอดขาย” และ”ลดราคา” ตัวอย่างเช่น  
การบอกให้เราทราบเกี่ยวกับค าสั่งซื้อหนึ่งชุด (บันทึก) โดยเฉลี่ยของบัญชีชุดข้อมูลหลัก ส าหรับ  
การขาย “ปริมาณ” เท่ากับ 1.865 รายการที่มีค่า “ยอดขายเฉลี่ย” ที่ 10,418 เหรียญสหรัฐ และ  
“ยอดขายลดราคาเฉลี่ย” มูลค่า USD 5,841 ส าหรับค่าตัวอย่างที่แยกออกจากค่าควบคุมอย่างรุนแรง
ในแถวที่ 2 ความน่าจะเป็นสูงที่การทดสอบ Z ที่ระดับความน่าจะเป็น 99% จะจับความผิดปกติ 
  ตัวชี้วัดหมวดหมู่ 
  เราทดสอบตัวแปร “ทวีป” ซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภท เอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือ 
คอลัมน์ B: D ของตารางต่อไปนี้แสดงส่วนแบ่งของค าสั่งซื้อที่มาจากแต่ละทวีป ข้อมูลในแถวที่ 15 
อ้างถึงชุดข้อมูลหลัก ในกรณีนี้เช่นกันความแตกต่างระหว่างชุดข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่างมีขนาด
ค่อนข้างเล็กและ Z-Test ไม่แสดงหลักฐานของอคติยกเว้นการเบี่ยงเบนเล็กน้อยในยุโรปส าหรับ
ตัวอย่าง 5, 8, 9 และ 18-20 
  ค่า “ความน่าจะเป็น” ในคอลัมน์ H: J วัดโอกาสที่ค่าตัวอย่างจะแตกต่างจากค่าเดียวกัน
ของชุดข้อมูลหลัก ตัวอย่างเช่น 21.1% ใน B36 น้อยกว่า 20.8% ใน 35 บาท อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
อดีตมาจากตัวอย่างเราจ าเป็นต้องตรวจสอบจากมุมมองทางสถิติความน่าจะเป็นความแตกต่าง
ระหว่างสองค่าเกิดจากอคติในวิธีการสุ่มตัวอย่าง 95% เป็นระดับการยอมรับโดยทั่วไปเมื่อจัดการกับ
ปัญหาประเภทนี้ ด้วยขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก (30) เกณฑ์ความน่าจะเป็น 90% ยังคงสามารถใช้งาน
ได้แม้ว่าจะแสดงถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการพิจารณาค่าสองค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อจริงๆ แล้วมันแตกต่าง
กัน เพ่ือความเชื่อถือได้ของการทดสอบเราได้ท างานกับเกณฑ์ความน่าจะเป็น 99% ใน H36 เราอ่าน
ความน่าจะเป็น B36 แตกต่างจาก B35 เท่ากับ 81% จุดเริ่มต้นของพ้ืนที่ที่สามารถพบความแตกต่าง
ที่ผิดปกติ เฉพาะส่วนแบ่งของตัวอย่าง 5 และ 19 ส าหรับยุโรปสูงกว่า 90% ค่าอ่ืนๆ ทั้งหมดอยู่ห่าง
จากต าแหน่งที่น่าเป็นห่วง 
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  หมายความว่าส่วนแบ่งของค าสั่งซื้อที่เข้ามาจากท้ังสามทวีปที่ท าซ้ าด้วยตัวอย่างแบบสุ่ม
ไม่แสดงหลักฐานของความแตกต่างอย่างมากนอกขอบเขตที่คาดไว้ สิ่งนี้สามารถยืนยันได้อย่าง
ง่ายดายด้วยการดูค่าตัวอย่างเฉลี่ยในช่วง B36: D55 ของภาพด้านบน พวกเขาไม่แตกต่างกันอย่าง
มากจากค่าประชากรในช่วง B35: D35 
  ในที่สุดทดสอบตัวแปร”เดือน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 หมวดหมู่และสามารถสร้างผลการ
ทดสอบ Z ที่อ่อนแอกว่าเนื่องจากขนาดการหดตัวอย่างของหมวดหมู่ คอลัมน์ B: M ในตารางต่อไปนี้
แสดงความน่าจะเป็นที่จ านวนตัวอย่างการสั่งซื้อรายเดือนแตกต่างจากค่าเดียวกันจากชุดข้อมูลหลัก 
ไม่มีค่าตัวอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากค่าผู้สื่อข่าวจากชุดข้อมูลหลักท่ีมีความน่าจะเป็นสูงกว่า 75% และมี
ค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มีความน่าจะเป็นที่มากกว่า 70% 
  ผลการทดสอบที่ท ากับตัวอย่างทั้งหมดไม่พบความผิดปกติอย่างรุนแรงที่จะกีดกันการใช้
วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ การวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างให้ผลลัพธ์ ที่
น่าเชื่อถือ 
  ความน่าเชื่อถือของการทดลองนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญได้หรือไม่? 
  จนถึงตอนนี้ตัวอย่างแบบสุ่มได้ท างานได้ดีในการท าซ้ าคุณลักษณะพ้ืนฐานของชุดข้อมูล
ที่มาจาก เพ่ือตรวจสอบว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญเราท าการทดสอบซ้ าโดยใช้ตัวอย่างที่ไม่สุ่มสอง
รายการ: ครั้งแรกที่มีการบันทึก 66,327 ชุดแรกของชุดข้อมูลหลักและครั้งที่สองใช้บันทึก 66,327 
ครั้งล่าสุด 
  ผลลัพธ์ในระยะสั้น: จากการทดสอบ 42 ครั้งที่ด าเนินการโดยมีตัวแปรทั้งแบบแยกและ
แบบจัดหมวดหมู่จากตัวอย่างที่ไม่ใช่แบบสุ่มสองตัวอย่างมีเพียงสามคนเท่านั้นที่มีค่าการทดสอบ Z สี
เขียว นั่นคือค่าตัวอย่างท้ังสามนี้ไม่ได้ตัดสินว่าแตกต่างจากค่าเดียวกันจากชุดข้อมูลหลัก อย่างไรก็ตาม
ค่าท่ีเหลืออีก 39  
  ผลการทดสอบเหล่านี้สนับสนุนความถูกต้องของวิธีการด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างและยืนยัน
ว่าผลการทดสอบของเราไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ดังนั้นการวิ เคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างจึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 5.  กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า (Storage Strategy) ในคลังสินค้า 
  Logistics corner (2552 as cited in James, & Jerry, 1998) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
เรื่อง The Warehouse Management Handbook; the second edition ในเรื่อง Stock Location 
Methodology โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ 
  SKU (Stock Keeping Unit) คือ หน่วยวัดประเภทสินค้าที่เล็กที่สุดในระบบคลังสินค้า 
ซึ่งช่วยแยกความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกันที่มีความแตกต่างกัน เช่น สี ขนาด ลวดลาย เช่น 
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ปากกา ที่มีสี 4 สี SKU จะเป็นตัวที่ใช้แยกประเภทของปากกาแต่ละสี เพ่ือให้เราทราบถึงสินค้าในส
ต๊อกสินค้าของเราได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งแตกต่างกับรหัสสินค้า 
  1.  ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่
ไม่มีการบันทึกต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบและสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้
ในคลังสินค้า ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้านั้นเป็นผู้ที่รู้ต าแหน่งในการจัดเก็บรวมทั้งจ านวนที่
จัดเก็บ ซึ่งเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดเก็บนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็กมีจ านวนสินค้าหรือ 
SKU น้อย และมีจ านวนต าแหน่งที่จัดเก็บน้อยด้วยส าหรับในการท างานในนั้นมีการแบ่งพนักงานที่
รับผิดชอบเฉพาะเป็นโซนๆ โดยที่แต่ละโซนนั้นไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการจัดเก็บแล้วแต่
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโซนนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มีแนวทางที่เหมือนกันจึงท าให้เกิดปัญหาการจัดเก็บ
หรือการที่หาสินค้านั้นไม่เจอในวันที่พนักงานที่ประจ าในโซนนั้นไม่มาท างาน  
  2.  ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) แนวความคิด
ในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีกล่าวคือ สินค้าทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นมี
ต าแหน่งจัดเก็บที่ก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าที่มีขนาด
เล็กมีจ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมีจ านวนสินค้าหรือจ านวน SKU ที่จัดเก็บน้อยด้วย โดย
จากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสินค้านี้มีข้อจ ากัดหากเกิดกรณีที่สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามาที
ละมากๆ จนเกินจ านวน location ที่ก าหนดไว้ของสินค้าชนิดนั้นหรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการ
สั่ ง ซื้ อ เข้ า มาน้ อย ในช่ ว ง เ วลานั้ นท า ให้ เ กิ ด พ้ืนที่ ที่ เ ต รี ยม ไว้ ส าห รั บสิ นค้ าชนิ ดนั้ น ว่ า ง  
ซึ่งไม่เป็นการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในการจัดเก็บที่ดี  
  3.  ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) รูปแบบการ
จัดเก็บโดยใช้รหัสสินค้า (Part Number) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่ง
ตายตัว (Fixed Location) โดยข้อแตกต่างนั้นอยู่ที่การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้นมีล าดับการจัดเก็บ
เรียงกันเช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 นั้นถูกจัดเก็บก่อนรหัสสินค้าหมายเลข B123 เป็นต้น  
ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้เหมาะกับบริษัทที่มีความต้องการส่งเข้าและน าออกของรหัสสินค้าที่มีจ านวนคงที่
เนื่องจากมีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บไว้แล้วในการจัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้ท าให้พนักงานรู้
ต าแหน่งของสินค้าได้ง่ายแต่ไม่มีความยืดหยุ่นในกรณีที่องค์กรหรือบริษัทนั้นก าลังเติบโตและมีความ  
ต้องการขยายจ านวน SKU ซึ่งท าให้เกิดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
  4.  ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) เป็นรูปแบบ
การจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Product Type) โดยมีการจัดต าแหน่งการวางคล้ายกับ
ร้านค้าปลีกหรือตามซุปเปอร์มาร์เกตทั่วไปที่มีการจัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ 
ต าแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าแบบนี้จัดอยู่ในแบบ  Combination System  
ซึ่งช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคือมีการเน้นเรื่องการใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บมากขึ้น 
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และยังง่ายต่อพนักงานสินค้าในการทราบถึงต าแหน่งของสินค้าที่ต้องไปหยิบ แต่มีข้อเสียเช่นกัน 
เนื่องจากพนักงานที่หยิบสินค้าจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของสินค้าแต่ละชิดหรือแต่ละยี่ห้อที่จัดอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน ไม่เช่นนั้นเกิดการเลือกสินค้าผิดชนิดให้กับลูกค้าได้ 
  5.  ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) 
เป็นการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัวท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในต าแหน่งใด
ก็ได้ในคลังสินค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและติดตาม
ข้อมูลของสินค้าว่าจัดเก็บอยู่ในต าแหน่งใดโดยต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาด้วย ซึ่งในการ
จัดเก็บแบบนี้เป็นรูปแบบที่ใช้พ้ืนที่จัดเก็บอย่างคุ้มค่าเพ่ิมการใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บและเป็นระบบที่ถือว่า
มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคลังสินค้าทุกขนาด 
  6.  ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่
ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดยต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นมีการพิจารณาจาก
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสินค้า ชนิดนั้นๆ เช่น หากคลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายหรือ
สารเคมีต่างๆ รวมอยู่กับสินค้าอาหารจึงควรแยกการจัดเก็บสินค้าอันตรายและสินค้าเคมีดังกล่าวให้
อยู่ห่างจากสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบก าหนด
ต าแหน่งตายตัวส าหรับพ้ืนที่ที่เหลือในคลังสินค้านั้น เนื่องจากมีการค านึงถึงเรื่องการใช้งานพ้ืนที่
จัดเก็บ ดังนั้นจึงจัดใกล้ที่เหลือมีการจัดเก็บแบบไม่ ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random) ก็ได้  
โดยรูปแบบการจัดเก็บแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าทุกๆ แบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่มี
ขนาดใหญ่และสินค้าท่ีจัดเก็บนั้นมีความหลากหลาย 
  นอกจากนี้  Charles, G. P. (2002) เรื่อง Considerations in order picking zone 
configuration ได้เสนอแนวคิดในการจัดเก็บสินค้าไว้ 2 แนวคิด ดังนี้ 
  1.  การจัดเก็บแบบสุ่ม (Random Storage) ซึ่งเป็นเทคนิคในการจัดเก็บสินค้าวิธีหนึ่งที่
ท าการเก็บสินค้า ณ จุดหรือต าแหน่งที่ว่างได้ทั่วคลังสินค้า เนื่องจากไม่มีการก าหนดพ้ืนที่ไว้เฉพาะ
ส าหรับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 
  2.  การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage)  
ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้าท่ีมีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะ
การ จัดเก็บสินค้าแบบสุ่มและแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) 
มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคือการจัดเก็บแบบ Volume-based Storage นั้นช่วยลดเวลาและ
ระยะทางในการหยิบสินค้าแต่ข้อเสียคือท าให้เกิดความแออัดในช่องทางเดินที่เก็บสินค้าและท าให้เกิด
ความไม่สมดุลในการใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บสินค้าส าหรับจัดเก็บแบบสุ่ม นั้นเป็นวิธีที่มีการใช้ประโยชน์
ของพ้ืนที่จัดเก็บได้ทั่วทั้งคลังสินค้า ซึ่งช่วยลดความแออัดของช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสียคือท าให้
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เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก เนื่องจากสินค้าที่มีการหยิบบ่อยนั้นมีพ้ืนที่จัดเก็บที่ อยู่ไกลจากประตู
เป็นต้น 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง 
 บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการท าให้เกิดสมดุลระหว่างสินค้าและระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การตอบสนองต่อการสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจาก
การบริหารสินคา้คงคลังเป็นการเก็บสินค้าไว้มากเกินไปและสินค้าที่มีอยู่ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ
จริงๆ ก็ท าให้สภาพคล่องทางการเงินชะงักได้หรืออีกทางหนึ่งคือสูญเสียรายได้จากการที่สินค้าที่
ต้องการไม่มีขาย ตัวอย่างที่สามารถน าไปปฏิบัติจริงเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานใน
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพของระบบซัพพลายเชน (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 
2562)  
 การจัดระบบสินค้าคงคลัง การซื้อสินค้าโดยการท าข้อตกลงกับคู่ค้าหรือผู้ผลิตท าให้คู่ค้า
สามารถท าการอัพเดตข้อมูล และทราบความต้องการของลูกค้าร่วมกัน โดยที่ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบ
ยอดขายของแต่ละสาขาและจัดส่งสินค้าเพ่ือเติม สินค้าให้ทันเวลาและที่ส าคัญเป็นการเน้นความ
รับผิดชอบต่อคู่ค้าหรือแม้แต่ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ สามารถเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตเมื่อได้รับ
รายการสั่งซื้อ เทคนิคการท างานระหว่างองค์กรวางแผนพยากรณ์ร่วมกันและการเติมเต็มสินค้าจึงมี
ความส าคัญในขั้นตอนนี้แต่การใช้วิธีการนี้ต้องมีการลงทุนในด้านระบบสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น 
เพ่ือให้ระบบด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 
 สินค้าคงคลัง เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานของธุรกิจ โดยนับเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่
ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด นอกจากนั้นการมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันเวลา จึงเห็นได้ว่าสินค้าคงคลังมีความส าคัญต่อกิจกรรมหลัก
ของธุรกิจเป็นอย่างมาก การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการ
ประกอบการโดยตรงและในปัจจุบันนี้มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง  
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และทันเวลามากยิ่งขึ้น การจัดซื้อสินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรง
ตามความต้องการปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาที่ต้องการ โดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ 
และน าส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการการจัดซื้อที่ดีที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารสินค้าคง
คลัง  
 1.  รูปแบบของการบริหารสินค้าคงคลัง 
  1.1  วัตถุดิบ คือ สิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาใช้ในการผลิต 
  1.2  งานระหว่างท า คือ ชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่ผลิตหรือรอคอยที่
ผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกข้ันตอน 
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  1.3  วัสดุซ่อมบ ารุง คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่ส ารองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วน
เดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งาน 
  1.4  สินค้าส าเร็จรูป คือ ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วนพร้อมที่
น าไปขายให้ลูกค้าได้ 
 2.  วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง 

2.1  การบริหารสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ 
   2.1.1 สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความ
ต้องการของลูกค้าเสมอ เพ่ือสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ 
   2.1.2 สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ าที่สุดเท่าที่ท าได้ เพ่ือท าให้
ต้นทุนการผลิตต่ าลงด้วย 
  2.2  ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง 
   2.2.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งใน
และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า 
   2.2.2  รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ าเสมอ เพ่ือรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน 
การเดินเครื่องจักรให้สม่ าเสมอได้ โดยเก็บสินค้าที่ขายไม่หมดในช่วงขายไม่ดีไว้ขายตอนช่วงขายดีซึ่ง
ช่วงนั้นผลิตไม่ทันขาย 
   2.2.3 ท าให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณจากการจัดซื้อครั้งละมากๆ  
   2.2.4 ป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเงินเฟ้อเมื่อสินค้าใน
ท้องตลาดมีราคาสูงข้ึน 
   2.2.5 ป้องกันของขาดมือด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยล่าช้าหรือบังเอิญ
ได้ค าสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนกะทันหัน 
   2.2.6 ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่นไม่มีการ
หยุดชะงักเพราะของขาดมือจนเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต ซึ่งท า ให้คนงานว่างงาน 
เครื่องจักรถูกปิดผลิตไม่ทันค าสั่งของลูกค้า 
 3.  หน้าที่ของการบริหารสินค้าคงคลัง 
  สินค้าคงคลังมีบทบาทในการเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารงาน  และยังได้ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของสินค้าคงคลัง (Functions of inventory) ที่ส าคัญไว้ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นการจัดแยกประเภทสินค้าได้อย่างเป็นหมวดหมู่ และการมีสินค้าคงคลังช่วยให้
สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ทันเวลา 
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  2. เพ่ือป้องกันปัญหาการมีความต้องการที่ไม่แน่นอน การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขายปัจจัยการผลิตกับผู้ผลิตและลูกค้าส่งผลดีให้ด าเนินการจัดส่งรวดเร็วขึ้นโดยไม่ส่งผล 
กระทบไปสู่ลูกค้า 
  3.  ได้รับประโยชน์จากส่วนลดเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการสั่งซื้อสินค้าจ านวนมากได้
ราคาต่อหน่วยที่ต่ าลง 
  4.  ป้องกันปัญหาจากสภาวะเงินเฟ้อและสภาวะการขึ้นราคาของสินค้า เนื่องจากมีการ
จดัเก็บสินค้าในคลังสินค้าตลอดเวลา  
  5.  ป้องกันปัญหาความไม่แน่นอนจากการส่งมอบ  ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพดินฟ้า
อากาศ ปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า หรือปัญหาจากการหาผู้ขายที่มีคุณภาพไม่ได้ 
  6.  ช่วยท าให้งานผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
หรือไม่มีสินค้าคงเหลือระหว่างการผลิต 
  หลักการจัดการด้านนโยบายสินค้าคงคลังที่พยายามลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ธุรกิจให้ต่ าสุด ต้องพิจารณา หลักการ 2 ประการ คือ 
  1. จ านวนที่ต้องสั่งซื้อในแต่ละครั้ง  
  2. เวลาที่เหมาะสมที่สั่งซื้อ ซึ่งเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ว่าสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ในการสั่งซื้อให้ต่ าสุด หรือสั่งซื้อครั้งละน้อยๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า คง
คลังให้ต่ าสุด แต่แนวทางที่ท าให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นไม่เกิดจากการเลือกทางใดทาง  หนึ่งแต่ต้อง
เลือกระหว่าง 2 ทาง  
 4.  ประเภทของการบริหารสินค้าคงคลัง 
  โซ่อุปทาน เป็นโซ่อุปทานที่มีปริมาณสินค้าหรืออุปทานที่เหมาะสมพอดีกับปริมาณความ
ต้องการสินค้าหรืออุปสงค์ โดยไม่จ าเป็นต้องเก็บส ารองสินค้า แต่ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขของ
ระหว่างระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและระยะเวลาในการกระจายสินค้า ท าให้จ าเป็นที่ต้องมีสินค้าคง
คลัง โดยสินค้าคงคลังที่อยู่ภายในโซ่อุปทานอยู่ในรูปต่างๆ ดังนี้ 
  1.  สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปวัตถุดิบ เป็นวัตถุดิบเพ่ือแปลงสภาพเป็นสินค้าระหว่างการ
ผลิต หรือ สินค้าก่ึงส าเร็จรูป และสินค้าส าเร็จรูปในที่สุด เช่น แผ่นเหล็ก สับปะรดสด ยางแผ่นรมควัน
ผ้า กระดุม ด้าย เป็นต้น 
  2.  สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปของสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต เป็นสินค้าที่อยู่ในระหว่าง
กระบวนการผลิต เช่น เหล็กที่ขึ้นรูปเป็นกระป๋อง สับปะรดที่หั่นเป็นชิ้นๆ ที่รอเข้ากระบวนการบรรจุ 
ยางที่ผสมสูตรต่างๆ ผ้าที่ตัดพร้อมส าหรับการเย็บ เป็นต้น 
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  3.  สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปของสินค้าส าเร็จรูป เป็นสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปที่
พร้อมจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ เช่น กระป๋องส าหรับบรรจุอาหาร สับปะรดกระป๋อง ยางรถยนต์และ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น 
  4.  สินค้าคงคลังที่อยู่ในระหว่างการกระจายสินค้า เป็นสินค้าคงคลังที่อยู่ในกระบวนการ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นผู้บริโภคข้ันสุดท้าย หรือโรงงานที่น าเอาสินค้าคงคลังนั้นไป
แปรรูปต่อได้ เช่น ดอกทิวลิปจากเนเธอร์แลนด์ สินค้าแฟชั่นจากอิตาลี หรือ เหล็กเส้นจากรัสเซีย 
เป็นต้น 
  5.  สินค้าคงคลังส าหรับการซ่อมบ ารุง เป็นสินค้าคงคลังที่ส ารองในการซ่อมบ ารุง รักษา
อุปกรณ์และให้เครื่องจักร เพ่ือรักษากระบวนการรับค าสั่งซื้อ กระบวนการผลิตกระบวนการจัดส่ง
สินค้าในโซ่อุปทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สายพาน น็อต สกรู เป็นต้น 
  โดยทั่วไปเหตุผลที่ท าให้ต้องมีสินค้าคงคลังประกอบด้วย 
  1.  เพ่ือให้มีอัตราที่ประหยัด โดยปกติแล้วการสั่งซื้อสินค้าครั้งละจ านวนมาก หรือ
เป็นล็อตขนาดใหญ่ ไม่ว่าเป็นทั้งวัตถุดิบเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือน าไป
จ าหน่ายต่อ ท าให้ผู้สั่งซื้อได้รับส่วนลดตามปริมาณที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้น และส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่ง
สินค้าต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการขนส่งสินค้าที่มีจ านวนมากหรือเต็มคันรถหรือเต็มตู้คอนเทนเนอร์ 
การมีสินค้าคงคลังส าเร็จรูปเพ่ือประโยชน์ในด้านต้นทุนต่อหน่วย ยังรวมถึงการผลิตสินค้าส าเร็จรูป
ครั้งละจ านวนมาก เพ่ือให้ได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ า แต่การสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าครั้งละ
จ านวนมากแต่ไม่สามารถน าไปผลิตหรือไปขายต่อได้หมดในระยะเวลาอันเหมาะสม ท าให้ต้นทุนสินค้า
คงคลังมีมากเกินไป ดังนั้น จึงควรเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการสั่งซื้อ ต้นทุนการสั่งผลิต และต้นทุน
การเก็บสินค้าคงคลัง เพ่ือพิจารณาหาระดับการผลิตและปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมควร 
  2. เพ่ือป้องกันความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากความสามารถในการส่ง
สินค้าที่ได้คุณภาพและตรงเวลาของผู้ส่งมอบในโซ่อุปทานไม่แน่นอนปริมาณความต้องการสินค้าของ
ลูกค้าไม่แน่นอน และบางครั้งยังรวมถึงกระบวนการผลิตขององค์กรหรือบริษัทเองที่ไม่แน่นอนจึงยังคง
จ าเป็นที่ต้องมีสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และสินค้าส าเร็จรูป ในระดับที่เหมาะสม 
เพ่ือให้มีความสมดุลต่ออุปสงค์ รวมทั้งเป็นการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพ่ือที่ตอบสนองความต้องการอย่าง
ทัน ท่วงทีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงรักษาระดับการให้บริการแก่ลูกค้า 
  3.  เพ่ือปรับความต้องการที่จะเป็นตามฤดูกาล ในกรณีที่ปริมาณความต้องการสินค้าที่
เป็นไปตามฤดูกาล เช่น ความต้องการเครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อน หรือ ความต้องการเสื้อผ้า
ป้องกันหนาวในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น การมีสินค้าคงคลังเพ่ือส ารองไว้ในช่วงฤดูกาลขาย  จ าเป็น
เนื่องจากความสามารถหรือก าลังการผลิตมีไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการในช่วงฤดูกาลดังนั้น
การผลิตแบบรักษาระดับการผลิตให้คงที่ จึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการส ารองสินค้าส าหรับความต้องการ
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ในช่วงฤดูกาล และในบางกรณีเราจ าเป็นต้องมีสินค้าคงคลังส าหรับวัตถุดิบที่มีผลผลิตออกในช่วง
ฤดูกาลเท่านั้นเช่น ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ เป็นต้น 
  4.  เพ่ือการเก็งก าไร สินค้าคงคลังที่เก็บไว้เพ่ือเก็งก าไร เป็นการเก็บที่มากกว่าส าหรับ
ความต้องการในปัจจุบัน เช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบจ านวนมากกว่าปกติเนื่องจากทราบว่าวัตถุดิบหรือ
สินค้า ขึ้นราคาหรือขาดแคลนในอนาคต  
  ลักษณะและความส าคัญของระบบการบริหารสินค้าคงคลัง 
  1.  มีการก าหนดหน้าที่และแผนการด าเนินการต่างๆ 
  2.  มีการก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการบัญชีสินค้าคงคลัง 
  3.  มีการควบคุมสินค้าคงคลังที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบและนโยบายของผู้บริหาร
แต่ละระดับ 
  4.  มีความแตกต่างระหว่างสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้กับสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงน้อยที่สุด 
  5.  มีข้อมูลสินค้าคงคลังที่สามารถวินิจฉัยสั่งการด้านธุรกิจในเวลาที่ต้องการ 
  องค์ประกอบในการด าเนินการระบบสินค้าคงคลัง 
  1.  การจัดการสินค้าคงคลัง 
  2.  ระบบคอมพิวเตอร์ 
  3.  ความถูกต้องของข้อมูล 
  4.  การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
  5.  ความรู้ของผู้ใช้ระบบสินค้าคงคลัง  
 5.  ต้นทุนของสินค้าคงคลัง 
  ต้นทุนของสินค้าคงคลัง ในการบริหารสินค้าคงคลังเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและรักษาระดับการ ให้บริการ มีต้นทุนเกิดขึ้นจากการบริหารสินค้าคงคลัง และสามารถแบ่ง
ประเภทของต้นทุนสินค้าคงคลังได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  1.  ต้นทุนในการสั่งซื้อ เป็นต้นทุนที่เกิดข้ึนเพื่อให้ได้วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ หรือสินค้า
ส าเร็จรูปต่างๆ ต้นทุนประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อ และค านวณออกมาในรูปของจ านวนเงินต่อ
การสั่งซื้อต่อครั้ง (บาท/จ านวนครั้งในการสั่งซื้อ) และต้นทุนนี้ก าหนดให้เป็นค่าคงที่ไม่ว่ามีการสั่งซื้อ
เป็นปริมาณเท่าใดแต่แปรผันตามจ านวนครั้งในการสั่งซื้อ ดังนั้นการสั่งซื้อด้วยปริมาณครั้งละมากๆ 
ท าให้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยต่ า การพิจารณาต้นทุนเหล่านี้ สามารถน าเอาหลักการของต้นทุนฐาน
กิจกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการวิเคราะห์หาทรัพยากร วัสดุ เงินเดือนหรือแรงงานต่างๆ ที่ใช้ในการ
บริหารกิจกรรมการสั่งซื้อ เพ่ือค านวณหาต้นทุนมาตรฐานของการสั่งซื้อต่อครั้ง ดังนั้นต้นทุนการสั่งซื้อ
ประกอบด้วยเงินเดือนและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ในส านักงาน เช่น เงินเดือนของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้
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จัดซื้อ ผู้ช่วยผู้จัดซื้อ ผู้ติดตามงาน เป็นต้น ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองประกอบไปด้วย วัสดุสิ้นเปลืองในการ
ตรวจรับ วัสดุสิ้นเปลืองในแผนก เป็นต้น 
  2.  ต้นทุนในการสั่งผลิต มีลักษณะเหมือนกับต้นทุนในการสั่งซื้อ แต่เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น
ทุกครั้งที่มีการสั่งผลิตใหม่และเช่นเดียวกัน เราสามารถประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการวิเคราะห์
หาต้นทุนในการสั่งผลิตที่ถูกต้อง โดยต้นทุนในการสั่งผลิตนี้ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดตารางการ
ผลิต ต้นทุนในการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับค าสั่งงาน การอนุมัติการผลิต และต้นทุนในการปรับตั้ง
เครื่องจักร เช่น เครื่องทอผ้าที่ต้องวางเข็มการทอใหม่ หรือการท าความสะอาดท่อและหัวจ่าย
น้ ามันหล่อลื่น เพ่ือป้องกันการเจือปนของน้ ามันหล่อลื่นของกระบวนการบรรจุก่อนหน้านี้ใน 
กระบวนการบรรจุใหม่ เป็นต้น 
  3.  ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง คือ ต้นทุนที่เกิดจากบริษัทจัดหาสินค้าคงคลัง
เข้ามาเก็บไว้ต้นทุนประเภทนี้แปรผันโดยตรงต่อขนาดของสินค้าคงคลัง  ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดให้มีสินค้าคงคลัง ค่าประกันภัย ค่าของเสียหาย 
ค่าสูญเสียจากการที่สินค้าล้าสมัย ค่าเสื่อมคลังสินค้า และต้นทุนในการสูญเสียโอกาสของเงินทุนที่จม
อยู่กับสินค้าคงคลัง เป็นต้น ดังนั้น การมีสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ าเทา่ใดก็ยิ่งท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจัดให้มีของคงคลังมากขึ้นเท่านั้นซึ่งตรงกันข้ามกับต้นทุนในการสั่งซื้อหรือต้นทุนในการสั่งผลิตที่
มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าเมื่อมีการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเป็นจ านวนมาก 
  4.  ต้นทุนที่เกิดจากของขาดแคลน เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีสินค้าไม่เพียงพอ
ส าหรับขายหรือจ าหน่ายท าให้บริษัทขาดรายได้ที่ควรได้จากการขายสินค้านั้น  และยิ่งกว่านั้นท าให้
ขาดความเชื่อถือจากลูกค้าจนท าให้สูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งไป และในส่วนของวัตถุดิบนั้นถ้ามีไม่
เพียงพอสายการผลิตหยุดชะงักถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน 
 6.  การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง 
  สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2555, น. 30-38) อธิบายว่า ต้นทุน คือ “มูลค่าของทรัพยากร
ที่กิจการต้องสูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการกลับมา โดยมูลค่าของทรัพยากรนั้นต้องสามารถวัด
ได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพ่ิมขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นให้
ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้น
แล้วต้นทุนนั้นถือเป็น ค่าใช้จ่าย (Expenses)” จากความหมายของต้นทุน ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจ
แยกต้นทุนกับค่าใช้จ่ายให้ดี เนื่องจากต้นทุนกับค่าใช้จ่ายมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในแง่ของการ
ก่อให้เกิดประโยชน์และการบันทึกบัญชี เช่น กรณีของต้นทุนสินค้า ถ้ากิจการยังไม่ได้จ าหน่ายหรือ
ขายออกไปก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งเรียกว่า สินค้าคงเหลือ แต่เมื่อจ าหน่ายหรือขาย
ออกไปได้แล้วถือเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งเรียกว่า ต้นทุนขาย ดังนั้นผู้บริหารจึงควรท าความเข้าใจให้ชัดเจน
ก่อนเริ่มท ากิจกรรมต่างๆ ของการลดต้นทุนในองค์กร 
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  การลดต้นทุน (Cost Reduction) คือ การท าให้ต้นทุนทุกชนิดที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการท างานลดต่ าลง โดยการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมที่เคยท ามาก่อนหน้า ซึ่งมีการ
ตั้งเป้าหมาย วิธีการวัดและการเปรียบเทียบที่ชัดเจน เช่น ต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้นทุนค่าแปรรูป 
เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้คุณภาพสินค้า คุณภาพความปลอดภัย รวมทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมลดลงตาม
แนวคิดของ ดร.เอ็ดเวริ์ด เดมมิ่ง (Edward Deming) ชาวอเมริกัน ผู้คิดวงจรพัฒนาคุณภาพงาน 
ซึ่งเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือที่รู้จักกันแพร่หลายว่า วงจร P-D-C-A กล่าวว่า 
“หลักการชนะทั้งคู่ คือ การลดต้นทุนได้พร้อมคุณภาพที่ดีขึ้น หรือ การที่เราเติบโตพร้อมกัน ไม่ใช่ว่า
อีกฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ เช่น ลดต้นทุนโดยการลดคุณภาพ ลดความปลอดภัย ลดคุณภาพ
เรื่องสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญของการลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพด้านอ่ืนๆ เช่น สินค้า/บริการ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในองค์กร เป็นต้น ไม่ควรที่เน้นแต่
การลดต้นทุนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
  การลดต้นทุน เป็นการเตรียมการล่วงหน้าของผู้บริหารไม่ว่าเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มิคาดฝันที่เกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น รัฐบาลได้มีการวางแผนที่ท า
ให้ประเทศไทยมีการลดต้นทุนการน าเข้าน้ ามัน อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ ามันอย่าง
ต่อเนื่องในตลาดโลก โดยพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน เช่น การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 การเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นต้น หรือการพยายามหาพลังงาน
ทดแทนมาให้ประชาชนใช้ เช่น ก๊าซเอ็นจีวี แอลพีจี น้ ามัน อี20 อี85 เป็นต้น 
  การแบ่งประเภทต้นทุนของธุรกิจ ต้นทุนของธุรกิจสามารถแบ่งตามลักษณะต่างๆ  
ได้ดังนี้  
  1.  แบ่งตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เป็นการจ าแนกต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าอัน
ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต  
  2.  แบ่งตามความสัมพันธ์กับการผลิต เป็นการจ าแนกต้นทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ใน
การวางแผนและควบคุมมากกว่าที่จ าแนกเพ่ือค านวณต้นทุนของสินค้าหรือบริการ สามารถแบ่ง
ออกเป็น ต้นทุนขั้นต้น และต้นทุนแปรสภาพ  
  3.  แบ่งตามหน้าที่งานในกิจการ เป็นการจ าแนกต้นทุนโดยพิจารณาจากการด าเนินงาน
หรือปฏิบัติงานของหน้าที่งานต่างๆ โดยปกติแบ่งหน้าที่งานในกิจการออกเป็น 4 หน้าที่งาน คือ 
การผลิต การตลาด การบริหาร และการเงิน ดังนั้นต้นทุนตามหน้าที่งานในกิจการสามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
   3.1  ต้นทุนเกี่ยวกับการผลิต (Manufacturing Cost) หมายถึง วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต  
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   3.2  ต้นทุนที่เก่ียวกับการตลาด (Marketing Cost) หมายถึง ต้นทุนต่างๆ ที่เก่ียวกับ
การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ค่าโฆษณา ค่านายหน้าพนักงานขาย เป็นต้น 
   3.3  ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในลักษณะที่เกี่ยวกับการสั่งการ การควบคุม และการด าเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังรวมถึง
เงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานในแผนกต่างๆ ที่ไม่เก่ียวกับแผนกผลิตและแผนกขาย เป็นต้น 
   3.4  ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
จัดหาเงินทุนหรือการบริหารเงินทุนของกิจการประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
เป็นต้น 
  สิ่งที่ควรค านึงถึงต่อไปคือ การจัดท าบัญชีต้นทุน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญอย่างมาก 
วัตถุประสงค์หลักคือการท าให้รู้ถึงต้นทุนของการบริหารกิจกรรมหรือการท างานในฝ่ายต่างๆ เช่น 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การจัดท าบัญชี
ต้นทุนที่ดีสามารถท าให้ผู้บริหารวางแผน คาดการณ์ ตัดสินใจ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้องอันน าไปสู่การวางแผน“การลดต้นทุน (Cost Reduction)” ของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การลดต้นทุนถือเป็นสิ่งส าคัญของผู้บริหารเพราะต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นย่อมหมายถึงก าไร
ลดลงแต่ถ้ากิจการสามารถลดต้นทุนลงได้โดยเฉพาะต้นทุนการผลิต นั่นถือเป็นช่องทางหนึ่งของการ
เพ่ิมก าไร โดยจ าเป็นต้องพิจารณาและแก้ไขที่ธุรกิจของผู้ประกอบการเองเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นทาง
รอดหนึ่งของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างมากทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 7.  กลยุทธ์การลดต้นทุน 
  เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ (2556, น. 29-40) อธิบายว่า ได้เสนอกลยุทธ์ต่างๆ ในการลด
ต้นทุนของธุรกิจที่นิยมใช้กันแพร่หลายและประสบความส าเร็จดังต่อไปนี้  
  1.  การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นการลดต้นทุนของกระบวนการท างาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการด าเนินการ การควบคุมการท างานขององค์กร รวมทั้งการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บรวบรวม กระจายสินค้า 
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบและบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตและจ าหน่ายธุรกิจ
เครื่องดื่มโออิชิ สามารถแก้ปัญหาการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เกี่ยวกับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากค่าขนส่ง
โดยการปรับเปลี่ยนการเรียงสินค้า เข้ารถตู้คอนเทนเนอร์แต่ละคันใหม่ ท าให้มีเนื้อที่ส าหรับการ
บรรทุกสินค้าส าหรับการขนส่งไปถึงลูกค้าเพ่ิมจ านวนขึ้น จากเดิมที่สามารถบรรจุได้ 1,280 กล่องต่อ
เที่ยว สามารถเพ่ิมเป็น 1,620 กล่องต่อเที่ยว ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อหน่วยลดต่ ากว่าเมื่อก่อนที่
ส่งผลท าให้ โออิชิกรุ๊ป มีก าไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตรมาสเดียวกัน 
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  2.  การลดต้นทุนโดยใช้กระบวนการ 4 มุมมองของการประเมินผลดุลยภาพ (The 
Balanced Scorecard: BSC) เป็นการลดต้นทุน โดยอาศัยควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการบริหารองค์กร ประกอบด้วย 
   2.1  มุมมองด้านลูกค้า  
   2.2  มุมมองด้านกระบวนการภายใน  
 
   2.3  มุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 
   2.4  มุมมองด้านการเงิน 
   โดยทั้ง 4 มุมมองต้องพัฒนาไปในทิศทางวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรที่ก าหนดไว้
สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้ง 4 มุมมองส่งผลหรือเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เช่น กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่งผลให้ใช้เวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการสั้นลงหรือส่งมอบได้
ทันเวลา ท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจ กระบวนการภายในที่ดียังส่งผลให้ต้นทุนต่ าจนท าให้ก าไรเพ่ิมข้ึน 
ตัวอย่างธุรกิจชั้นน าที่ประสบความส าเร็จจากการใช้ระบบ BSC 
  3.  การลดต้นทุนด้วยการเรียนรู้วิธีและการปฏิบัติที่ดีที่ สุดจากหน่วยธุรกิจ อ่ืน 
(Benchmarking) เป็นการลดต้นทุน โดยการศึกษากระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ โดยการก าหนด จ าแนก วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จเรียนรู้จากธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีหลักหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจตน เพ่ือให้ผลการท างานประสบความส าเร็จ
เหมือนดังกิจการที่ไปเรียนรู้มา ตัวอย่างธุรกิจระดับโลกที่น าแนวคิดของ Benchmarking มาใช้แล้ว
ประสบความส าเร็จ ได้แก่ บริษัท 3M จ ากัด บริษัท Fed Ex จ ากัด และบริษัท Toyota จ ากัด  
เป็นต้น 
  4.  การลดต้นทุนด้วยการควบรวมกิจการ (Merging) ของการท าธุรกิจประเภทเดียวกัน 
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างธุรกิจสายการบิน เช่น บริษัท Delta จ ากัด กับ บริษัท North West จ ากัด ได้มี
การเจรจาควบรวมกิจการกัน ซึ่งข้อดีก็คือ สามารถใช้เครื่องบินและเครื่องยนต์ที่คล้ายกันอยู่แล้ว
ด้วยกันได้ ท าให้เกิดประหยัดการซื้อเครื่องบินใหม่ รวมทั้งการส ารองอะไหล่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี
สายการบินอ่ืนๆ ที่ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนนี้ก็คือ บริษัท Air France จ ากัด กับ บริษัท KLM จ ากัด 
สามารถลดต้นทุนได้และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และบริษัท United จ ากัด กับ บริษัท 
Continental จ ากัด ก าลังเจรจากันในการควบรวมกิจการกัน เพ่ือต่อสู้กับปัญหาวิกฤตการณ์ราคา
น้ ามันที่สูงขึ้น ในการลดต้นทุนของธุรกิจเช่นเดียวกัน 
  5.  การลดต้นทุนด้วยวิธี Six Sigma เป็นวิธีการลดต้นทุนควบคู่กับการรักษาคุณภาพ
ของกระบวนการผลิต/บริการให้มีของเสียได้เพียง 3.4 ชิ้นต่อการผลิตสินค้าหนึ่งล้านชิ้น นอกจากนี้ยัง
เป็นเครื่องมือช่วยธุรกิจให้สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพของระบบการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพได้
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อีกด้วย บริษัทที่ค้นพบและใช้วิธี Six Sigma เพ่ือลดต้นทุนได้และประสบความส าเร็จจนกระทั่ง
ปัจจุบันคือ บริษัท Motorola จ ากัด และต่อมาได้มีบริษัทชั้นน าอ่ืนๆ ต่างได้น าไปประยุกต์ใช้อีกหลาย
แห่ง ได้แก่ บริษัท General Electric (GE) จ ากัด บริษัท Wal-Mart จ ากัด บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ฝ่ายซ่อมบ ารุงท่าอากาศยาน เป็นต้น ต่างใช้วิธีนี้เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและบริการเพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพให้ เหนือกว่าคู่แข่งอีกด้วย 
  6.  การลดต้นทุนการตลาดแบบกองโจร (Guerrilla marketing) เป็นการลดต้นทุน โดย
การใช้กลยุทธ์และช่องทางในการท าประชาสัมพันธ์ การวางยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์องค์กร  
การสื่อสารถึงข้อดี การสร้างเครือข่าย โดยวิธีการต่อไปนี้ เช่น การใช้เผยแพร่ในบล็อก (Blogs)  
การท าโฆษณาออนไลน์ เช่น Yahoo! หรือ GoogleAdWords การส่ง SMS หรือ e-Newsletter  
เป็นต้น วิธีการตลาดที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นแนวโน้มของการท าการตลาดแบบต้นทุนต่ า แต่สามารถท า
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความคุ้นเคยและความสนใจในสินค้าและบริการนั้นๆ และช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการซื้อข้ึนได ้
  7.  การลดต้นทุนด้วยการสร้างอ านาจในการต่อรอง (Power of Bargaining) เป็นการ
ลดต้นทุนด้วยการสร้างอ านาจการสั่งซื้อจ านวนที่มากต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย ตัวอย่างเช่น บริษัท 
เทสโก้ โลตัส จ ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกโมเดิรน์เทรดที่มีจ านวนสาขาจ านวนมาก สามารถที่
ต่อรองในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนได้ เนื่องจากมี
อ านาจการต่อรองด้านปริมาณกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละล็อตมี
จ านวนมากกว่าร้านค้าปลีกอ่ืนๆ  
  8.  การลดต้นทุนด้วยการใช้วิธีการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เป็นการลด
ต้นทุนด้วยการหาผู้รับเหมาช่วงมาด าเนินการจัดการในกิจกรรมการปฏิบัติงานบางอย่างให้ เนื่องจาก
กิจการไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ ซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก การท า 
Outsourcing สามารถพบได้ในธุรกิจประเภท การขนส่ง การดูแลรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บริษัท เดอะพิซซา คอมปานี จ ากัด ใช้บริการ Outsourcing ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท IBM จ ากัด เนื่องจากกิจการไม่มีความช านาญด้านระบบ IT จึงมอบ
งานนี้ให้กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า ท าหน้าที่ดูแลระบบด้าน  IT ทั้งหมด ท าให้ผู้บริหาร
บริษัท เดอะพิซซา คอมปานี จ ากัด ทุ่มเทความสามารถในการท าตลาดพิซซาเพียงอย่างเดียว ไม่ต้อง
วิตกกังวลในการพัฒนาระบบ IT ขึ้นมาเอง นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์การลดต้นทุนที่ใช้ Outsourcing และ
ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  
  ข้อควรระวังก่อนลดต้นทุน 
  1.  ผู้ประกอบธุรกิจต้องพยายามคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในการท ากิจกรรม “การ
ลดต้นทุน” เพราะผลลัพธ์ที่ตามมาในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้นกว่าเดิมก็ได้ โดยเฉพาะ
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การใช้วิธีการลดต้นทุนอย่างรุนแรง เช่น การปรับลดเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างลง นอกจากท าลาย
ขวัญและก าลังใจของพนักงานแล้ว ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจในภายหน้าได้อีกด้วย ดังตัวอย่างของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  2.  การลดต้นทุนบางอย่างท าให้เกิดต้นทุนอ่ืนตามมา เช่น การปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า
ล าคลองโดยไม่มีการบ าบัด เพราะต้องการลดต้นทุนในส่วนนี้น้ าที่ปล่อยทิ้งท าให้แม่น้ าล าคลอง
เสียหายเกิดมลพิษ ผู้ประกอบธุรกิจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายซึ่งมีจ านวนมากกว่าการลงทุนบ าบัดน้ า
เสีย เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นต้นทุนทางสังคมที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องระมัดระวังอย่างมาก 
  3.  การสร้างค่านิยมให้ธุรกิจเกิดการประหยัดต้องท าอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดจิตส านึกไม่พลั้งเผลอกลับไปท าให้ต้นทุนของธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้นอีกในระยะยาว ธุรกิจ
ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่ม 5ส. กลุ่ม Total Quality Management (TQM) กลุ่ม 
Knowledge Management (KM) เป็นต้น (เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2556) 
  การแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจมีความจ าเป็นที่บริษัทต่างๆ  ต้องมีการปรับตัวเพ่ือลด
ต้นทุนในการ ประกอบการ ต้นทุนด้านสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนส าคัญที่มักถูกมองข้ามและส่งผลอย่าง
ยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกัน  ไม่ว่า
เป็นการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณน้อยลง หรือ การจัดซื้อปริมาณสินค้าให้มีความเหมาะสม 
แม้กระทั่งการผลักภาระด้านสินค้าคงคลัง ไปให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็น
ผู้บริหารสินค้าคงคลังให้ (สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา, 2552) 
  ปัจจัยที่ส าคัญในการลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังคือ การวัดประสิทธิภาพด้านการบริหาร
สินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและค้นหาวิธีการในการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งได้อธิบายเทคนิคในการลด
ต้นทุนและปริมาณสินค้าคงคลังไว้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.  สร้างวัฏจักรของสินค้าคงคลังบนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ส าหรับสินค้าที่ท าการจัดซื้อ 
ให้ท าการบริหารต้นทุนการจัดซื้อให้ต่ าลง ซึ่งสามารถลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและการรับสินค้า หรือ
สามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยได้ ส าหรับสินค้าที่ท าการผลิตนั้นหากต้นทุนการติดตั้งหรือ
การเปลี่ยนเครื่องมือมีค่าสูง การแก้ไขให้กิจกรรมนี้ให้มีเวลาการเปลี่ยนเครื่องมือที่ สั้นลงสามารถลด
ปริมาณ สินค้าคงคลังได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ 
  2.  ควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อ ในการสั่งซื้อนั้นควรใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศใน
การสร้างค าสั่งซื้อ การใช้ระบบในการส่งผ่านข้อมูลค าสั่งซื้อ การใช้ระบบแจ้ง การขนส่งสินค้าล่วงหน้า 
การใช้ระบบการประเมินซัพพลายเออร์ในการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือท าการลดต้นทุนการจัดซื้อ  
ในโรงงานอุตสาหกรรมการวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนล่วงหน้า การใช้เครื่องมือชนิด
พิเศษการปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือแม่พิมพ์ล่วงหน้าก่อนที่การผลิตล็อตเดิมสิ้นสุด การท างานเป็นทีม
การบ ารุงรักษาเครื่องมือสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังได้ 
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  3.  ลดต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง โดยการเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่โดยการให้เช่า
พ้ืนที่ที่มีอยู่ หรือลดการการขยายพ้ืนที่คลังสินค้าโดยใช้เครื่องมือที่สามารถขนถ่านสินค้าในช่องแคบ
การใช้ชั้นลอยหรือวิธีการเก็บสินค้าที่เหมาะสมมากขึ้น 
  4.  การตั้งระดับปริมาณสินค้าเผื่อขาดบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของลูกค้า  การตั้ง
ระดับปริมาณสินค้าคงคลังเผื่อขาดโดยแบ่งกลุ่มของสินค้าให้มีความเหมาะสมและชัดเจน  ตรวจสอบ
ข้อมูลของระดับปริมาณสินค้าเผื่อขาดอย่างต่อเนื่อง  และตั้ งระดับความของสินค้าคงคลัง 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในรูปแบบของเป้าหมายทางการเงิน  เพ่ือเป็นตัววัดในการ 
ลดปริมาณสินค้าคงคลังเผื่อขาดหรือลดเหตุการณ์ที่สินค้าคงคลังขาดแคลนและเป็นการเพ่ิมผลก าไร 
  5.  พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ การใช้ประสบการณ์แก้ไขสมการ
พยากรณ์ในการค านวณความต้องการของสินค้าเพ่ือที่ลดความผิดพลาดจากการใช้สูตรพยากรณ์เพียง
อย่างเดียวสามารถลดการเก็บสินค้าเกินความจ าเป็นท าให้มีสินค้าเพียงแค่ความต้องการของลูกค้า 
  6.  ค านึงถึงผลกระทบของเหตุการณ์ เหตุการณ์บางเหตุการณ์ท าให้เกิดความต้องการ
ของสินค้าเพ่ิมขึ้นในเวลาอันรวดเร็วท าให้ต้องค านึงถึงเหตุการณ์นั้นในการจัดการสินค้าคงคลัง  อาทิ 
เทศกาลสงกรานต์ที่ท าให้ความต้องการตั๋วรถยนต์โดยสารประจ าทางหรือตั๋วเครื่องบินเพ่ิมสูงขึ้นท าให้
ต้องมีการวางแผนสินค้าคงคลังรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว  
  7.  วางแผนการประกอบไว้ส่วนท้าย ส าหรับสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนที่สามารถน าไปผลิต
สินค้าต่อเนื่องได้อีกหลายชนิด ควรท าการเก็บสินค้าคงคลังไว้ในรูปแบบของสินค้ากึ่งส าเร็จรูป  
เพ่ือลดปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมด เนื่องจากสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังของทุกรายการ 
แต่ละแบบได ้
  8.  จัดรายการของสินค้าให้เหมาะสม ท าการก าจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างก าไรเพ่ิมออกจาก
รายการสินค้าทั้งหมด โดยท าการแบ่งประเภทสินค้าเป็นสินค้าที่สามารถสร้างผลก าไรสินค้าที่เท่าทุน
และสินค้าที่ขาดทุน แล้วจัดรายการสินค้าให้มีแต่เฉพาะสินค้าที่มีก าไรหรือสินค้าที่เท่าทุนเพ่ือลดภาระ
จากต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง  
  9.  ลดระยะเวลาในการสั่งซื้อ การลดระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนไม่ว่า
เป็นระยะเวลาในการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์หรือระยะเวลาในการขนส่งสินค้า หรือระยะเวลาในการ
รับสินค้าส่งผลให้ปริมาณความต้องการในการเก็บสินค้าคงคลังลดลง  นอกจากนี้การลดความไม่
แน่นอนของระยะเวลาในการสั่งซื้อก็สามารถลดความต้องการของการเก็บสินค้าได้ 
  10.  สร้างความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ในการสั่งซื้อสินค้า สร้างความร่วมมือของ 
ซัพพลายเออร์หลักในการจัดซื้อสินค้าหลายรายการ  เพ่ือลดต้นทุนการจัดซื้อต่อหน่วยของสินค้า 
ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถการจัดซื้อสินค้าได้ถี่ขึ้น และลดความจ าเป็น ในการเก็บสินค้าคงคลัง 
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นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือของซัพพลายเออร์หลักที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  สามารถเพ่ิมการ
ใช้ประโยชน์ของรถบรรทุกขนส่งสินค้าให้สามารถขนสินค้าได้เต็มน้ าหนักบรรทุกมากข้ึน  
  11.  จัดส่งสินค้าต่อไปให้ลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึง การจัดการจัดส่งสินค้าต่อไปให้ลูกค้าเมื่อ
สินค้ามาถึง (Cross-dock) สามารถลดความต้องการในการเก็บสินค้าคงคลัง เนื่องจากสินค้าสามารถ
น าส่งต่อไปยังลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องท าการจัดเก็บสินค้านอกจากนี้การรวมความต้องการของสินค้า
จากแหล่งวัตถุดิบหรือสินค้ามารวบรวมไว้ในค าสั่งซื้อเดียวแล้วการจัดส่งสินค้าต่อไปให้ลูกค้าปลายทาง
หลายแห่งเมื่อสินค้ามาถึงสามารถลดต้นทุนการจัดซื้อและลดปริมาณสินค้าคงคลัง  
  12.  การให้ซัพพลายเออร์เป็นผู้บริหารสินค้าคงคลัง  สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมให้ 
ซัพพลายเออร์เข้ามารับผิดชอบการบริหารสินค้าคงคลัง เนื่องจากซัพพลายเออร์สามารถทราบปริมาณ
สินค้าคงคลังและแผนการผลิตสินค้าของฝ่ายตนเองและสามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของ
สินค้าพร้อมกับปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้าส่งผลให้ต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งฝ่ายซัพพลายเออร์และ
ลูกค้าลดลง 
  13.  รวมรายการสินค้าระหว่างการขนส่ง กรณีที่ลูกค้ามีความต้องการรับสินค้าหลาย
รายการในเวลาเดียวกันในระหว่างการขนส่งมีการ รวมบางรายการที่มาจากสถานที่ต่างกันมาขน
รวมกันเพื่อความสะดวกในการรับสินค้าของลูกค้าภายในครั้งเดียว ท าให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น เนื่องจาก สามารถขนส่งสินค้าได้ถี่
มากขึ้น ต้นทุนสินค้าคงคลังลดลง  
  14.  เก็บสินค้าคงคลังเฉพาะเท่าที่จ าเป็น ในสถานการณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้าหลาย
แห่ง ในแต่ละแห่งท าการเก็บสินค้าบางรายการที่ไม่เหมือนกันในปริมาณน้อยเท่านั้น  ไม่จ าเป็นที่ทุก
แห่งต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังที่เหมือนกัน ดังนั้นปริมาณสินค้าคงคลังโดยรวมน้อยลง  
  15.  เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง เมื่อสินค้าคงคลังของสินค้าบางรายการ ณ คลังสินค้าแห่ง
หนึ่งมมีากเกินไป ได้มีความ ต้องการสินค้าประเภทเดียวกัน ณ คลังสินค้าอีกท่ีหนึ่ง ดังนั้น ระบบในการ
เกลี่ยปริมาณสินค้าคงคลังจากท่ีหนึ่ง มาท่ีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการบริหารสินค้าคงคลังได้ดี
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย สินค้านี้ต้องอยู่ในระดับที่จูงใจด้วย (สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา, 2552) 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจ าแนกสินค้าตามระบบ ABC analysis 
 โชติกา ทองสุโชติ (2552) การจ าแนกสินค้าตามระบบ ABC analysis ส าหรับสต๊อกสินค้า 
หมายถึง การวิเคราะห์ดูว่า 80% ของรายได้มาจากการขายสินค้าเพียง 20% ของสินค้ารวมทั้งหมด 
ซึ่งในทางกลับกันสินค้าอีก 80% ท ารายได้ให้กับบริษัทเพียง 20% เท่านั้น 
 สินค้ากลุ่ม A ถือเป็นสินค้าหลักที่เคลื่อนไหวเร็วเป็นที่ต้องการของลูกค้า แต่การท ารายงาน 
ABC analysis นั้นไม่ใช่หมายความว่าเราต้องซื้อสินค้ากลุ่ม A ไว้ให้มากเพราะถือว่ายังไงก็ขายได้ที่
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ถูกต้องในการบริหารกลุ่มสินค้านี้คือการเก็บสินค้าให้สมดุลกับระยะเวลาในการสั่งซื้อหรือผลิตจนถึง
ความพร้อมที่มีสินค้าเหล่านั้นในสต๊อก และจัดการระบบการเติมสต๊อกให้ถี่ข้ึน (ท้ังนี้เพ่ือระวังว่าสินค้า
บางรายการกลายเป็นสินค้าที่ไม่นิยมในช่วงระยะต่อมา) 
 สินค้ากลุ่ม B ถือเป็นสินค้าที่มีความนิยมระดับกลางควรจัดการระบบการเติม สต๊อกให้น้อย
กว่าสินค้ากลุ่มแรก เพ่ือไม่ให้มีสินค้าคงคลังมากเกินความจ าเป็น 
 สินค้ากลุ่ม C เป็นสินค้าที่มักมีทั้งรายการและจ านวนมากในคลังสินค้า เพราะเกิดจากการที่
สินค้าขายไม่ออกหรือหมดความนิยมในตลาด ซึ่งการขจัดสินค้าเหล่านี้มีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย เพ่ือก าหนดสินค้าเหล่านี้ว่ายกเลิกการผลิตหรือ
สั่งซื้อเมื่อหมดสต๊อก เพราะต้องให้ลูกค้าที่เคยใช้สินค้ารับทราบเพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสินค้า
ขาดสต๊อก เป็นต้น 
 ระบบการจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นวิธีการจ าแนกสินค้าคงคลังออกเป็นประเภทโดยพิจารณา
ปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพ่ือลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และ
ควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมายซึ่งถ้าควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็น เพราะในบรรดาสินค้าคงคลังทั้งหลายของแต่ละธุรกิจมักเป็นไปตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1.  รายการที่มีมูลค่าสูง (High-Value Items) คือสินค้าคงคลังร้อยละ 15 หรือ 20 ของ
รายการที่มีมูลค่ารวมถึง “ร้อยละ 75 ถึง 80 ของคา่ใช้จ่ายวัสดุคงคลังใน 1 ปี 
 2.  รายการที่มีมูลค่าปานกลาง (Medium- Value Items) คือสินค้าคงคลังร้อยละ 30 ถึง 
40 ของรายการ ที่มีมูลค่าร่วม ประมาณร้อยละ 15 ของค่าวัสดุคงคลังใน 1 ปี 
 3.  รายการที่มีมูลค่าต่ า (Low- Value Items) คือสินค้าคงคลังร้อยละ 40 ถึง 50 ของ
รายการที่มีมูลค่ารวม ประมาณร้อยละ 10 ถึง 15 ของค่าวัสดุคงคลังใน 12 ปี 
 4.  การจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี ท าให้การควบคุมสินค้าคงคลังแตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี้ 
  4.1  ควบคุมอย่างเข้มมาก ด้วยการลงบัญชีอยู่บ่อยๆ (เช่น ทุกสัปดาห์) การควบคุมจึง
ควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและต้องเก็บของไว้ในที่ ปลอดภัย ในด้านการจัดซื้อก็ควรหา
ผู้ขายไว้หลายรายเพื่อลดความเสียงจากการขาดแคลน สินค้าและสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ 
  4.2  ควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลาง ด้วยการมีบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอเช่นเดียวกับ A 
ควรมีการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันการสูญหาย การตรวจนับจ านวนจริงก็ท าเช่นเดียวกับ A 
แต่ความถี่น้อยกว่า (เช่น ทุกสิ้นเดือน) และการควบคุม B จึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับ A 
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  4.3  ไม่มีการจดบันทึกหรือมีก็เพียงเล็กน้อย สินค้าคงคลังประเภทนี้วางให้หยิบใช้ได้
ตามสะดวก เนื่องจากเป็นของราคาถูกและมีปริมาณมาก ถ้าท าการควบคุมอย่างเข้มงวด ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายมากซึ่งไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้ป้องกันไม่ให้ของสูญหาย การตรวจนับ C ใช้ระบบสินค้าคง
คลังแบบสิ้นงวดคือเว้นระยะมาตรวจนับดูว่าพร่องไปเท่าใดแล้วก็ซื้อมาเติม  หรือใช้ระบบสองกล่อง 
(Two-bin System) ซึ่งมีกล่องวัสดุอยู่ 2 กล่อง เป็นการเผื่อส ารองไว้ พอใช้ของในกล่องแรกหมดก็
น าเอากล่องส ารองมาใช้แล้วรีบซื้อของเติมใส่กล่องแรกที่หมดไว้เป็นกล่องส ารองแทน  ซึ่งท าให้ไม่มี
การขาดมือเกิดข้ึน 
 การตรวจนับจ านวนสินค้าคงคลัง 
 1.  วิธีปิดบัญชีตรวจนับ คือเลือกวันใดวันหนึ่งที่ท าการปิดบัญชีแล้วห้ามมิให้มีการเบิกจ่าย
เพ่ิมเติม หรือเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทุกรายการ โดยต้องหยุดการซื้อ-ขายตามปกติแล้วตรวจนับของ
ทั้งหมด วิธีนี้แสดงมูลค่าของสินค้าคงคลัง ณ วันที่ตรวจนับได้อย่างเที่ยงตรงแต่ก็ท าให้เสียรายได้ใน
วันที่ตรวจนับของ 
 2.  วิธีเวียนกันตรวจนับ ปิดการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังเป็นส่วนๆ เพ่ือตรวจนับเมื่อส่วนใด
ตรวจนับเสร็จก็เปิดขายหรือเบิกจ่ายได้ตามปกติ และปิดแผนกอ่ืนตรวจนับต่อไปจนครบทุกแผนก 
วิธีนี้ไม่เสียรายได้จากการขายแต่โอกาสที่คลาดเคลื่อนมีสูง  
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) 
 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) เป็นระบบการบริหาร
สินค้าคงคลังที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม  
 การจัดการวัสดุ การจัดการวัสดุท าเพ่ือให้มีวัสดุและสินค้ารองรับงานผลิตและการตลาด  
ทั้งการบริการลูกค้าที่ดีและมีต้นทุนสินค้าคงคลังรวมที่อยู่ระดับต่ าสามารถท าได้หลายวิธีการขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของความต้องการสินค้า ทรัพยากรองค์การความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดการ  
ซัพพลายเชน ตลอดจนลักษณะของกระบวนการผลิตสินค้าประกอบเข้าด้วยกัน นอกจากนั้น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์ยังช่วยให้การสร้างระบบการจัดการ
สินค้าคงคลังมีความหลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับกิจการ
ของตนได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน  
 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด เป็นระบบสินค้าคงคลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน โดยที่
ระบบนี้ใช้กับสินค้าคงคลังที่มีลักษณะของความต้องการที่เป็นอิสระไม่เกี่ ยวข้องต่อเนื่องกับความ
ต้องการของสินค้าคงคลังตัวอ่ืน จึงต้องวางแผนพิจารณาความต้องการอย่างเป็นเอกเทศด้วยวิธีการ
พยากรณ์อุปสงค์ของลูกค้าโดยตรง เช่น การวางแผนผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริษัทรถยนต์พยากรณ์
อุปสงค์จากจ านวนครอบครัวขนาดเล็กถึงปานกลางที่มีรายได้รวมเกินกว่า 50,000 บาทต่อเดือน 
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 ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดพิจารณาต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังที่ต่ าสุดเป็นหลักเพ่ือ
ก าหนดระดับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่เรียกว่า “ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด”  
 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่อุปสงค์คงที่และสินค้าคงคลังไม่ขาดมือ โดยมีสมมติฐานที่
ก าหนดเป็นขอบเขตไว้ว่า 
 1.  ทราบปริมาณอุปสงค์อย่างชัดเจน และอุปสงค์คงที่ 
 2.  ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อพร้อมกันทั้งหมด 
 3.  รอบเวลาในการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าคงที่ 
 4.  ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าและต้นทุนการสั่งซื้อคงท่ี 
 5.  ราคาสินค้าที่สั่งซื้อคงท่ี 
 6.  ไม่มีสภาวะของขาดมือเลย 
 การหาขนาดการสั่งซื้อประหยัด (EOQ) และต้นทุนรวม (TC) ท าได้จาก 
 

  EOQ    =  
Cc

CoD2  

 

  TCmin =   







+









2

QCc

Q

CoD
  

 
 โดย  EOQ =  ขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด (Q*) 
  D =  อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปี (หน่วย) 
  Co =  ต้นทุนการสั่งซื้อ หรือต้นทุนการตั้งเครื่องจักรใหม่ต่อครั้ง (บาท) 
  Cc =  ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี (บาท) 
  Q =  ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง (หน่วย) 
  TC =  ต้นทุนสินค้าคงคลังโดยรวม (บาท) 
 

ต้นทุนการสั่งซื้อต่อปี  =    Co
Q

D








 

 

ต้นทุนการเก็บรักษาต่อปี  =   Cc
Q









2
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จ านวนการสั่งซื้อต่อปี   =   
*Q

D  

 

รอบเวลาการสั่งซื้อ   =  
*Q

D  

 
 ถ้าต้องการต้นทุนรวมที่ต่ าสุด จ านวนสั่งซื้อต่อปี หรือรอบเวลาการสั่งซื้อที่สามารถประหยัด
ได้มากที่สุด ให้แทน Q ด้วย EOQ หรือ Q* ที่ค านวณได้ 
 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดมีอุปสงค์คงที่และมีสินค้าขาดมือบ้าง เนื่องจากการที่ของขาดมือ
ก่อให้เกิดความประหยัดบางประการ อันท าให้ต้นทุนการสั่งซื้อหรือต้นทุนการตั้งเครื่องใหม่ลดต่ าลง 
เพราะผลิตหรือสั่งซื้อของล็อตใหญ่ขึ้น สินค้านั้นมีต้นทุนการเก็บรักษาสูงมากจึงไม่มีการเก็บของไว้เลย 
เช่น ในร้านตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์มักเกิดสภาวการณ์นี้ เพราะรถยนต์แต่ละคันมีราคาแพง จึงมีการ
จอดแสดงอยู่ เ พียงคันละรุ่น  เมื่ อลูกค้าตกลงใจเลื อกซื้ อรถแบบที่ต้ องการแล้ว  ก็ เลื อก  
สีรถจากตัวอย่างสีในใบรายการ ตัวแทนจ าหน่ายรับค าสั่งซื้อนี้ไปสั่งรถจากบริษัทผลิตและติดตั้ง
อุปกรณ์แต่งรถตามความต้องการของลูกค้าซึ่งใช้ เวลารอคอยสักระยะหนึ่ง โดยที่ต้องระวังมิให้นาน
เกินไป ข้อสมมติฐานของกรณีนี้มีดังต่อไปนี้ 
 1.  เมื่อของสต๊อกใหม่ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ Q มาถึง ต้องรีบส่งตามจ านวนที่ขาดมือ (S) ที่ค้าง
ไว้ก่อนทันที ส่วนของที่เหลือซึ่งเท่ากับ (Q-S) เก็บเข้าคลังสินค้า 
 2.  ระดับสินค้าคงคลังต่ าสุดเท่ากับ –S ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดเท่ากับQ-S 
 3.  ระยะเวลาของสินค้าคงคลัง (T) แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
  T1   คือ   ระยะเวลาช่วงที่มีสินค้าขายได้ 
  T2   คือ   ระยะเวลาช่วงที่สินค้าขาดมือ 
 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด ระดับสินค้าขาดมือที่ประหยัด และต้นทุนรวมหาได้จาก 
 

  Q* = 
Cg

CcCg

Cc

DCo +
+

2  

 

  S* = Q* 








+ CcCg
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  TC = 
*2

*
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 โดยที่  Q* =  ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด 
  S* =  ระดับสินค้าขาดมือที่ประหยัด 
  Cg =  ต้นทุนสินค้าขาดมือต่อหน่วยต่อปี 
 

 ระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ย =  
*

**

Q

SQ −  

 

 ระยะเวลาช่วงที่มีสินค้าขาย (T 1 ) =  
D

SQ **−  

 

 ระยะเวลาช่วงที่สินค้าขาดมือ (T 2 )  =  
D

S *  

 เวลารอคอยของสินค้าคงคลัง (T) =  T 1 + T 2  
 

 =   
D

S

D

SQ ***
+

−  

 

 =   
D

Q *  

 
 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ทยอยรับทยอยใช้สินค้า สินค้าคงคลังไม่ได้ถูกส่งมาพร้อมกันใน
คราวเดียวแต่ทยอยส่งมาและในขณะนั้นมีการใช้สินค้าไปด้วย โดยที่อัตราการรับ (p) ต้องมากกว่า
อัตราการใช้ (d) ทั้งสองอัตรามีค่าเฉลี่ยคงที่และไม่มีของขาดมือ สินค้าคงคลังสะสมส่วนที่ เหลือจาก
การใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด 
 การหาขนาดสั่งซื้อที่ประหยัดและต้นทุนรวมท าได้จาก 
 

   Q opt  = 
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 โดยที่  p   =   อัตราการรับสินค้า 
  d   =   อัตราการใช้สินค้า 
 

 ระดับสินค้าคงคลังสูงสุด     = Q- d
p

Q   =   Q 







−

p

d
1  

 

 ระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ย  =   
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p

dQ
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 ระยะเวลาที่ทยอยซื้อทยอยใช้ (T p )  =   
2

*Q  

 ระยะเวลาที่ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว (T d ) =   
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d
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Q
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 ระยะเวลาของสินค้าคงคลัง (T)  =   T p +T d  
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 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่มีส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) 
 เมื่อซื้อของจ านวนมากฝ่ายจัดซื้อมักต่อรองให้ราคาสินค้าต่อหน่วยลดลงซึ่งได้มีสมมติฐานว่า 
ยิ่งจ านวนที่ซื้อมากเท่าไร ราคาต่อหน่วยของสินค้ายิ่งลดลงเท่านั้น นอกจากนั้นปริมาณสั่งซื้อที่
เปลี่ยนแปลงไปมีผลท าให้ต้นทุนการเก็บรักษาเปลี่ยน 
 ดังนั้น วิธีการที่ค านวณให้ได้ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดจึงต้องพิจารณาต้นทุนของสินค้า
ที่ราคาต่างกันด้วย ขั้นตอนของการคิดมีดังต่อไปนี้ 
 ค านวณหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้วหาต้นทุนสินค้าคงคลังรวมที่ EOQ 
 

 ต้นทุนสินค้าคงคลังรวม = ii DPCc
Q

Co
Q

D
+








+









2
 

 
 เมื่อ  P  เป็นราคาของสินค้าแต่ละระดับปริมาณการซื้อ 
  Cc  เป็นต้นทุนการเก็บรักษาแต่ละระดับปริมาณการซื้อ  
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 ถ้าขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ค านวณได้อยู่ในช่วงปริมาณที่สั่งซื้อได้ในระดับราคาต่ าสุด 
ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ค านวณได้คือ ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 
 ถ้าขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ค านวณได้ ไม่อยู่ในช่วงปริมาณที่สามารถสั่งซื้อได้ในระดับ
ราคาต่ าสุด ให้ค านวณต้นทุนรวมของการเก็บสินค้าคงคลังที่ปริมาณการสั่งซื้อต่ าสุดของระดับราคา
สินค้าท่ีต่ ากว่าระดับราคาของขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ค านวณได้ แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมที่
ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด เพ่ือหาต้นทุนต่ าสุดแล้วก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) 
 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) ในการจัดซื้อสินค้าคงคลัง เวลาก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ตัวหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระบบการควบคุมสินค้าคงคลังของกิจการเป็นแบบต่อเนื่อง สามารถ
ก าหนดที่สั่งซื้อใหม่ได้เมื่อพบว่าสินค้าคงคลังลดเหลือระดับหนึ่งก็สั่งซื้อของมาใหม่ในปริมาณคงที่
เท่ากับปริมาณการสั่งซื้อที่ก าหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า Fixed order Quantity System จุดสั่งซื้อใหม่นั้นมี
ความสัมพันธ์แปรตามตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราความต้องการใช้สินค้าคงคลังและรอบเวลาในการสั่งซื้อ 
(Lead Time) ภายใต้สภาวการณ์ 4 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และรอบเวลาคงท่ี เป็นสภาวะที่ไม่เสี่ยง
ที่เกิดสินค้าขาดมือเลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอน 
 
 จุดสั่งซื้อใหม่  R =  d x L 
                          โดยที่  d  =  อัตราความต้องการสินค้าคงคลัง 
 L  =  เวลารอคอย 
 
 สต็อกเพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) เป็นสต็อกท่ีต้องส ารองไว้กันสินค้าขาดเมื่อสินค้า
ถูกใช้และปริมาณลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder point) เป็นจุดที่ใช้เตือนส าหรับการสั่งซื้อรอบถัดไป 
เมื่ออุปสงค์สูงกว่าสินค้าคงคลังที่เก็บไว้ เป็นการป้องกันสินค้าขาดมือไว้ล่วงหน้า หรืออีกค าอธิบาย
หนึ่งเป็นการเก็บสะสมสินค้าคงคลังในช่วงของรอบเวลาในการสั่งซื้อ  
 ระดับการให้บริการ (Service Level) เป็นวิธีการวัดปริมาณสต็อกเพ่ือความปลอดภัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในด้านคุณภาพ โดยปกติในระบบคุณภาพลูกค้ามีการคาดหวังในระดับ
ที่ก าหนดเป็นร้อยละของการสั่งซื้อว่าสามารถจัดส่งได้หรือไม่ ซึ่งข้ึนกับนโยบายที่ป้องกันสต็อกขาดมือ 
โดยขึ้นอยู่กับต้นทุนส าหรับสต็อกเพ่ิมเติม และเสียยอดขายเนื่องจากไม่สอดคล้องกับอุปสงค ์
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 จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่ เป็นสภาวะที่
เกิดของขาดมือได้เพราะว่าอัตราการใช้หรือความต้องการสินค้าคงคลังไม่สม่ าเสมอ จึงต้องมีการเก็บ
สินค้าคงคลังเผื่อขาดมือ (Cycle-Service Level) ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่มีของขาดมือ 
 
 จุดสั่งซื้อใหม่  =  (อัตราความต้องการ x รอบเวลา) + สินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย 
 

    =   (d x L) + z L ( d ) 
 
  โดยที่  d  =   อัตราความต้องการสินค้าโดยเฉลี่ย 
 L  =   รอบเวลาคงที ่
 Z  =   ค่าระดับความเชื่อมั่นว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ 
 d   =   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า 
 
 ระดับวงจรของการบริการ =   100% - โอกาสที่เกิดของขาดมือ 
 
 จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าแปรผันและรอบเวลาแปรผัน โดยที่ทั้งอัตราความ
ต้องการสินค้าและรอบเวลามีลักษณะการกระจายของข้อมูลแบบปกติท้ังสองตัวแปร 
 

จุดสั่งซื้อใหม่ = ( xd L )+z Ld dL
222  +  

 
 โดยที่  d  =  อัตราความต้องการสินค้าคงคลังซึ่งคงท่ี 
 L  =  รอบเวลาเฉลี่ย 
 Z  =  ค่าระดับความเชื่อมั่นว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ 
 L  =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลารอคอย 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) 
 สุธี ปิงสุทธิวงศ์ (2556) กล่าวว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นการจัดล าดับของกระบวนการ
ทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต  
การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจ าหน่วย และการขนส่ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะ
จัดระบบให้ประสานกันอย่างคล่องตัว 
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 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply chain management) คือ การรวบรวมการวางแผน และ 
การจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดหา การจัดซื้อ การแปรสภาพ และ
กิจกรรมการจัดการทั้ งหมด ที่ ส าคัญการจัดการโซ่ อุปทานยั งรวมถึ งการประสานงาน  
(Co-ordination) และ การทางานร่วมกัน (Collaboration) กับหุ้นส่วนต่างๆ ในโซ่อุปทานซึ่งจะเป็น
ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ตัวกลาง ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และลูกค้า แก่นส าคัญคือการจัดการโซ่
อุปทานจะบูรณาการ (Integrate) ทั้งการจัดการอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งรวมถึงทั้งภายในและภายนอก
บริษัท 
 นอกจากนี้ การจัดการซัพพลายเชนไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
เท่านั้น แต่ที่ส าคัญจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับองค์กรอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้จัดหา
วัตถุดิบ/สินค้า (Suppliers) บริษัทผู้ผลิต (Manufactures) บริษัทผู้จาหน่าย (Distribution) รวมถึง
ลูกค้าของบริษัท จึงเป็นการเชื่อมโยงกระบวนการดาเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้วยกันเป็นห่วง
โซ่หรือเครือข่ายให้เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น การจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงมีความส าคัญต่อการดาเนินธุรกิจ โดยเป็นการสร้าง
ความได้เปรียบในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินธุรกิจผ่านการใช้ฐานข้อมูลฐาน
เดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสุดท้าย 
 ค านิยาม Supply Chain กล่าวว่า ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) คือ กระบวนการต่างๆ 
ที่ทางานประสานกันโดยเริ่มต้นแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา การผลิต การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การ
จัดเก็บ การจัดจาหน่าย การขาย รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุน
กระบวนการต่างๆ ให้สามารถดาเนินการประสานกันได้อย่างคล่องตัว 
 แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความจาเป็นในการปรับปรุงและ
ขยายความร่วมมือ ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามความยาวของโซ่อุปทาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่
มักขัดแย้งในการทาธุรกรรมในระดับต่างๆ ตั้งแต่การประสานงานผ่านความร่วมมือในการทางาน
ร่วมกัน จากนั้นอีจิสติกส์ที่มีความส าคัญกับการจัดการกระบวนการเป็นส่วนส าคัญของทั้งห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่อุปสงค์ 
 มีหลายวิธีในการกาหนดกระบวนการในการดาเนินธุรกิจโดยเลือกจากความแตกต่าง
ระหว่าง 3 กระบวนการในธุรกิจหลัก ประกอบด้วย เวลาที่ใช้เงินสด เวลาทางการตลาด และ 
การสร้างลูกค้าและการเก็บรักษา กระบวนการที่ใช้เวลาการเงินสดรวมถึงวัสดุที่รวมข้อมูล  และ 
การชาระเงินกระแส เวลาที่ออกสู่ตลาดเป็นกระบวนการทั้งหมดของการสร้างการพัฒนา  และ 
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ขั้นตอนการสร้างและการเก็บรักษาลูกค้าสร้าง  และรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดทางจากการติดต่อครั้ งแรกผ่านทางหลังการขาย , การติดตามและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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 การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะมุ่งเน้นที่การบูรณาการและการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร และเปลี่ยนการให้ความส าคัญกับบริษัทเพียงหน่วยเดียวแต่ให้ความส าคัญกับบริษัททุกองค์กร
ในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการทาหน้าที่ในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ยังมี
ความขัดแย้งในห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีความสัมพันธ์กับลูกค้า ทุกองค์กรให้ความส าคัญกับความต้องการ
ของลูกค้า สถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรงส่งผลต่อการเพ่ิมความหลากหลายและการลดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสร้างปัญหาให้เพ่ิมมากขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความจาเป็น
อย่างมากในการดาเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ 
 กระบวนการการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management หรือ SCM) เป็น
กระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การนาเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการ
สั่งซื้อ จนกระท่ังส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับสร้างระบบ
ให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ทาให้เกิดกระบวนการทางานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วทั้ง
องค์การ การไหลเวียนของข้อมูลยังรวมไปถึงลูกค้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบด้วย ซึ่งในการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องมีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานของโซ่อุปทาน ตั้งแต่
รูปแบบของโซ่อุปทาน จนกระท่ังองค์ประกอบของโซ่อุปทาน 
 การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Integration) 
 ความส าเร็จในการบริหารโซอุปทานเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างยืดหยุ่น และ รวดเร็ว ขณะที่ต้นทุนลดต่ าลงอยู่ที่ความสามารถในการบูรณาการของกระบวนการ
หลักทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกให้สามารถร่วมกันวางแผนและดาเนินธุรกิจเป็นหนึ่งเดียวโดยให้
ความส าคัญกับผลประโยชน์โดยรวมของทั้งโซ่อุปทานมากกว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ ความ
ร่วมมือกันเป็นหนึ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น 
 1.  การบูรณาการกระบวนการภายในของบริษัท รวมถึงการบูรณาการกระบวนการของ
ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ส าคัญเข้ากับกระบวนการภายในของบริษัท 
 2.  การบูรณาการเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนและประสาน
ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 3.  การบูรณาการวางแผนรวมกันทั้งภายในและภายนอก เป็นการรวมมือกันของทุกๆ 
องค์กรในโซ่อุปทาน 
 ประโยชน์ของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
 1.  เสริมสร้างความสามารถในการบริหารและการแข่งขันของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน 
 2.  ส่งเสริมการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ 
 3.  สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานปรับระบบการทางานให้สอดคล้องกัน 
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 4.  แบ่งปันข้อมูลที่จาเป็นเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
 5.  ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 กลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
 1.  จัดระบบให้ยืดหยุ่น และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยออกแบบโครงสร้างและ
กระบวนการต่างๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม และครอบคลุม 
 2.  ระบุประเภทของเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการดาเนินการในแต่ละกระบวนการ 
 3.  ใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยปรับและเชื่อมโยงระบบข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของ
ข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 4.  สร้างพันธมิตร ประสานงานระหว่างคู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ให้บริการ และลูกค้า 
 5.  ใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร และร่วมจัดทา
แผนการดาเนินงาน 
 6.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานข้ามวัฒนธรรม ข้าใจงานทุกระบบ ทางานได้
หลากหลาย และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี (สุธี ปิงสุทธิวงศ์, 2556) 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า นอกจากนี้ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการเพ่ือสด
อประสานการดาเนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งมอบ ผู้ ผลิต ผู้จัด
จ าหน่าย และผู้ค้าปลีก รวมทั้งองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า การบริหารจัดการดังกล่าว 
มักจะอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างองค์กร เพ่ือให้
การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และการเคลื่อนย้ายขนส่งวัตถุดิบและสินค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัววัตถุประสงค์การบริหารโซ่อุปทาน 
 
ประวัติและรูปแบบการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ร้านอะไหล่แห่งนี้ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2538 เป็นร้านหนึ่งที่ท าธุรกิจด้านการจ าหน่ายอะไหล่
รถบรรทุก ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะการด าเนินงานในอดีตของ
ร้าน เดิมทางร้านใช้กระบวนการนับสินค้าทีละชิ้นและท าการจดบันทึกลงในสมุดบัญชีสินค้าของแต่ละ
หมวด ส่งผลให้จ านวนสินค้าคลาดเคลื่อนและไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ถ้าอยากทราบจ านวนสินค้าที่
แท้จริงต้องไปเช็คสินค้าที่ชั้นวางสินค้าหมวดนั้นและมีการสั่งสินค้าเพ่ือมาสต็อกเพ่ือรอการขายให้
ลูกค้า สินค้าท่ีน ามาสต็อกนั้นต้องมีหลากลายและครบต่อความต้องการ ส่งผลให้ร้านอะไหล่แห่งนี้เป็น
ที่ยอมรับจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชรในด้านของอะไหล่รถบรรทุกในเรื่องของการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ส่งผลเสียให้ทางร้านมีจ านวนสินค้ามากเกินความต้องการของ
ลูกค้า เพราะการที่สต็อกสินค้าต้องประมาณการสั่งซื้อเองไม่มีการค านวณ  ไม่สามารถคาดเดาว่า  
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การที่ลูกค้าต้องการอะไหล่ชิ้นไหน และต้องสต็อกปริมาณเท่าไหร่ถึงเพียงพอขายในช่วงเวลานั้น หาก
สั่งสินค้ามามากเกินต่อความต้องการของลูกค้า  
 จึงส่งผลให้ทางร้านต้องมีสินค้าค้างสต็อกนานเกินไปท าให้ร้านต้องขาดทุน สรุปคือสินค้ามี
ความต้องการมากว่าการประมาณการสั่งซื้อของทางร้านก็เป็นปัญหาของทางร้าน โดยการสั่งซื้อแต่ละ
ชิ้นนั้นต้องประมาณการจากอดีตซึ่งในอดีตไม่มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมเลยไม่สามารถคาดการณ์ได้เลย
ว่าต้องสั่งซื้อสินค้ามาสต็อกไว้เท่าไหร่ถึงเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ดังนั้นร้านอะไหล่แห่งนี้จึง
ตัดสินใจได้น าระบบจัดการคลังสินค้าและระบบขายสินค้า POS มาใช้งานเพ่ือทราบถึงจ านวนสินค้าท่ี
แน่นอนและในการจัดการขายสินค้า จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ทางร้านได้ย้ายที่ท าการจาก
ห้องแถว 2 ห้อง มาเป็นห้องแถว 6 ห้อง ซึ่งเป็นที่ท าการของร้านจนถึงปัจจุบัน  
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ดรัณภพ อุดแน่น (2557) ได้ท าการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่ด าเนิน 
ธุรกิจเกี่ยวกับการจ าหน่ายสุรา ซึ้งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยธุรกิจจ าหน่ายสุรานั้นมีรูปแบบ 
จ าหน่ายเพ่ือค้าปลีกเป็นหลัก ในการจัดการคลังสินค้าของร้านค้านั้นยังพบว่าประสบ ปัญหาในค้าน
ต่างๆ เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อาทิการจัดเรียงสินค้า การสั่งสินค้า ท าให้ผู้ วิจัย ตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้าของธุรกิจ และน าแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ลับ การจัดการ
คลังสินค้าเพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการน าแนวคิดเรื่องของ การจัดเรียง
สินค้าตามหมวดหมู่ ABC Pareto Analysis มาท าการจัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ และ ด าเนินการใน
การจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังมีการ ค านวณหาจุดสั่งซื้อที่
เหมาะสม 
 วัลลภ พิทักษาลี (2556) การวิจัยเรื่องการลดต้นทุนคลังสินค้าอะไหล่ลูกปืน ของโรงงาน 
ผลิตไม้อัด MDF มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการลดต้นทุนคลังสินค้า แบ่งกลุ่มอะไหล่ลูกปืน ศึกษาและ
แก้ปัญหาปริมาณMin-Max และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการคลังสินค้า โดยในการวิจัยได้
ท าการศึกษาข้อมูลจากแผนกสโตร์ จากนั้นท าการจัดกลุ่มโดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis หรือกฎของ 
Pareto เพ่ือแยกความส าคัญของกลุ่มลูกปืน และใช้ทฤษฎี Min-Max เพ่ือปรับจ านวนใหม่ให้
สอดคล้องกับการเบิกใช้งานจริง เพ่ือควบคุมการเบิกอะไหล่ลูกปืนให้มีประสิทธิภาพจากการศึกษา
กระบวนการวิจัย พบว่า การน าทฤษฎี ABC Analysis และทฤษฎี Min-Max มาใช้ สามารถแยกกลุ่ม
อะไหล่ลูกปืนที่มีมูลค่าสูงและมีความส าคัญกับเครื่องจักรได้ และสามารถลดต้นทุนคลังสินค้ากลุ่ม
ลูกปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนจากเดิม 5,688,825.00บาท และหลังปรับ Min-Max เท่ากับ 
3,654,355.00 บาท ต้นทุนลดลง 2,034,470.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 35 
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 อรปรียะนันทิ์ เหมือนมี (2555) การศึกษาเรื่องการลดต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง 
กรณีศึกษา ร้านไทยสมบูรณ์ วัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการสินค้าคงคลัง และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และพนักงานที่มีหน้าที่ทั้งขายสินค้าและสั่งสินค้า จ านวน 5 ท่าน ผลการศึกษาได้ค้นพบปัญหาส าคัญ
ที่เกิดขึ้นประกอบด้วย 1) ขนาดของการสั่งซื้อในแต่ละครั้งไม่ได้พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อัน
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง รวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน
เงินทุนที่ลงทุนในสินค้าคงคลัง ท าให้กิจการต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกินความจ าเป็น 2) ขาดการ
ก าหนดจุดสั่งซื้อสินค้าใหม่ที่ชัดเจนส าหรับสินค้าแต่ละรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าที่มีอัตรา
การหมุนเวียนสูงและปานกลาง จนเกิดเหตุการณ์สินค้าขาดสต็อกขึ้น และ 3) เนื่องจากกิจการใช้
ระบบการจดบันทึกปริมาณสินค้าด้วยมือ ท าให้ต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลและเสียเวลาในการ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ 
 ผลการศึกษา การจัดล าดับความส าคัญของสินค้า ด้วยการจ าแนกสินค้าคงคลังออกเป็น
ประเภท โดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพ่ือลดภาระในการ
ดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมาย 2) วิเคราะห์ปริมาณการใช้สินค้าโดยการใช้
เทคนิคการพยากรณ์ โดยน ากลุ่มสินค้าคงคลังที่จัดอยู่ในกลุ่ม A และกลุ่ม B เพ่ือให้ทราบค่าแนวโน้ม
ของปริมาณการใช้  3) น าทฤษฎีแนวคิด เรื่ องการควบคุมสินค้าคงคลั ง  (การหาปริมาณ 
การสั่งซื้ออย่างประหยัด การหาจุดสั่งซื้อสินค้าใหม่และการหาปริมาณสินค้าคงคลังที่ปลอดภัย)  
มาช่วยในการควบคุมสินค้าในกลุ่ม A และกลุ่ม B ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงและปาน
กลางตามล าดับ ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมจากปริมาณการสั่งซื้อในอดีตกับปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัด พบว่ากิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงได้เป็นมูลค่า 1,905,640.29 บาทต่อปี 
และ 4) น าวิธีการตรวจนับสินค้ามาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลัง เพราะนอกจากการก าหนดปริมาณ
การสั่งซื้อที่เหมาะสมแล้วยังต้องมีการตรวจนับสินค้าควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและแม่นย า 
ท าให้การลดต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังของร้านไทยสมบูรณ์ วัสดุก่อสร้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ปัณณวุฒิ ป่นสวัสดี (2555) ไค้ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า
ของโรงงานผลิตตุ๊กตาในจังหวัด ราชบุรี โดยศึกษาแนวทางการจัดสรรพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าคงคลังโดยยึด
หลักวิธีการวิเคราะห์ด้วย (ABC Analysis) ในการจัดพ้ืนที่คลังสินค้า และวัดประสิทธิภาพโดยท าการ
ค านวณผลรวมของ ระยะทางท่ีมากที่สุดในการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งผลรวมของระยะทางที่มากท่ีสุดใน
การเคลื่อนย้าย สินค้าส าเร็จรูปแบบสุ่มเท่าลับ 700,252 เมตร และผลรวมของระยะทางที่มากท่ีสุดใน
การเคลื่อนย้าย สินค้าส าเร็จรูปแบบแยกหมวดหมู่เท่าลับ 518,396 เมตร ซึ้งผลจากการวิเคราะห์นั้น
ท าให้ระยะทาง ในการเคลื่อนย้ายสินค้าลดลงเป็นระยะทาง 181,856 เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25.97 
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จากผลรวมของ ระยะทางที่ยาวที่สุดในการจัดเก็บสินค้าแบบสุ่ม การวิเคราะห์แบบ Pareto และ 
(ABC Analysis) คือ การจัดล าดับความส าคัญของสินค้า เพ่ือให้สะดวกต่อการแยกแยะประเภทของ
สินค้าแต่ละประเภท ว่าสินค้าใดมีมูลค่ามากที่สุด สร้างผลก าไรไค้สูงที่สุด และควรไค้รับการดูแลเป็น
พิเศษ ซึ่งผลที่ ไค้ท าให้สามารถลดค้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังไค้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังท า
ให้ช่วย ประหยัดค้นทุนโดยรวมไค้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นการจัดล าดับด้วยวิธีนี้ ยังช่วยปรับเปลี่ยน
ต าแหน่ง การจัดการล าดับความส าคัญของสินค้าในคลัง ซึ้งสามารถช่วยลดระยะทางในการเคลื่อนย้าย
สินค้า ไค้เป็นอย่างดี 
 สุกัญญา หอมนาน (2554) หลักการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการประยุกต์ใช้ ABC 
classification และตัวแบบ EOQ (Economic Order Quantity) ร่วมกับจุดสั่งซื้อ (reorder point) 
มาใช้ในการจัดการคลังยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งหนึ่ง ในอ าเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน วิธีการดาเนินงานบริหารคลังยา ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารคลังยาของกรณีศึกษาโดยใช้แบบจาลองการจัดการคลังยาที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดการยาคงคลังได้เป็นเงิน 26,540.54 บาท หรือสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อยละ 27.82 และสามารถลดมูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยลงได้ 125,032.39 บาท 
หรือสามารถลดมูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยลงได้ร้อยละ 24.73 ของมูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยของระบบงาน
ปัจจุบัน 
 นิศา มหาเอกอนันต์ (2553) เรื่อง การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของน้ ายาล้างจานเพ่ือ
ตอบสนองธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผลจากการศึกษาพบว่าบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าส าหรับใช้ในครัวเรือน
ทั่วไปและสินค้ากลุ่มเครื่องส าอาง มีลูกค้าหลักคือ กลุ่ม ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หรือ Modem Trade 
ที่มีรูปแบบการสั่งซื้อด้วยปริมาณที่ไม่แน่นอน การให้ ระยะเวลาในการส่งสินค้าสั้น เมื่อเทียบกับเวลา
ที่โรงงานต้องใช้ในการผลิตสินค้า และจัดส่งที่ยาวกว่า ดังนั้นเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของ Modem Trade บริษัทรับจ้างผลิตจึงมีการก าหนด รูปแบบการผลิตเป็นแบบผลิตเก็บสต็อกรอ
การจ าหน่าย (Make to Stock) โดยค่าประมาณความ ต้องการสูงกว่าความเป็นจริงเพ่ือให้มีสินค้า
พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าเสมอ ท าให้เกิดปัญหาปริมาณสินค้า คงคลังที่มีมูลค่าสูง ในโครงงานวิจัยนี้
น าเสนอการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทรับจ้างผลิต เพ่ือตอบสนองธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มสินค้าตามความส าคัญของมูลค่าการ ขายและคัดเลือกสินค้าที่มียอดขายมาก
สุด 3 ชนิดคือน้ ายาล้างจานชนิดซอง 01, 02 และ 03 น ามาท า การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาหลาย
รูปแบบ เพ่ือหาค่าที่เหมาะสมโดยเลือกจากวิธีที่มีค่าดัชนีวัดความ คลาดเคลื่อน หรือ Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) ต่ าสุด จากนั้นน าค่าพยากรณ์ที่ได้มาใช้ ในการหาปริมาณการ
ผลิตที่ประหลัดด้วยวิธี EPQ (Economic Production Quantity) ส าหรับสินค้าที่มี ความต้องการ
คงท่ี และวิธี Silver-Meal กรณีสินค้าท่ีความต้องการไม่คงที่ ผลจากการวิจัยพบว่า สามารถลดต้นทุน
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การผลิตและจัดเก็บของสินค้าทั้ง 3 ชนิด ลงได้ 870,872 บาท หรือ ร้อยละ 8.59 และ อัตราการ
หมุนเวียนสินค้าคงคลังส าหรับน้ ายาล้างจานชนิดซอง 01 เพ่ิมข้ึนจาก 1.77 รอบเป็น 3.84 รอบ น้ ายา
ล้างจานชนิดซอง 02 เพ่ิมขึ้นจาก 0.78 รอบเป็น 1.79 รอบ และน้ ายาล้างจานชนิดซอง 03 เพ่ิมขึ้น 
จาก 1.05 รอบเป็น 7.95 รอบ 
 ชัยกาล ไชยเวช (2553) เรื่อง การบริหารสินค้าคงคลังโดยการสั่งซื้อแบบประหยัด 
กรณีศึกษา: บริษัทจ าหน่ายและติดตั้งเครน ผลการศึกษา บริษัทกรณีศึกษาเกิดปัญหาจากการสั่ งซื้อ
สินค้าในปริมาณที่ ไม่ เหมาะสม การบริหาร จัดการสินค้าคงคลังขาดประสิทธิภาพ และ  
ขาดการพยากรณ์ปริมาณสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในแต่ละ เดือนท า ให้เกิด ต้นทุน และปริมาณสินค้าที่ไม่
เพียงพอต่อการจ าหน่ายหรือความต้องการใช้สินค้าจาก ปัญหาดังกล่าวควรหาวิธีการบริหาร การ
จัดการ ที่ท าให้ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าลดน้อยลง และอยู่ ในจุดที่ประหยัดที่สุด ซึ่งได้แก่  
การน าโมเดลต่างๆ มาใช้อันได้แก่ ABC Analysis ซึ่งน ามาใช้ในการจัดกลุ่มโดยแยกล าดับความส าคัญ
ของสินค้าตามยอดการขายของ สินค้าแต่ละประเภทและน าสินค้าในกลุ่ม A มาวิเคราะห์หาค่า
พยากรณ์โดยการใช้วิธีการ Exponential Smoothing จากการเก็บข้อมูลจากการขายในช่วง 1 ปี
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 – เดือนธันวาคม 2552 มีมูลค่า 16,399,600 บาทต่อปี และจากผลที่ได้
น ามาค านวณเพ่ือหาค่า EOQ ที่เป็นจ านวนการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดต่อครั้ง ต่อช่วงระยะเวลาในการ
สั่งในแต่ละครั้ง แต่ในการศึกษานี้ได้ท าการศึกษา อย่างละเอียดเฉพาะสินค้าในกลุ่ม A เท่านั้น
เนื่องจากสินค้าในกลุ่มนี้มียอดขายมูลค่ามากที่สุดเท่ากับ 11,812,040.00 บาท หรือ 72% ของมูลค่า
สินค้าทั้งหมด การศึกษาพบว่าการใช้เครื่องมือในการหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดนั้น สามารถ
ท าให้ต้นทุนในการสั่งซื้อและการจัดเก็บสินค้าคงคลังในสินค้ากลุ่ม A ได้มูลค่าประมาณ 82,204.60 
บาท หรือคิดเป็น 47.71 เปอร์เซ็นต ์
 ปวีณรัตน์ เพียรไธสง (2553) เรื่อง การศึกษาการบริหารคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า
คงคลัง กรณีศึกษา: บริษัท ไฮย์ ควอลิตี้ การ์เม้นท์ จ ากัด ผลการศึกษา จากการจัดท าปัญหาพิเศษนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและวิเคราะห์ถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในการ
บริหารคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือนของบริษัท ไฮย์ ควอลิตี้ การ์เม้นท์ จ ากัด 
โดยมีขอบเขตในการด าเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จากการศึกษา
พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่ผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ บริหารคลังสินค้าและ
การตรวจนับสินค้าทุกสิ้นเดือน และยังไม่ได้มีการออกแบบแผนผังของ คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ยัง ขาด
การวางแผนการจัดการและการด าเนินงานในคลังสินค้า ดังนั้นจึงได้มี การปรับปรุงคลังสินค้าใหม่ทั้ง
ระบบ โดยได้ท าการออกแบบแผนผังคลังสินค้ารวมถึงการออกแบบ ภาพรวมของคลังสินค้า มีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า มีการ วัดผลการด าเนินงาน (KPI) และมีการ
ตรวจนับสินค้าในสิ้นเดือน ผลจากการวัดผลจากการ ปรับปรุงคลังสินค้า ให้อัตราการใช้พ้ืนที่ใน
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คลังสินค้าลดลงถึง 20% ลดระยะเวลาในการหยิบจ่าย วัตถุดิบ 34% ลดอัตราการหยิบวัตถุดิบ
ผิดพลาด 92% ลดจ านวนการวางวัตถุดิบไม่ถูกที่ 100% และลดจ านวนครั้งที่วัตถุดิบกับตัวเลขที่
ผิดพลาดไม่ตรงกัน 96% ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารคลังสินค้าคือบุคลาการใน
องค์กรต้องให้ ความร่วมมือและผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือปรับปรุง ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมในคลังสินค้าต่อไป 
 กิ่งแก้ว สุระเสน (2551) ได้ศึกษาวิธีการบริหารคลังที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนโดยรวมของ 
การบริหารเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือหาวิธีการที่บริหารคลังที่เหมาะสมที่ทาให้ต้นทุนโดยรวมของการบริหารเวชภัณฑ์มีค่าน้อยที่สุด 
โดยเก็บข้อมูลต้นทุนพ้ืนฐานย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2549 ถึง กันยายน 2550 และใช้แนวทาง
ของ International Health Program Thailand ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และ
ต้นทุนค่าลงทุน ส่วนต้นทุนในการบริหารเวชภัณฑ์คงคลัง ได้แก่ ต้นทุนการสั่งซื้อ และต้นทุนการเก็บ
รักษา นามาวิเคราะห์ด้วยระบบต้นทุนระบบฐานกิจกรรม และใช้ระบบ ABC analysis ในการจัดการ
ยาคงคลัง โดยแยกรายการยาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C ตามมูลค่าการใช้ยาสะสมตลอดปี 
จากนั้นนายากลุ่ม A และกลุ่ม C มาหาต้นทุนรวมของยาตามรูปแบบการสั่งซื้อ แบบปริมาณการสั่งซื้อ
ที่ประหยัด แล้วนามาเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมของยาในรูปแบบการสั่งซื้อเดิม 
 ภัทรกร ทองแย้ม (2550) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งของกลุ่ม
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ปัญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์  
2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนและยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการของผู้ประกอบการขนส่ง ให้ตอบสนองความของลูกค้าได้สูงขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ จ านวน 160 โรงงาน สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
ให้ความส าคัญต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งทางด้านการตลาด ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้าน
อุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านบุคลากร และด้านการเงินโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มากเท่ากัน ส่วนผล
การทดสอบสมมติฐานการมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งที่แตกต่างกันพบว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ที่มีขนาดของทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านคุณภาพของการให้บริการนั้นแตกต่าง
กัน กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ที่มีลักษณะการด าเนินการทางอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
มีโครงสร้างผู้บริหารที่แตกต่างกัน และมีระยะเวลาเปิดด าเนินการที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ
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เลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งในด้านการตลาด ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ด้านบุคลากร และด้านการเงินที่แตกต่างกันนอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
และยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ต้องการใช้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น บริการขนส่ง
ภายในประเทศและต่างประเทศคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า ระบบบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
และต้องการรับบริการข้อมูลและข่าวสารจากผู้ให้บริการขนส่ง ส่วนปัญหาหลักที่พบมากได้แก่  
ผู้ให้บริการไม่ตรงต่อเวลา การจัดส่งไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า การมีผลิตภัณฑ์เสียหายหรือสูญ
หายระหว่างขนส่ง อุบัติเหตุจากความไม่พร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ พนักงานขาดการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดีการขาดความรู้ความเข้าใจในงาน พนักงานไม่เอาใจใส่ในงาน 
 ชัยยงค์ สุขศรีสมบูรณ์ (2550) ได้น าการสั่งซื้อแบบปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ 
(Economic Order Quantity) ร่วมกับจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการยาคง
คลังของคลังยา สถาบันเวชศาสตร์การบิน โดยจัดทาแบบจาลองการจัดการยาคงคลังด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel ซึ่งการวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน วิธีดาเนินงานบริหารคลัง
ยา พบว่ามีปริมาณยาคงคลังจานวนมาก มูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยสูง ทาให้เกิดต้นทุนจมจากการที่มีจาน
วนยาคงคลังมาก เป็นเหตุให้ต้นทุน ในการจัดเก็บรักษาสูงตามไปด้วย ขณะที่ยาบางชนิดมีไม่เพียงพอ 
ทาให้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้ ซึ่งสาเหตุของปัญหาคือ ไม่มีรูปแบบและวิธีการจัดการ
ยาคงคลังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารพัสดุคงคลังของคลังยา สถาบันเวช
ศาสตร์การบิน กรมการแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ โดยใช้แบบจาลอง
การจัดการยาคงคลังที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการยาคงคลังลงได้เป็นเงิน 
137,865 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.97 และสามารถลดมูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยลงได้ 17,628,312 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.65 ของมูลค่ายาคงคลังเฉลี่ยของระบบปัจจุบัน 
 สุวิทย์ สิริมณีกร (2549) เรื่อง การพิจารณาต้นทุนรวม และการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการบริหารสินค้าคงคลัง ส ารอง กรณีศึกษาบริษัท ลูกฟูกไทย จ ากัด  
ผลการศึกษา เมื่อความต้องการสินค้าของลูกค้ามีความแปรปรวน การบริหารสินค้าคงคลังที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ส าหรับการบริหารสินค้าคงคลังส ารอง และศึกษาแนวทางเปรียบเทียบ
ต้นทุนรวม ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการเก็บรักษาและต้นทุนสูญเสียวัตถุดิบ การศึกษานี้ศึกษาภายใต้
กรอบแนวคิดว่า การบริหารระดับสินค้าคงคลังส ารองขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ คือ ความคลาด
เคลื่อนของความต้องการ ระดับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความสูญเสียจากการผลิต และ
ต้นทุนการเก็บรักษา งานวิจัยนี้แสดงการเปรียบเทียบผลลัพธ์ต้นทุนรวมจากการใช้แบบจ าลองทาง 
คณิตศาสตร์ส าหรับการบริหารสินค้าคงคลัง โดยการเลือกตัวอย่างวัตถุดิบจาก บริษัท ลูกฟูกไทย 
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จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทกรณีศึกษาผลที่ได้รับจากการศึกษา พบว่า จ านวนรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
ส่งผลต่อต้นทุนรวม และระดับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สูง ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพ่ิม
สูงขึ้น ผลลัพธ์ของการศึกษาท าให้ทราบถึงประโยชน์ของการน าเทคนิคการวิเคราะห์เชิง ปริมาณมาใช้
ในการบริหารสินค้าคงคลัง และแนวคิดต้นทุนรวมท าให้เห็นภาพของโครงสร้างต้นทุนที่ละเอียดขึ้นอีก
ทั้งยัง ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบหา แนวทางการบริหารงานได้ดีกว่าการพิจารณาต้นทุนเพียง
รายการใดรายการหนึ่ง 
 ศศิธร สาดแสงจันทร์ (2547) เรื่อง การวิเคราะห์เพ่ือลดระดับสินค้าคงคลังประเภทชิ้นส่วน
อะไหล่เครื่องมือในโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม ผลจากการศึกษา คือ ปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งใน
การด าเนินการธุรกิจ คือ การลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุดอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการหาวิธีการในการ
ปรับปรุงระบบการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ต่ าที่สุดแม้จัดการกับระบบที่เกี่ยวเนื่องกับ  
การผลิตโดยตรงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว บริษัทบางบริษัทยังคงมีช่องว่างในการลดต้นทุนของการ
จัดการระดับการเก็บและ จุดสั่งซื้อพัสดุคงคลังที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
น าเสนอถึงการวิจัยวิธีการบริหารและการจัดการพัสดุคงคลังประเภท Spare parts ที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการผลิตของ โรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันโรงงานยังขาด
การจัดท าระบบข้อมูลที่ดี ท าให้เกิดปัญหามูลค่าการจัดเก็บสูงถึง 18,077,707.27 เหรียญสหรัฐฯ 
หลังจากการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมแอคเซส ท าให้ทราบข้อมูลที่มีประสิทธิภ าพ 
มีประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อมากขึ้น และพบว่ามี Spare part ที่มีการสั่งซ้ าซ้อนกันทั้งสิ้น 618 
รายการ และเป็นรายการที่ถูกยกเลิกการสั่งจากผู้ใช้แล้วแต่ยังมีการสั่งซื้ออยู่ทั้ง สิ้น 2,132 รายการ 
ซึ่งการจัดท าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถชี้บ่งถึงปริมาณคงคลังที่จ าเป็น ต้องขจัดออกจากคลังคิด
เป็นมูลค่าการเก็บเท่ากับ 771,655.45 เหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการก าหนดนโยบายพัสดุคงคลัง เริ่ม
จากการแบ่งกลุ่มตามความส าคัญโดยใช้เทคนิค AHP (Analytic Hierarchy Process) โดยพิจารณา
ปัจจัยการทดแทนกันของอะไหล่ ประเภทของอะไหล่ และเวลาน าไปพร้อมๆ กัน จากการแบ่งกลุ่ม
พบว่าเป็นรายการที่มีความส าคัญมาก (A) 194 รายการ รายการที่ความส าคัญปานกลาง (B) 2,173 
รายการ และที่เหลือ 10,002 รายการเป็นรายการที่มีความส าคัญน้อย (C) ซึ่งงานวิจัยท าการศึกษา
เฉพาะรายละเอียดของรายการที่มีความส าคัญมาก 194 รายการ นโยบายพัสดุคงคลังที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับรายการที่มีความส าคัญมากของโรงงาน ตัวอย่าง คือ นโยบายจุดสั่งซื้อ -ระดับสั่งซื้อ 
ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายรวมคงคลังจากระบบเดิมลงได้ 92,915.68 เหรียญสหรัฐฯ 
 นิรันดร์ ศิริเหล่าไพศาล (2543) เรื่อง ศึกษาการลดค่าใช้จ่ายด้านสินค้าคงคลังของ  
วาย เอส มอเตอร์ ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจค้าปลีกอะไหล่ยนต์ส่วนมากพยายามท าให้สินค้ามีเพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้าโดยไม่ให้มีปริมาณของสินค้ามากเกินไปเท่านั้น โดยไม่ได้ค านึงถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องเสียไปทั้งทางด้านการสั่งซื้อสินค้าและการจัดเก็บสินค้า ท าให้กิจการมีค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงเพ่ิม
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มากขึ้น ซึ่งทางกิจการของ วาย เอส มอเตอร์ ก็ประสบปัญหาเช่นนี้เหมือนกัน กล่าวคือ วาย เอส 
มอเตอร์ มีสินค้าปลายงวดสูงถึง 50% ของสินค้าที่ขายได้ทั้งปีและยอดค่าใช้จ่ายด้านสินค้าคงคลังมี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่องๆ ท าให้ทาง วาย เอส มอเตอร์ ต้องการหาทางแก้ไขปัญหาโดยท าการวิเคราะห์
ปัญหา โดยใช้ทฤษฎี Ishikawa Diagram และท าการแก้ปัญหา โดยใช้ทฤษฎีการหาจุดสั่งซื้อที่
ประหยัดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งผลที่ทาง วาย เอส มอเตอร์ ได้รับ คือ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังได้ 51.6 % จากยอดค่าใช้จ่ายด้านสินค้าคงคลังทั้งหมด สามารถเพ่ิมก าไรก่อน
หักภาษีได้เป็นเงิน 269,401.22 บาท คือเพ่ิมขึ้น 20 % เมื่อเปรียบเทียบกับยอดประมาณการก าไร
ก่อนหักภาษีของปี พ.ศ. 2543 สามารถปริมาณสินค้าปลายงวดได้เป็นจ านวนเงิน 3,625,515.40 บาท 
คือปริมาณสินค้าปลายงวดลดลง 69 % เมื่อเปรียบเทียบกับยอดสินค้าปลายงวดประมาณการปี  
พ.ศ. 2543 
 



บทที่  3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Big Dataและการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก:กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดก าแพงเพชรด้วยการใช้ข้อมูลสินค้าอะไหล่ในปี พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูลในการหานโยบายการ
สั่งซื้ออะไหล่ และก าหนดระดับอะไหล่ส ารอง โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
 1.  รูปแบบการศึกษา 
 2.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. ขั้นตอนการศึกษา  
 6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
รูปแบบการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบข้อมูลการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก:กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณได้ โดยท าการศึกษาแบบเก็บข้อมูล
ย้อนหลังในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) และ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ด้วย โปรแกรมสเปรตซีตที่ยอดนิยม  
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ขอบเขตด้านประชากร 
  ท าการศึกษาการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา และทฤษฎี 
  2.1  ท าการศึกษาเฉพาะรายการสินค้ากลุ่มอะไหล่รถบรรทุกของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
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  2.2  ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ ABC analysis ร่วมกับการหาปริมาณการสั่งซื้อ
ที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) โดยใช้โปรแกรมสเปรตซีตที่นิยม 
 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เดือน กันยายน 2562 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  การจัดการคลังสินค้าแบบ ABC (Activity Based Costing) 
  เหตุผลที่เลือกใช้การจัดการคลังสินค้าแบบ ABC (Activity Based Costing) เพ่ือท าให้
ร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ทราบถึงประเภทของสินค้าคงคลัง จะได้ด าเนินการจัดแบ่ง
ประเภทของสินค้าคงคลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น เป็นการจัดแบ่ง
ประเภทสินค้าคงคลัง (Classification) โดยแบ่งออกตามมูลค่าของสินค้าชนิดนั้นๆ ดังนี้ 
  สินค้าคงคลังประเภท A เป็นสินค้าที่มีปริมาณที่น้อย มักไม่เกิน 10% ของสินค้าคงคลัง
ทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 70% ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด 
  สินค้าคงคลังประเภท B เป็นสินค้าที่มีปริมาณประมาณ 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด 
แต่มีมูลค่ากว่า 80% ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด 
  สินค้าคงคลังประเภท C มักมีปริมาณกว่า 80 % ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าไม่
ถึง 10 % ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด 
  ขั้นตอนการจัดล าดับความส าคัญ ABC Analysis มีดังนี ้
  1.  จัดท าข้อมูลสินค้าคงคลังโดยมีรายละเอียดเป็นจ านวนที่สั่งซื้อต่อปีและราคาต่อ
หน่วยของสินค้าคงคลังแต่ละชนิด 
  2. ค านวณหามูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลังแต่ละชนิดที่หมุนเวียนในรอบปีนั้น 
  3. จัดเรียงล าดับข้อมูลตามล าดับของมูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลังจากมากไปหาน้อย 
  4. หาค่าเปอร์เซ็นต์ของจ านวนหน่วยสะสมในแต่ละชนิดของสินค้าคงคลังจ านวนมูลค่า
การซื้อสะสม 
  5. น าเอาค่าเปอร์เซ็นต์มาเขียนกราฟ แล้วแบ่งชนิดของสินค้าคงคลังเป็นชนิด A และ B 
และ C ตามความเหมาะสม 
 2.  การสั่งซ้ือสินค้าอย่างประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) 
  เหตุผลที่เลือกใช้การสั่งซื้อสินค้าอย่างประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) 
ท าให้ทราบถึง การสั่งซื้อประหยัดและต้นทุนรวมของสินค้า เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ
และการเก็บรักษาสินค้าคงคลังซึ่งหากมีการจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องท าให้เกิดการประหยัด
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้เป็นจ านวนมากและเพ่ิมก าไรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการคลังสินค้าของร้านการจ าหน่ายอะไหล่รถบรรทุกแห่งนี้ได้อย่างแน่นอน 
  การหาขนาดการสั่งซื้อประหยัด (EOQ) และต้นทุนรวม (TC) ท าได้จาก 
 

      𝐸𝑂𝑄 = √
2𝐶𝑜𝐷

𝐶𝐶
 

 

TC min =[
𝐶𝑜𝐷

𝑄
] + [

𝑄𝐶𝐶

2
] 

 
 โดยที่ EOQ  =  ขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด (Q*) 
   D  =  อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปี (หน่วย) 
   Co  =  ต้นทุนการสั่งซื้อ (บาท) 
   Cc  =  ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี (บาท) 
   Q  =  ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง (หน่วย) 
   TC  =  ต้นทุนสินค้าคงคลังโดยรวม (บาท) 
 
 3.  จุดสั่งซ้ือสินค้าใหม่และสินค้าคงคลังส ารอง (Reorder point and safety stock) 
  เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการจุดสั่งซื้อสินค้าใหม่และสินค้าคงคลังส ารอง (Reorder point 
and safety stock) ท าให้ทราบถึงจ านวนสินค้าใหม่และจ านวนสินค้าคงคลังส ารอง เพ่ือประหยัดเวลา
ในการนับสต๊อกสินค้าว่ามีจ านวนสินค้าใหม่และจ านวนสินค้าคงคลังส ารองเท่าไร และลดค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลังซึ่งหากมีการจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องท าให้เกิดการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้เป็นจ านวนมากและเพ่ิมก าไรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคลังสินค้า 
  จุดสั่งซื้อสินค้าใหม่ 
 

   จุดสั่งซื้อใหม่   =  (อัตราความต้องการ x รอบเวลา) + สินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย 

=  ( d x L) + z √𝐿 ( δd ) 
 
 โดยที่  d  =  อัตราความต้องการสินค้าโดยเฉลี่ย 
  L  =  รอบเวลาคงที่ 
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  Z  =  ค่าระดับความเชื่อมั่นว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ 

  δd  =  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า 
 
 ระดับวงจรของการบริการ = 100% - โอกาสที่เกิดของขาดมือ 
 
 สินค้าคงคลังส ารอง 
 

𝑠𝑠 = 𝑘 × 𝐷 × √𝐿 
 
 โดยที่ ss  =  ปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง  

  D =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
  L  =  ระยะเวลารอคอยสินค้าหลังจากการสั่งซื้อ (Lead time)  
  k  =  ค่ามาตรฐานจากตารางพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษากลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนใน
การบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก:กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้
ทาการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า
อะไหล่รถบรรทุกของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
คลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกของร้านอะไหล่ ได้แก่ จ านวนสินค้า ชนิดของสินค้ า จ านวนวันที่สั่ง
จนกระท่ังได้รับสินค้า มูลค่าคงคลังของสินค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่มีการบันทึกในรูปของเอกสาร และใน
คอมพิวเตอร์ของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1.  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการลดต้นทุน
สินค้าคงคลัง 

 2.  ศึกษาถึงวิธีการด าเนินงานบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
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 3.  ศึกษา วิเคราะห์ระบบและขั้นตอนการด าเนินงานในปัจจุบันของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 4.  รวบรวมข้อมูลจ านวนสินค้า ชนิดของสินค้า จ านวนวันที่สั่งจนกระทั่งได้รับสินค้า มูลค่า
คงคลังของสินค้าของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ด้วย โปรแกรมส
เปรตซีตที่ยอดนิยม 

 5.  น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยระบบ ABC analysis เพ่ือวิเคราะห์มูลค่าของ
สินค้าของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 

 6.  ท าการพยากรณ์ค่าปริมาณความต้องการของการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกของ
ร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้ทราบปริมาณความต้องการของสินค้าอะไหล่
รถบรรทุกที่คาดว่าเกิดในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและก าหนดนโยบายการบริหารคลังสินค้า
อะไหล่รถบรรทุกที่เหมาะสม 

 7.  ค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อ ที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) ของ
สินค้าอะไหล่รถบรรทุกจากการพยากรณ์ที่ได้ โดยตั้ง อยู่ในสมมุติฐานที่ว่าเป็นปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัดที่อุปสงค์คงที่ และสินค้าอะไหล่รถบรรทุกคงคลังได้ไม่ขาดมือ 

 8.  ค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-Order Point) ของสินค้าอะไหล่รถบรรทุกจาก 
การพยากรณ์ ที่ได้ ในสภาวะที่อัตราความต้องการของสินค้าคงคลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่ เป็น
สภาวะที่เกิดของขาดมือได้ เพราะอัตราการใช้ หรือความต้องการสินค้าคงคลังไม่สม่ าเสมอ  
จึงต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเผื่อขาดมือ 

 9.  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าอะไหล่
รถบรรทุกโดยเปรียบเทียบต้นทุนการบริหารจัดการในกลุ่มสินค้าอะไหล่รถบรรทุกระหว่างวิธีการ
ด าเนินงานในปัจจุบันกับการใช้วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็นการประมวลผลข้อมูลทีมีปริมาณมาก ดังนั้น การน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มีความสะดวกมากกว่าที่
ค านวณด้วยเครื่องคิดเลขทั่วไป (พรสวรรค์ นักดนตรี, 2562) และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data 
ด้วยโปรแกรมสเปรตซีตที่ยอดนิยม  
 จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ น ามาใช้ศึกษาแนวทางในการลด
ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า โดยใช้วิธีการน าระบบ ABC analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ และหา
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity)



บทที่  4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการ
บริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก:กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร  สามารถ
น าเสนอผลการศึกษาได้โดยแบ่งออกเป็นแต่ละส่วน ดังนี้ 
 1.  การจัดกลุ่มตามความส าคัญของสินค้าอะไหล่รถบรรทุกโดยใช้วิธี ABC Analysis  
 2.  ค านวณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก 
 3.  ค านวณเพื่อหาค่าการลดต้นทุนสินค้าคงคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก 
  3.1  ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) 
  3.2 จุดสั่งซื้อสินค้าใหม่และสินค้าคงคลังส ารอง (Reorder point and safety stock) 
 4.  เปรียบเทียบต้นทุนการบริหารคลังสินค้าระหว่างวิธีด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการสั่งซื้อ
แบบประหยัด 
 
การจัดกลุ่มตามความส าคัญของสินค้าอะไหล่รถบรรทุกโดยใช้วิธี ABC Analysis  
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้เทคนิคการจัดกลุ่มสินค้าโดยวิธี ABC Analysis เป็นการวิเคราะห์
รายการสินค้าตามมูลค่าการสั่งซื้อ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มโดยใช้ความถี่สะสมของมูลค่ารายการสินค้า
ที่มีมูลค่าการสั่งซื้อสูงที่สุดไปน้อยที่สุดโดยใช้ในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 
 สินค้าคงคลังประเภท A เป็นสินค้าที่มีปริมาณที่น้อย มักไม่เกิน 10% ของสินค้าคงคลัง
ทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 70% ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด 
 สินค้าคงคลังประเภท B เป็นสินค้าที่มีปริมาณประมาณ 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด 
แต่มีมูลค่ากว่า 80% ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด 
 สินค้าคงคลังประเภท C มักมีปริมาณกว่า 80 % ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่า 
ไม่ถึง 10 % ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด 
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 ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ตามมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis พบว่า 
 สินค้าคงคลังประเภท A จ านวน 2386 คิดเป็นร้อยละ 38.96 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด 
 สินค้าคงคลังประเภท B  จ านวน  3041 คิดเป็นร้อยละ 36.59 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด 
 สินค้าคงคลังประเภท C  จ านวน  3566 คิดเป็นร้อยละ 24.45 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด 
 

 
 

ภาพ 1  แสดงการสั่งซ้ือสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis 
 

ตาราง 1  แสดงการสรุปผลการจัดสินค้าคงคลังด้วยวิธี ABC Analysis 
 

สินค้าคงคลังประเภท รายการ ร้อยละสะสม มูลค่าของสินค้า (บาท) 
A 2386 38.96 2,880,366.80 

B 3041 36.59 2,704,300.64 

C 3566 24.45 1,806,679.52 
รวม 8993 100 7,391,346.96 

  
 จากการน าข้อมูลการใช้สินค้าทั้งหมดในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) มาวิเคราะห์ด้วยระบบ ABC analysis ดังนั้น เมื่อน าทั้งวิธี ABC 
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Analysis มาใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่มสินค้าเพ่ือให้ได้คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพพบว่า สินค้าคงคลัง
ประเภท A เป็นสินค้าที่มีปริมาณที่น้อย ไม่เกิน 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 70% 
ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด จ านวน2386 คิดเป็นร้อยละ 38.96 มูลค่าของสินค้า 2,880,366.80 
บาท รองลงมาสินค้าคงคลังประเภท B เป็นสินค้าที่มีปริมาณประมาณ 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด 
แต่มีมูลค่ากว่า 80% ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด จ านวน 3041 คิดเป็นร้อยละ 36.59 มูลค่าของ
สินค้า 2,704,300.64 บาท และสินค้าคงคลังประเภท C มักมีปริมาณกว่า 80 % ของสินค้าคงคลัง
ทั้งหมด แต่มีมูลค่าไม่ถึง 10 % ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมดจ านวน 3566 คิดเป็นร้อยละ 24.45 
มูลค่าของสินค้า 1,806,679.52 บาท แสดงรายละเอียดดังแสดงในตาราง 2  

 
ตาราง 2  แสดงรายละเอียดการจัดหมดกลุ่มสินค้าโดยใช้วิธี ABC Analysis 
 

หมวดสินค้า ปริมาณ 
การใช้ต่อปี 

ต้นทุน 
ต่อหน่วย 

มูลค่า 
การใช้ต่อปี 

ร้อยละ ร้อยละ
สะสม 

ABC 
Analysis 

น้ ามัน,จารบี,น้ ายา 484 1765.26 854,385.84 11.56 11.56 A 
HINO 251 1753.25 440,065.75 5.95 17.51 A 

UD TRUCK 110 1024.58 112,703.80 1.52 19.04 A 

TX, เลียว, จิ๊ป, 
แลนด์, อินเตอร์ 

1541 956.01 1,473,211.41 19.93 38.97 A 

JCM FV FXZ R/K 
จิ๊กก้า SBR DECA 

2,428 909.34 2,207,877.52 29.87 68.84 B 

กระจกรถบรรทุก 521 827.96 431,367.16 5.84 74.68 B 
FUSO 92 707.13 65,055.96 0.88 75.56 B 

ลูกปืน 1669 621.12 1,036,649.28 14.03 89.58 C 

พ่วง, เทรลเลอร์ 1897 405.92 770,030.24 10.42 100.00 C 
รวม 8,993  7,391,346.96    

 
จากการน าข้อมูลการใช้สินค้าทั้งหมดในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) มาวิเคราะห์ด้วยระบบ ABC analysis ดังนั้น เมื่อน าทั้งวิธี ABC 
Analysis มาใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่มสินค้าเพ่ือให้ได้คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพพบว่า สินค้าคงคลัง
ประเภท A เป็นสินค้าที่มีปริมาณที่น้อย ไม่เกิน 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 70% 
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ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด จ านวน 2386 คิดเป็นร้อยละ 38.96 มูลค่าของสินค้า 2,880,366.80 
บาทประกอบไปด้วยหมวดสินค้า น้ ามัน ,จารบี,น้ ายา HINO UD TRUCK TX,เลียว, จิ๊ป, แลนด์, 
อินเตอร์ รองลงมาสินค้าคงคลังประเภท B เป็นสินค้าที่มีปริมาณประมาณ 10% ของสินค้าคงคลัง
ทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 80% ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด จ านวน 3041 คิดเป็นร้อยละ 36.59 
มูลค่าของสินค้า 2,704,300.64 บาท ประกอบไปด้วยหมวดสินค้า JCM FV FXZ R/K จิ๊กก้า SBR 
DECA กระจกรถบรรทุก FUSO และสินค้าคงคลังประเภท C มักมีปริมาณกว่า 80 % ของสินค้าคง
คลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าไม่ถึง 10 % ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมดจ านวน 3566 คิดเป็นร้อยละ 24.45 
มูลค่าของสินค้า 1,806,679.52 บาท ประกอบไปด้วยหมวดสินค้า ลูกปืน พ่วง , เทรลเลอร์ แสดง
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3 
 
ค านวณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก 
 เมื่อท าการจัดกลุ่มความส าคัญของสินค้าด้วยการวิเคราะห์ตามวิธี ABC Analysis และ
พยากรณ์หาค่าปริมาณความต้องการของจ านวนสินค้า แล้ว จากนั้นจึงค านวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการน าไปหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity model: EOQ) และ
หาจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ต้นทุนในการ
สั่งซื้อ (Ordering Cost), ต้นทุนในการจัดเก็บรักษา (Holding Cost) และช่วงเวลาน า (Lead time) 
 1.  ต้นทุนในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) 
  ต้นทุนในการสั่งซื้อเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อ และแปรผันตามจ านวนครั้งในการสั่งซื้อ  
แต่ไม่แปรผันตามปริมาณสินค้าท่ีสั่ง ต้นทุนในการสั่งซื้อในที่นี้ประกอบด้วย 
  1.1 การจัดท าเอกสารสั่งซื้อแต่ละครั้ง ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วย ค่าเอกสารการ
สั่งซื้อ ค่าถ่ายส าเนา และการตรวจรับ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละ 25 บาท  
  1.2 การติดต่อกับบริษัทหรือตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพ่ือท าการสั่งซื้อ มีค่าใช้จ่าย
ประกอบไปด้วยค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนเดือนละ 899 บาทต่อเดือน ดังนั้นคิดค่าใช้จ่ายในหนึ่งปี
เท่ากับ 12 เดือน x 899 เท่ากับ 10,788 บาท 
   โดยในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 
2561) มีการสั่งซื้อสินค้าโดยประมาณ 2,998 ครั้ง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทหรือตัวแทน
จ าหน่ายสินค้าเพ่ือท าการสั่งซื้อต่อครั้งเท่ากับ (10,788 / 2,998 ครั้ง เท่ากับ 3.60 บาทต่อครั้ง  
  1.3 ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาสินค้ามีจ านวน 4 คน ดังนี้ 
   พนักงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาสินค้า 2 คน มีรายได้ต่อเดือน เท่ากับ 
13,500 บาท และ 11,400 บาท ตามล าดั บ  ซึ่ ง แต่ ละคนท าหน้ าที่ คิ ด เป็ นสั ดส่ วนของ 
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การจัดซื้อจัดหาสินค้าโดยเฉลี่ย60% ของงานทั้งหมด ดังนั้นคิดเป็นค่าใช้จ่ายในหนึ่งปีเท่ากับ  
60% x 12 เดือน x (13,500+11,400) บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 179,280 บาท  
   พนักงานท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้ออีก 2 คน โดยพนักงาน 2 คนมี รายได้ต่อ
เดือนคนละ 11,400 บาท ท าหน้าที่จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาสินค้า 100% ดังนั้น  
คิดค่าใช้จ่ายในหนึ่งปีเท่ากับ 12 เดือน x (11,400 +11,400) เท่ากับ 273,600 บาท  
   โดยในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 
2561) มีการสั่งซื้อสินค้าโดยประมาน 2,998 ครั้ง ดังนั้นคิดเป็นต้นทุนในการจัดซื้อสินค้า (179,280 + 
273,600)/ 2,998 ครั้ง เท่ากับ 151.06 บาทต่อครั้ง 
 
ตาราง 3  แสดงต้นทุนในการสั่งซ้ือสินค้าต่อครั้ง (Ordering Cost) 
 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าเอกสารการสั่งซื้อ ค่าถ่ายส าเนา การตรวจรับ 25 

ค่าโทรศัพท์ และโทรสาร 3.60 

เงินเดือนพนักงาน 151.06 
รวม 179.66 

 
 2.  ต้นทุนในการจัดเก็บรักษา (Holding Cost) เกิดจากการที่จัดหาสินค้าคงคลังเข้ามาเก็บ
ไว้ในคลัง ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าคงคลัง และระยะเวลาในการเก็บ โดยต้นทุนในการจัดเก็บรักษา มี
ดังนี้ 
  2.1  ค่าไฟฟ้าสรุปรวมค่าไฟฟ้าในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561) ดังตาราง 4 ดั้งนั้น ค่าไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใช้จ่ายต่อปีเป็น 215,709.63 บาท
ต่อปี สัดส่วนในการใช้ค่าไฟฟ้าในเก็บรักษา 25% โดยมีค่าไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใช้จ่ายต่อปีเป็น 215,709.63 
บาทต่อปี คือ 215,709.63 x 25% บาท เท่ากับ 53,927.41 บาท 
 

ตาราง 4  แสดงค่าไฟฟ้าในช่วงปีงบประมาณ 2561 

 

ค่าไฟฟ้าในช่วงปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน (บาท) 

มกราคม 18,049.40 
กุมภาพันธ์ 16,683.29 
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ค่าไฟฟ้าในช่วงปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงิน (บาท) 
มีนาคม 17,823.29 

เมษายน 19,489.73 
พฤษภาคม 21,898.98 

มิถุนายน 22,213.93 

กรกฎาคม 20,115.63 
สิงหาคม 18,905.99 

กันยายน 20,268.07 

ตุลาคม 19.361.35 
พฤศจิกายน 21,078.50 

ธันวาคม 19,182.82 
รวม 215,709.63 

 
 2.2 ต้นทุนพ้ืนที่ในการจัดเก็บในที่นี้เสียค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ถาวรประเภทอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอาคารมีอายุการใช้งานที่ 4 ปี เมื่อค านวณค่าเสื่อมราคาแล้วได้
เท่ากับ 40,218.43 บาทต่อปี และพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดเท่ากับ 810 ตารางเมตร พ้ืนที่คลังเท่ากับ 567 
ตารางเมตร  
 

  ค่าสถานที่จัดเก็บ  =  
พื้นท่ีใช้งาน 

พื้นท่ีทั้งหมด
 x ค่าเสื่อมราคาต่อปี 

 
        =   567 x 40,218.43 
             810 
        =   28,152.90 บาท 

 
 ดังนั้น ต้นทุนของพ้ืนที่ในการจัดเก็บสินค้า เท่ากับ 28,152.90 บาทต่อปี 
 2.3  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ได้แก่ ชั้นวางสินค้าจ านวน 109 ชั้น มีอายุการใช้งานที่ 4 ปี 
คิดค่าเสื่อมเป็น 1 บาทต่อชั้น ดังนั้น เมื่อค านวณค่าเสื่อมราคาแล้วได้เท่ากับ 109 บาท ต่อปี (109 ชัน้ 
X 1 บาท) 
 2.4  เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมคลังสินค้า ตรวจรับ ตัดจ่าย
และจัดท าเอกสาร มีจ านวน 4 คน ดังนี้ 
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  2.4.1  เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม จัดเก็บ ตรวจรับ ตัดจ่าย และ
จัดท าเอกสารเต็มเวลา โดยแต่ละคนมีรายได้ต่อเดือนคนละ 11,400 และ 10,500 บาท คิดเป็น  
2 คน x 12 เดือน x (11,400+10,500) บาท เท่ากับ 378,000 บาท 
  2.4.2  เจ้าหน้าที่จ านวน 2 คน ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม จัดเก็บ ตรวจรับตัด
จ่าย และจัดท าเอกสารซึ่งใช้เวลาในการท างานเกี่ยวกับคลังสินค้าคิดเป็น สัดส่วนในการท างาน 70% 
โดยมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 9,000 และ 8,400 บาท คือ 70% x 12 เดือน x (9,000+8,400) บาท 
เท่ากับ 146,160 บาท  
  ดังนั้น คิดเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน 262,800 + 146,160 เท่ากับ 
408,960 บาท 
 
ตาราง 5  แสดงต้นทุนในการจัดเก็บรักษาต่อปี (Holding Cost) 
 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าไฟฟ้า 53,927.41 

ต้นทุนพื้นท่ีในการจัดเก็บ 28,152.90 

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 109 
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 408,960 

รวม 491,149.31 

 
   ตัวก าหนดต้นทุนในการเก็บรักษา คือ มูลค่าคงคลังเฉลี่ยต่อปี ซึ่งต้องน ามูลค่าคง
คลังเฉลี่ยต่อปีนี้มาหาค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อเดือน โดยค านวณจากค่าเฉลี่ยมูลค่าการเก็บสินค้า
คงคลังแต่ละเดือน ในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 
2561) มูลค่าคงคลังเท่ากับ 7,391,346.96 บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละของมูลค่าคงคลังเฉลี่ยต่อปี 
ดังนั้นอัตราส่วนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเฉลี่ยต่อปีจึงเท่ากับอัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษากับมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ยทั้งปี คือ 491,149.31/7,391,346.96 เท่ากับ 0.06645 ต่อปี 
หรือ 0.0055 ต่อเดือน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 7 ของมูลค่า
สินค้าคงคลังเฉลี่ยต่อปีหรือร้อยละ 0.55 ของมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ยต่อเดือน 
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 3. ช่วงเวลาน า (Lead time) 
  ในการสั่งซื้อสินค้ากรณีศึกษานี้ เริ่มจากการที่พนักงานดูอัตราการใช้สินค้า และ 
จดบันทึกการสั่งซื้อสินค้าและรวบรวมรายการสินค้า จากนั้นจึงท าหนังสือขออนุมัติการสั่งซื้อจาก
ผู้บริหาร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จึงติดต่อไปที่ตัวแทนบริษัทหรือโทรสารไปที่บริษัทเพ่ือท า
การสั่งซื้อดังนั้นช่วงเวลาน าในการสั่งซื้อสินค้ามี 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาจัดท าเอกสารจนถึงสั่งซื้อสินค้าใช้
เวลาครึ่งวันคิดเป็น 0.5 และช่วงเวลาน าส าหรับบริษัทผู้ส่งมอบสินค้าจนถึงสินค้ามาส่งถึงร้านใช้เวลา 
1 วัน ซึ่งรวมช่วงเวลาน าส าหรับกรณีศึกษานี้ 1.5 วัน 
 
ตาราง 6  แสดงช่วงเวลาน า (Lead time) ของการสั่งสินค้าในกลุ่ม A B และ C 
 

หมวดสินค้า ช่วงเวลาจัดท า
เอกสารจนถึง
สั่งซ้ือสินค้า 

ช่วงเวลาน าส าหรับบริษัทผู้ส่ง
มอบสินค้าจนถึงสินค้ามาส่ง 

รวมเวลา
น าทั้งสิ้น 

(วัน) 

กลุ่ม
สินค้า 

น้ ามันจารบีน้ ายา 0.5 1 1.5 A 

HINO 0.5 1 1.5 A 

UD TRUCK 0.5 1 1.5 A 
TX,เลียว,จิ๊ป,

แลนด์,อินเตอร์ 
0.5 1 1.5 A 

JCM FV FXZ 
R/K จิ๊กก้า SBR 

DECA 
0.5 1 1.5 B 

กระจกรถบรรทุก 0.5 1 1.5 B 

FUSO 0.5 1 1.5 B 
ลูกปืน 0.5 1 1.5 C 

พ่วง, เทรลเลอร์ 0.5 1 1.5 C 
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ค านวณเพื่อหาค่าการลดต้นทุนสินค้าคงคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก 
 1.  ปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) 
  เมื่อค านวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังได้แล้ว จึงสามารถน า
ค่าที่ได้เหล่านั้นมาใช้ในการค านวณต่อ เพ่ือหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด สามารถค านวณได้จาก
สูตรการค านวณหาค่า EOQ ในบทที่ 3 หน้า 47 ได้ดังนี้ 
 

𝐸𝑂𝑄 = √
2𝐶𝑜𝐷

𝐶𝐶
 

 
 โดยที่ EOQ  =  ขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด (Q*) 
   D  =  อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปี (หน่วย) 
   Co  =  ต้นทุนการสั่งซื้อ (บาท) 
   Cc  =  ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี (บาท) 
 
 ตัวอย่างการค านวณของหมวดสินค้า ลูกปืน เดือน มกราคม ปี 2561 หากต้องการ
ค านวณหาค่า EOQ ของแต่ละเดือน สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 

การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด(EOQ) ค านวณได้จากสูตร√
2𝐶𝑜𝐷

𝐶𝐶
 (√

2(158)(179.66)

(0.0055 ∗621.12)
) 

 
 โดยความต้องการสินค้าต่อเดือน เท่ากับ D (158 ชิ้น) ต้นทุนการสั่งซื้อ เท่ากับ Co (179.66 
บาท) และต้นทุนการเก็บรักษา เท่ากับ Cc หรือผลคูณของค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อเดือนกับราคา
สินค้าต่อหน่วย (0.0055 ต่อเดือน x 621.12 บาท) ดังนั้นปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ของ
หมวดสินค้า ลูกปืน ของแต่ละเดือน เท่ากับ 128.91 ชิ้นต่อครั้ง 
 
 
 
 
 
 



 63 

ตาราง 7 แสดงการหาปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (EOQ) ของสินค้าคงคลังสินค้าอะไหล่
รถบรรทุก 

 

เดือน 
ปริมาณ 

การใช้ต่อปี 
ต้นทุนในการ

สั่งซ้ือ 
ต้นทุนในการ 

เก็บรักษา 
ราคา EOQ 

มกราคม 158 179.66 0.0055 621.12 128.91 

กุมภาพันธ์ 136 179.66 0.0055 621.12 119.60 
มีนาคม 135 179.66 0.0055 621.12 119.16 

เมษายน 124 179.66 0.0055 621.12 114.20 

พฤษภาคม 137 179.66 0.0055 621.12 120.04 
มิถุนายน 139 179.66 0.0055 621.12 120.91 

กรกฎาคม 131 179.66 0.0055 621.12 117.38 
สิงหาคม 145 179.66 0.0055 621.12 123.50 

กันยายน 136 179.66 0.0055 621.12 119.60 

ตุลาคม 134 179.66 0.0055 621.12 118.72 
พฤศจิกายน 143 179.66 0.0055 621.12 122.64 

ธันวาคม 151 179.66 0.0055 621.12 126.03 

 
 2.  จุดสั่งซ้ือสินค้าใหม่และสินค้าคงคลังส ารอง (Reorder point and safety stock) 
  จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังที่แปรผันและรอบเวลาคงที่เป็นสภาวะที่
ท าให้เกิดของขาดมือได้เพราะว่าอัตราการใช้หรือความต้องการสินค้าคงคลังไม่สม่ าเสมอ จึงต้องมีการ
เก็บสินค้าคงคลังเผื่อขาดมือ (Cycle-Service Level) ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่มีของขาดมือโดยมีวิธีการ
ค านวณดังนี้ 
 

จุดสั่งซื้อใหม่  =   (อัตราความต้องการ x รอบเวลา) + สินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย 

          =   (d x L) + z √𝐿 ( δd ) 
 
 โดยที่  d  =  อัตราความต้องการสินค้าโดยเฉลี่ย 
  L  =  รอบเวลาคงที่ 
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  Z  =  ค่าระดับความเชื่อมั่นว่ามีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ 

  δd =  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า 
 

ระดับวงจรของการบริการ = 100% - โอกาสที่เกิดของขาดมือ 
 
 จากการศึกษาครั้งนี้ เมื่อพิจารณาที่อัตราการใช้สินค้า และช่วงเวลาน าการจัดหาสินค้า
ของร้านอะไหล่แห่งนี้พบว่า ช่วงเวลาน าคงที่แต่อัตราการใช้สินค้ามีความแปรปรวน ดังนั้นจึงต้องมี

การค านวณหาปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง (Safety stock: ss) คือ z√𝐿 ( δd ) 

 การค านวณปริมาณสินค้าคงคลังส ารองเท่ากับ Z คูณกับค่า √𝐿 ( δd ) ซึ่งค่า Z เป็น
ค่าคงที่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการขาดสต็อกที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปมักยอมรับความเสี่ยงที่น้อย โดย
ก าหนดค่า Z ให้มาก ซึ่ งค่า Z สามารถหาได้จากการใช้ตารางแจกแจงแบบปกติ ส่วนค่า  

√𝐿 ( δd ) นั้นเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในช่วงเวลาน า (L) และ คือ δd ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า 

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการใช้สินค้า (δd) ใช้วิธีการค านวณโดยหาค่า 

Moving Variance (δd
2) ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของผลรวมความต้องการใช้สินค้าจริงลบกับค่าพยากรณ์

ยกก าลังสอง มีสูตรการค านวณดังนี้ 
 

Moving Variance (δd
2) = 

(𝑋𝑡−2−𝐹𝑡−2)2+(𝑋𝑡−1−𝐹𝑡−1)2+(𝑋𝑡−𝐹𝑡)2

3
 

 
 โดย  Xt  =  ปริมาณความต้องการใช้สินค้าที่หมวดสินค้า t 

  Ft  =  ค่าพยากรณ์ท่ีหมวดสินค้า t 
 

ตาราง 8 แสดงการค านวณค่า Moving Variance และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของ

สินค้า 
 

เดือน ค่าจริง ค่าพยากรณ์ Moving Variance ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มกราคม 158 128.91 846.23 29.09 

กุมภาพันธ์ 136 119.60 268.96 16.40 
มีนาคม 135 119.16 250.91 15.84 
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เดือน ค่าจริง ค่าพยากรณ์ Moving Variance ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เมษายน 124 114.20 96.04 9.80 

พฤษภาคม 137 120.04 287.64 16.96 
มิถุนายน 139 120.91 327.25 18.09 

กรกฎาคม 131 117.38 185.50 13.62 

สิงหาคม 145 123.50 462.25 21.50 
กันยายน 136 119.60 268.96 16.40 

ตุลาคม 134 118.72 233.48 15.28 

พฤศจิกายน 143 122.64 414.53 20.36 
ธันวาคม 151 126.03 623.50 24.97 

 

 การค านวณหาค่าปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง (safety stock) เป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
สินค้าขาดสต็อกและมีสินค้าเพียงพอให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการซึ่งมีตัวอย่างการค านวณดัง  
ตาราง 9 
 สินค้าคงคลังส ารอง 

 

𝑠𝑠 = 𝑘 × 𝐷 × √𝐿 
 

 โดยที่ ss  =  ปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง  

  D =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
  L  =  ระยะเวลารอคอยสินค้าหลังจากการสั่งซื้อ (Lead time)  
  k  =  ค่ามาตรฐานจากตารางพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ 
 
 ตัวอย่างการค านวณหาสินค้าคงคลังส ารองของสินค้าคงคลังส ารองในหมวด ลูกปืน 
เดือน มกราคม 
 

ss =  k × D × √L 
 

    Safety Stock   =   1.65 x 29.09 x √1.5 
 
               =   53.12 
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 ดังนั้น สินค้าคงคลังส ารองของสินค้าคงคลังส ารองในสินค้า ลูกปืน เดือน มกราคม 
เท่ากับ 53.12 ชิ้น 
 
ตาราง 9 แสดงปริมาณสินค้าคงคลังส ารองที่ค่าระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

เดือน ค่าระดับความเชื่อม่ัน (Z) ที่ 95% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Safety 
stock 

มกราคม 1.65 29.09 53.12 

กุมภาพันธ์ 1.65 16.40 28.47 
มีนาคม 1.65 15.84 26.81 

เมษายน 1.65 9.80 16.38 
พฤษภาคม 1.65 16.96 28.16 

มิถุนายน 1.65 18.09 29.94 

กรกฎาคม 1.65 13.62 22.51 
สิงหาคม 1.65 21.50 35.50 

กันยายน 1.65 16.40 27.07 

ตุลาคม 1.65 15.28 25.22 
พฤศจิกายน 1.65 20.36 33.60 

ธันวาคม 1.65 24.97 41.20 
 

 ตัวอย่างการค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-order Point) ของสินค้าคงคลังในหมวด
ลูกปืน 
 

 จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP)  =  (𝑑 × 𝐿) + 𝑍√𝐿(𝑑) 
 

 =  (
158

30
x1.5)+(1.65)( √1.5)( 29.09) 

 
 =  5.96+(1.65)( 1.732 )( 53.12) 
 
 =  60.14 ชิ้น 
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 ฉะนั้น จุดที่ต้องสั่งซื้อคือ เมื่อสินค้าในสินค้า ลูกปืน เดือน มกราคม 2561 เหลืออย่าง
น้อยเท่ากับ 60.14 ชิ้นหมายความว่า เมื่อปริมาณสินค้าคงคลังลดลงเหลือจ านวน 60.14 ชิ้น  
ต้องท าการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังโดยสั่งเท่ากับปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order 
Quantity) คือ เท่ากับ 128.91 ชิ้น ซึ่งแสดงการค านวณไว้ในหัวข้อการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
ของสินค้าคงคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกและต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง (Safety Stock) 
เท่ากับ 53.12 ชิ้น เพ่ือป้องกันสินค้าขาดสต็อก 
 
ตาราง 10 แสดงการค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-order Point) ของสินค้าคงคลัง 
 

เดือน ค่าพยากรณ์ ความต้องการ สินค้าคงคลังส ารอง จุดสั่งซ้ือ (ROP) 
มกราคม 128.91 7.90 53.12 66.69 

กุมภาพันธ์ 119.60 6.80 28.47 39.94 

มีนาคม 119.16 6.75 26.81 38.76 
เมษายน 114.20 6.20 16.38 26.00 

พฤษภาคม 120.04 6.85 28.16 41.12 
มิถุนายน 120.91 6.95 29.94 43.51 

กรกฎาคม 117.38 6.55 22.51 34.07 

สิงหาคม 123.50 7.25 35.50 50.70 
กันยายน 119.60 6.80 27.07 39.94 

ตุลาคม 118.72 6.70 25.22 37.58 

พฤศจิกายน 122.64 7.15 33.60 48.29 
ธันวาคม 126.03 7.55 41.20 58.01 

 
เปรียบเทียบต้นทุนการบริหารคลังสินค้าระหว่างวิธีด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการสั่งซื้อแบบ
ประหยัด 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารสินค้าในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีค านวณหา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง และปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ยของวิธีการด าเนินการในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับวิธีการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ) ดังนี้ 
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 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการคงคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก  ในช่วงปีงบประมาณ 
2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) ระหว่างวิธีการด าเนินการในปัจจุบัน
กับวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) สามารถสรุปผลได้ดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการคงคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกในปีงบประมาณ 

2561 ระหว่างวิธีการด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการสั่งซ้ือที่ประหยัด 
 

หมวดสินค้า 
ต้นทุนการสั่งซ้ือ  

(บาท) 
ต้นทุนการเก็บรักษา

(บาท) 
ต้นทุนรวม  

(บาท) 

วิธีปัจจุบัน วิธี EOQ วิธีปัจจุบัน วิธี EOQ วิธีปัจจุบัน วิธี EOQ 
น้ ามัน, 

จารบี, น้ ายา 
10,406.00 7,246.29 14.47 2.66 10,420.47 7,248.95 

HINO 5,396.50 3,757.89 7.50 1.38 5,404.00 3,759.27 

UD TRUCK 2,365.00 1,646.88 3.29 0.61 2,368.29 1,647.49 

TX, เลียว, 
จิ๊ป, แลนด์, 
อินเตอร์ 

33,131.50 23,071.34 46.08 8.48 33,177.58 23,079.82 

JCM FV 
FXZ R/K 
จิ๊กก้า SBR 

DECA 

52,202.00 36,351.21 72.60 13.35 52,274.60 36,364.56 

กระจก
รถบรรทุก 

11,201.50 7,800.24 15.58 2.87 11,217.08 7,803.11 

FUSO 1,978.00 1,377.39 2.75 0.51 1,980.75 1,377.90 

ลูกปืน 35,883.50 24,987.71 49.90 9.18 35,933.40 24,996.89 

พ่วง,  
เทรลเลอร์ 

40,785.50 28,401.25 56.72 10.43 40,842.22 28,411.68 

รวม 
193,349.50 134,640.20 268.89 49.46 193,618.3

9 
134,689.67 
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 จากการน าข้อมูลการใช้สินค้าทั้งหมดในช่วงปีงบประมาณ  2561 มาวิเคราะห์ด้วยระบบ 
ABC analysis แล้วน าสินค้าจ านวน 9 หมวดที่มีมูลค่าการใช้สูงมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
ต้นทุนการจัดการคลังสินค้าระหว่างวิธีการด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด  (EOQ) 
จากเดิมร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร มีลักษณะการด าเนินงานในอดีตของร้าน เดิมทาง
ร้านใช้กระบวนการนับสินค้าทีละชิ้นและท าการจดบันทึกลงในสมุดบัญชีสินค้าของแต่ละหมวด ส่งผล
ให้จ านวนสินค้าคลาดเคลื่อนและไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ถ้าอยากทราบจ านวนสินค้าที่แท้จริงต้อง
ไปเช็คสินค้าที่ชั้นวางสินค้าหมวดนั้นและมีการสั่งสินค้าเพ่ือมาสต็อกเพ่ือรอการขายให้ลูกค้า สินค้าที่
น ามาสต็อกนั้นต้องมีหลากลายและครบต่อความต้องการ ส่งผลให้ร้านอะไหล่แห่งนี้เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชรในด้านของอะไหล่รถบรรทุกในเรื่องของการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า แต่ส่งผลเสียให้ทางร้านมีจ านวนสินค้ามากเกินความต้องการของลูกค้า เพราะการ
ที่สต็อกสินค้าต้องประมาณการสั่งซื้อเองไม่มีการค านวณ ไม่สามารถคาดเดาว่า การที่ลูกค้าต้องการ
อะไหล่ชิ้นไหน และต้องสต็อกปริมาณเท่าไหร่ถึงเพียงพอขายในช่วงเวลานั้น หากสั่งสินค้ามามากเกิน
ต่อความต้องการของลูกค้า จึงส่งผลให้ทางร้านต้องมีสินค้าค้างสต็อกนานเกินไปท าให้ร้านต้องขาดทุน
จากการน าข้อมูลปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) ของ
ร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรมาวิเคราะห์ด้วยระบบ ABC analysis แล้วน าสินค้าจ านวน 
9 หมวดที่มีมูลค่าการใช้สูงมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการคลังสินค้าระหว่างวิธีการ
ด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) พบว่า การใช้วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) 
ในการบริหารคลังส าหรับสินค้าทั้ง 9 หมวด ท าให้ต้นทุนรวมในการจัดการสินค้าคงคลังลดลงจากการ
ใช้วิธีการด าเนินการในปัจจุบันเท่ากับ 193,618.39 บาทเป็น 134,689.67 บาท หรือลดลงเท่ากับ 
58,928.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.44 โดยเมื่อแยกพิจารณาออกเป็นต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าและ
ต้นทุนในการเก็บรักษาพบว่า การใช้วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ในการบริหารคลัง ท าให้ต้นทุน
การสั่งซื้อสินค้าใน 9 หมวด ซึ่งมีทั้งสิ้น 8993 รายการลดลงจาก 193,349.50 บาทเป็น 134,640.20 
หรือลดลงเท่ากับ 58,709.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.36 ของต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการ
ด าเนินการในปัจจุบัน และการใช้วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ท าให้ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าใน 
9 หมวด ลดลงจาก 268.89 บาท เป็น 49.46 บาท หรือเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 219.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 
81.61 ของต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการด าเนินการในปัจจุบัน แต่ เมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละ
หมวด 9 พบว่า มีสินค้าทั้งหมด 8993 รายการ ที่วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ช่วยลดต้นทุนรวมใน
การการจัดการสินค้าคงคลังได้ และสามารถน าไปปะยุกต์ใช้กับการจัดการซัพพลายเชน (Supply 
Chain Management) เป็นการรวบรวมการวางแผน และการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดหา การจัดซื้อ การแปรสภาพ และกิจกรรมการจัดการทั้งหมด ที่ส าคัญการจัดการ
โซ่อุปทานยังรวมถึงการประสานงาน และการทางานร่วมกันกับหุ้นส่วนต่างๆ ในโซ่อุปทานซึ่งจะเป็นผู้
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จัดส่งวัตถุดิบ ตัวกลาง ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และลูกค้า แก่นส าคัญคือการจัดการโซ่
อุปทานจะบูรณาการ ทั้งการจัดการอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งรวมถึงทั้งภายในและภายนอกบริษัท จึงจะ
ส่งผลให้ธุรกิจให้ความส าคัญกับการลดต้นทุนในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ จึงมี
ความพยายามในการลดต้นทุนในแต่ละองค์กรแต่การลดต้นทุนเฉพาะธุรกิจขององค์กรเองอาจไม่ส่งผล
ให้เกิดความได้เปรียบทางการค้า และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบในการผลิตผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลกระทบ องค์กร อ่ืนในระบบ ดังนั้น 
การสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนจึงจ าเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างคู่ค้าภายในห่วงโซ่
อุปทาน เป็นแนวทางในการบริหารระบบการท างาน โดยกล่าวถึง การท างานร่วมกันที่ท าให้โซ่อุปทาน
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ และสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยลด
ต้นทุนของโซ่อุปทานจากการท างานจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงการควบคุมสินค้าคงคลังอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น และ 
รวดเร็ว ขณะที่ต้นทุนลดต่ าลงอยู่ที่ความสามารถในการบูรณาการของกระบวนการหลักทางธุรกิจทั้ง
ภายในและภายนอกให้สามารถร่วมกันวางแผนและดาเนินธุรกิจเป็นหนึ่งเดียวโดยให้ความส าคัญกับ
ผลประโยชน์โดยรวมของทั้งโซ่อุปทานมากกว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ ความร่วมมือกันเป็น
หนึ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การบูรณาการกระบวนการภายในของบริษัท รวมถึง
การบูรณาการกระบวนการของลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ส าคัญเข้ากับ
กระบวนการภายในของบริษัท และการบูรณาการเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เพ่ือให้การ
แลกเปลี่ยนและประสานข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และการบูรณาการวางแผนรวมกันทั้งภายในและภายนอก เป็นการรวมมือกันของทุกๆ องค์กรในโซ่
อุปทาน จึงส่งผลต่อต้นทุนรวมที่ลดลง และท้ายสุดจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากผลการศึกษาท้ังหมดสามารถน าไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางในการ
ด าเนินการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกได้ต่อไป 
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บทสรุป 
  
 การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการ
บริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก:กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร  ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลจากร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้ 
 1.  สรุปผลการศึกษา 
 2.  อภิปรายผล 
 3.  ข้อวินิจฉัย 
 4.  ข้อเสนอแนะ 
 5. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการ
บริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก: กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่ง
หนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร และหาแนวทางในการลดต้นทุนการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่ง
หนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร และเพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่แห่ง
หนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร โดยน าข้อมูลรูปแบบการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกของร้าน
อะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 
31 ธันวาคม 2561) มาวิเคราะห์ด้วยระบบ ABC analysis จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการศึกษาโดย
มุ่งพิจารณาเฉพาะรายการหมวดสินค้า ลูกปืน แล้วพยากรณ์ความต้องการจ านวนสินค้า ค านวณ
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ และประเมินประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. จากการน าข้อมูลการใช้สินค้าทั้งหมดของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
ในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) มาวิเคราะห์ด้วย
ระบบ ABC analysis ดังนั้น เมื่อน าทั้งวิธี ABC Analysis มาใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่มสินค้าเพ่ือให้ได้
คลั งสินค้าที่ มีประสิทธิภาพพบว่า  สินค้าคงคลั งประเภท A เป็นสินค้าที่ มีปริมาณที่น้อย  
ไม่เกิน 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 70% ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด จ านวน
2386 คิดเป็นร้อยละ 38.96 มูลค่าของสินค้า 2,880,366.80 บาท รองลงมาสินค้าคงคลังประเภท B 
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เป็นสินค้าที่มีปริมาณประมาณ 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 80% ของราคาสินค้า
คงคลังทั้งหมด จ านวน 3041 คิดเป็นร้อยละ 36.59 มูลค่าของสินค้า 2,704,300.64 บาท และสินค้า
คงคลังประเภท C มักมีปริมาณกว่า 80 % ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าไม่ถึง 10 % ของราคา
สินค้าคงคลังทั้งหมดจ านวน 3566 คิดเป็นร้อยละ 24.45 มูลค่าของสินค้า 1,806,679.52 บาท 
 2. จากการน าข้อมูลการใช้สินค้าทั้งหมดในช่วงปีงบประมาณ  2561 (ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) มาวิเคราะห์ด้วยระบบ ABC analysis ดังนั้น เมื่อน าทั้งวิธี 
ABC Analysis มาใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่มสินค้าเพ่ือให้ได้คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพพบว่า สินค้าคง
คลังประเภท A เป็นสินค้าที่มีปริมาณที่น้อย ไม่เกิน 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 
70% ของราคาสินค้าคงคลังทั้ งหมด  จ านวน 2386 คิดเป็นร้อยละ  38.96 มูลค่าของสินค้า 
2,880,366.80 บาทประกอบไปด้วยหมวดสินค้า น้ ามัน,จารบี,น้ ายา HINO UD TRUCK TX,เลียว,จิ๊ป, 
แลนด์,อินเตอร์ รองลงมาสินค้าคงคลังประเภท B เป็นสินค้าที่มีปริมาณประมาณ 10% ของสินค้าคง
ค ลั ง ทั้ ง ห ม ด  แ ต่ มี มู ล ค่ า ก ว่ า  80% ข อ ง ร า ค า สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ทั้ ง ห ม ด  จ า น ว น  3041  
คิดเป็นร้อยละ 36.59 มูลค่าของสินค้า 2,704,300.64 บาท ประกอบไปด้วยหมวดสินค้า JCM FV 
FXZ R/K จิ๊กก้า SBR DECA กระจกรถบรรทุก FUSO และสินค้าคงคลังประเภท C มักมีปริมาณกว่า 
80 % ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าไม่ถึง 10 % ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมดจ านวน 3566 
คิดเป็นร้อยละ 24.45 มูลค่าของสินค้า 1,806,679.52 บาท ประกอบไปด้วยหมวดสินค้า ลูกปืน พ่วง, 
เทรลเลอร์ 
 3. การค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity)  
เป็นตัวที่บ่งบอกว่าควรสั่งซื้อสินค้าปริมาณเท่าใดในแต่ละครั้ง ซึ่งต้องค านึงถึงค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ 
2 ตัว ได้แก่ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
 4. การค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-Order Point) ในการศึกษานี้ ได้มีการก าหนด
ช่วงเวลาน า (Lead time) ที่ 1.5 วัน และก าหนดให้มีระดับบริการที่ร้อยละ 95 
 5. การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าของการศึกษานี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ต้นทุนในการบริหารจัดการคงคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกสินค้าลูกปืนในปีงบประมาณ 2561 ระหว่าง
วิธีการด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด ซึ่งได้แก่ ต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุนในการเก็บ
รักษา เปรียบเทียบกันระหว่างวิธีการด าเนินงานในปัจจุบันกับการใช้วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: 
Economic Order Quantity) ซึ่งพบว่า จากการน าข้อมูลปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) ของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรมาวิเคราะห์ด้วย
ระบบ ABC analysis แล้วน าสินค้าจ านวน 9 หมวดที่มีมูลค่าการใช้สูงมาวิ เคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบต้นทุนการจัดการคลังสินค้าระหว่างวิธีการด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการสั่งซื้อที่
ประหยัด (EOQ) พบว่า การใช้วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ในการบริหารคลังส าหรับสินค้าทั้ง 9 
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หมวด ท าให้ต้นทุนรวมในการจัดการสินค้าคงคลังลดลงจากการใช้วิธีการด าเนินการในปัจจุบันเท่ากับ 
193,618.39 บาทเป็น 134,689.67 บาท หรือลดลงเท่ากับ 58,928.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.44 
โดยเมื่อแยกพิจารณาออกเป็นต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าและต้นทุนในการเก็บรักษาพบว่า การใช้วิธีการ
สั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ในการบริหารคลัง ท าให้ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าใน 9 หมวด ซึ่งมีทั้งสิ้น 8993 
รายการลดลงจาก 193,349.50 บาทเป็น 134,640.20 หรือลดลงเท่ากับ 58,709.30 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.36 ของต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการด าเนินการในปัจจุบัน และการใช้วิธีการสั่งซื้อที่
ประหยัด (EOQ) ท าให้ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าใน 9 หมวด ลดลงจาก 268.89 บาท เป็น 49.46 
บาท หรือเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 219.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.61 ของต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการ
ด าเนินการในปัจจุบัน แต่ เมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละหมวด 9 พบว่า มีสินค้าทั้งหมด 8,993 รายการ 
ที่วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ช่วยลดต้นทุนรวมในการการจัดการสินค้าคงคลังได้ ซึ่งจากผล
การศึกษาทั้งหมดสามารถน าไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางในการด าเนินการบริหาร
คลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกได้ต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการ
บริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุก:กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ได้มีการ
อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งรายการสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยระบบ ABC analysis  
ซึ่ง ABC analysis สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามมูลค่าการใช้ต่อปี คือ A (สินค้าที่มีปริมาณที่น้อย 
มักไม่เกิน 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 70% ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด) B 
(สินค้าที่มีปริมาณประมาณ 10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่ากว่า 80% ของราคาสินค้าคง
คลังทั้งหมด) C (สินค้าท่ีปริมาณกว่า 80 % ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าไม่ถึง 10 % ของราคา
สินค้าคงคลังทั้งหมด) 
 หลังจากที่ได้แบ่งกลุ่มสินค้าโดยการวิเคราะห์ด้วยระบบ ABC analysis แล้ว จึงนาข้อมูลที่
ได้มาทาการศึกษาโดยมุ่งพิจารณาเฉพาะรายการหมวดสินค้า ลูกปืน จากนั้นจึงทาการพยากรณ์
ปริมาณการใช้สินค้า โดยรูปแบบการพยากรณ์ที่ใช้นั้น ส าหรับข้อมูลที่น ามาใช้ในการพยากรณ์คือ 
ข้อมูลรายเดือนของปริมาณการใช้สินค้าในอดีต คือ ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 
ธันวาคม 2561 จ านวน 12 เดือน เพ่ือให้ได้ค่าพยากรณ์ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้
สินค้าท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 
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 ขั้นต่อไปหลังจากที่ได้ปริมาณการใช้สินค้าจากการพยากรณ์แล้ว คือการหาปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) และจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-Order Point) 
ซึ่งต้องอาศัยค่าพารามิเตอร์ 3 ค่า ได้แก่ ต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุนในการเก็บรักษา และเวลาน า
(Lead time) โดยในการศึกษานี้มีต้นทุนในการสั่งซื้อ 3 ส่วน คือ ค่าเอกสารการสั่งซื้อ ค่าถ่ายส าเนา 
การตรวจรับ ค่าโทรศัพท์ และโทรสาร เงินเดือนพนักงาน ส่วนต้นทุนในการจัดเก็บรักษา  4 ส่วน คือ 
ค่าไฟฟ้า ต้นทุนพ้ืนที่ในการจัดเก็บ ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ และพารามิเตอร์ 
ตัวสุดท้าย คือ เวลาน า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลาจัดท าเอกสารจนถึงสั่งซื้อสินค้าใช้เวลา 
ครึ่งวันหรือเท่ากับ 0.5 และช่วงเวลาน าส าหรับบริษัทผู้ส่งมอบสินค้าจนถึงสินค้ามาส่งถึงร้านใช้เวลา 
1 วัน ซึ่งรวมช่วงเวลาน าส าหรับกรณีศึกษานี้ 1.5 วัน ในส่วนของเวลาน านั้นมีผลอย่างยิ่งต่อปริมาณ
สินค้าคงคลังส ารอง เนื่องจากหากเวลาน าน้อย ก็ท าให้ต้นทุนในการเก็บรักษาน้อยตามไปด้วย 
 เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการหาปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) และจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-Order Point) 
ซึ่งได้แสดงตัวอย่างการค านวณไว้ในบทที่ 4 แล้ว 
 การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) ท าให้ทราบว่า
ต้องในการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณเท่าใดจึงท าให้ต้นทุนในการสั่งซื้อ และต้นทุนในการเก็บรักษาต่ าที่สุด 
ซึ่งนอกจากนี้แล้วเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งขึ้นจึงได้มีการก าหนดปริมาณคงคลัง
สารอง (Safety Stock) ของสินค้าในแต่ละรายการ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาสินค้าขาดสต็อกที่
เกิดขึ้นได้จากอัตราความต้องการและช่วงเวลานาที่ไม่แน่นอน โดยหากมีปริมาณคงคลังสารองที่มาก
เกินไป ถึงแม้ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสินค้าขาดสต็อกน้อยลง แต่ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ
ต้นทุนในการเก็บรักษาที่มากข้ึน ในทางกลับกันหากมีปริมาณคงคลังส ารองที่น้อยเกินไปก็มีความเสี่ยง
ในการเกิดปัญหาสินค้าขาดสต็อกได้มากข้ึน ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปริมาณความต้องการใน
การใช้สินค้าของผู้บริโภคที่มารับบริการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นความเหมาะสมของปริมาณคงคลังสาร
องจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งเพื่อการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ส าหรับการหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-Order Point) เนื่องจากในการศึกษานี้มีอัตราความ
ต้องการของสินค้าคงคลังนั้นมีความไม่แน่นอน ดังนั้นจึงต้องมีการน าเอาปริมาณคงคลังสารอง 
(Safety Stock) มาใช้ในการค านวณด้วย เพ่ือให้ทราบว่า เมื่อใดจึงถึงเวลาในการสั่งสินค้ารายการ
นั้นๆ เข้ามาในคลัง โดยไม่เกิดปัญหาสินค้าขาดสต็อกอีก 
 การเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการคลังสินค้าระหว่างวิธีการด าเนินการในปัจจุบันกับวิธีการ
สั่งซื้อท่ีประหยัด(EOQ) พบว่าการใช้วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด(EOQ) ในการบริหารคลังส าหรับสินค้าทั้ง 
9 หมวด ท าให้ต้นทุนรวมในการจัดการสินค้าคงคลังลดลงจากการใช้วิธีการด าเนินการในปัจจุบัน
เท่ากับ 58,928.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.44 
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 โดยเมื่อแยกพิจารณาออกเป็นต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าและต้นทุนในการเก็บรักษา พบว่า การ
ใช้วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ในการบริหารคลัง ท าให้ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าใน 9 หมวด  
ซึ่งมีท้ังสิ้น 8,993 รายการลดลงจาก 193,349.50 บาทเป็น 134,640.20 หรือลดลงเท่ากับ 58,709.30 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.36 ของต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการด าเนินการในปัจจุบัน และการใช้
วิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ท าให้ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าใน 9 หมวด ลดลงจาก 268.89 
บาท เป็น 49.46 บาท หรือเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 219.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.61 ของต้นทุนการสั่งซื้อ
สินค้าด้วยวิธีการด า เนินการในปัจจุบัน แต่  เมื่ อ พิจารณาแยกเป็ นแต่ละหมวด 9 พบว่า  
มีสินค้าทั้ งหมด 8993 รายการ ที่วิธีการสั่ งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ช่วยลดต้นทุนรวมในการ 
การจัดการสินค้าคงคลังได้จริงและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าอะไหล่
รถบรรทุก 
 
ข้อวินิจฉัย 
 1. การน าหลักการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order 
Quantity) ร่วมกับการค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-Order Point) มาใช้นั้น สามารถน ามาใช้ได้
กับรายการสินค้าทุกรายการของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด 
(EOQ) ช่วยลดต้นทุนรวมในการการจัดการสินค้าคงคลังได้ ซึ่งจากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางในการด าเนินการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกได้
ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจที่คล้ายคลึงสามารถน าข้อมูลที่ศึกษามาปรับ
ใช้ส าหรับการตัดสินใจและพัฒนาศักยภาพการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ พิทักษาลี (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการลดต้นทุนคลังสินค้า
อะไหล่ลูกปืน ของโรงงานผลิตไม้อัด MDF จากผลการศึกษา พบว่าการน าทฤษฎี ABC Analysis 
สามารถน ามาใช้แยกกลุ่มอะไหล่ลูกปืนที่มีมูลค่าสูงและมีความส าคัญกับเครื่องจักรได้ และสามารถลด
ต้นทุนคลังสินค้ากลุ่มลูกปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนจากเดิม 5,688,825.00 บาท และหลังปรับ 
Min-Max เท่ากับ 3,654,355.00 บาท ต้นทุนลดลง 2,034,470.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 35 
 2. การด าเนินงานในการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรใน
การสั่งสินค้าแต่ละครั้ง หากจัดซื้อด้วยการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic 
Order Quantity) แล้วค านวณตามจ านวนจริงก็ได้ข้อมูลที่แน่นอนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพ่ือการ
บริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ปริมาณความต้องการจ านวนสินค้าบางรายการของการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะความ
ต้องการที่ไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รถบรรทุกห้องเครื่องมีปัญหาโดยไม่ทราบสาเหตุ
ต้องตรวจสอบก่อนถึงมาการสั่งสินค้าได้ เป็นต้น ดังนั้นหากนาเอาการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่
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ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) ไปใช้ ต้องวิเคราะห์ถึงประเภทของคลังสินค้าอะไหล่
รถบรรทุกและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการจ านวนสินค้าเบื้องต้นก่อนน าไปใช้ 
 4. ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการร่วมด้วย เนื่องจาก 
หากน าการค านวณปริมาณการสั่ งซื้อที่ประหยัด ( EOQ: Economic Order Quantity) และ 
การค านวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP: Re-Order Point) มาประยุกต์ใช้ด้วยรายการสินค้าของร้าน
อะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีอยู่เป็นจานวนมาก และสินค้าแต่ละรายการมีปัจจัยที่
หลากหลายซึ่งส่งผลต่อปริมาณความต้องการใช้สินค้า ดังนั้น หากไม่มีระบบที่ทันสมัย และเสถียรมา
ใช้ในการด าเนินการ ก็สามารถท าให้เกิดความผิดพลาดให้การค านวณ น าไปสู่การสต็อกคลังสินค้า
อะไหล่รถบรรทุกที่ผิดพลาด คือมากหรือน้อยเกินไป จนมีผลกระทบไปถึงตัวผู้บริโภคได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร จากเดิมร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัด
ก าแพงเพชร มีลักษณะการด าเนินงานในอดีตของร้าน เดิมทางร้านใช้กระบวนการนับสินค้าทีละชิ้น
และท าการจดบันทึกลงในสมุดบัญชีสินค้าของแต่ละหมวด ส่งผลให้จ านวนสินค้าคลาดเคลื่อนและ 
ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ถ้าอยากทราบจ านวนสินค้าที่แท้จริงต้องไปเช็คสินค้าที่ชั้นวางสินค้าหมวด
นั้นและมีการสั่งสินค้าเพ่ือมาสต็อกเพ่ือรอการขายให้ลูกค้า สินค้าที่น ามาสต็อกนั้นต้องมีหลากลาย
และครบต่อความต้องการ ส่งผลให้ร้านอะไหล่แห่งนี้เป็นที่ยอมรับจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ก าแพงเพชรในด้านของอะไหล่รถบรรทุกในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ส่งผล
เสียให้ทางร้านมีจ านวนสินค้ามากเกินความต้องการของลูกค้า เพราะการที่สต็อกสินค้าต้องประมาณ
การสั่งซื้อเองไม่มีการค านวณ ไม่สามารถคาดเดาว่า การที่ลูกค้าต้องการอะไหล่ชิ้นไหน และต้องสต็อก
ปริมาณเท่าไหร่ถึงเพียงพอขายในช่วงเวลานั้น หากสั่งสินค้ามามากเกินต่อความต้องการของลูกค้า  
จึงส่งผลให้ทางร้านต้องมีสินค้าค้างสต็อกนานเกินไปท าให้ร้านต้องขาดทุน ควรเปลี่ยนมาใช้การ
ค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Economic Order Quantity) แล้วค านวณตาม
จ านวนจริงก็ได้ข้อมูลที่แน่นอนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพ่ือการบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) นั้น เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้กับระบบ
การบริหารคลังสินค้าอะไหล่รถบรรทุกเป็นอย่างยิ่งซึ่งท าให้ทราบถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และแนวทางในการลดต้นทุนของการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าของร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร 
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 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และการลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าอะไหล่
รถบรรทุก: กรณีศึกษาร้านอะไหล่แห่งหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ิมขีดความสามารถและลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคลังสินค้า เมื่อผู้บริหารกิจการต้องการตัดสินใจเลือกระดับจ านวนเงิน
ลงทุนที่ยอมรับได้ ก็สามารถประมาณการได้ ถึงจ านวนของสินค้าในการสั่งซื้อที่ เกิดขึ้นและ
ประสิทธิภาพการบริหารของคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามระดับเงินลงทุน
และเพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในประเทศไทยได้อีกด้วย 
 4. สามารถน าไปปะยุกต์ใช้กับการจัดการซัพพลายเชน เป็นการรวบรวมการวางแผน และ 
การจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดหา การจัดซื้อ การแปรสภาพ และ
กิจกรรมการจัดการทั้งหมด ที่ส าคัญการจัดการโซ่อุปทานยังรวมถึงการประสานงาน และการทางาน
ร่วมกันกับหุ้นส่วนต่างๆ ในโซ่อุปทานซึ่งจะเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ ตัวกลาง ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์และลูกค้า แก่นส าคัญคือการจัดการโซ่อุปทานจะบูรณาการ ทั้งการจัดการอุปสงค์และ
อุปทาน ซึ่งรวมถึงทั้งภายในและภายนอกบริษัท จึงจะส่งผลให้ธุรกิจให้ความส าคัญกับการลดต้นทุนใน
การด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ จึงมีความพยายามในการลดต้นทุนในแต่ละองค์กรแต่
การลดต้นทุนเฉพาะธุรกิจขององค์กรเองอาจไม่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการค้า และไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลกระทบ องค์กรอ่ืนในระบบ ดังนั้น การสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนจึง
จ าเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างคู่ค้าภายในห่วงโซ่อุปทาน เป็นแนวทางในการบริหารระบบ
การท างาน โดยกล่าวถึง การท างานร่วมกันที่ท าให้โซ่อุปทานประสบความส าเร็จในการด า เนินการ 
และสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนของโซ่อุปทานจากการท างาน
จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น และ รวดเร็ว ขณะที่ต้นทุนลดต่ าลงอยู่ที่
ความสามารถในการบูรณาการของกระบวนการหลักทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกให้สามารถ
ร่วมกันวางแผนและด าเนินธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว โดยให้ความส าคัญกับผลประโยชน์โดยรวมของทั้งโซ่
อุปทานมากกว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ ความร่วมมือกันเป็นหนึ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น การบูรณาการกระบวนการภายในของบริษัท รวมถึงการบูรณาการกระบวนการของ
ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ส าคัญเข้ากับกระบวนการภายในของบริษัท และ
การบูรณาการเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนและประสานข้อมูลข่าวสาร
ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และการบูรณาการวางแผนรวมกันทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นการร่วมมือกันของทุกๆ องค์กรในโซ่อุปทาน จึงส่งผลต่อต้นทุนรวมที่ลดลง 
และท้ายสุดจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากผลการศึกษาทั้งหมด
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สามารถน าไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางในการด าเนินการบริหารคลังสินค้าอะไหล่
รถบรรทุกได้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรข้อมูลย้อนหลังในช่วงปีงบประมาณ 2562 น ามาวิเคราะห์และโดยเปรียบเทียบ 
 2. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการในธุรกิจร้านอะไหล่
รถบรรทุกและธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน 
 3. ควรท าการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ที่ขยายหน้าที่การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าโดย
เปรียบเทียบค่าขนส่งของทุกบริษัท ซึ่งจะท าให้ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าไปได้อีกทาง 
 4. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการว่า มีความพึงพอใจในการใช้บริการมาก
น้อยเพียงใด 
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ภาคผนวก



รายการสินค้าตามหมวดหมู่ 
 
ตาราง ก1 แสดงรายการสินค้าตามหมวดหมู่ 
 

หมวดสินค้าที่ ประเภทของสินค้า หมายถึง 

หมวดสินค้า 1 TX,เลียว,จิ๊ป, 
แลนด์,อินเตอร์ 

อะไหล่ของรถหกล้อยี่ห้ออีซุซุ เช่น กลุ่มสินค้าระบบ
เครื่องยนต์ ปลอกสูบ ลูกสูบ ประเก็น ชารฟ์อก ชาร์ฟ
ก้าน วาว โอริ้ง ไส้กรองเครื่อง กรองอากาศ อ่ืนๆ ตัวถัง
รถบรรทุก ไฟหน้า บันได ยางขอบกระจก ใบพัดลม 
โช็ค ถุงลม วาวน้ า  

หมวดสินค้า 2 JCM FV FXZ R/K 
จิ๊กก้า SBR DECA 

อะไหล่ของรถบรรทุกยี่ห้ออีซุซุ เช่น กลุ่มสินค้าระบบ
เครื่องยนต์ ปลอกสูบ ลูกสูบ ประเก็น ชารฟ์อก ชาร์ฟ
ก้าน วาว โอริ้ง ไส้กรองเครื่อง กรองอากาศ อ่ืนๆ ตัวถัง
รถบรรทุก ไฟหน้า บันได ยางขอบกระจก ใบพัดลม 
โช็ค ถุงลม วาวน้ า  

หมวดสินค้า 3 UD TRUCK อะไหล่ของรถบรรทุกยี่ห้อนิสสัน เช่น กลุ่มสินค้าระบบ
เครื่องยนต์ ปลอกสูบ ลูกสูบ ประเก็น ชารฟ์อก ชาร์ฟ
ก้าน วาว โอริ้ง ไส้กรองเครื่อง กรองอากาศ อ่ืนๆ 
ตัวถังรถบรรทุก ไฟหน้า บันได ยางขอบกระจก ใบพัด
ลม โช็ค ถุงลม วาวน้ า  

หมวดสินค้า 4 HINO อะไหล่ของรถบรรทุกยี่ห้อฮีโน่ เช่น กลุ่มสินค้าระบบ
เครื่องยนต์ ปลอกสูบ ลูกสูบ ประเก็น ชารฟ์อก ชาร์ฟ
ก้าน วาว โอริ้ง ไส้กรองเครื่อง กรองอากาศ อ่ืนๆ 
ตัวถังรถบรรทุก ไฟหน้า บันได ยางขอบกระจก ใบพัด
ลม โช็ค ถุงลม วาวน้ า  

หมวดสินค้า 5 FUSO อะไหล่ของรถบรรทุกยี่ห้อฟูโซ่ เช่น กลุ่มสินค้าระบบ
เครื่องยนต์ ปลอกสูบ ลูกสูบ ประเก็น ชารฟ์อก ชาร์ฟ
ก้าน วาว โอริ้ง ไส้กรองเครื่อง กรองอากาศ อ่ืนๆ ตัวถัง
รถบรรทุก ไฟหน้า บันได ยางขอบกระจก ใบพัดลม 
โช็ค ถุงลม วาวน้ า  



 85 

ตาราง ก1 (ต่อ) 
 

หมวดสินค้าที่ ประเภทของสินค้า หมายถึง 

หมวดสินค้า 6 ลูกปืน ลูกปืนล้อ ลูกปืนเกียร์ ลูกปืนพวงมาลัย ลุกปืนกากบาท 
ยอยเพลากลาง ลุกปืนคลัช ลูกปืนคอม้า ลูกปืนสลัก
เพลาหน้า 

หมวดสินค้า 7 น้ ามัน, 
 จารบี, น้ ายา 

น้ ามันเครื่อง น้ ามันเกียร์ น้ ามันไฮดรอลิค น้ ายาหม้อน้ า 
น้ ายาล้างเครื่องยนต์ จารบีล้อ จารบีลูกปิน 

หมวดสินค้า 8 พ่วง,  
เทรลเลอร์ 

อะไหล่ต่อพ่วง ชุดข้อต่อพ่วงหรือล าโพง มือเสือ ข้อต่อ 
สายลม เต้าแหนบ สลัก วาวลม ขาปรับเบรค หมอนรอง
แหนบ โตงเตง  
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