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การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัสดุสานักงาน
กรณีศึกษาบริษทั โคคา-โคล่า เซาท์อีสเอเชีย เซอร์วิสเซส จากัด
ศุลขั ณา โพธิ์ปริสุทธิ์*
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บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้ นทุนการจัดการวัสดุสานักงานของบริษัทโคคา โคล่า เซาท์อีสเอเชีย เซอร์วิสเซส จากัด จากการศึกษาปัญหาปัจจุ บันพบว่ามีวัสดุสานักงานหลาย
รายการที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน และบางรายการมีมากเกินความจาเป็ น ส่งผลให้ ต้นทุนรวมใน
การด้ านการจัดการวัสดุสานักงานมีมูลค่าถึง 180,394.54 บาทต่อปี เพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงเสนอขั้นตอนการดาเนิ นการปรั บปรุงและเครื่ องมือที่สาคัญดังต่อไปนี้ 1) การจัดกลุ่มวัสดุ
สานักงานตามแนวคิด ABC Analysis 2) การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic
Order Quantity, EOQ) 3) การกาหนดปริมาณสต๊อกเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) และ
4) การกาหนดจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point, ROP) ผลการดาเนินงานพบว่า สามารถลดปัญหา
การขาดแคลนวัสดุสานักงาน และลดปัญหาวัสดุจัดเก็บมากเกินความจาเป็ นได้ โดยพบว่าแนวทาง
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสาหรั บกรณีศึกษานี้ คือ การสั่งซื้อแบบจานวนรอบคงที่ (Fixed Order
Period System, FOP) โดยให้ มีการสั่งซื้อทุกๆ 23 วัน ที่มีปริมาณการสั่งแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังได้ เสนอให้ มีการจัดการสต๊อกสารองเพื่อป้ องกันความแปรแปรวนของอัตราการใช้
งาน และลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุสานักงาน โดยสรุปแล้ ว ผลจากการดาเนินงานสามารถลด
ต้ น ทุ น รวมจาก 180,394.54 บาท ลงเหลื อ 10,015.29 บาท คิ ดเป็ นการลดต้ น ทุ น ให้ กับ
บริษัท มากถึง 94 %
1.บทนา
ในด้ านการบริหารจัดการขององค์การและการจัดการสานักงานให้ มีประสิทธิภาพถือ
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ พนั ก งานในหน่ ว ยงานต่ า งๆ สามารถด าเนิ น
กระบวนการทางธุรกิจ และทางานของตนเองได้ อย่างราบรื่ นและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งใน
กิจกรรมที่มีความสาคัญคือการสนับสนุ นวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ซองจดหมาย
ปากกา ดินสอ แฟ้ ม เป็ นต้ นซึ่งเรามักเรียกว่า Stationary การบริหารจัดการด้ านวัสดุสานักงานนั้น
ประกอบไปด้ ว ยการด าเนิ น การจั ด ซื้ อจั ดหาวั ส ดุ ส านั ก งานที่มี คุ ณ ภาพด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ต่ า ที่สุ ด มี
ปริ มาณที่เ หมาะสมเพี ยงพอ รวมถึงการกระจายและจั ดเก็บวั สดุ สานั กงานตามจุ ดต่ า งๆ เพื่ อ
ตอบสนองต่อการใช้ งานของพนักงาน และหากสานักงานมีสถานที่จัดเก็บอยู่อย่างจากัด จะยิ่งเป็ น
ความท้ าทายสาหรับผู้ท่รี ั บผิดชอบดูแลด้ านการบริหารวัสดุสานักงานคงคลังอย่างมาก เนื่องจาก
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วัสดุสานักงานมีอยู่มากมายหลายประเภท ความต้ องการในการใช้ งานวัสดุสานักงานแต่ละชนิดที่
แตกต่างกัน ทาให้ ผ้ ูรับผิดชอบจะต้ องมีการวางแผนการเติมเต็ม การจัดซื้อและจัดเก็บอย่างเป็ น
ระบบ โดยใช้ งบประมาณและสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการจั ดเก็บและสั่งซื้ อให้ ประหยัดที่สุด อีกทั้ง
ตอบสนองต่อความต้ องการในการใช้ งานของพนักงานได้ เป็ นอย่างดี
เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงสานักงานและเปลี่ยนระบบการจัดการวัสดุสานักงาน
จากแยกกันบริหารจัดการแต่ละแผนกมาเป็ นการบริหรจัดการโดยส่วนกลาง พบปัญหาเรื่องวัสดุ
สานักงานที่จัดไว้ ให้ ในแต่ละตู้ มีไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ของขาดสต๊อกบ่อยครั้ง บางชนิด
จั ด เก็บ มากจนเกิน ไปแต่ ไ ม่ เ คยมี ก ารเบิ ก ใช้ ง านเนื่ อ งจากมี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ช้ า (SlowMovement) และบ่ อยครั้งที่พบเห็นพนักงานมาติดต่อที่ฝ่ายบริ หารสานักงานส่วนกลางเพื่อเบิก
วัสดุสานักงานเช่ น ปากกา แฟ้ มเอกสาร ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารต้ องเปิ ดตู้ท่ลี ๊อคไว้ เพื่ อหยิบ
ให้ แก่พนักงานหลายครั้งในแต่ละวัน ซึ่งเป็ นการรบกวนเวลาในการทางานของทั้งเจ้ าหน้ าที่และตัว
พนักงานเอง
จากปั ญหาด้ านการจั ดการวัสดุสานั กงานคงคลังดังกล่ าวของบริ ษัทฯ ผู้วิ จัยมีค วาม
สนใจที่จ ะศึ ก ษาปั ญ หาในเชิ งลึ ก และจะน าเสนอแนวทางในการแก้ ปั ญ หาของการจั ดการวั สดุ
สานักงานคงคลังที่สานักงานใหญ่แห่งนี้ เพื่อให้ การจัดการวัสดุคงคลังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัสดุสานักงาน
2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดทากลุ่มของวัสดุสานักงาน (Product Category)
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดซื้อและการเติมเต็มวัสดุสานักงานให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งลดปริมาณวัสดุสานักงานที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
2.4 เพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บวางและเติมเต็มวัสดุสานักงานตามตู้เก็บวัสดุสานักงานอย่าง
เหมาะสม
3. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
3.1 ผู้ดูแลการจัดซื้อ จัดเก็บและกระจายวัสดุสานักงานตามจุ ดต่างๆใช้ เวลาในการทางาน
ลดลง
3.2 ไม่มีภาวะของขาดสต๊อก
3.3 ไม่มีภาวะของเหลือเก็บในตู้ท่ไี ม่มีการเคลื่อนไหวเป็ นเวลานานๆ
3.4 พนักงานสามารถหยิบวัสดุสานักงานได้ ด้วยตัวเองในบริเวณที่ท่จี ัดไว้ ไม่ต้องมาเบิกที่
ส่วนกลาง
3.5 สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการจัดซื้อและจัดเก็บของบริษัทฯ ได้
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4. ขอบเขตของการศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ มุ่งทาการศึ กษาการจั ดเก็บ วั สดุ สานักงานของบริ ษัท โคคา-โคล่ า
เซ้ าท์อสี เอเชีย เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งข้ อมูลที่ได้ มาจากการตรวจเช็คและเก็บข้ อมูลด้ านการจัดเก็บ
วัสดุสานักงาน วัสดุสานักงานคงคลัง และสอบถามวิธีการและระบบในในการสั่งซื้อ การจัดเก็บ
การกระจายวัสดุสานักงานจากเจ้ าหน้ าที่จัดซื้อและเจ้ าหน้ าที่แม่บ้าน ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม –
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
5. ระเบียบขั้นตอนการดาเนินงานศึกษา
5.1 สังเกตจากพฤติก รรมของพนั กงานขณะปฏิบั ติง านและการสัม ภาษณ์ ป ระสบการณ์
โดยตรงจากผู้บริหารและผู้ดูแลด้ านจัดการวัสดุสานักงานคงคลัง
5.2 ศึกษาทฤษฎีการจัดการสินค้ าคงคลัง การกระจายสินค้ า และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
5.3 รวบรวมข้ อมูลทางวัสดุสานักงานคงคลัง
5.4 น าข้ อ มู ลที่ได้ มาวิ เคราะห์ หาสาเหตุเ รื่ อ งปั ญ หาการขาดประสิทธิภาพการบริ หารวั สดุ
สานั ก งาน การจั ด แบ่ ง ประเภทวั สดุ ส านั ก งานตามหลั ก ทฤษฎี ABC วิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารสั่ ง ซื้ อที่
ประหยัด (Economic Order Quantity; EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point; ROP) และสต๊อก
เพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) การจัดสรรวัสดุสานักงานในส่วนกลาง และในแต่ละตู้เก็บ
วัสดุสานักงาน เพื่อออกแบบปริมาณในการจัดเก็บที่เหมาะสม
6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
6.1 ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัสดุสานักงาน

ภาพที่ 1 แสดงปัญหาหลักที่ทาให้ เกิดภาวะวัสดุสานักงานขาดแคลน
สาเหตุการเกิดปัญหาวัสดุสานักงานขาดแคลน เกิดจากสาเหตุหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. บุคลากร (Man)
1.1 ขาดความเข้ าใจในการบริหารบุคลากรในองคการ ขาดความรู้ความเข้ าใจในการ
บริหารจัดการวัสดุสานักงาน
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1.2 ไม่สามารถประเมินรอบการสั่งซื้อ อัตราการเติมเต็มของวัสดุสานักงาน ทาให้ เกิด
ภาวะวัสดุสานักงานขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของพนักงาน
2. เครื่องมือ (Machine) องคก์รไม่มรีะบบการเช็คสต๊อกวัสดุสานักงานคงคลัง ใช้ เพียง
ประสบการณ์ และดูด้วยตา ไม่มีการจดบันทึก ทาให้ เกิดความผิดพลาดสูง
3. วัสดุอุปกรณ์ (Material) วัสดุสานักงานบางรายการจัดเก็บไว้ มากเกินไป แต่ไม่ได้ มี
การใช้ งาน (Slow Movement) ทาให้ ส้ นิ เปลืองเนื้อที่การจัดเก็บรายการอื่นๆ
4. วิธีการ (Methods) ไม่มีระเบียบการจัดเก็บ การเติมเต็มวัสดุสานักงาน ไม่การจด
บันทึกวัสดุสานักงานเข้ าออก
การที่วัสดุสานั กงานที่จัดไว้ ในแต่ละตู้เก็บ ขาดสต๊อคบ่ อยครั้ ง ทาให้ พนักงานต้ องมา
ติดต่อที่ฝ่ายบริ หารสานั กงานส่วนกลางเพื่อเบิกวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น ปากกา แฟ้ มเอกสาร
ถ่านอัลคาไลน์ เป็ นต้ น และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารเองก็ต้องเสียเวลา เพื่ อเปิ ดตู้ส่วนกลางที่ล๊อคไว้
และหยิบให้ แก่พนักงานหลายครั้งในแต่ละวัน ซึ่งเป็ นการสูญเสียเวลาในการทางานที่จะก่อให้ เกิด
คุณค่าแก่องค์การทั้งสองฝ่ าย หากคิดการสูญเสียเวลาของทั้งพนักงานที่ต้องมาเบิกจากส่วนกลาง
และเจ้ าหน้ าที่ท่ีดูแลวั สดุ สานั กงาน เทียบเป็ นมู ลค่าเงินแล้ วสูงถึง 103,875 บาท ต่อปี หาก
เจ้ าหน้ าที่ท่ีดูแลสามารถบริ หารจัดการวัสดุ สานักงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว และไม่มีภาวะ
วัสดุสานักงานขาดแคลน จะทาให้ องค์การสามารถลดค่าใช้ จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้ มาก
นอกจากนี้ยังมีวัสดุสานักงานที่คงเหลือจากการรวมมาไว้ ท่สี ่วนกลางบางรายการมีมาก
จนเกินไป แต่เนื่องด้ วยเจ้ าหน้ าที่ไม่ได้ ตรวจบันทึกทั้งหมด ทาให้ เกิดภาวะสั่งซื้อซา้ คิดเป็ นมูลค่า
ต้ นทุนเงินจมเท่ากับ 33,593.25 บาท หากมีการจดบันทึกตรวจนับอย่างสม่าเสมอ จะสามารถ
ทยอยใช้ วัสดุสานักงานเหล่านี้ได้ ซึ่งจะเป็ นลดต้ นทุนจมในส่วนนี้ด้วย
6.2 ผลการจัดแบ่งประเภทวัสดุสานักงานตามหลักทฤษฎี ABC
ในบริษัทฯ มีรายการวัสดุสานักงานทั้งหมด 71 รายการ เมื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้ งาน
จะสามารถจั ด กลุ่ ม ตามล าดั บ ความส าคั ญ ของวั ส ดุ ส านั ก งานโดยดู จ ากการเคลื่ อนไหว
(Movement) สามารถ จาแนกวัสดุสานักงานออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กล่ม A (Fast Moving) เป็ น
กลุ่ มวัสดุ สานั กงานที่มีความเคลื่ อนไหวเร็ว มีปริ มาณการใช้ งานสูง ถือเป็ นรายการที่ต้องความ
สนใจและเอาใจใส่เป็ นพิเศษ มีท้งั หมด 16 รายการ (21% ของรายการทั้งหมด) มีปริมาณการใช้
งานถึง 77% ถัดมาเป็ นกลุ่มวัสดุสานักงานที่มีความเคลื่อนไหวปานกลาง (Medium Moving)
เป็ นวัสดุสานักงานประเภท B มีจานวน 19 รายการ (28 % ของรายการทั้งหมด) มีปริมาณการใช้
งาน 19 % สุดท้ ายเป็ นวัสดุสานักงานที่มีความเคลื่อนไหวช้ า(Slow Moving) เป็ นวัสดุสานักงาน
ประเภท C จานวน 37 รายการ (51% ของรายการทั้งหมด) ปริมาณการใช้ งานเพียง 4 % ดัง
แสดงในภาพที่ 2 ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฏี ABC analysis ของVulfredo Preto ที่ได้ กล่ าวไว้ ดัง
แสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 วัสดุสานักงานที่ได้ มีการจัดแบ่งกลุ่มตามอัตราการใช้ งาน ตามทฤษฏี ABC
สาหรับวัสดุสานักงานกลุ่ม A ควรจะต้ องให้ แม่บ้านมีการบันทึกตรวจนับวัสดุสานักงานที่
คงเหลื อในแต่ละตู้จัดเก็บวัสดุสานักงานทุกสัปดาห์ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ ามีวัสดุสานักงานในกลุ่ม A
เพียงพอต่อความต้ องการในการใช้ งาน สามารถเติมเต็มโดยดึงจากตู้ส่วนกลางไปยังแต่ละตู้ และ
ไม่ให้ วัสดุสานักงานอยู่ต่ากว่าสต๊อกสารอง ส่วนกลุ่ม B และ C สามาถให้ มีการตรวจนับเดือนละ
ครั้งเท่านั้นเพราะมีปริมาณการใช้ งานที่ต่า
6.3 ผลจากการวิเคราะห์วิธกี ารสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) และสต๊อก
เพื่อความปลอดภัย (Safety Stock)
จากการศึกษาพบว่า วิธีการสั่งซื้อที่เหมาะสมสาหรั บบริษัทฯ และเกิดต้ นทุนรวมจาก
การจัดเก็บและต้ นทุ นสั่งซื้ อต่ าที่สุดคือ ระบบการสังซื้ อแบบช่ วงเวลาคงที่ เนื่ องจากบริ ษัทฯ มี
ข้ อจากัดเรื่ องพื้ นที่จัดเก็บที่มีน้อยกว่าปริ มาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) โดยรอบการสั่งซื้อที่
เหมาะสมสาหรับทุกรายการในกลุ่ม A คือ 11 ครั้งต่อปี หรือ 23 วันทาการต่อการสั่งซื้อ 1 รอบ
ซึ่งช่วงเวลานา (lead Time) เป็ นเวลา 3 วันทาการ ดังนั้นจึงควรสั่งซื้อในวันที่ 20 ของปฏิทนิ ทา
การ โดยทุกรอบจะต้ องมีการสั่งซื้อทุกรายการ โดยพิจารณาปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งจากวัสดุ
สานักงานคงเหลือ ปริมาณการใช้ งานช่วงเวลานา และสต๊อกสารองที่ระดับการบริการ 95 % ของ
ปริมาณการใช้ งานในช่วงเวลานาร่วมด้ วยทุกครั้ง ด้ วยระบบวิธีการสั่งซื้อที่ปรับปรุงนี้ต้นทุนรวมจะ
มีค่าเท่ากับ 10.015.29 บาทต่อปี จากในอดีตที่มีต้นทุนรวมจากการสั่งซื้อและจัดเก็บเท่ากับ
42,926.29 บาทต่อปี จะทาให้ สามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายส่วนนี้ลดลง 32,911.01 บาทต่อปี คิด
เป็ นค่าใช้ จ่ายที่ลดลง 76.67 % ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 สรุปผลการลดต้ นทุนจัดเก็บจัดซื้อหลังจากปรับปรุงระบบการสั่งซื้อวัสดุสานักงาน
ทั้งนี้หากพิ จารณาต้ นทุนจากการขาดแคลนวัสดุในอดีตที่จะต้ องลดลงจากระบบการ
สั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี้ และต้ นทุนจมจากวัสดุสานักงานที่จัดเก็บมากเกินไปและทยอยใช้
จากการจัดการที่เหมาะสมร่วมด้ วย ก็จะสามารถลดต้ นทุนส่วนนี้ลงได้ อีก 137,468.25 บาทต่อปี
คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ลดลง 94 % ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งผลการลดต้ นทุนจากการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพนี้สอดคล้ องกับงานวิจัยนึกรักษ์ หมื่นชนานันท์ (2551)

ภาพที่ 4 สรุปผลการลดต้ นทุนรวมหลังจากปรับปรุงระบบการสั่งซื้อวัสดุสานักงาน
6.4 ผลการออกแบบปริมาณการจัดวางวัสดุสานักงานในตู้ส่วนกลาง และในแต่ละตู้เก็บวัสดุ
สานักงาน
จากปริ ม าณการใช้ ง านแต่ ล ะตู้ จั ดเก็บ วั สดุ สานั กงานในช่ ว งที่ศึ ก ษา สามารถที่จ ะ
คานวณสต๊อกสารองเพื่อความปลอดภัย และปริมาณที่ควรจะต้ องจัดวางได้ อย่างเหมาะสมทั้งในตู้
ส่วนกลาง และในแต่ละตู้จัดเก็บวัสดุสานักงาน โดยให้ มีสต๊อกสารองเพื่ อความปลอดภัยที่ระดับ
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การบริการ 95% สาหรับ 3 วันทาการ ซึ่งจะมีรายละเอียดและข้ อจากัดในการแก้ ปัญหาการจัดสรร
ปริมาณวัสดุสานักงาน โดยใช้ หลักการการจัดการสต๊อกสารองและการกระจายสินค้ าไปยังคลังย่อย
เพื่อให้ มีปริมาณวัสดุสานักงานเพียงพอต่อการใช้ งานดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการจัดสรรปริมาณวัสดุสานักงาน และสต๊อกสารองในตู้ส่วนกลางและตู้
จัดเก็บวัสดุสานักงานแต่ละพื้นที่
สต๊อกสารอง
มีวสั ดุคงเหลือในตู ้
ปริมาณ
ตู ้
จัดสรรเมือ่ มี มีปริมาณการใช้งาน ไม่มีปริมาณการใช้งาน เคยจัดไว้ให้เพียง ไม่เคยจัดไว้ทตี่ ู ้
บางตู ้
ไหนเลย
ในช่วงทีผ่ ่านมา
การจัดซื้ อ
อจากการ
ปริมาณการใช้ งาน 3 วัน ปริมาณการใช้ ไม่มีปริมาณ
ส่วนกลาง คงเหลื
จัดสรรไปในแต่ละตู้
การใช้งานในช่วงทีผ่ ่านมา
ทาการของตู้น้ ี ที่ระดับการ

เล็กแล้ ว และหรือ

บริการ 95

จัดสรรตาม %
ปริมาณการใช้ งาน

ตูเ้ ล็กแต่
ละพื้ นที่

จัดสรรตาม
ปริมาณการใช้ งาน

งาน 3 วันทาการของ
องค์การ ที่ระดับการบริการ

%

-

-

สต๊อกสารองที่น้อย
ที่สดุ ของตู้เล็กที่มี
ปริมาณการใช้ งาน

ค่าสต๊อกของตู้
ส่วนกลางหารด้ วย

65 %
%

ปริมาณการใช้ งาน 3 วัน
ทาการของตู้น้ ี ที่ระดับการ
บริการ 95

%

ยังไม่ต้องสารอง

เนื่ องจากบริ ษัทฯไม่ มีน โยบายกาหนดให้ พนั กงานลงใบเบิ กทุ กครั้ งเวลาหยิบวั สดุ
สานักงานไปใช้ งาน จึงได้ กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ดี ูแล ตรวจนับวัสดุสานักงานคงเหลือ ในแต่ละตู้
ทุกๆ สัปดาห์ด้วยการใช้ ใบบันทึกรายการ (Stock Card) ที่ได้ จัดวางไว้ ให้ ในแต่ละตู้จัดเก็บ
หลังจากมีการตรวจนับในรอบถัดไป จะทาให้ ทราบข้ อมูลปริ มาณการใช้ งานที่เปลี่ยนแปลง และ
จะต้ องนามาพิจารณาสต๊อกสารองในแต่ละตู้อกี ครั้งเพื่ อปรับตัวเลขให้ เกิดความเหมาะสม
7. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) จุดสั่งซื้อ
ใหม่ และสต๊อกสารองเพื่อความปลอดภัย ที่ได้ จากคานวณนั้นเป็ นเพียงการพยากรณ์จากปริมาณ
การใช้ งานในช่วงเดือนที่ศึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจสาหรับปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยมี
จุ ดสั่งซื้อที่เหมาะสม แต่เนื่องจากวัสดุคงคลังอาจมีปริ มาณการใช้ งานที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
เดือน ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบบันทึกปริมาณการใช้ วัสดุสานักงานในระหว่างรอบของแต่ ละตู้
จัดเก็บอย่างน้ อยสัปดาห์ละครั้งสาหรับกลุ่มวัสดุสานักงานกลุ่ม A และจะต้ องเป็ นการตรวจนับ
ก่อนที่รอบการสั่งซื้อจะมาถึง จะทาให้ ทราบปริมาณการใช้ งานของวัสดุสานักงานของแต่ละตู้ แต่
ละช่วงเวลาในรอบถัดไป และการทราบปริมาณการใช้ วัสดุสานักงานได้ อย่างแม่นยามากขึ้นนี้ จะ
ทาให้ สามารถคานวณหาปริมาณการจัดเก็บสต๊อกสารองที่ต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้
เพียงพอต่อการความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ ด้วยเช่นกัน
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นอกจากนี้หลักการคานวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) เป็ นคานวณปริมาณ
การสั่งซื้ อที่ทาให้ เกิดต้ นทุ นรวมที่ต่ าที่สุด หากองค์การมีข้อจากัดในด้ านงบลงทุนในการจัดซื้อ
หรือพื้นที่จัดเก็บที่จากัด การใช้ ปริมาณจากการคานวณ EOQ อาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะต้ องมี
การปรั บเปลี่ ยนการสั่งจากระบบปริ มาณการสั่งคงที่ เป็ นระบบรอบการสั่งคงที่ท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบให้ เลือกทดแทน
8. กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้ าเฉพาะบุ ค คลฉบั บ นี้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ ว ยความกรุ ณ า ความ
อนุเคราะห์และกาลังใจที่ดีอย่างยิ่งจากบุคคลหลายท่าน ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. รชฏ ขา
บุญ อาจารย์ท่ปี รึกษาที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า ช่วยเหลือให้ ความรู้ คาแนะนา คาปรึกษา อันเป็ น
แนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา และตรวจทานแก้ ไขข้ อบกพร่อง รวมทั้งให้ คาแนะนาในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด จนทาให้ การศึกษาครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณพนักงานแผนกบริหารสานักงาน บริษัทโคคา-โคล่า เซาท์อีสเอเชีย เซอร์วิสเซส
จากัด ทุกท่านที่ได้ เสียสละเวลาในการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ อีกทั้งช่วยอานวยความสะดวกใน
การจั ดเก็บ ข้ อมู ลเพื่ อ มาน าวิ เคราะห์ ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ครอบครั ว ที่คอย
สนับสนุนและเป็ นกาลังใจ ทาให้ ผ้ ูวิจัยมีความตั้งใจและมีความพยายาม จนกลายเป็ นความสาเร็จ
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