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มหาวิทยาลยัขอนแกน 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความยืดหยุนของการประยุกตใชปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สดุ (EOQ) 

และ จุดสั่งซื้อใหม (ROP) ในการบริหารสินคาคงคลังของกิจการรานคาอะไหลเคร่ืองซักผาโดยการเก็บรวบรวมขอมูล

แบบก่ึงโครงสรางจากการสัมภาษณทางโทรศัพท ซึ่งไดรวบรวมขอมูลเอกสารทางการเงินและบัญชีของกิจการเพื่อ

นํามาคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดและจุดสั่งซื้อใหมของกลุมสินคาที่มีมูลคาขายสะสมประจําปสูงที่สุด 

10 รายการ ตามทฤษฎี ABC Analysis ผลการศึกษาและเปรียบเทียบตนทุนของการบริหารจัดการสินคาคงคลังแบบ

ปจจุบันกับตนทุนของการบริหารจัดการสินคาคงคลังตามแบบ EOQ ของสินคากลุม A พบวา ปจจุบันกิจการจะมี

จํานวนการสั่งซื้อเทากับ 180 คร้ังตอป และเมื่อคํานวณหาโดยวิธีการ EOQ กิจการจะมีจํานวนการสั่งซื้อเทากับ 87.98 

คร้ัง เพราะฉะนั้นหากนํารูปแบบการสั่งซื้อแบบประหยัดมาใชในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง จะทําใหจํานวนคร้ัง

ของการสั่งซื้อสินคาลดลด สงผลใหตนทุนจากการสั่งซื้อสินคาลดลงและคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาสูงข้ึน อัน

เนื่องมาจากปริมาณที่สั่งซื้อสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนคร้ังของการสั่งซื้อดังนั้นการนําวิธีการคํานวณหาปริมาณ

การสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดและจุดสั่งซื้อใหมจะชวยใหกิจการทราบถึงพฤติกรรมของสินคาคงคลังเพื่อใชเปนขอมูล

เบื้องตนประกอบการตัดสินใจและสามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนสั่งซื้อสินคาตามบริบทของกิจการใหเกิด

ประโยชนสงูสุดได 

คําสําคัญ: ปริมาณการสัง่ซื้อที่ประหยัดที่สุด   จุดสัง่ซื้อใหม 

Abstract 

 This research aims to analyze the flexibility of the application of the most economical order 

quantity (EOQ) and reorder point (ROP) to manage inventory of company stores spare washer. 

Collecting semi-structured data from telephone interviews which has compiled financial and 

accounting documents of the business to calculate the most economical order quantity and the 

new order point of the product group with the annual cumulative value of 10 items according to 

ABC analysis theory. The results of the study and comparing the cost of current inventory 

management with the cost of inventory management according to the EOQ model of the Group A 

product found that the current business will have a purchase order equal to 180 times a year and 

when calculated by method but the EOQ business will have an order amount of 87.98 times. 

Therefore, if the economic order form is used in inventory management, the number of orders will 



 

 

be reduced. Resulting in lower order costs and higher storage costs due to the quantity of orders 

that have changed according to the number of orders. Consequently, the method of calculating 

the most economical order quantity and the reorder point will help the enterprise to know        

the behavior of the inventory to be used as a preliminary data for decision making and can be 

applied to plan the order according to the context of the business for maximum benefit 

Keywords: Economic Order Quantity (EOQ) , New reorder points (ROP) 

1. ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุบันธุรกิจจําหนายอะไหลเคร่ืองซักผา เปนธุรกิจที่แขงขันคอนขางสูงโดยเฉพาะในระดับจังหวัดสงผลให

รานคาอะไหลตองปรับตัว โดยพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกทั้งลดตนทุนและสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้การบริหารสินคาคงคลังใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคจะชวยลดตนทุน

จากการมีสินคาคงคลังมากเกินความตองการและคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาใหกับกิจการ 

 กิจการอะไหลเคร่ืองซักผา เปนกิจการที่ขายปลีกและสง โดยมีความตองการสินคาจากลูกคาอยางตอเนื่องโดยมี

ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกคา 4 วัน ตอคร้ัง ความที่กิจการมีการบริหารสินคาคงคลังที่ไมดีพอ ทําใหสั่งซื้ออะไหลเคร่ือง

ซักผาเปนจํานวนมากและในการสัง่ซื้อสินคาบางคร้ังก็ไดสนิคาไมตามเวลาที่กําหนด ทําใหสินคาบางรายการไมเพียงพอ

ตอความตองการ แตบางรายการกลับมีปริมาณที่มากกวาความตองการขาย จึงตองกําหนดปริมาณการสั่งซื้อสินคาที่

เหมาะสม เพื่อรักษาระดับคงคลังสินคาไมใหมีนอยหรือมากเกินไป และ ลดคาใชจายในการจัดเก็บสินคา  

 จากการศึกษาการบริหารคงคลังสินคา พบวาระบบการสั่งซื้อปริมาณสินคาที่ประหยัดที่สุด (Economic order 

quantity: EOQ) และจุดสั่งซื้อใหม (Reorder Point: ROP) เปนวิธีที่มีความนิยมมากที่สุดในการบริหารสินคาคงคลัง

ใหกับหลายธุรกิจ เพื่อใหสามารถสั่งซื้อสินคาในปริมาณที่เกิดตนทุนและการเก็บรักษาสนิคาทีป่ระหยัดที่สดุ และ ทราบ

จุดสั่งซื้อใหมเพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังและปองกันสินคาขาดมือ รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากความเสี่ยงในการจัดเก็บ

คงคลังสินคา การบริหารจัดการระบบสินคาคงคลังนับเปนอีกหนึ่งที่ผูประกอบการสวนใหญใหความสําคัญเปนอยาง

มาก เพราะธุรกิจในปจจุบันสวนใหญจะมีความไมแนนอนของสินคา และที่สําคัญที่สุดคือ ความไมแนนอนของความ

ตองการของลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในการสั่งซื้อวัตถุดิบในเวลาที่จํากัด อยางไรก็ตาม แมวา 

EOQ และ ROP จะไมสามารถแสดงปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดและปริมาณการสั่งซื้อใหมที่แมนยําในสถานการณที่

ไมแนนอน แตดวยการคํานวณที่ยังคงเปนที่นิยมเปนอยางมากในกรณีธุรกิจศึกษา เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนประกอบการ

ตัดสินใจวางแผนการสั่งซื้อ และชวยใหกิจการเห็นพฤติกรรมของระบบสินคาคงคลังทั้งวงจร 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสินคาการสั่งซื้อที่เหมาะสมสําหรับรานอะไหลเคร่ืองซักผาในเขตอําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลาแหงหนึ่งและสามารถเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัดที่สุดกับการสั่งซื้อรูปแบบปจจุบัน โดย

สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 

 



 

 

3. วิธีการวิจัย 

3.1 กิจการกรณีศึกษา เปนธุรกิจคาอะไหลเคร่ืองซักผาขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เปนกิจการเจาของคนเดียวโดยจําหนายสินคาประมาณ 100 รายการ โดยแบงประเภทสินคาตามลักษณะสินคา ไดแก

มอเตอรถังปนแหง, มอเตอรถังซัก,ชุดครัชแอลจี, ชุดครัชซัมซุม, แกนซัก 10 ฟน มูเลเล็ก, แกนซัก 10 ฟน มูเลใหญ, 

แกนซักแบบเฟอง, แกนซักแบบเหลี่ยม, แกนซักทามเมอร, ลูกยาง, ที่กรองเศษผา, สปริง, ถังซักและสินคาเบ็ดเตล็ด

อ่ืนๆ 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล งานวิจัยนี้ใชในการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง โดยการสมัภาษณงานทางโทรศัพท

และรวบรวมขอมูลเอกสารทางการเงินและบญัช ีเพื่อความสะดวกตอผูถูกสัมภาษณ 

ในการสัมภาษณไดสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของกับบริหารสินคาคงคลังจํานวน 1 คน คือ ผูจัดการรานโดยการตั้งแตการ

จัดซ้ือ จัดเก็บ ตลอดจนเบิกจายสินคาคงคลัง เพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสัดสวนการทํางานของพนักงานแตละแผนก

ในการสั่งซื้อสินคา การเก็บรักษา สินคาคงคลัง และ ดําเนินงานอ่ืนๆ สัดสวนการบริโภคคาใชจายสินคาแตละประเภท

และระยะเวลาในการดําเนินการสั่งซื้อสินคา เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณ EOQ และ ROP โดยใชวิธีสัมภาษณทาง

โทรศัพท เพื่อใหมั่นใจวาใชขอมูลที่ถูกตองตรงกัน 

3.3 การวิเคราะหขอมูล งานวิจัยนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธี ABC Analysis เพื่อจัดแบงประเภท

ของสินคาคงคลัง โดยแบงออกตามมูลคาของสินคาชนิดนั้นและเมื่อคํานวณผลลัพธที่ไดจะใช EOQ (economic 

order quantity) เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดสุด 

3.1.1 ABC Analysis / การวิเคราะหจัดกลุมดวยระบบ ABC คือ เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการ

จัดกลุมสินคาเปน 3 กลุม เพื่องายในการบริหารจัดการตามกลุมสินคา ดังนี ้

สินคากลุม A คือ จะประกอบดวยสินคาที่มีเพียงไมก่ีรายการ หรือมีจํานวน SKU (Stock Keeping Unit) 

นอยอาจเพียง 5-15 % แตเปนรายการสินคาคงคลังที่มีมลูคาสงูเกิน 70-80 % อาจกําหนดคาข้ันสูง Y หากมีเก็บข้ันต่ํา

สูง Y ก็จะจัดอยูในวัสดุกลุมนี ้ 

สินคากลุม B คือ เปนสวนของสินคาที่มีมลูคารองลงไป จะไดรับความสาํคัญนอยลงจะประกอบดวย

สินคารายการระหวาง 15-30 % แตเปนรายการสนิคาคงคลงัที่มีมูลคาต่าํกวา 30 % อาจอยูในระหวางคาที่กําหนด 

โดยมีคาต่าํกวา Y แตยังสูงกวาคาข้ันต่ํา X ก็จะจัดอยูในวัสดุกลุมนี ้สวนสนิคาที่มีมลูคาการถือครอง หรือมีมูลคาการ

ขาย หรือสวนแบงกําไรรองลงไปจะไดรับความสําคัญนอยลงเปน B และ C ตามลาํดับ  

สินคากลุม C คือ เปนสวนของสินคาที่มีมลูคานอยสุด จะใหความสําคัญนอยที่สุดจะประกอบดวยสินคาที่

มีรายการมาก 50-60 % แตเปนรายการสนิคาคงคลงัที่มีมูลคาต่ําเพียง 5-10 %  ต่ํากวาคาทีไ่ดกําหนดข้ันต่ํา X หากมี

เก็บข้ันต่ํานอยกวา X ก็จะจัดอยูในวัสดุกลุมนี ้

3.1.2  การคํานวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) เปนการคํานวณหาจาํนวนสนิคาทีจ่ะสั่งซื้อ

เพื่อใหสามารถพยากรณไดวาในปนั้นตองสั่งสนิคามาเทาไหรจึงจะเหมาะสมและประหยัดทีสุ่ด โดยจะใช EOQ กับกลุม

สินคาในกลุม A มีสูตรการคํานวณดังนี ้

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �2𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐶𝐶  (1) 

https://www.logisticafe.com/tag/economic-order-quantity/
https://www.logisticafe.com/tag/economic-order-quantity/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3/


 

 

Q = ปริมาณการสั่งซื้อทีป่ระหยัดที่สุด 

D = ความตองการสินคาใน 1 ป 

S = คาใชจายในการสั่งซื้อแตละคร้ัง  

C = คาใชจายในการจัดเก็บสินคาตอหนวยตอป 

เปอรเซ็นต (C*) ของตนทุนในการจัดเก็บสินคาตอหนวยตอปคูณราคาสนิคาเฉลี่ยตอหนวย (I)  

3.1.3 การคํานวณหาจุดสั่งซื้อใหม (ROP) ในการจัดซื้อสินคาคงคลัง เวลาก็เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง

ตัวหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาระบบการควบคุมสินคาคงคลังของกิจการเปนแบบตอเนื่อง จะสามารถกําหนดที่จะสั่งซื้อ

ใหมไดเมื่อพบวาสินคาคงคลังลดเหลือระดับหนึ่งก็จะสั่งซื้อของมาใหมในปริมาณคงที่เทากับปริมาณการสั่งซื้อที่กําหนด

ไว ซึ่งเรียกวา Fixed order Quantity System จุดสั่งซื้อใหมนั้นมีความสัมพันธแปรตามตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราความ

ตองการใชสินคาคงคลังและรอบเวลาในการสั่งซื้อ (Lead Time) โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

               ROP = Lead Time x Usage Rate 

4. ผลการวิจัย 

4.1 การจัดกลุมสินคา ไดทําการจัดกลุมสินคาตามวิธ ีABC Analysis และไดจําแนกสินคาคงคลังดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ผลการจัดลาํดับสินคาคงคลัง ตามวิธี ABC Classification System 

กลุม จํานวนสินคา รอยละของรายการสินคา มูลคาขายประจําป ( บาท ) รอยละของมูลคาสินคา 

a 10 17.86 3,723,600.00 74.28 

b 18 32.14 927,800.00 18.50 

c 28 50 361,800.00 7.22 

รวม 56 100 5,01,3200.00 100 

ตารางที่ 2 การจัดลําดบัมูลคาขายประจาํปของสนิคากลุม A 

ท่ี รายการสินคา จํานวน

หนวยท่ี

ขาย

ประจําป 

หนวย

นับ 

ราคาขาย

ตอหนวย*

(บาท) 

มูลคาขาย 

ประจําป**

(บาท) 

มูลคาขายสะสม

ประจําป**

(บาท) 

รอยละสะสมของ

มูลคาท่ีขาย 

1 มอเตอรถังซัก 10 

ไมโคร 120 วัตต 

960.00 แกน 550 528,000.00 528,000.00 10.53 

2 ชุดครัชซัมซุมเฟอง 240.00 ชิ้น 2,000 480,000.00 1,008,000.00 20.11 

3 มอเตอรถังซัก 10 

ไมโคร 160 วัตต 

720.00 แกน 650 468,000.00 1,476,000.00 29.44 

4 มอเตอรถังปนแหง 

6 ไมโคร70 วัตต 

960.00 แกน 450 432,000.00 1,908,000.00 38.06 

5 มอเตอรถังปนแหง 

5 ไมโคร 70 วัตต 

960.00 แกน 450 432,000.00 2,340,000.00 46.68 



 

 

 

 จากตารางที่ 1 สินคาชนิด A มีมูลคาขายสะสมประจําปสูงสุด 3,723,600 คิดเปนรอยละ 74.28 ของมูลคา

สินคาทั้งหมด โดยสินคาชนิด A ประกอบดวย มอเตอรถังปนแหง 5 ไมโคร 70 วัตต, มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร 70 

วัตต, มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร 105 วัตต, มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร135 วัตต, มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 120 

วัตต, มอเตอรถังซัก 12 ไมโคร 120 วัตต, มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 160 วัตต, ชุดครัช LG คอยาว, ชุดครัชซัมซุม 

เหลี่ยม, ชุดครัชซัมซุมเฟอง ซึ่งจะนําสินคานี้มาคํานวณหา EOQ   และ ROP  

4.2 การคํานวณหา EOQ ข้ันตอนที่ 1 คํานวณตนทุนในการสั่งซื้อสินคาอะไหลเคร่ืองซักผาตอคร้ังของกิจการ

ผูจัดการไดสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทดวยตนเอง ดังนั้นตนทุนในการสั่งซื้อสินคาจะประกอบไปดวย เงินเดือนผูจัดการ 

คาโทรศัพท และ คาสั่งซื้อสินคาอะไหล ซึ่งรวบรวมจากสมุดเงินสดรายจายของกิจการ คาใชจายทั้งหมดนี้เปน

คาใชจายในการสั่งซื้อสินคาอะไหลทุกรายการในป 2561 จึงตองปนสวนคาใชจายออกเปน3 รายการใหกับกิจกรรม

ตางๆของราน ไดแกการสั่งซื้อสินคาอะไหล การดําเนินงานตางๆภายในราน เชน การขาย การรับ-การจายเงิน การ

บริหารกิจการรานคา และ การทําบัญชี เฉพาะคาใชจายในการสั่งซื้อสินคาอะไหลเคร่ืองซักผาจะแบงปนสวนสินคาเปน

กลุม A B และ C ของปริมาณสั่งซื้อสินคาตามลําดับ โดยสินคากลุม A มีสัดสวนในปริมาณการสั่งซื้อ 72 % และ สินคา

กลุม B และ C มีสัดสวนเปน 28 % ตามลําดับในรายละเอียดตารางที่ 3 จากนั้นนําสัดสวนการปนสวนคาใชจายของ

แตละรายการ เพื่อคํานวณหาคาใชจายในการสั่งซื้อสินคาอะไหลกลุม A แลวหารดวยจํานวนคร้ังในการสั่งซื้อสินคา

อะไหล A จํานวน 180 ใบ ซึ่งไดจากการนับใบจํานวนในการสั่งซื้อสินคาจะแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 ซึ่งผลจา

การคํานวณคาใชจายในการสั่งซื้อสินคาอะไหลกลุม A ได 28,213.5 บาท และไดตนทุนในการสั่งซื้อสินคาตอคร้ังเปน 

156.74 บาท 

 

 

        
        

ท่ี รายการสินคา จํานวน

หนวยท่ี

ขาย

ประจําป 

หนวย

นับ 

ราคาขาย

ตอหนวย*

(บาท) 

มูลคาขาย 

ประจําป**

(บาท) 

มูลคาขายสะสม

ประจําป**

(บาท) 

รอยละสะสมของ

มูลคาท่ีขาย 

6 มอเตอรถังซัก 12 

ไมโคร 120 วัตต 

720.00 แกน 550 396,000.00 2,736,000.00 54.58 

7 มอเตอรถังปนแหง 

6 ไมโคร135 วัตต 

480.00 แกน 750 360,000.00 3,096,000.00 61.76 

8 มอเตอรถังปนแหง 

6 ไมโคร105 วัตต 

480.00 แกน 650 312,000.00 3,408,000.00 67.98 

9 ชุดครัช LG คอยาว 240.00 ชิ้น 1,150 276,000.00 3,684,000.00 73.48 

10 ชุดครัชซัมซุม 

เหล่ียม 

24.00 ตัว 1,650 39,600.00 3,723,600.00 74.28 



 

 

ตารางที่ 3 สัดสวนคาใชจายในการสั่งซื้อสินคากลุม A 

ท่ี รายการ 

 

สัดสวนกิจกรรมการส่ังซื้อสินคาแตละกลุม 

      กลุม A (72%)                กลุม B (28%) 

สัดสวนกิจกรรม

การดําเนินงานอื่น 

รวม 

1 คาโทรศัพท 22.50 % 9.50% 68% 100% 

2 เงินเดือนผูจัดการ 12.30% 4.70% 83% 100% 

3 คาวัสดุสํานักงาน 12.30% 4.70% 83% 100% 

ตารางที่ 4 ตนทุนในการสั่งซื้อสนิคากลุม A 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 2 คํานวณตนทุนในการเก็บรักษาสินคาตอหนวยตอป ในการจัดเก็บสินคาอะไหล ทางรานคาให

หัวหนาคนงานเปนผูดูแลในการจัดเก็บรักษาสั่งซ้ือสินคาและตรวจนับสินคาอะไหล โดยมีคนงาน ชวยดูแลและ

เคลื่อนยายสินคาในพื้นที่จัดเก็บสินคา ตนทุนในการเก็บรักษาสินคาจะประกอบดวย เงินเดือนหัวหนาคนงาน เงินเดือน

คนงาน คาสินคาอะไหลชํารุดเสียหาย และ คาไฟฟา คาใชจายทั้งหมดนี้เก็บรวบรวมมาจากสมุดเงินสดจายจากรานคา 

เปนคาใชจายประจําป2561ดังนั้นคาใชจายทั้งหมดนี้จะแบงปนสวนตามสัดสวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเก็บรักษา

สินคาในรายละเอียดตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สัดสวนการบริโภคคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาของสินคากลุม A 

ท่ี รายการ 

 

สัดสวนกิจกรรมการส่ังซื้อสินคาแตละกลุม 

กลุม A (72%)                กลุม B (28%) 

สัดสวนกิจกรรมการ

ดําเนินงานอื่น 

รวม 

1 เงินเดือนคนงาน 3 คน 15.5% 3.5% 81% 100% 

2 หัวหนาคนงาน 23% 3% 74% 100% 

3 คาสินคาชํารุด 100% 0.00% 0.00% 100% 

4 คาไฟฟา 20.6% 4.4% 75% 100% 

 

 

ท่ี คาใชจายท่ีเก่ียวของกับ

การส่ังซื้อสินคา 

มูลคา

คาใชจายใน

ป 2561 

(บาท) 

สัดสวนการ

ส่ังซื้อสินคา

กลุม A 

คาใชจายใน

การส่ังซื้อ

สินคากลุม A 

สัดสวนการ

ส่ังซื้อสินคากลุม 

B และ C 

คาใชจายใน

การส่ังซื้อ

สินคากลุม B 

และ C (บาท) 

1 คาโทรศัพท 5,400 22.50% 1,215.00 9.50% 513.00 

2 เงินเดือนผูจัดการ 216,000.00 12.30% 26,568.00 4.70% 10,152.00 

3 คาวัสดุสํานักงาน 3,500 12.30% 430.5 4.70% 164.5 

 รวม 224,900 - 28,213.5 - 10,829.5 

 จํานวนใบส่ังซ้ือสินคากลุม A ในป 2561  180   

ตนทุนในการส่ังซ้ือตอครั้ง (บาท)  156.74   

 



 

 

ตารางที่ 6 ตนทุนในการเก็บรักษาสนิคาของสินคากลุม A 

ท่ี คาใชจายท่ีเก่ียวของกับ

การเก็บรักษาสินคา 

มูลคาคาใชจาย

ในป 2561 

(บาท) 

สัดสวนการ

เก็บรักษา

สินคากลุม A 

คาใชจายในการ

เก็บรักษาสินคา

กลุม A (บาท) 

สัดสวนการ

เก็บรักษา

สินคากลุม B 

และ C 

คาใชจายในการ

ส่ังซื้อสินคากลุม 

B และ C (บาท) 

1 เงินเดือนคนงาน 3 คน 108,000.00 15.5% 16,740.00 3.5% 3,780.00 

2 หัวหนาคนงาน 180,000.00 23% 41,400.00 3% 5,400.00 

3 คาสินคาชํารุด 3,500.00 100% 3,500.00 0.00% - 

4 คาไฟฟา 42,000.00 20.6% 8,652.00 4.4% 1,848.00 

 รวม 333,500.00  70,292.00  11,028.00 

มูลคาสินคาคงคลังเฉล่ีย 

ณ วันสินงวด 

1,300,000.00 70% 910,000.00   

 คาใชจายในการจัดเก็บสินคาตอป (C*) 7.72% 

เมื่อแบงคาใชจายในการสั่งซื้ออะไหลทุกรายการพบวา อะไหลสนิคากลุม A มีคาใชจายในการเก็บรักษาสินคา

ทั้งหมด 70,292 บาท นาํคาใชจายในการเก็บรักษาสนิคาอะไหลกลุม A ไปหารดวยมลูคาสนิคาคงคลังเฉลี่ย วันสิ้นงวด

ของสินคากลุม A มีจํานวน 910,000บาท มีมลูคาคิดเปนรอยละ 70 ของมูลคาสนิคาคงคลงัรวมเฉลี่ย ณ วันสนิงวดจะ

ไดคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาตอปคิดเปนรอยละ 7.72%ในตารางที่ 6 

ข้ันตอนที่ 3 คํานวณหา EOQ และ จํานวนคร้ังในการสั่งซื้ออะไหลของแตละรายการ จากผลการคํานวณพบวา 

สินคากลุม A 10 รายการ มีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ไดแก มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 120 วัตต 960 แกน,

ชุดครัชซัมซุมเฟอง 240 ชิ้น, มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 160 วัตต  720 แกน, มอเตอรถังปนแหง 5 ไมโคร70 วัตต960

แกน,มอเตอรถังซัก 12 ไมโคร120 วัตต  720 แกน, มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร135 วัตต  480 แกน, มอเตอรถังปน

แหง 6 ไมโคร105 วัตต480แกน ,ชุดครัช LG คอยาว240 ชิ้น ,ชุดครัชซัมซุม เหลี่ยม24ตัว แสดงในตารางที่ 7 และ 

จํานวนคร้ังในการสั่งซื้อทั้งสิ้น 87.98 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 7 ปริมาณการสั่งซื้อสินคาที่ประหยัดตอคร้ัง ของสินคากลุม A 

การคํานวณ EOQ จะใชตนทุนในการสั่งซื้อและตนทุนในการเก็บรักษาสินคาสําหรับกิจการขนาดยอมนั้น จะ

บันทึกตามลักษณะคาใชจายนั้นและไมบันทึกกิจกรรมคาใชจายนั้น เชน กิจการในการบันทึกคาโทรศัพททั้งหมดที่

เก่ียวของกับการดําเนินงานภายใตบัญชีคาโทรศัพท ซึ่งบัญชีนี้ไมไดจําแนกเปนคาโทรศัพทในกิจกรรมใด ดังนั้นหาก

รานคาตองการตนทุนในการสั่งซื้อสินคา รานคาตองจําแนกคาโทรศัพทเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการสั่งซื้อสินคา 

รานคาตองจําแนกคาโทรศัพทกับคาในจัดซื้อสินคาอะไหลออก  รานคาไมสามารถใชคาใชจายโทรศัพททั้งหมดรวมเปน

ตนทุนในการสั่งซื้อได ในการปนสวนคาใชจายตางๆ เปนตนทุนในการสั่งซ้ือ รานคาจะตองวิเคราะหกิจกรรมที่

กอใหเกิดคาใชจาย รวมถึง การสั่งซื้อ และ เก็บรักษาสินคาอะไหล  รานคาจะตองกําหนดเกณฑในการปนสวน

คาใชจายตางๆ เก่ียวกับการสั่งซื้อและเก็บรักษาสินคาอะไหล ซึ่งวิธีนี้จะใชเวลาคอนขางมาก และ เกณฑในการปนสวน

ข้ึนอยูกับดุลยพินิจผูจัดทําสวนใหญ เนื่องจากผูจัดทําจะตองทําความเขาใจกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในรานคา และ ทราบ

รายละเอียดนั้นวากิจกรรมนั้นกอใหเกิดคาใชจายอะไรบาง ดังนั้นในการกําหนดสัดสวนการสั่งซื้อคาใชจาย 

ท่ี รายการสินคา หนวย

นับ 

ความ

ตองการ

สินคาตอป 

(บาท) (D) 

ราคาทุน

เฉล่ียตอ

หนวย 

(บาท) 

(I) 

% การ

เก็บรักษา

สินคาตอ

บาทตอป 

(C*) 

ตนทุนใน

การ

ส่ังซื้อ 

(P) 

 

 

𝑸𝑸 =  
√𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑰𝑰𝑰𝑰

 

จํานวน

ในการ

ส่ังซื้อ 

(D/Q) 

1 มอเตอรถังซัก 10 ไม

โคร 120 วัตต 

แกน 960 500 7.72 156.74 88.30 10.87 

2 ชุดครัชซัมซุมเฟอง ชิ้น 240 1,750 7.72 156.74 23.60 10.17 

3 มอเตอรถังซัก 10 ไม

โคร 160 วัตต 

แกน 720 600 7.72 156.74 69.81 10.31 

4 มอเตอรถังปนแหง 6 

ไมโคร70 วัตต 

แกน 960 400 7.72 156.74 98.72 9.72 

5 มอเตอรถังปนแหง 5 

ไมโคร 70 วัตต 

แกน 960 400 7.72 156.74 99.72 9.72 

6 มอเตอรถังซัก 12 ไม

โคร 120 วัตต 

แกน 720 500 7.72 156.74 76.47 9.42 

7 มอเตอรถังปนแหง 6 

ไมโคร135 วัตต 

แกน 480 680 7.72 156.74 53.54 8.97 

8 มอเตอรถังปนแหง 6 

ไมโคร105 วัตต 

แกน 480 600 7.72 156.74 57.00 8.42 

9 ชุดครัช LG คอยาว ชิ้น 240 950 7.72 156.74 32.03 7.49 

10 ชุดครัชซัมซุม เหล่ียม ตัว 24 1,400 7.72 156.74 8.34 2.88 

 รวม 87.98 



 

 

ผูประกอบการควรใหพนักงานในรานมีสวนรวมในการกําหนดสัดสวนดังกลาว เพื่อใหไดสัดสวนที่ใกลเคียงกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานจริงใหมากที่สุด 

การคํานวณหา ROP ตามสูตรการคํานวณ ตามตารางที่ 8 เชน มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 120 วัตต 1 คร้ัง มี

ระยะเวลาในการรอ 3 วัน กิจการมีอัตราการใชสินคาตอวัน 2.67 แกน ดังนั้นเมื่อมอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 120 วัตต 

เหลือในคลังสินคาจํานวน 8.01 แกน กิจการควรซื้อใหมทันที 

ตารางที่ 8 จุดสั่งซื้อสินคาใหมของกลุม A 

การเปรียบเทียบตนทุนสินคาคงคลัง จากการคํานวณสินคาคงคลังทั้งเกาและใหมจะเห็นไดวากิจการมีการสั่งซื้อ

สินคาตามแนวคิด EOQ และ ROP โดยตนทุนสินคาคลังคลังโดยรวมตามแนวคิด EOQ กิจการมีจํานวนคร้ังในการ

สั่งซื้อลดลงเหลือ 87.98 คร้ัง จากเดิม 180 คร้ัง ลดลงถึง 92.02 

 

 

 

 

ท่ี รายการสินคากลุม A หนวยนับ ความตองการสินคา

ตอป (บาท) (D) 

ระยะเวลารอ

คอย(วัน) (Lt) 

อัตราการใชสินคา

ตอวัน (หนวย) 

(Ur=D/360) 

ROP (หนวย) 

(Lt x Ur) 

1 มอเตอรถังซัก 10 ไม

โคร 120 วัตต 

แกน 960 3 2.67 8.01 

2 ชุดครัชซัมซุมเฟอง ชิ้น 240 2 0.67 1.34 

3 มอเตอรถังซัก 10 ไม

โคร 160 วัตต 

แกน 720 3 2 6 

4 มอเตอรถังปนแหง 6 

ไมโคร70 วัตต 

แกน 960 3 2.67 8.01 

5 มอเตอรถังปนแหง 5 

ไมโคร 70 วัตต 

แกน 960 3 2.67 8.01 

6 มอเตอรถังซัก 12 ไม

โคร 120 วัตต 

แกน 720 3 2 6 

7 มอเตอรถังปนแหง 6 

ไมโคร135 วัตต 

แกน 480 2 1.33 2.66 

8 มอเตอรถังปนแหง 6 

ไมโคร105 วัตต 

แกน 480 2 1.33 2.66 

9 ชุดครัช LG คอยาว ชิ้น 240 2 0.67 1.34 

10 ชุดครัชซัมซุม เหล่ียม ตัว 24 4 0.06 0.24 



 

 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมของกิจการและตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมตามแนวคิด EOQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สรุปและอภิปราย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความยืดหุนของโดยการใช EOQ และ ROP มาประยุกตใชในการสั่งซ้ือ

สินคาของรานคาอะไหลเคร่ืองซักผา โดยเลือกสินคาที่มีปริมาณความตองการซื้อสูงสุดซึ่งแบงจําแนกสินคาใหอยูใน

กลุม A โดยใชวิธี ABC Classification System ขอมูลที่ใชใชในการหาคํานวณ EOQ และ ROP ซึ่งเก็บรวบรวมจาก

การสัมภาษณรวบรวมขอมูลในการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง โดยการสัมภาษณงานทางโทรศัพทและเอกสารทางการ

เงินและบัญชีของกิจการรานคา 

จากผลการที่ไดศึกษาสินคาอะไหลของรานคา พบวา สินคาอะไหลที่มีความตองการซื้อมากที่สุด สินคากลุม A 

มีจํานวน 10 รายการ ไดแก มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 120 วัตต, ชุดครัชซัมซุมเฟอง, มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 160 

วัตต  , มอเตอรถังปนแหง 5 ไมโคร 70 วัตต,มอเตอรถังซัก 12 ไมโคร 120 วัตต  , มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร 135 

วัตต  , มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร 105 วัตต,ชุดครัช LG คอยาวและ ชุดครัชซัมซุม เหลี่ยม 24 ตัว ซึ่งมูลคาขายในป 

2561 รวม 3,723,600  คิดเปนรอยละ 74.28 ของมูลคาทั้งป  ในการคํานวณหา EOQ และ ROP ซึ่งไดเห็นวา รานคา

มีตนทุนในการสั่งซื้อสินคาอะไหล ประกอบดวย คาโทรศัพท เงินเดือนผูจัดการและคาวัสดุสํานักงาน เปน 156.74 

บาท ตอคร้ัง และตนทุนในการเก็บรักษา ประกอบดวย เงินเดือนหัวหนาคนงาน เงินเดือนคนงาน คาสินคาชํารุด

ลําดับรายการสินคากลุม A (หนวย) 
Origin 

Quantity 
EOQ %ผลตาง TC COM TC EOQ 

%ผลตาง

ของ TC 

1.มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 120 วัตต 

(แกน) 
80 88.3 -10.38 3,281.00 3,249.33 0.97 

2.ชุดครัชซัมซุมเฟอง (ชิ้น) 20 23.6 -18 3,106.00 3,039.47 2.14 

3.มอเตอรถังซัก 10 ไมโคร 160 วัตต 

(แกน) 
60 69.81 -16.35 3,141.00 3,082.58 1.86 

4.มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร70 วัตต 

(แกน) 
80 98.72 -23.4 3,001.00 2,906.29 3.16 

5.มอเตอรถังปนแหง 5 ไมโคร 70 วัตต 

(แกน) 
80 99.72 -23.4 3,001.00 2,906.29 3.16 

6.มอเตอรถังซัก 12 ไมโคร 120 วัตต 

(แกน) 
60 76.47 -27.45 2,931.00 2,814.00 3.99 

7.มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร135 

วัตต (แกน) 
40 53.54 -33.85 2,833.00 2,979.47 -5.17 

8.มอเตอรถังปนแหง 6 ไมโคร105 

วัตต (แกน) 
40 57 -42.5 2,721.00 2,516.92 7.5 

9.ชุดครัช LG คอยาว (แกน) 20 32.03 -60.15 2,546.00 2,239.45 12.04 

10.ชุดครัชซัมซุม เหล่ียม (ตัว) 2 8.34 -317 1,979.00 859.71 56.56 

รวม 28,540.00 26,593.51 6.82 

 



 

 

เสียหายและคาไฟฟา คิดเปนรอยละ7.7.2 ของราคาตนทุนตอหนวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาสินคาในกลุม A มีปริมาณการ

สั่งซื้อที่ลดลง โดยกิจการมีการสั่งซื้อลดลงเหลือ 87.98 คร้ัง จากเดิน 180 คร้ัง ซึ่งลดจากเดิมถึง  92.02 คร้ัง 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงที่ใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจน

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีจาก อาจารยสุรชัย นามพรมมา อาจารยพิเศษสาขาการ

จัดการการคลังวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความ

ทุมเทของอาจารยอยางแทจริง จึงขอกราบขอบพระคุณไวเปนอยางสูง ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ รานA.P.S. เซอรวิส ที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณและใหขอมูลของทางรานจนทําให

วิจัยฉบับนี้สาํเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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