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บทคดัยอ่ 

 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเสนอแนวทางและการกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการ

สินค้าคงคลังโดยการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมและจุดสั่งซ้ือใหม่ของกรณีศึกษา  

เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีนโยบายในการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีชดัเจนกล่าวคือไม่มีรูปแบบใน

การสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสม  เน่ืองจากบางคร้ังมีการสั่งซ้ือสินคา้เพื่อจดัเก็บไวใ้นปริมาณท่ีมากเกิน

ความต้องการทาํให้เกิดต้นทุนสินค้าคงคลังสูงข้ึนหรือสินค้าบางรายการมีไม่เพียงพอกับความ

ตอ้งการของลูกคา้ทาํใหเ้กิดตน้ทุนในการเสียโอกาสในการขายคร้ังนั้นๆหรืออาจจะเสียลูกคา้ใหแ้ก่คู่

แข่งขนัไปเลย  ดงันั้นจึงไดน้าํเอาวธีิ ABC Analysis  มาจดัลาํดบัความสําคญัของสินคา้คงคลงัเพื่อใช้

ในการกาํหนดระดับความสําคญัของการควบคุมสินค้าคงคลัง  เพื่อเป็นการกาํหนดรูปแบบการ

สั่งซ้ือท่ีเหมาะสม  โดยมีการประยุกตใ์ชรู้ปแบบการคาํนวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ)  

และวธีิการ (Q, R) Systems   

 

คาํสําคญั : การจดักลุ่มสินคา้คงคลงั ABC / รูปแบบปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั / วิธีการพิจารณา

และการพยากรณ์ระบบอยา่งต่อเน่ือง / จุดสั่งซ้ือใหม่  
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Abstract 

 

The objective of this Independent Study is to propose a guidance for Inventory Management 

Policy, that will be cultivating the ordering processes in regard to the purchasing volume and re-

order point.  Either rising inventory storage cost or out of stock cost was somehow caused by the 

arbitrary purchasing pattern, that might simultaneously trigger some disadvantages to the 

company and its customers. Finally, the company might have to face with a loss of an opportunity 

cost (or) even customer deprivation as consequences of a customer's dissatisfaction.  In view of 

the above-mentioned aspects, this study applied ABC Analysis to prioritize individual inventory 

items for efficient inventory control and standardized inventory reorder point by which a 

refulfillment of the inventory that can meet an economical scale in respect of ordering quantities is 

computed through the methods named "Economic Order Quantity Models (EOQ)" and "Q, R 

Systems". 

 

Keywords : ABC Analysis / Economic Order Quantity Models / Continuous Review Systems / 

Reorder Point 
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