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การค้นคว้าอิสระนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาและหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาการวางแผนการสั่งซื้ อ
วัตถุ ดิบนําเข้าเพื่อป้ อนเข้าสู่ โรงงานภายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ ที่ตอ้ งนํามาพิจารณาไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
งบประมาณเป้ าหมาย การสั่งซื้ อตามขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์,และการสั่งซื้ อตามรอบระยะเวลาในการ
สั่งซื้ อ (Lead time) เพื่อที่จะปรับปรุ งการควบคุมสิ นค้าคงคลังให้มีปริ มาณที่เหมาะสม นอกจากนี้
จะต้องพิจารณาถึ งความสมดุ ลระหว่างความต้องการของตลาด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นค้าคงคลัง ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับปั จจัย 2 ประการคือ (1) จุดสั่งซื้ อ (Order point) (2) ปริ มาณการสั่งซื้ อ
ที่ ป ระหยัดที่ สุด (Economic order quantity) ในการศึก ษานี้ มี การประยุกต์ใช้ตวั แบบการคํานวณหา
ปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ แบบประหยัด แบบมี ข้อ จํา กัด ทางด้า นทรั พ ยากร (EOQ Resource-constrained
multiple-item models)โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver เป็ นเครื่ องมือในการหาคําตอบ
จากผลการคํา นวณพบว่า การคํา นวณโดยใช้ต ัว แบบดัง กล่ าว สามารถช่ ว ยให้ บ ริ ษ ัท ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อ ได้ ถึ ง 16.09% และยังสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ถึง 5.54 % และในการ
คํานวณหาจุดสั่งซื้ อใหม่ รวมไปถึงการหาสต๊อกเพื่อความปลอดภัยยังช่วยให้ทราบถึงเวลาที่เหมาะสม
ในการที่ จะสั่งซื้ อเพื่อป้ องกันสิ นค้าขาดแคลน หรื อมีมากเกินไป ซึ่ งจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
จัดการด้านนโยบายสิ นค้าคงคลังในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของธุ รกิจให้ต่าํ สุ ด นัน่ ก็คือ
(1) การหาจํานวนการสั่งซื้ อที่ เหมาะสมและประหยัดในการที่จะต้องสั่งซื้ อในแต่ละครั้ง (2) เวลาที่
เหมาะสมที่จะสั่งซื้อ หลักการนี้จะสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานได้มากยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ : ก ารควบ คุ ม สิ น ค้ า คงคลั ง / ป ริ ม าณ ก ารสั่ งซื้ ออย่ า งป ระห ยั ด / Multi item /
Resource constraint
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Abstract
The objectives of this study are to develop and solve problems of material ordering plan. The
purpose of planning process is to order materials for manufacturing operations under budget,
standard lot sizing and lead time constraints in order to optimize the inventory levels, market
requirements and working capitals. To meet the objectives, two policies have been studied that are
Order point and Economic order quantity policies. To solve the problems, EOQ-ResourceConstrained with Multiple-Item models was chosen and it was done by using Microsoft Excel
Solver Program.
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The results of this study show that the method proposed can reduce the ordering cost by 16.09% and
minimize the total cost up to 5.54%. The computing of the order point and safety stock can be used
to hedge the production system against uncertainty by having more or less inventory.
Keywords : Inventory control / EOQ / Multiple item / Resource constraint

