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การปรบัปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการวสัดุส านกังาน 

กรณีศึกษาบริษทัโคคา-โคล่า เซาทอี์สเอเชีย เซอรวิ์สเซส จ ากดั 

 

ศุลขัณา โพธ์ิปริสุทธ์ิ* 

      ดร.  รชฏ  ข าบุญ** 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนการจัดการวัสดุส านักงานของบริษัทโคคา - 

โคล่า เซาทอ์ีสเอเชีย เซอร์วิสเซส จ ากัด จากการศึกษาปัญหาปัจจุบันพบว่ามีวัสดุส านักงานหลาย

รายการที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และบางรายการมีมากเกินความจ าเป็น ส่งผลให้ต้นทุนรวมใน

การด้านการจัดการวัสดุส านักงานมีมูลค่าถึง 180,394.54 บาทต่อปี เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย

จึงเสนอข้ันตอนการด าเนินการปรับปรุงและเคร่ืองมือที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 1) การจัดกลุ่มวัสดุ

ส านักงานตามแนวคิด ABC Analysis 2) การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (Economic 

Order Quantity, EOQ) 3) การก าหนดปริมาณสตอ๊กเพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) และ 

4) การก าหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point, ROP) ผลการด าเนินงานพบว่า สามารถลดปัญหา

การขาดแคลนวัสดุส านักงาน และลดปัญหาวัสดุจัดเกบ็มากเกินความจ าเป็นได้ โดยพบว่าแนวทาง

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับกรณีศึกษาน้ี คือ การสั่งซ้ือแบบจ านวนรอบคงที่ (Fixed Order 

Period System, FOP) โดยให้มีการสั่งซ้ือทุกๆ 23 วัน ที่มีปริมาณการสั่งแต่ละคร้ังอย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ียังได้เสนอให้มีการจัดการสต๊อกส ารองเพ่ือป้องกันความแปรแปรวนของอัตราการใช้

งาน และลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุส านักงาน โดยสรุปแล้ว ผลจากการด าเนินงานสามารถลด

ต้นทุนรวมจาก 180,394.54   บาท ลงเหลือ 10,015.29 บาท คิดเป็นการลดต้นทุนให้กับ

บริษัท มากถึง 94 % 

 

1.บทน า 

 ในด้านการบริหารจัดการขององค์การและการจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพถือ

เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือให้พนักงานในหน่วยงานต่างๆ สามารถด าเนิน

กระบวนการทางธุรกิจ และท างานของตนเองได้อย่างราบร่ืนและเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงหน่ึงใน

กิจกรรมที่มีความส าคัญคือการสนับสนุนวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ซองจดหมาย 

ปากกา ดินสอ แฟ้ม เป็นต้นซ่ึงเรามักเรียกว่า Stationary  การบริหารจัดการด้านวัสดุส านักงานน้ัน 

ประกอบไปด้วยการด าเนินการจัดซ้ือจัดหาวัสดุส านักงานที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ต ่าที่สุดมี

ปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการกระจายและจัดเกบ็วัสดุส านักงานตามจุดต่างๆ เพ่ือ

ตอบสนองต่อการใช้งานของพนักงาน และหากส านักงานมีสถานที่จัดเกบ็อยู่อย่างจ ากัด จะย่ิงเป็น

ความท้าทายส าหรับผู้ที่รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารวัสดุส านักงานคงคลังอย่างมาก เน่ืองจาก
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วัสดุส านักงานมีอยู่มากมายหลายประเภท ความต้องการในการใช้งานวัสดุส านักงานแต่ละชนิดที่

แตกต่างกัน ท าให้ผู้รับผิดชอบจะต้องมีการวางแผนการเติมเตม็ การจัดซ้ือและจัดเกบ็อย่างเป็น

ระบบ โดยใช้งบประมาณและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็และสั่งซ้ือให้ประหยัดที่สุด อีกทั้ง

ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของพนักงานได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงส านักงานและเปล่ียนระบบการจัดการวัสดุส านักงาน

จากแยกกันบริหารจัดการแต่ละแผนกมาเป็นการบริหรจัดการโดยส่วนกลาง พบปัญหาเร่ืองวัสดุ

ส านักงานที่จัดไว้ให้ในแต่ละตู้ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของขาดสตอ๊กบ่อยคร้ัง  บางชนิด

จัดเก็บมากจนเกินไปแต่ไม่เคยมีการเบิกใช้งานเน่ืองจากมีการ เคล่ือนไหวที่ ช้า (Slow-

Movement)  และบ่อยคร้ังที่พบเหน็พนักงานมาติดต่อที่ฝ่ายบริหารส านักงานส่วนกลางเพ่ือเบิก

วัสดุส านักงานเช่น ปากกา แฟ้มเอกสาร ท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารต้องเปิดตู้ที่ล๊อคไว้เพ่ือหยิบ

ให้แก่พนักงานหลายคร้ังในแต่ละวัน ซ่ึงเป็นการรบกวนเวลาในการท างานของทั้งเจ้าหน้าที่และตัว

พนักงานเอง  

จากปัญหาด้านการจัดการวัสดุส านักงานคงคลังดังกล่าวของบริษัทฯ ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษาปัญหาในเชิงลึกและจะน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของการจัดการวัสดุ

ส านักงานคงคลังที่ส านักงานใหญ่แห่งน้ี เพ่ือให้การจัดการวัสดุคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิลอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการขาดประสทิธภิาพในการบริหารจัดการวัสดุส านักงาน 

2.2  เพ่ือปรับปรุงการจัดท ากลุ่มของวัสดุส านักงาน (Product Category)  

2.3  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดซ้ือและการเติมเตม็วัสดุส านักงานให้มีประสิทธภิาพมาก 

       ย่ิงข้ึน อกีทั้งลดปริมาณวัสดุส านักงานที่ไม่มีการเคล่ือนไหว 

2.4  เพ่ือหาแนวทางในการจัดเกบ็วางและเติมเตม็วัสดุส านักงานตามตู้เกบ็วัสดุส านักงานอย่าง    

       เหมาะสม  

3. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

3.1  ผู้ดูแลการจัดซ้ือ จัดเกบ็และกระจายวัสดุส านักงานตามจุดต่างๆใช้เวลาในการท างาน

ลดลง                  

3.2  ไม่มีภาวะของขาดสตอ๊ก 

3.3  ไม่มีภาวะของเหลือเกบ็ในตู้ที่ไม่มีการเคล่ือนไหวเป็นเวลานานๆ 

3.4  พนักงานสามารถหยิบวัสดุส านักงานได้ด้วยตัวเองในบริเวณที่ที่จัดไว้ไม่ต้องมาเบิกที่     

        ส่วนกลาง 

3.5  สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือและจัดเกบ็ของบริษัทฯ ได้ 
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4. ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งท าการศึกษาการจัดเกบ็วัสดุส านักงานของบริษัท โคคา-โคล่า 

เซ้าทอ์สีเอเชีย เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจเชค็และเกบ็ข้อมูลด้านการจัดเกบ็

วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงานคงคลัง และสอบถามวิธีการและระบบในในการสั่งซ้ือ การจัดเก็บ 

การกระจายวัสดุส านักงานจากเจ้าหน้าที่จัดซ้ือและเจ้าหน้าที่แม่บ้าน ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม – 

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

5. ระเบยีบขั้นตอนการด าเนนิงานศึกษา 

     5.1  สังเกตจากพฤติกรรมของพนักงานขณะปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์ประสบการณ์

โดยตรงจากผู้บริหารและผู้ดูแลด้านจัดการวัสดุส านักงานคงคลัง  

     5.2  ศึกษาทฤษฎีการจัดการสนิค้าคงคลัง การกระจายสนิค้า และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     5.3  รวบรวมข้อมูลทางวัสดุส านักงานคงคลัง 

     5.4  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุเร่ืองปัญหาการขาดประสิทธิภาพการบริหารวัสดุ

ส านักงาน การจัดแบ่งประเภทวัสดุส านักงานตามหลักทฤษฎี ABC วิเคราะห์วิธีการสั่งซ้ือที่

ประหยัด (Economic Order Quantity; EOQ) จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point; ROP) และสตอ๊ก

เพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) การจัดสรรวัสดุส านักงานในส่วนกลาง และในแต่ละตู้ เกบ็

วัสดุส านักงาน เพ่ือออกแบบปริมาณในการจัดเกบ็ที่เหมาะสม 

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

6.1  ปัญหาการขาดประสทิธิภาพในการบริหารจัดการวัสดุส านักงาน 

 
ภาพที ่1 แสดงปัญหาหลักที่ท  าให้เกดิภาวะวัสดุส านักงานขาดแคลน 

สาเหตุการเกดิปัญหาวัสดุส านักงานขาดแคลน เกดิจากสาเหตุหลัก 4 ประการ ดังน้ี 

1. บุคลากร (Man) 

1.1 ขาดความเข้าใจในการบริหารบุคลากรในองคการ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ

บริหารจัดการวัสดุส านักงาน  
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    1.2 ไม่สามารถประเมินรอบการสั่งซ้ือ อัตราการเติมเตม็ของวัสดุส านักงาน ท าให้เกิด

ภาวะวัสดุส านักงานขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน 

2. เคร่ืองมือ (Machine) องคก์รไม่มรีะบบการเชค็สตอ๊กวัสดุส านักงานคงคลัง ใช้เพียง

ประสบการณ์ และดูด้วยตา ไม่มีการจดบันทกึ ท าให้เกดิความผิดพลาดสงู  

3. วัสดุอุปกรณ์ (Material) วัสดุส านักงานบางรายการจัดเกบ็ไว้มากเกินไป แต่ไม่ได้มี

การใช้งาน (Slow Movement) ท าให้สิ้นเปลืองเน้ือที่การจัดเกบ็รายการอื่นๆ  

4. วิธีการ (Methods) ไม่มีระเบียบการจัดเกบ็ การเติมเตม็วัสดุส านักงาน ไม่การจด

บันทกึวัสดุส านักงานเข้าออก 

การที่วัสดุส านักงานที่จัดไว้ในแต่ละตู้เกบ็ ขาดสต๊อคบ่อยคร้ัง ท าให้พนักงานต้องมา

ติดต่อที่ฝ่ายบริหารส านักงานส่วนกลางเพ่ือเบิกวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น ปากกา แฟ้มเอกสาร 

ถ่านอัลคาไลน์ เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเองกต้็องเสียเวลา เพ่ือเปิดตู้ส่วนกลางที่ล๊อคไว้

และหยิบให้แก่พนักงานหลายคร้ังในแต่ละวัน ซ่ึงเป็นการสูญเสียเวลาในการท างานที่จะก่อให้เกิด

คุณค่าแก่องค์การทั้งสองฝ่าย หากคิดการสูญเสียเวลาของทั้งพนักงานที่ต้องมาเบิกจากส่วนกลาง

และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัสดุส านักงาน เทียบเป็นมูลค่าเงินแล้วสูงถึง 103,875 บาท ต่อปี หาก

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถบริหารจัดการวัสดุส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว และไม่มีภาวะ

วัสดุส านักงานขาดแคลน จะท าให้องค์การสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีลงไปได้มาก 

นอกจากน้ียังมีวัสดุส านักงานที่คงเหลือจากการรวมมาไว้ที่ส่วนกลางบางรายการมีมาก

จนเกินไป แต่เน่ืองด้วยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจบันทกึทั้งหมด ท าให้เกิดภาวะสั่งซ้ือซ า้ คิดเป็นมูลค่า

ต้นทุนเงินจมเท่ากับ 33,593.25 บาท หากมีการจดบันทึกตรวจนับอย่างสม ่าเสมอ จะสามารถ

ทยอยใช้วัสดุส านักงานเหล่านี้ ได้ ซ่ึงจะเป็นลดต้นทุนจมในส่วนนี้ ด้วย  

    6.2  ผลการจัดแบ่งประเภทวัสดุส านักงานตามหลักทฤษฎี ABC   

ในบริษัทฯ มีรายการวัสดุส านักงานทั้งหมด 71 รายการ เมื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน

จะสามารถจัดกลุ่มตามล าดับความส าคัญของวัสดุส า นักงานโดยดูจากการเคล่ือนไหว 

(Movement) สามารถ จ าแนกวัสดุส านักงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กล่ม A (Fast Moving) เป็น

กลุ่มวัสดุส านักงานที่มีความเคล่ือนไหวเร็ว มีปริมาณการใช้งานสูง ถือเป็นรายการที่ต้องความ

สนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษ มีทั้งหมด 16 รายการ (21% ของรายการทั้งหมด) มีปริมาณการใช้

งานถึง 77%  ถัดมาเป็นกลุ่มวัสดุส านักงานที่มีความเคล่ือนไหวปานกลาง (Medium Moving) 

เป็นวัสดุส านักงานประเภท B มีจ านวน 19 รายการ (28 % ของรายการทั้งหมด) มีปริมาณการใช้

งาน 19 %  สุดท้ายเป็นวัสดุส านักงานที่มีความเคล่ือนไหวช้า(Slow Moving) เป็นวัสดุส านักงาน

ประเภท C จ านวน 37 รายการ (51% ของรายการทั้งหมด) ปริมาณการใช้งานเพียง 4 % ดัง

แสดงในภาพที่ 2 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏี ABC analysis ของVulfredo Preto ที่ได้กล่าวไว้ ดัง

แสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที ่2  วัสดุส านักงานที่ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มตามอตัราการใช้งาน ตามทฤษฏ ีABC  

 

ส าหรับวัสดุส านักงานกลุ่ม A ควรจะต้องให้แม่บ้านมีการบันทกึตรวจนับวัสดุส านักงานที่

คงเหลือในแต่ละตู้ จัดเกบ็วัสดุส านักงานทุกสัปดาห์  เพ่ือให้มั่นใจว่ามีวัสดุส านักงานในกลุ่ม A 

เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน  สามารถเติมเตม็โดยดึงจากตู้ ส่วนกลางไปยังแต่ละตู้  และ

ไม่ให้วัสดุส านักงานอยู่ต ่ากว่าสตอ๊กส ารอง ส่วนกลุ่ม B  และ C  สามาถให้มีการตรวจนับเดือนละ

คร้ังเทา่น้ันเพราะมีปริมาณการใช้งานที่ต ่า 

    6.3  ผลจากการวิเคราะห์วิธกีารสั่งซ้ือที่ประหยัด (EOQ) จุดสั่งซ้ือใหม่ (ROP) และสตอ๊ก

เพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) 

จากการศึกษาพบว่า วิธีการสั่งซ้ือที่เหมาะสมส าหรับบริษัทฯ และเกิดต้นทุนรวมจาก

การจัดเกบ็และต้นทุนสั่งซ้ือต ่าที่สุดคือ ระบบการสังซ้ือแบบช่วงเวลาคงที่ เน่ืองจากบริษัทฯ มี

ข้อจ ากัดเร่ืองพ้ืนที่จัดเกบ็ที่มีน้อยกว่าปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (EOQ) โดยรอบการสั่งซ้ือที่

เหมาะสมส าหรับทุกรายการในกลุ่ม A คือ 11 คร้ังต่อปี หรือ 23 วันท าการต่อการสั่งซ้ือ 1 รอบ 

ซ่ึงช่วงเวลาน า (lead Time) เป็นเวลา 3 วันท าการ ดังน้ันจึงควรสั่งซ้ือในวันที่ 20 ของปฏทินิท า

การ โดยทุกรอบจะต้องมีการสั่งซ้ือทุกรายการ โดยพิจารณาปริมาณการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังจากวัสดุ

ส านักงานคงเหลือ ปริมาณการใช้งานช่วงเวลาน า และสตอ๊กส ารองที่ระดับการบริการ 95 % ของ

ปริมาณการใช้งานในช่วงเวลาน าร่วมด้วยทุกคร้ัง ด้วยระบบวิธีการสั่งซ้ือที่ปรับปรุงน้ีต้นทุนรวมจะ

มีค่าเท่ากับ 10.015.29 บาทต่อปี   จากในอดีตที่มีต้นทุนรวมจากการสั่งซ้ือและจัดเกบ็เท่ากับ 

42,926.29 บาทต่อปี จะท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนน้ีลดลง 32,911.01 บาทต่อปี คิด

เป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 76.67 % ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที ่3   สรุปผลการลดต้นทุนจัดเกบ็จัดซ้ือหลังจากปรับปรุงระบบการสั่งซ้ือวัสดุส านักงาน 

 

ทั้งน้ีหากพิจารณาต้นทุนจากการขาดแคลนวัสดุในอดีตที่จะต้องลดลงจากระบบการ

สั่งซ้ือที่มีประสทิธภิาพมากข้ึนน้ี และต้นทุนจมจากวัสดุส านักงานที่จัดเกบ็มากเกินไปและทยอยใช้

จากการจัดการที่เหมาะสมร่วมด้วย กจ็ะสามารถลดต้นทุนส่วนน้ีลงได้อีก 137,468.25 บาทต่อปี

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 94 % ดังแสดงในภาพที่ 4 ซ่ึงผลการลดต้นทุนจากการบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพน้ีสอดคล้องกบังานวิจัยนึกรักษ์ หม่ืนชนานันท ์(2551) 

 

 
ภาพที ่4   สรุปผลการลดต้นทุนรวมหลังจากปรับปรุงระบบการสั่งซ้ือวัสดุส านักงาน 

 

      6.4 ผลการออกแบบปริมาณการจัดวางวัสดุส านักงานในตู้ส่วนกลาง และในแต่ละตู้เกบ็วัสดุ

ส านักงาน  

จากปริมาณการใช้งานแต่ละตู้ จัดเกบ็วัสดุส านักงานในช่วงที่ศึกษา สามารถที่จะ

ค านวณสตอ๊กส ารองเพ่ือความปลอดภัย และปริมาณที่ควรจะต้องจัดวางได้อย่างเหมาะสมทั้งในตู้

ส่วนกลาง และในแต่ละตู้จัดเกบ็วัสดุส านักงาน โดยให้มีสตอ๊กส ารองเพ่ือความปลอดภัยที่ระดับ
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การบริการ 95% ส าหรับ 3 วันท าการ ซ่ึงจะมีรายละเอยีดและข้อจ ากดัในการแก้ปัญหาการจัดสรร

ปริมาณวัสดุส านักงาน โดยใช้หลักการการจัดการสตอ๊กส ารองและการกระจายสินค้าไปยังคลังย่อย

เพ่ือให้มีปริมาณวัสดุส านักงานเพียงพอต่อการใช้งานดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  เง่ือนไขการจัดสรรปริมาณวัสดุส านักงาน และสต๊อกส ารองในตู้ ส่วนกลางและตู้

จัดเกบ็วัสดุส านักงานแต่ละพ้ืนที่ 

 

 

      ตู ้

 

ปริมาณ

จดัสรรเมือ่มี

การจดัซ้ือ 

สตอ๊กส ารอง 

มีวสัดุคงเหลือในตู ้  

เคยจดัไวใ้หเ้พียง

บางตู ้

 

ไม่เคยจดัไวที้ตู่ ้

ไหนเลย 
มีปริมาณการใชง้าน ไม่มีปริมาณการใชง้าน

ในช่วงทีผ่่านมา 

ส่วนกลาง คงเหลือจากการ

จัดสรรไปในแต่ละตู้

เลก็แล้ว  และหรือ

จัดสรรตาม % 

ปริมาณการใช้งาน 

ปริมาณการใช้งาน 3 วัน

ท าการของตู้ น้ี ที่ระดับการ

บริการ 95 % 

ปริมาณการใช้ไม่มีปริมาณ

การใชง้านในช่วงทีผ่่านมา

งาน 3 วันท าการของ

องค์การ ที่ระดับการบริการ 

65 % 

 

 

- 

  

 

- 

ตูเ้ล็กแต่

ละพื้ นที ่

จัดสรรตาม % 

ปริมาณการใช้งาน 

ปริมาณการใช้งาน 3 วัน

ท าการของตู้ น้ี ที่ระดับการ

บริการ 95 % 

ยังไม่ต้องส ารอง สตอ๊กส ารองที่น้อย

ที่สดุของตู้ เลก็ที่มี

ปริมาณการใช้งาน 

ค่าสตอ๊กของตู้

ส่วนกลางหารด้วย 

 

 

เน่ืองจากบริษัทฯไม่มีนโยบายก าหนดให้พนักงานลงใบเบิกทุกคร้ังเวลาหยิบวัสดุ

ส านักงานไปใช้งาน จึงได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล ตรวจนับวัสดุส านักงานคงเหลือ ในแต่ละตู้

ทุกๆ สัปดาห์ด้วยการใช้ใบบันทึกรายการ (Stock Card) ที่ได้จัดวางไว้ให้ในแต่ละตู้จัดเกบ็ 

หลังจากมีการตรวจนับในรอบถัดไป จะท าให้ทราบข้อมูลปริมาณการใช้งานที่เปล่ียนแปลง และ

จะต้องน ามาพิจารณาสตอ๊กส ารองในแต่ละตู้อกีคร้ังเพ่ือปรับตัวเลขให้เกดิความเหมาะสม 

7.   ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

การหาปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) จุดสั่งซ้ือ

ใหม่ และสตอ๊กส ารองเพ่ือความปลอดภัย ที่ได้จากค านวณน้ันเป็นเพียงการพยากรณ์จากปริมาณ

การใช้งานในช่วงเดือนที่ศึกษา เพ่ือช่วยในการตัดสนิใจส าหรับปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม โดยมี

จุดสั่งซ้ือที่เหมาะสม แต่เน่ืองจากวัสดุคงคลังอาจมีปริมาณการใช้งานที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละ

เดือน ดังน้ันจึงควรมีการตรวจสอบบันทกึปริมาณการใช้วัสดุส านักงานในระหว่างรอบของแต่ละตู้

จัดเกบ็อย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ังส าหรับกลุ่มวัสดุส านักงานกลุ่ม A และจะต้องเป็นการตรวจนับ

ก่อนที่รอบการสั่งซ้ือจะมาถึง  จะท าให้ทราบปริมาณการใช้งานของวัสดุส านักงานของแต่ละตู้ แต่

ละช่วงเวลาในรอบถัดไป และการทราบปริมาณการใช้วัสดุส านักงานได้อย่างแม่นย ามากขึ้นน้ี  จะ

ท าให้สามารถค านวณหาปริมาณการจัดเกบ็สตอ๊กส ารองที่ต้องปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  ให้

เพียงพอต่อการความต้องการของผู้ใช้งานได้ด้วยเช่นกนั 
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นอกจากน้ีหลักการค านวณปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (EOQ) เป็นค านวณปริมาณ

การสั่งซ้ือที่ท  าให้เกิดต้นทุนรวมที่ต ่าที่สุด หากองค์การมีข้อจ ากัดในด้านงบลงทุนในการจัดซ้ือ 

หรือพ้ืนที่จัดเกบ็ที่จ ากดั การใช้ปริมาณจากการค านวณ EOQ อาจจะไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะต้องมี

การปรับเปล่ียนการสั่งจากระบบปริมาณการสั่งคงที่ เป็นระบบรอบการสั่งคงที่ที่มีหลากหลาย

รูปแบบให้เลือกทดแทน 

8.  กิตติกรรมประกาศ 

      การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา ความ

อนุเคราะห์และก าลังใจที่ดีอย่างย่ิงจากบุคคลหลายทา่น ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. รชฏ ข า

บุญ อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า ช่วยเหลือให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา อันเป็น

แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งให้ค าแนะน าในการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีเสรจ็สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณพนักงานแผนกบริหารส านักงาน บริษัทโคคา-โคล่า เซาท์อีสเอเชีย เซอร์วิสเซส 

จ ากัด ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งช่วยอ านวยความสะดวกใน

การจัดเกบ็ข้อมูลเพ่ือมาน าวิเคราะห์ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว ที่คอย

สนับสนุนและเป็นก าลังใจ ท าให้ผู้วิจัยมีความต้ังใจและมีความพยายาม จนกลายเป็นความส าเรจ็ 
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