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บทคัดยอ
การศึก ษานี้ มีวั ตถุ ประสงคFเ พื่อศึ กษาระบบการบริหารสิ นคJ าคงคลั งวั สดุสํ านั กงานและเพื่ อ
ประยุกตFใชJระบบ ABC ในการแบPงกลุPมวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย
เก็บขJอมูลจากรายการวัสดุสํานักงาน ประจําปVงบประมาณ 2562 จํานวน 54 รายการ มีปริมาณที่ตJองใชJตPอปVทั้งสิ้น
คิดเปXนรJอยละ 100 มีตJนทุนรวมตPอการใชJ 149,905 บาท โดยเรียงลําดับ ดังนี้ 1. วัสดุสํานักงานกลุPม A มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนทั้งสิ้น 28 รายการ มีปริมาณที่ตJองใชJตPอปV 1,018 คิดเปXนรJอยละ 87.14 ของปริมาณที่
ตJองใชJตPอปV 121,355 บาท คิดเปXนรJอยละ 80.95 ของตJนทุนรวมตPอการใชJทั้งหมด 2. วัสดุสํานักงานกลุPม B มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนทั้งสิ้น 16 รายการ มีปริมาณที่ตJองใชJตPอปV 215 คิดเปXนรJอยละ 9.88 ของปริมาณที่
ตJองใชJตPอปV 21,990 บาท คิดเปXนรJอยละ 14.67 ของตJนทุนรวมตPอการใชJทั้งหมด 3. วัสดุสํานักงานกลุPม C มีจํานวน
รายการวัสดุสํานักงาน จํานวนทั้งสิ้น 10 รายการ มีปริมาณที่ตJองใชJตPอปV 335 คิดเปXนรJอยละ 2.98 ของปริมาณที่
ตJองใชJตPอปV 6,560 บาท คิดเปXนรJอยละ 4.38 ของตJนทุนรวมตPอการใชJทั้งหมด ซึ่งวัสดุสํานักงานกลุPม A ควรจะสั่งซื้อ
สินคJาดJวยความรอบคอบและระมัดระวังในการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อ การกําหนดจุดสั่งซื้อเพื่อลดปริมาณของ
คงเหลือเทPาที่เปXนไปไดJหรือเพื่อป]องกันการขาดแคลน ตJองมีการควบคุมปริมาณและการสั่งซื้อ ตลอดจนการตรวจ
นับของคงเหลืออยPางเขJมงวดรัดกุมและสม่ําเสมอ วัสดุสํานักงานกลุPม B ควรจะสั่งซื้อสินคJาที่ประหยัดในการกําหนด
ปริมาณการสั่งซื้อและการกําหนดจุดสั่งซื้อ การควบคุมตามปกติอาจตรวจสอบเปXนระยะ ๆ เชPน ทุก ๆ 3 เดือน และ
วัสดุสํานักงานกลุPม C ควรจะสั่งซื้อไดJครั้งละมาก ๆ เพื่อป]องกันการขาดแคลนสินคJา ไมPตJองควบคุมเครPงครัดนัก มี
การตรวจนับเปXนครั้งคราวหรือจดบันทึกเมื่อมีการซื้อเพิ่ม

คําสําคัญ: สินคJาคงคลัง, วัสดุสํานักงาน, ระบบ ABC
ABSTRACT
This study aims to study the inventory management system of office supplies and
to apply the ABC system to group the office supplies of the Library and Learning Center, University
of Phayao, by collecting information from the bill of materials. Annual budget 2019 number 54
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items are estimated to apply per year. As a percentage of 100, the total cost per use of 149,905
baht, respectively. 1. The Office material Group A has a total number of office supplies, with the
quantity required per year 1,018, as 87.14% of the quantity required per year 121,355 baht, as
80.95% of total cost per 2. The Office material Group B has 16 total number of office supplies, with
the required quantity per year, 215 as 9.88% of the required quantity per year 21,990 baht, as
14.67% of total cost peruse. 3. Office Material Group C There is 10 total number of office supplies
per year, 335 as 2.98% of the required quantity per year 6,560 baht as 4.38% of total cost peruse.
The Office material Group A should be ordered with care carefully and carefully in determining the
order quantity. Determination of order to reduce the amount of remaining balance as possible or
to prevent shortage Quantity and order control is required, as well as strict and consistent counting
of the remaining balance. Office Material Group B should be ordered economical to determine the
order quantity and order assignment. Regular control may be monitored periodically, such as every
3 months, and the material of the Office C group should be ordered very quickly to prevent product
shortage. No strict control. Are counted periodically or take notes when a purchase is added.

Keyword: Inventory, Office material, ABC Classification
บทนํา
งานธุรการ ศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มีหนJาที่รับผิดชอบในการจPายวัสดุสํานักงาน และ
การบริหารวัสดุสํานักงาน โดยปnจจุบันระบบบริหารวัสดุสํานักงานนั้นใชJระบบ Enterprise Resource Planning
(ERP) Microsoft Dynamics AX และระบบสารสนเทศการบริหารสินคJาคงคลัง (iMS) ควบคุมวัสดุสํานักงานคงคลัง
หรือสินคJาคงเหลือ (Inventory) ซึ่งเปXนสิ่งที่จําเปXนสําหรับองคFกรเพราะจัดเปXนสินทรัพยFหมุนเวียนรายการหนึ่งพึงมี
ไวJเพื่อใหJการดําเนินงานเปXนไปไดJอยPางราบรื่น การมีสินคJาคงคลังมากเกินไปอาจเปXนปnญหากับองคFกร ทั้งในเรื่อง
ตJนทุนการเก็บรักษาที่สูง สินคJาเสื่อมสภาพ หมดอายุ ลJาสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ ทําใหJสูญเสียโอกาส
ในการนําเงินที่จมอยูPกับสินคJาคงคลังนี้ไปหาประโยชนFในดJานอื่น ๆ แตPในทางตรงกันขJาม ถJาองคFกรมีสินคJาคงคลัง
นJอยเกินไป ก็อาจประสบปnญหาสินคJาขาดแคลนไมPเพียงพอ (Stock Out) สูญเสียโอกาสในการปฏิบัติงานที่เรPงดPวน
และอาจตJองสูญเสียผูJใชJบริการไปในที่สุด นอกจากนี้ ถJาสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเปXนวัตถุดิบที่สําคัญ การปฏิบัติงาน
ดําเนินงานทั้งการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร งานวิเคราะหFทรัพยากร งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศก็อาจตJอง
หยุดชะงัก ซึ่งอาจสPงผลตPอภาพลักษณFขององคFกรในอนาคตไดJ ดังนั้นจึงเปXนหนJาที่ของผูJปฏิบัติงานพัสดุในการจัดการ
สินคJาคงคลังของตนใหJอยูPในระดับที่เหมาะสม ไมPมากหรือนJอยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินคJาคงคลังตJองใชJเงิน
จํานวนมาก และอาจสPงผลกระทบถึงสภาพคลPองขององคFกรไดJ
การจัดการสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงาน โดยนําระบบ ABC มาประยุกตFใชJจะทําใหJเกิดความมี
ประสิทธิภาพของการจัดการวัสดุสํานักงานที่เปXนระบบมากยิ่งขึ้น โดยระบบ ABC นั้นเปXนระบบที่ไดJรับความนิยม
เปXนอยPางมาก มีการแบPงวัสดุสํานักงานออกเปXนกลุPมตามมูลคPาของวัสดุสํานักงานที่หมุนเวียน โดยมีเกณฑFในการ
จัดแบPงคือ
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กลุPมที่ 1 เรียกวPา กลุPม A ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนไมPมาก (ประมาณรJอยละ 20 ของ
จํานวนรายการวัสดุคงคลังทั้งหมด) แตPตJองจัดสรรเงินทุนจํานวนมากถึงประมาณรJอยละ 80 ของมูลคPาของวัสดุคง
คลังทั้งหมดไปรองรับ
กลุPมที่ 2 เรียกวPา กลุPม B ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนมากถัดขึ้นมา (ประมาณรJอยละ 30
ของจํานวนรายการวัสดุคงคลังทั้งหมด) ที่ตJองจัดสรรเงินทุนไปรองรับประมาณรJอยละ 15 ของมูลคPาของวัสดุคงคลัง
ทั้งหมดไปรองรับ
กลุPมที่ 3 เรียกวPา กลุPม C ไดJแกP รายการวัสดุคงคลังจํานวนมากที่สุด (ประมาณรJอยละ 50 ของ
จํานวนรายการวัสดุคงคลังทั้งหมด) ที่ตJองจัดสรรเงินทุนไปรองรับประมาณรJอยละ 5 ของมูลคPาของวัสดุคงคลัง
ทั้งหมดไปรองรับ ระบบ ABC จะมีการบริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซื้อตJนทุนในการจัดเก็บสินคJา ถJาการจัดการ
ระบบสินคJาคงคลังไมPดีพอ จะทําใหJวัสดุสํานักงานบางอยPางไมPเพียงพอ หรือเกิดการถือครองมากเกินไปทําใหJเกิด
ตJนทุนและคPาเสียโอกาส มีคPาใชJจPายที่เพิ่มมากขึ้น และปnญหาอื่น ๆ อีกมากมาย
วัตถุประสงค0
1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อประยุกตFใชJระบบ ABC ในการแบPงกลุPมวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําขJอมูลทางคงคลัง โดยมีรายละเอียดเปXนจํานวนที่ตJองการตPอปV และราคาตPอหนPวย
ของคงคลังแตPละชนิด
2. หาจํานวนเงินของของคงคลังที่หมุนเวียนคลังในรอบปV สําหรับของแตPละชนิด
3. จัดเรียงลําดับขJอมูลที่เก็บไวJตามขJอ 1 ใหมP ตามลําดับของจํานวนเงินที่หมุนเวียนในคลังตามที่
คํานวณไดJในขJอ 2
4. หาคPาเปอรFเซ็นตFของจํานวนหนPวยสะสมในแตPละชนิดของคงคลังและของจํานวนเงินสะสม
ของคงคลังที่หมุนเวียนในคลัง
5. นําเอาคPาเปอรFเซ็นตFในขJอ 4 มาแบPงชนิดของคงคลังเปXนชนิด A, B, C ตามความเหมาะสม
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน0
สรุปผล
รายการวัสดุสํานักงานกลุPม A โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 28 รายการ ซึ่ง
เรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังนี้ วัสดุสํานักงานที่มีตJนทุนมากที่สุดคือ หมึกพิมพF HP CE505A
ตJนทุนรวม 10,380 บาท คิดเปXนรJอยละ 6.92 รองลงมาคือ ตลับผJาหมึก ยี่หJอ Epson รุPน ERC-38B สีดํา ตJนทุนรวม
6,550 บาท คิดเปXน รJอยละ 4.37 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Samsung รุPน MLT-D105L สีดํา ตJนทุนรวม 6,100 บาท
คิดเปXนรJอยละ 4.07 กระดาษปอนดFรองปกชนิดหนา120g ขนาด 31x43 นิ้ว ตJนทุนรวม 6,000 บาท คิดเปXนรJอยละ
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4 ปลั๊กพPวง ขนาดยาว 5 เมตร ตJนทุนรวม 5,500 บาท คิดเปXนรJอยละ 3.67 หมึกพิมพFHP CE285A ตJนทุนรวม
5,360 บาท คิดเปXนรJอยละ 3.58 เทปโฟม 2 หนJา ขนาด 21x5 เมตร ยี่หJอ3M ตJนทุนรวม 4,875 บาท คิดเปXน
รJอยละ 3.25 หมึ กพิ มพF Laser ยี่หJ อBrother รุPน TH-261BK สี ดํา ตJ นทุ นรวม 4,580 บาท คิด เปX นรJ อยละ 3.06
กระดาษความรJอน ขนาด 80 มม.x70 มม. รุPน Thermal Slip Paper สีขาว ตJนทุนรวม 4,450 บาท คิดเปXนรJอยละ
2.97 เทปใส 2 นิ้ว ตJนทุนรวม 4,200 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.80 ป]ายสติ๊กเกอรFแล็ป ขนาด A14 50x50 มม.
ยี่หJอชJาง ตJนทุนรวม 4,200 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.80 ถPานชารFจAAA แพ็ค 2 กJอนยี่หJอ Energizer ตJนทุนรวม
4,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.72 หมึกพิมพF ยี่หJอ Epson รุPน Matte Black(C13T327800) สีดําดJาน ตJนทุนรวม
4,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.67 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Brother รุPนTH-261C สีฟ]า ตJนทุนรวม 3,980 บาท คิดเปXน
รJอยละ 2.66 หมึกพิมพF Laser ยี่หJอ Brother รุPนTH-261M สีชมพู ตJนทุนรวม 3,980 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.66
หมึ ก พิ ม พF Laser ยี่ หJ อ Brother รุP น TH-261Y สี เ หลื อ ง ตJ น ทุ น รวม 3,980 บาท คิ ด เปX น รJ อ ยละ 2.66
กระดาษสติ๊ ก เกอรF ข าวดJ า น A4 ตJ น ทุ น รวม 3,900 บาท คิ ด เปX น รJ อ ยละ 2.60 กาวลาเท็ ก ซF TOA 32 ออน
ตJ น ทุ น รวม 3,900 บาท คิ ด เปX น รJ อ ยละ 2.60 เทปใส 1 นิ้ ว ตJ น ทุ น รวม 3,840 บาท คิ ด เปX น รJ อ ยละ 2.56
กาวนํ้าขนาด 50 มม. ยี่หJอ UHU ตJนทุนรวม 3,840 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.56 กระดาษถPายเอกสารA4/80g 500
แผPน ตJนทุนรวม 3,750 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.50 กระดาษความรJอน ขนาด 75x75 มม. ตJนทุนรวม 3,500 บาท คิด
เปXนรJอยละ 2.33 กระดาษสติ๊กเกอรFขาวดJานขนาด 210x297 มม. สีขาว ตJนทุนรวม 3,250 บาท คิดเปXนรJอยละ
2.17 กระดาษถPายเอกสารA4/70g 500 แผPนตJนทุนรวม 3,210 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.14 หมึกเครื่องแฟกซFโทรสาร
ยี่หJอ Panasonic รุPนKXFAT411E สีดํา ตJนทุนรวม 3,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 2.00 ชุดปากกา ตั้งโต€ะ สีดํา ตJนทุน
รวม 2,985 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.99 ป]ายสติ๊กเกอรF ขนาด 25x50 มม. ตราชJางสีขาว ตJนทุนรวม 2,100 บาท คิด
เปXนรJอยละ 1.40 ปากกาเขียนครุภัณฑF ยี่หJอSAKURA สีขาว ตJนทุนรวม 1,875 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.25 ตามลําดับ
รายการวัสดุสํานักงานกลุPม B โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 16 รายการ ซึ่ง
เรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังนี้ วัสดุสํานักงานที่มีตJนทุนมากที่สุดคือ แฟ]มโชวFเอกสาร ขนาด
2 นิ้ว ยี่หJอชJาง ตJนทุนรวม 1,725 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.15 นํ้ายาลบคําผิดแบบปากกา ตJนทุนรวม 1,725 บาท คิด
เปXนรJอยละ 1.15 ที่เหลาดินสอ ขนาดใหญP ตJนทุนรวม 1,700 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.13 ตรายางวันที่ ยี่หJอ Shiny
หมึกในตัว ตJนทุนรวม 1,650 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.10 หมึกเติมรันนัมเบอรF ตJนทุนรวม 1,650 บาท คิดเปXนรJอยละ
1.10 ที่เจาะกระดาษ 2 รู ขนาดกลาง ตJนทุนรวม 1,550 บาท คิดเปXนรJอยละ 1.03 ถPานชารFจAA แพ็ค 2 กJอนยี่หJอ
Energizer ตJนทุนรวม 1,350 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.90 กรรไกร 8 นิ้ว ตJนทุนรวม 1,300 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.87
กระดาษการFดขาว A4/180g 50 แผPน ตJนทุนรวม 1,275 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.85 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml
ยี่หJอEpson รุPนT6641 สีดํา ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson
รุPนT6642 สีฟ]า ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson รุPนT6643
สีแดง ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 หมึกปริ้นเตอรF ขนาด 70ml ยี่หJอEpson รุPนT6644 สีเหลือง
ตJนทุนรวม 1,175 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.78 แล็คซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 1,140 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.76 ที่เย็บกระดาษ
เบอรF 10 ยี่หJอMax(คละสี) ตJนทุนรวม 1,125 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.75 กระดาษปกสีA4/80g 500 แผPน สีฟ]า
ตJนทุนรวม 1,100 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.73 ตามลําดับ
รายการวัสดุสํานักงานกลุPม C โดยการจัดลําดับวัสดุสํานักงานแบบ ABC จํานวน 10 รายการ
ซึ่งเรียงจากตJนทุนรวมมากไปหาตJนทุนรวมนJอย ดังนี้ วัสดุสํานักงานที่มีตJนทุนมากที่สุดคือ คัตเตอรFเหล็กกลาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตJนทุนรวม 1,050 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.70 คัตเตอรFเหล็กใหญP ตJนทุนรวม 1,000 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.67
ลวดเย็ บ กระดาษ No.3-1M1/4 ขนาด 6 มม. ยี่ หJ อ MAX ตJ น ทุ น รวม 800 บาท คิ ด เปX น รJ อ ยละ 0.53 ปากกา
เนJนขJอความ ตJนทุนรวม 760 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.51 ชุดปากกาตั้งโต€ะ ยี่หJอGold Point สีขาว ตJนทุนรวม
700 บาท คิดเปX นรJอ ยละ 0.47 กระดาษแข็งทํ าปก เบอรF24 ขนาด 27x31 นิ้ ว ตJน ทุนรวม 560 บาท คิ ดเปX น
รJอยละ 0.37 ซองสีน้ําตาลA4 ขยายขJาง ตJนทุนรวม 500 บาท คิดเปXนรJอยละ 0.33 แทPนตัดสก็อตเทปชุดใหญP
ตJนทุนรวม 490 บาท คิดเปXน รJอยละ 0.33 หมึกเติมแทPนประทับตราสีน้ําเงิน ตJนทุนรวม 200 คิดเปXนรJอยละ 0.13
ตามลําดับ
อภิปรายผล
การจัดลําดับความสําคัญของวัสดุสํานักงาน จํานวนทั้งสิ้น 54 รายการ มีปริมาณที่ตJองใชJตPอปV
ทั้งสิ้น คิดเปXนรJอยละ 100 มีตJนทุนรวมตPอการใชJ 149,905 บาท โดยเรียงลําดับ ดังนี้ วัสดุสํานักงานกลุPม A มีจํานวน
รายการวั ส ดุ สํ า นั ก งานจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 28 รายการมี ป ริ ม าณที่ ตJ อ งใชJ ตP อ ปV 1,018 คิ ด เปX น รJ อ ยละ
87.14 ของปริ ม าณที่ ตJ อ งใชJ ตP อ ปV 121,355 บาท คิ ด เปX น รJ อ ยละ 80.95 ของตJ น ทุ น รวมตP อ การใชJ ทั้ ง หมด
รองลงมา คือ วัสดุสํานักงานกลุPม B มีจํานวนรายการวัสดุสํานักงาน จํานวนทั้งสิ้น 16 รายการ มีปริมาณที่ตJองใชJตPอ
ปV 215 คิดเปXนรJอยละ 9.88 ของปริมาณที่ตJองใชJตPอปV 21,990 บาท คิดเปXนรJอยละ 14.67 ของตJนทุนรวมตPอการใชJ
ทั้งหมด และวัสดุสํานักงานกลุPม C มีจํานวนรายการวัสดุสํานักงาน จํานวนทั้งสิ้น 10 รายการ มีปริมาณที่ตJองใชJตPอปV
335 คิดเปXนรJอยละ 2.98 ของปริมาณที่ตJองใชJตPอปV 6,560 บาท คิดเปXนรJอยละ 4.38 ของตJนทุนรวมตPอการใชJ
ทั้งหมด ซึ่งเมื่อใชJระบบ ABC บริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซื้อ ตJนทุนในการจัดเก็บสินคJา ถJาการจัดการระบบ
สินคJาคงคลัง มีประสิทธิภ าพจะทําใหJ วัสดุสํา นักงานมีใหJ บริการอยPา งเพีย งพอ และหากถือครองวั สดุสํา นักงาน
มากเกินไปจะทําใหJเกิดตJนทุนและคPาเสียโอกาส มีคPาใชJจPายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคลJองกับ บุษยมาส กอกนJอย
(2556, น.55) ศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังวัสดุสํานักงานแบบ ABC กรณีศึกษาสPวนงานการเงินและพัสดุ คณะ
ศิลปศาสตรF มหาวิทยาลัยพะเยา พบวPา เมื่อจัดกลุPมวัสดุสํานักงานจํานวน 81รายการแบบ ABC Classification
พบวPา วัสดุสํานักงานในกลุPม A มีตJนทุนรวมการใชJสูงที่สุด คิดเปXนรJอยละ 74.94 ของตJนทุนรวมการใชJทั้งสิ้น แตPมี
ปริมาณวัสดุสํานักงานนJอยที่สุด คิดเปXนรJอยละ 53.92 ของปริมาณวัสดุสํานักงานทั้งสิ้น สPวนวัสดุสํานักงานในกลุPม B
มีตJนทุนรวมการใชJสูงรองลงมา คิดเปXนรJอยละ 16.72 ของตJนทุนรวมการใชJทั้งสิ้นแตPมีปริมาณวัสดุสํานักงานนJอย
รองลงมา คิดเปXนรJอยละ 16.56 ของปริมาณวัสดุสํานักงานทั้งสิ้นและวัสดุสํานักงานในกลุPม C มีตJนทุนรวมการใชJ
นJอยที่สุด คิดเปXนรJอยละ 8.34 ของตJนทุนรวมการใชJทั้งสิ้น แตPมีปริมาณวัสดุสํานักงานสูงที่สุดคิดเปXนรJอยละ 29.52
ของปริมาณวัสดุสํานักงานทั้งสิ้น
สอดคลJ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ ชู เ พ็ ญ วิ บู ล ยF สั นติ (2546, น.19-33) พบวP า เมื่อ จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของยาทั้งหมด 1,238 รายการโดยวิธี ABC Analysis 376 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม A คิดเปXน 30.50%
ของยาทั้งหมดและเปXนยอดขาย 80% ของจํานวนเงินทั้งหมดยา 332 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม B คิดเปXน 26.97%
ของยาทั้งหมด และเปXนยอดขาย 15% ของจํานวนเงินทั้งหมดและยาที่เหลือ 523 รายการถูกจัดอยูPในกลุPม C
คิดเปXน 42.49% ของยาทั้งหมดและเปXนยอดขาย 5% ของจํานวนเงินทั้งหมด และสอดคลJองกับผลการศึกษาของ
พงษFดนัย คําแสน (2542, บทคัดยPอ) พบวPา การประยุกตFใชJระบบ ABC สามารถแบPงเวชภัณฑFทั้งหมดออกเปXน
3 กลุPมตามมูลคPาการใชJ ซึ่งไดJจากอัตราการใชJตPอปVคูณดJวยราคาทุนตPอหนPวย ดังนี้ กลุPม A ประกอบดJวยเวชภัณฑF
จํานวน 231 รายการคิดเปXนรJอยละ 10.42 ของรายการเวชภัณฑFยาทั้งหมดโดยมีมูลคPาการใชJรJอยละ 70.09 ของ
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มูลคPาเวชภัณฑFที่มีการใชJทั้งหมดในรอบปV กลุPม B ประกอบดJวยเวชภัณฑFจํานวน 424 รายการ คิดเปXนรJอยละ 19.12
ของรายการเวชภัณฑFยาทั้งหมดโดยมีมูลคPาการใชJรJอยละ 22.06 ของมูลคPาเวชภัณฑFที่มีการใชJทั้งหมดในรอบปV
กลุPม C ประกอบดJวยเวชภัณฑF จํานวน 1,562 รายการ คิดเปXนรJอยละ 70.46 ของรายการเวชภัณฑFยาทั้งหมด โดยมี
มูลคPาการใชJรJอยละ 7.85 ของมูลคPาเวชภัณฑFที่มีการใชJทั้งหมดในรอบปV
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา
มีขJอเสนอแนะดังนี้
1. วัสดุสํานักงานกลุPม A ควรจะบันทึกรายการอยPางถูกตJองสมบูรณF ตรวจสอบความถูกตJอง
เกี่ยวกับของคงเหลือ ของสPงคืนอยPางสม่ําเสมอ การสั่งซื้อสินคJาจะตJองสั่งดJวยความรอบคอบและระมัดระวังในการ
กําหนดปริมาณการสั่งซื้อ การกําหนดจุดสั่งซื้อเพื่อลดปริมาณของคงเหลือเทPาที่เปXนไปไดJหรือเพื่อป]องกันการขาด
แคลน ตJองมีการควบคุมปริมาณและการสั่งซื้อ ตลอดจนการตรวจนับของคงเหลืออยPางเขJมงวดรัดกุมและสม่ําเสมอ
2. วัส ดุสํ านัก งานกลุPม B ควรจะบั นทึ กรายการตามปกติ การวิ เคราะหFป ริม าณการสั่ง ซื้อ ที่
ประหยัดในการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อและการกําหนดจุดสั่งซื้อ การควบคุมตามปกติอาจตรวจสอบเปXนระยะ ๆ
เชPน ทุก ๆ 3 เดือน
3. วัสดุสํานักงานกลุPม C ควรจะบันทึกรายการแบบงPาย ๆ ก็เพียงพอ การสั่งซื้อไดJครั้งละมาก ๆ
เพื่อป]องกันการขาดแคลนสินคJา ไมPตJองควบคุมเครPงครัดนักมีการตรวจนับเปXนครั้งคราวหรือจดบันทึกเมื่อมีการซื้อ
เพิ่ม
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
จากการศึกษาการบริหารสินคJาคงคลังของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยใชJ เ ฉพาะ ABC Classification เทP า นั้ น ควรจะทํ า การหาปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยั ด (Economic Order
Quantity: EOQ)
การนําไปใชประโยชน0
1. ทําใหJไดJขJอมูลในการตัดสินใจในการสั่งซื้อวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการเรียนรูJ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีประสิทธิภาพตรงความตJองการของผูJสั่งซื้อโดยสามารถบริหารตJนทุนในเรื่องของการสั่งซื้อ
และตJนทุนในการจัดเก็บสินคJาไดJอยPางเหมาะสมและไดJวัสดุสํานักงานที่มีคุณภาพ
2. ทําใหJลดคPาใชJจPายในการจัดหาและจัดเก็บรักษาวัสดุสํานักงานของศูนยFบรรณสารและการ
เรียนรูJ มหาวิทยาลัยพะเยา
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