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บทคดัย่อ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อลดตน้ทุนการบริหารสินคา้คงคลงัโดยการ

ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการจดัการสินคา้คงคลงั ของกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนนัตภณัฑ์ล าปาง ซ่ึง
เป็นบริษทัจ าหน่ายรถแทรกเตอร์ อะไหล่รถแทรกเตอร์ และอุปกรณ์การเกษตร โดยไดท้  าการศึกษา
สินคา้คงคลงัประเภทอะไหล่รถแทรกเตอร์จ านวน 1,700 รายการ ศึกษาขอ้มูลและตน้ทุน โดยไดใ้ช้
ขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมทั้งส้ินเป็นเวลา 6 เดือน ซ่ึง
พบว่า มีการจดัเก็บอะไหล่ไวใ้นคลงัสินคา้เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาตน้ทุนจมในส่วนน้ี 
นอกจากนั้นยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนในการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงั ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงน าหลกัการ
จดัการสินคา้คงคลงัมาใช้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม และปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสม ซ่ึงส่งผลถึงการลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัดงักล่าว  

โดยเร่ิมแรกท าการก าจดัสินคา้คงคลงัท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว พบว่ามีปริมาณมากถึง 1,068 
รายการ จึงเหลืออะไหล่คงคลงัจ านวน 632 รายการ น าไปท าการแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัดว้ยวิธี ABC    
( ABC Analysis ) พบว่าอะไหล่กลุ่ม A มี 144 รายการ คิดเป็น 22.79 % ของปริมาณอะไหล่ทั้งหมด
และมีมูลค่าคิดเป็น 79.88 % ของมูลค่าอะไหล่ทั้งหมด อะไหล่กลุ่ม B มี 162 รายการ คิดเป็น 25.63 % 
ของปริมาณอะไหล่ทั้งหมดและมีมูลค่าคิดเป็น 15.10 % ของมูลค่าอะไหล่ทั้งหมด และอะไหล่กลุ่ม C 
มี 326 รายการ คิดเป็น 51.58 % ของปริมาณอะไหล่ทั้งหมดและมีมูลค่าคิดเป็น 5.02 % ของมูลค่า
อะไหล่ทั้งหมด หลงัจากนั้นน าเฉพาะสินคา้คงคลงัในกลุ่ม A มาหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 
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(Variability Coefficient) เพื่อหารูปแบบการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน
นอ้ยกวา่ 0.20 แสดงวา่มีความตอ้งการสินคา้แบบคงท่ี จึงน ามาหาปริมาณการสั่งซ้ือดว้ยวธีิ EOQ ส่วน
ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนมากกวา่ 0.20 แสดงวา่มีความตอ้งการสินคา้แบบไม่แน่นอน จึงน ามา
หาปริมาณการสั่งซ้ือดว้ยวิธี Silver Meal สุดทา้ยหาจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ROP และท าการเปรียบเทียบ
ตน้ทุน 

สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ พบวา่ ในการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไดค้  านวณหาตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึน และเปรียบเทียบตน้ทุนของระบบการท างานปัจจุบนักบัหลงัท าการศึกษา พบวา่ตน้ทุนเดิมเป็น
เงิน 130,859.41 บาท และตน้ทุนใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงัท าการวิจยัเป็นเงิน 89,200.51 บาท ท าให้ตน้ทุน
ลดลง 41,658.89 บาท หรือคิดเป็น 31.83 %  
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ABSTRACT 

 
This independent research aims to minimize the cost of managing inventory by adopting 

the techniques of inventory management from a case study of Anantaphun Lampang Partnership 
which sells tractors, tractor parts, and agricultural equipment. This study focused on one type of 
inventory which is tractor parts consisting of 1,700 lists. Data used in this research was collected 
from 1 July 2012 to 31 December 2012. It accounted for 6 months. It was revealed that there were 
many inventories in stock. For this reason, a great amount of capital was used for stocking goods. 
Furthermore, there was no certainty to order inventories in stock. As a result, the research used the 
principles of inventory management in order to identify the proper number of inventories and the 
suitable number of orders for inventories. So, this can minimize the cost of managing inventory as 
the mentioned purpose.  

To begin with, the unmoving inventories were eliminated (Dead Stock) . It was found that 
the unmoving inventories were 1,068 lists. Therefore, there were 632 lists of remained tractor parts 
which were classified by ABC Analysis. Group A contained 144 lists accounted for 22.79% of the 
total number of the parts and it costed 79.88% of the total value of tractor parts. For group B, there 
were 162 lists which were 25.63% of the total number of the parts and it costed 15.10% of the total 
value of tractor parts. Additionally, group C consisted of 326 lists which were accounted for 51.58% 
of the total number of the parts and it costed 5.02% of the total value of tractor parts. After that, 
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only group A were calculated for variability coefficient in order to find a format of a suitable 
ordering. If the variability coefficient is lower than 0.20, it indicates that the demand of the 
inventories is stable. So, EOQ will be used to illustrate the quantity of ordering. If the variability 
coefficient is more than 0.20, it shows that the demand of the inventories is uncertain and Silver 
Meal will be used to demonstrate the quantity of ordering. Eventually, reorder point (ROP) will be 
evaluated and compared with the capital. 

According to the finding of this study, it can be concluded that after comparing the capital 
of the present system and the capital of the system after studied, it was discovered that the previous 
capital was accounted for 130,859.41 baht and the new capital which was accounted after the 
research was 89,200.51 baht. Obviously, the capital was 41,658.89 baht deducted or 31.83% 
reduced.  

 

 


