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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เป็นการประยกุตใ์ชป้ริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) เพื่อ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลงั อีกทั้้งเป็นการหาจุดสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาวธีิการหาปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดัและจุดสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมท่ีนาํมา 
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลงั 
เน่ืองจากบริษทักรณีศึกษาก่อนทาํการประยกุตค์ร้ังน้ี มีอตัราการหมุนสินคา้สาํหรับปี 2551 โดยใช ้
ขอ้มูล การขายสินคา้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 31 ตุลาคม 2551 โดยการคาํนวน อตัราการหมุนสินคา้ 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2551 คือ 2.46 คร้ัง โดยเป็นรอบการหมุนสินคา้ท่ีตํ่ามาก จะส่งผลกระทบ 
ใหกิ้จการมีปริมาณสินคา้ท่ีระดบัสูง โดยการศึกษาคร้ังน้ีทาํการเลือกสินคา้กลุ่มตวัอยา่ง จากรายการท่ี 
ทาํใหเ้กิดยอดขายรวมท่ี 80% และมีมูลค่าเกินกวา่ 500,000 บาท เท่านั้น เพื่อใหก้ารศึกษา 
ไดดู้แลรายการสินคา้กลุ่มตวัอยา่งอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน ส่วนรายการท่ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ 500,000 บาท นั้น 
เป็นรายการท่ีกิจการไดดู้แลเป็นอยา่งดีแลว้ โดยตอ้งรักษาระดบัการใหบ้ริการ ลูกคา้ท่ี 95% 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ไดสิ้นคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการศึกษาทั้งหมด 12 รายการ ซ่ึงหลงัจาก 
การประยกุตใ์ชว้ิธีปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) พบวา่ กิจการสามารถลดมูลค่าสินคา้คงคลงั 
ลงถึง 7,579,502.06 บาท คิดเป็น 49.25 % และลดอตัราส่วนสินคา้กลุ่มตวัอยา่งต่อยอดขายรวมลงถึง 
45%  เม่ือทาํการวิเคราะห์อตัราการหมุนสินคา้ก่อนและหลงัทาํการศึกษาพบวา่ อตัราการหมุนสินคา้ 
เร็วข้ึนถึง  40 วนั คิดเป็นร้อยละ 63.49  โดยการลดมูลค่าสินคา้คงคลงั และเพิ่มอตัราการหมุนสินคา้ท่ี 
เร็วยิง่ข้ึน ส่งผลใหกิ้จการมีสภาพคล่องมากข้ึน รวมทั้งจากการศึกษาคร้ังน้ี ยงัพบวา่ กิจการสามารถ 
ลดพื้นท่ีในการจดัเกบ็สินคา้ลงถึง 105.85 ตารางเมตร คิดเป็น 55.17% โดยท่ีกิจการยงัรักษาระดบัการ 
ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีระดบั 95% ได ้
 
    



 

 

4

Independent Study Title Improvement of Inventory Management by EOQ Model : 
    A Case Study of Adventure Thai Co.,Ltd. 
Name   Miss Mayurachut  Sridatham 
Advisor   Associate Professor  Dr.Chanongkorn Kuntonbutr 
Major   Business Engineer 
Academic Year  2008 

ABSTRACT 

This independent study aimed 1) to study the usage of Economic Order 
Quantity (EOQ) to improve efficiency of inventory management, 2) to find the 
economic reorder point (ROP) for the studied product, and 3) to use the studied EOQ 
and ROP as a guideline to improve the company efficiency. Before this study, the 
inventory turnover for this company on 20081 was completely low, which was 2.46 
times2 and caused the company to have a high inventory level. This study closely 
examined  selected products that caused 80% of total sales with total values greater 
than 500,000 baht. For the products with total value less than 500,000 baht, the 
company already did well. The maintenance service level aimed at 95%. 
 From this study, twelve product items were selected from a sample group and 
after applying  the usage of EOQ, the company was able to reduce the inventory value 
to 7,579,502.06 baht, which was 49.25%. The ratio of sample product to total value 
sale was reduced to 45%. The analysis of inventory turnover found that the inventory 
turnover rate was 40 days faster, which was 63.49%. Decreasing inventory value and 
increasing inventory turnover rate increased company liquidity. The results also found 
that the company was able to reduce inventory space to 105.85 square meters, which 
was 55.17%, and the company still maintained the level of customer service at 95%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Data from Adventure Thai Co. Ltd. on October, 1 to 31, 2008. 
2 Calculated on October, 31, 2008 




