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บทคดัยอ่ 

 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฒันาและหาแนวทางท่ีจะแกปั้ญหาการวางแผนการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบนาํเขา้เพื่อป้อนเขา้สู่โรงงานภายใตข้อ้จาํกดัต่างๆ ท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

งบประมาณเป้าหมาย    การสั่งซ้ือตามขนาดบรรจุภณัฑ์,และการสั่งซ้ือตามรอบระยะเวลาในการ

สั่งซ้ือ  (Lead time)    เพื่อท่ีจะปรับปรุงการควบคุมสินคา้คงคลงัให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม    นอกจากน้ี

จะตอ้งพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความตอ้งการของตลาด  ตน้ทุน  และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สินคา้คงคลงั ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 2 ประการคือ (1) จุดสั่งซ้ือ (Order point) (2) ปริมาณการสั่งซ้ือ

ท่ีประหยดัท่ีสุด (Economic order quantity) ในการศึกษาน้ีมีการประยุกต์ใช้ตวัแบบการคาํนวณหา

ปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดัแบบมีข้อจาํกัดทางด้านทรัพยากร (EOQ Resource-constrained 

multiple-item models)โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Solver  เป็นเคร่ืองมือในการหาคาํตอบ 

 

 จากผลการคาํนวณพบว่า   การคาํนวณโดยใช้ตัวแบบดังกล่าว สามารถช่วยให้บริษัทประหยดั

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ ได้ ถึง 16.09% และยงัสามารถลดตน้ทุนโดยรวมไดถึ้ง 5.54 %  และในการ

คาํนวณหาจุดสั่งซ้ือใหม่ รวมไปถึงการหาสต๊อกเพื่อความปลอดภยัยงัช่วยให้ทราบถึงเวลาท่ีเหมาะสม

ในการท่ีจะสั่งซ้ือเพื่อป้องกนัสินคา้ขาดแคลน หรือมีมากเกินไป  ซ่ึงจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการ

จดัการดา้นนโยบายสินคา้คงคลงัในการท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของธุรกิจใหต้ํ่าสุด นัน่ก็คือ 

(1) การหาจาํนวนการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมและประหยดัในการท่ีจะตอ้งสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง (2) เวลาท่ี

เหมาะสมท่ีจะสั่งซ้ือ  หลกัการน้ีจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานไดม้ากยิง่ข้ึน 
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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-Resource-

Constrained with Multiple-Item models was chosen and it was done by using Microsoft Excel 

Solver Program.      

 

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   
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