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การค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางและการกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการ
สิ น ค้า คงคลังโดยการวิ เคราะห์ ป ริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ ที่ เหมาะสมและจุ ดสั่ งซื้ อ ใหม่ ข องกรณี ศึ ก ษา
เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีนโยบายในการจัดการสิ นค้าคงคลังที่ชดั เจนกล่าวคือไม่มีรูปแบบใน
การสั่งซื้ อสิ นค้าที่เหมาะสม เนื่ องจากบางครั้งมีการสั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อจัดเก็บไว้ในปริ มาณที่มากเกิ น
ความต้องการทําให้เกิ ดต้น ทุ นสิ น ค้าคงคลังสู งขึ้ น หรื อสิ น ค้าบางรายการมี ไ ม่เพี ยงพอกับ ความ
ต้องการของลูกค้าทําให้เกิดต้นทุนในการเสี ยโอกาสในการขายครั้งนั้นๆหรื ออาจจะเสี ยลูกค้าให้แก่คู่
แข่งขันไปเลย ดังนั้นจึงได้นาํ เอาวิธี ABC Analysis มาจัดลําดับความสําคัญของสิ นค้าคงคลังเพื่อใช้
ในการกําหนดระดับ ความสําคัญ ของการควบคุ มสิ นค้าคงคลัง เพื่ อเป็ นการกําหนดรู ป แบบการ
สั่งซื้ อที่เหมาะสม โดยมีการประยุกต์ใช้รูปแบบการคํานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ)
และวิธีการ (Q, R) Systems
คําสําคัญ : การจัดกลุ่มสิ นค้าคงคลัง ABC / รู ปแบบปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด / วิธีการพิจารณา
และการพยากรณ์ระบบอย่างต่อเนื่อง / จุดสั่งซื้อใหม่
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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 reorder 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

