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บทคัดยอ 

            การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดของสินคา
หมุนเวียน บริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท  จํากัด  จังหวัดสมุทรสาคร เปรียบเทียบตนทุนสินคาคงคลัง
โดยรวมในการสั่งซื้อเสนอลูมิเนียมจากแนวทางการส่ังซ้ือแบบประหยัดกับแนวทางท่ีใชในอดีต โดยที่รวบรวม
ขอมูลอาทิ คาใชจายในการส่ังซื้อของแผนกจัดซ้ือ คาใชจายการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ความตองการสินคา
หมุนเวียนจากจํานวนสินคาหมุนเวียนที่ใชผลิต มูลคาสินคาตอป สินคาคงคลังที่เหลือตอป นํามาเปรียบเทียบ
ตนทุนสินคาคงคลังโดยรวม วิเคราะหหาตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมเฉลี่ยตอปของการส่ังซ้ือสินคาหมุนเวียน 
เมื่อกําหนดใหสั่งซื้อเทากับปริมาณการสั่งซื้ออยางประหยัด  

  ผลการวิจัยพบวา แนวทางการสั่งแบบประหยัดมีจํานวนครั้งท่ีสั่งซ้ือลดลง แตปริมาณการ
สั่งซื้อในแตละครั้งมากข้ึน ระดับสินคาคงคลังเฉลี่ยของเสนอลูมิเนียมขนาด 16 และ 17 นิ้ว แนวทางที่ใชใน
อดีตเทากับ 20,916.30 กิโลกรัม แตจํานวนครั้งท่ีสั่งซ้ือในอดีตปละ 61 ครั้ง เฉลี่ยสั่งซ้ือครั้งละ 5,969.87 
กิโลกรัม ปริมาณการสั่งซื้อตอปเทากับ 364,162.20 กิโลกรัม แนวทางการสั่งซ้ือแบบประหยัดเทากับ 
25,862.08 กิโลกรัม จํานวนครั้ งที่สั่ งซื้อปละ  7 ครั้ ง เฉลี่ยสั่ งซื้อค ร้ังละ  51,724.15 กิโลกรัม 

ปริมาณการสั่งซื้อตอปเทากับ 364,162.20 กิโลกรัม คาใชจายตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมแนวทางที่ใชในอดีต
คาใชจายตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมทั้งหมด 477,730.75 บาท แนวทางการสั่งแบบประหยัดคาใชจายตนทุน
สินคาคงคลังโดยรวมลดลงเทากับ 41,869.56 บาท 

 

คําสําคัญ : เสนอลูมิเนียม, การวิเคราะหปริมาณสั่งซื้อแบบประหยัด,  แนวทางการสั่งแบบประหยัด, แนวทาง
ที่ใชในอดีต, การสั่งซื้อแบบประหยัด 
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Economic order quantity analysis of aluminum wires 
ASA Motor Parts Company Limited 

Suwimon Thippharat, Aranich Phojana and Sawai Sirithongtawon  
Industrial Management Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 
  
  The purpose of this research was to analyze the quantity of economical 
orders of current products, ASA Motor Parts Company Limited, Samut Sakhon Province.  
Compare the total inventory cost of ordering aluminum lines from economical ordering 
methods to those that were used in the past. By collecting information such as Purchase 
costs of the purchasing department Inventory costs Demand for current products from the 
number of revolving products used for production Product value per year Remaining 
inventory per year To compare the overall inventory cost Analyze the overall average cost 
of inventory per year of the product turnover. When ordering to be equal to the order 
quantity economically 
 The results of the research showed that Economical approach to ordering has 
reduced the number of orders But the amount of each order is more The average inventory 
level of the 16 and 17 inch aluminum wires, the former approach is 20,916.30 kilograms.  
But the number of past purchases 61 times a year, averaged 5,969.87 kilograms per order. 
"Order quantity per year" equals 364,162.20 kilograms. Economical ordering is 25,862.08 
kilograms. Number of orders made 7 times a year. On average, 51,724.15 kilograms per order. 
"Order quantity per year" equals 364,162.20 kilograms. The overall cost of inventory in the 
past, the total cost of inventory costs 477,730.75 baht. Cost-saving ordering approach. Total 
inventory costs reduced to 41,869.56 baht. 

 
 
    
 
Keywords : Aluminum strands, economical order quantity analysis, Economical ordering 
methods, Past guidelines, Economy order 
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บทนํา 

การลดตนทุนในการจัดซื้อจัดหาเขามามี
บทบาทความสําคัญอยางมากตอการทําธุรกิจ การ
นําแนวคิด การสั่งซื้อแบบลีนก็สามารถลดตนทุนใน
การจัดซื้อจัดหาโดยลดความสูญเปลาของงาน และ
กระบวนการ มุงเนนการสรางคุณคาของกิจกรรม 
นอกจากน้ีแนวคิดการสั่งซื้อแบบประหยัด สามารถ
ลดตนทุนไดเชนกัน หลักการสั่งซื้อแบบประหยัดซึ่ง
มีสมมุติฐานที่มีคาใชจายสําคัญประกอบดวย
คาใชจายในการสั่งซื้อ (Ordering cost) และ
คาใชจายในการเก็บรักษาสินคา (Carrying cost) 
ตองคํานึงถึงการสั่งซื้อสินคาในแตละครั้งจะสั่งใน
ปริมาณหรือจํานวนที่ทําใหคาใชจายรวมต่ําท่ีสุด 

 บริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด 
ทําธุรกิจดานการผลิตชิ้นสวนจักรยานยนตประเภท
ลออัลลอยยรถจักรยานยนต ตั้งอยูเลขที่116 หมู 
12 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน 
สมุทรสาคร เปนบริษัทขนาดเล็กปจจุบันเปดทํา
การมาแลว 15 ป มีแผนกตางๆภายในบริษัท จาก
การสํารวจและศึกษาขอมูลพบวา บริษัทประสบ
ปญหาดานการจัดการสินคาคงคลังและตนทุนการ
สั่งซื้อโดยมีระดับสินคาคงคลังประเภทวัตถุดิบใน
ปริมาณท่ีไมเหมาะสมเนื่องจากความไมแนนอนใน
การใชสินคาหรือการส่ังซื้อสินคาเกินและขาดจน
เกิดปญหาที่เก็บไมเพียงพอหรือการรอสินคาผูวิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะหการจัดซ้ือ
อยางประหยัด(EOQ) ของคลังสินคาหมุนเวียนของ
วัตถุดิบ ซึ่งจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาของบริษัท ผลลัพธที่ ไดจากการวิจัย
สามารถนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง  และ
วางแผนกระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ โดยนํา
แนวคิดดานการจัดการสินคาคงคลังมาใชหา
ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดท่ีสุด (EOQ) (พัฒน
พันธ ทิพยรัตน,2562) 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือวิเคราะหปริมาณการส่ังซ้ือแบบ
ประหยัดของสินคาหมุนเวียน บริษัท เอ เอส เอ 
มอเตอรพารท จํากัด 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนสินคาคงคลัง
โดยรวมในการสั่ งซื้อ เสนอลูมิ เนียมจากแนว
ทางการสั่งซื้อแบบประหยัดกับแนวทางท่ีใชในอดีต 

ขอบเขตของการวิจัย 

 เ พ่ื อ ใ ห ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจัยดังนี้ 

 1. การวิเคราะหปริมาณการส่ังซื้อแบบ
ประหยัด โดยใชหลัก Economic order 
quantity (EOQ) ตัวแบบขนาดการสั่งซื้อแบบ
ประหยัดสินคาไมขาดมือ เพ่ือวิเคราะหปริมาณการ
สั่ งซื้ อแบบประหยัดของวัตถุดิบ ท่ี เปนสินคา
หมุนเวียนในคลังเฉพาะสินคาคงคลังประเภท
วัตถุดิบเสนอลูมิเนียมขนาด 16 และ 17 นิ้ว 

 2. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 

 3. สถานท่ีที่ดําเนินการวิจัยคือ แผนกการ
จัดซื้อและคลังสินคา บริษัท เอ เอส เอ มอเตอร
พารท จํากัด ตั้งอยูที่ 116 หมู 12 ตําบล ออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน สมุทรสาคร  

ระเบียบวิธีวิจัย 

          1. กลุมเปาหมายไดแก บริษัท เอ เอส เอ 
มอเตอรพารท จํากัด 

          2. ขั้นตอนการวิจัย ศึกษาขอมูลแผนก
จัดซื้อและคลังสินคา บริษัท เอ เอส เอ มอเตอร
พารท จํากัด 

           2.1) รวบรวมขอมูลคาใชจายในการส่ังซื้อ
ของแผนกจัดซื้อตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 
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31 ธันวาคม 2562 นําคาใชจายรวมไปหารเทียบ
ตามสัดสวนจํานวนหนาที่หรือจํานวนคนงาน ได
เปนจํานวนคาใชจายเฉลี่ยตอป 

           2.2) รวบรวมขอมูลคาใชจายในการส่ังซ้ือ
รวมมาหารดวยจํานวนครั้งที่สั่งซื้อระยะเวลา 2 ป 
เพ่ือหาคาใชจายในการสั่งซื้อเฉล่ียตอคร้ัง 

           2.3) รวบรวมขอมูลคาใชจายการเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง นําคาใชจายทั้งหมดตอปโดย
คิดคาเฉลี่ยในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 มาหารเทียบตาม
สัดสวนของจํานวนหนาที่ปฏิบัติงานหรือขนาด
พ้ืนที่คลังสินคาวัตถุดิบ 

           2.4) รวบรวบขอมูลความตองการสินคา
หมุนเวียนจากจํานวนสินคาหมุนเวียนที่ใชผลิตจริง 
เฉพาะปริมาณเสนอลูมิเนียมที่นํามาผลิตลอรถ
ขนาด 16 และ 17 นิ้ว นําคาผลรวมมาหารดวย
จํานวนปที่ เก็บขอมูล เพ่ือหาคาปริมาณความ
ตองการเฉล่ียตอป 

          2.5) รวบรวมขอมูลคาใชจายการเก็บ
รักษาสินคาคงคลังทั้งหมดตอปมาหารดวยจํานวน
หนวยสินคาหมุนเวียนที่เก็บรักษาในคลังสินคา
เฉลี่ยตอป จะไดเปนคาใชจายการเก็บรักษาสินคา
คงคลังตอหนวยตอป 

          2.6) รวบรวบขอมูลมูลคาสินคาตอป โดย
นําปริมาณความตองการวัตถุดิบอลูมิเนียมเฉลี่ยตอ
ปคูณดวยราคาสินคาตอหนวย จะไดเปนมูลคา
สินคาตอป 

         2.7) รวบรวบขอมูลสินคาคงคลังที่เหลือตอ
ปจากการนับสินคาคงเหลือของบริษัท 

         2.8) ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดของ
สินคาหมุนเวียนประเภทวัตถุดิบเสนอลูมิเนียมใน
คลังสินคา ตามสูตรตัวแบบขนาดการสั่งซื้อแบบ
ประหยัดอุปสงคคงที่และสินคาคงคลังไมขาดมือ 

         2.9) วิเคราะหหาตนทุนสินคาคงคลัง
โดยรวมเฉล่ียตอปของการส่ังซื้อสินคาหมุนเวียน 

เมื่อกําหนดใหสั่งซ้ือเทากับปริมาณการส่ังซ้ืออยาง
ประหยัด 

      2.10) เปรี ยบ เ ทียบตน ทุนสิ นค าคงคลั ง
โดยรวมในการสั่ งซื้อ เสนอลูมิ เนียมจากแนว
ทางการสั่งซื้อแบบประหยัดกับแนวทางท่ีใชในอดีต 

การวิเคราะหขอมูล 

        สูตรที่ ใช ในการวิ เคราะห งานวิจัยการ
วิเคราะหปริมาณการสั่งซ้ือแบบในอดีต การส่ังซื้อ
แบบปจจุบันสามารถคํานวณไดจาก 

1. สูตรปริมาณการสั่งซื้อตอครั้ง  

2. สูตรปริมาณการสั่งซื้อสินคาแบบประหยัด EOQ 
(Economic order quantity)  (ไสว ศิริทองถาวร
,2563) 

3. สูตรหาคาใชจายสินคาวัตถุดิบเสนอลูมิเนียม
โดยรวมทั้งแบบปจจุบันและแบบการส่ังซื้อแบบ
ประหยัด (EOQ) ที่มีมูลคาสูง (ฉฬาปณ พันธุเจริญ, 
2552)  

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามขั้นตอนวิจัย
ที่จัดกลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้ 

 1) คาใชจายในการส่ังซ้ือของแผนกจัดซื้อ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 
2562 พบวา มีจํานวนครั้งที่สั่งซ้ือโดยยึดตามวันท่ี
ที่สั่งซื้ออลูมิเนียมสําหรับผลิตลอขนาด 16 และ 17 
นิ้วเทากับ 122 ครั้งตอระยะเวลา 2 ป หรือเฉลี่ย 
61 ครั้งตอป 

 2) คาใชจายในการส่ังซื้อตอครั้งมีคา
เทากับ 2,975.41บาท/ครั้ง 

3) คาใชจายการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
พบวามีคาใชจายการเก็บรักษาสินคาคงคลังโดยคิด
คาเฉลี่ยจากระยะเวลา 2 ป คาเทากับ 1,184,923 
บาท/ปจึงคิดตามสัดสวนพ้ืนที่ที่ใชจัดเก็บจาก
คาใชจายรวมไดเทากับ 296,230.75 บาท/ป 
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 4) ปริมาณความตองการของเสน
อลูมิเนียมทั้งสองขนาดรวมเฉล่ียตอป 364,162.20 
กิโลกรัม/ป 

5) คาใชจายการเก็บรักษาสินคาคงคลังตอ
หนวยตอป 0.81 บาท/กิโลกรัม/ป 

6) คาสินคาคงคลังตอป 37,290,209.28 
บาท/ป 

7) ปริมาณสินคาคงคลังเฉลี่ยตอปมีคา
เทากับ 20,916.30 กิโลกรัม/ป 

8) ปริมาณการส่ังซื้ออยางประหยัดของ
สินคาหมุนเวียนประเภทวัตถุดิบเสนอลูมิเนียมใน
คลังสินคาการสั่งซื้อในอดีต 5,969.87 กิโลกรัม/
ครั้งจํานวนครั้งที่สั่งซื้อ 61 ครั้งตอปขนาดการ
สั่งซื้อตอคร้ังที่ประหยัด 51,724.15 กิโลกรัม
จํานวนครั้งที่สั่งซื้อ 7.04 ครั้งตอป 

9) ตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมในการ
สั่งซื้อเสนอลูมิเนียมจากแนวทางการสั่งซื้อแบบ
ประหยัดที่สุด มีคาเทากับ 41,869.56 บาท 

 10) ผลตางระหวางตนทุนสินคาคงคลัง
โดยรวมตามแนวทางการสั่งซื้อแบบประหยัดที่ได
จากขอ 9) กับตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมตาม
แนวทางในอดีตที่ไดจากขอ 3) พบวา ปริมาณที่
สั่ งซื้ อ ในแตละครั้ งจากแนวทาง ท่ีใช ในอดีต 
5,969.87 กิโลกรัมแนวทางการส่ังแบบประหยัด
เทากับ 51,724.15 กิโลกรัม จะเห็นไดวาจํานวน
ครั้งที่สั่งซื้อเดิมจาก 61 ครั้ง แนวทางการส่ังแบบ
ประหยัดลดลง 54 คร้ัง เหลือ 7 คร้ังโดยประมาณ 
แนวทางการสั่งแบบประหยัดมีจํานวนครั้งที่สั่งซ้ือ
ลดลง แตปริมาณการส่ังซื้อในแตละคร้ังมากขึ้น 
ปริมาณความตองการของเสนอลูมิเนียมสองขนาด
รวมเฉลี่ยตอปเทากับ 364,162.20 กิโลกรัมระดับ
สินคาคงคลังเฉลี่ยของเสนอลูมิเนียมสําหรับใชผลิต
ลอรถจักรยานยนตขนาด 16 และ 17 นิ้ว แนว
ทางการ ส่ั งแบบประหยัด เท ากับ  25,862.08 
กิโลกรัม แนวทางที่ใชในอดีต 2,984.94 กิโลกรัม 

แตจํานวนครั้งที่สั่งซื้อ 61 ครั้ง ครั้งละ 5,969.87 
กิโลกรัม สั่งเพ่ือเปนไปตามใบสั่ง ซ้ือของลูกคา 
ปริมาณการสั่งซื้อตอปแ น ว ท า ง ท่ี ใ ช ใ น อ ดี ต 
364,162.20 กิโลกรัมพบวาสินคาที่อยูแทบไมมี
การใชงาน อาจจะไมไดมีการตรวจนับสินคา ทําให
ไมไดปรับปรุงขอมูลระดับสินคาคงคลังกอนการ
สั่งซ้ือ ดังนั้นกอนการส่ังซื้ออาจจะตรวจนับสินคา
เพ่ือทบทวนในการปรับระดับสินคาคงคลังกอนการ
สั่งซื้อใหม จึงทําใหสินคาไมมีการหมุนเวียน โดย
คาใชจายตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมประกอบดวย 
คาใชจายในการส่ังซ้ือ และคาใชจายเก็บรักษาจาก
แนวทางที่ใชในอดีต 477,730.75 บาท ลดลง 
435,861.19 บาท เปนแนวทางการส่ังแบบ
ประหยัดเหลือ 41,869.56 บาท 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 วิเคราะห
ปริมาณการ ส่ั งซื้ ออย า งประหยัด ของสินค า
หมุ น เ วี ย น เ ส น อลู มิ เ นี ย มที่ ใ ช สํ า ห รั บ ผลิ ต
รถจักรยานยนตขนาด 16 และ 17  พบวาขนาด
การ ส่ั งซื้ อ ต อค รั้ ง ท่ี ป ระหยั ด คื อ  51,724.15 
กิโลกรัมตอครั้ง จํานวนครั้งที่สั่งซ้ือ 7 ครั้งตอป
โดยประมาณ 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ ท่ี  2 
เปรียบเทียบตนทุนสินคาคงคลังโดยรวมในการ
สั่งซื้อเสนอลูมิเนียมจากแนวทางการส่ังซื้อแบบ
ประหยัดกับแนวทางที่ใชในอดีต ตนทุนสินคาคง
คลังโดยรวมในปจจุบันกอนการวิจัยมีคาใชจาย
สินคาคงคลัง 477,730.75 บาท หลังจากการ
คํานวณใชการส่ังซื้อโดยรวมแบบประหยัดจะมี
คาใชจายลดลงเหลือ 41,869.56 บาท ทําใหคาใช
เสนอลูมิเนียมสําหรับใชผลิตลอรถจักรยานยนต
ขนาด 16 และ 17 นิ้วลดลง 

อภิปรายผลการวิจัย 

          ในการวิ จั ย เรื่ องนี้ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยไดดังตอไปน้ี 
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           1. ผลการวิจัยพบวาปริมาณการส่ังซื้อแต
ละครั้งตามแนวทางการสั่งซื้อแบบประหยัดเทากับ 
51,724.15 กิโลกรัมตอครั้งสวนแนวทางท่ีใชใน
อดีต5,969.87 กิโลกรัมตอคร้ังและแนวทางการส่ัง
แบบประหยัดลดลงเหลือ 7 คร้ัง จากแนวทางที่ใช
ในอดีตจํานวนครั้งที่สั่งซื้อ 61 ครั้ง สอดคลองกับ
งานวิจัยทวนชัย ศิริฟา (2552) จากผลการคํานวณ
แบบพ้ืนฐานท่ีความตองการมีความแนนอน 
จํานวนคร้ังของการออกคําสั่งซื้อจะเหลือเพียง 15 
ครั้ง คิดเปนตนทุนเทากับ 23,915 บาท คาใชจาย
ไดเทากับ 46,706,310 บาท จากเดิม 57 คร้ัง คิด
เปนตนทุนเทากับ 91,200 บาท (ทวนชัย ศิริฟา 
,2552) 

         2. จากการอภิปรายผลการวิจัยขอมูล
คลังสินคาซึ่งพบวา  

                2.1 จากเดิมบริษัทอาจจะมี
ตรวจสอบสินคาคงคลังเปนแบบรายปเพียงปละ
ครั้ง ทําใหสินคาที่อยูแทบไมมีการใชงาน อาจจะ
เปนเพราะไมไดมีการตรวจนับสินคา ทําใหไมไดมี
ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศระดับสินคาคงคลังกอน
การสั่งซื้อ ดังนั้นกอนการส่ังซื้ออาจจะตองมีการ
ตรวจนับสินคาเพ่ือทบทวนในการปรับระดับสินคา
คงคลังกอนการส่ังซื้อใหม  

               2.2 การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
จากเดิมบริษัทอาจจะผลิตแบบตามคําสั่งซื้อของ
ลูกคา จากการทําวิจัยการสั่งซื้อแบบประหยัดเปน
กระบวนการผลิตแบบตอเน่ือง โดยมีสมมุติฐาน
ที่วาคือ อุปสงคคงที่ ราคาสินคาคงท่ี สินคาไมขาด
มือ การนําไปใชตองใชเวลาระยะหนึ่ง         

        3. ผลการวิจัยพบวา ตนทุนสินคาคงคลัง
โดยรวมประกอบดวย คาใชจายในการสั่งซื้อ และ  
คาใชจายเก็บรักษา จากแนวทางที่ใชในอดีตมีคา
เทากับ 477,730.75 บาท แนวทางการส่ังแบบ
ประหยัดมีคาเทากับ 41,869.56 บาท คาใชจาย
ลดลงเพราะวาจํานวนครั้งที่สั่งซื้อลดลง แตสั่งใน

ปริมาณแตละครั้งที่มากขึ้นทําใหตนทุนสินคาคง
คลังโดยรวมลดลงถึง 10 เทา  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

         1. ผลวิจัยครั้งนี้พบวา จํานวนครั้งท่ีสั่งซื้อ
ลดลง อาจทําใหมีคาใชจายในการสั่งซ้ือเกี่ยวของ
ตอครั้งที่สั่งซ้ือ เชน คาตรวจนับสินคามีคาเพ่ิมขึ้น 
อีกหนึ่งปญหาที่เกิดขึ้นจากจํานวนครั้งที่สั่งซื้อ
ลดลงคือ แผนกจัดซื้อท่ีทําหนาที่เกี่ยวกับการส่ังซื้อ
เกิดการวางงานและมีเวลาวางมากขึ้น จึงเสนอแนะ
ใหพนักงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่วางมาก
ขึ้นใหรับผิดชอบในสวนงานดานอ่ืนแทน พนักงาน
ที่ทําหนาเกี่ยวกับการคลังสินคาใหรับผิดชอบการ
เก็บรักษาดูแลการหมุนเวียนของสินคาคงคลังเดิม
ใหหมดกอนเพ่ือใชระดับสินคาคงคลังใหมีระดับ
นอยลง 

         2. จากการศึกษา พบวาวิธีการการผลิต
แบบเดิม จากเปนการผลิตแบบตามคําสั่งซื้อของ
ลูกคาหากปรับมาใช แบบการส่ังซ้ือแบบประหยัด
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการนําไปใชตามตัว
แบบขนาดการสั่งซื้อประหยัด (EOQ) จะตองใช
เวลาในการปรับสภาพและเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตใหเปนแบบตอเนื่อง  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

           1. ควรศึกษากับรายการสินคาคงคลังใน
กลุมอ่ืนๆ ดวย ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต จะทํา
ใหการจัดการสินคาคงคลังโดยรวมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

         2. ควรศึกษาตัวแบบการสั่งซื้อแบบ
ประหยัดดวยตัวแบบอ่ืน เชน ตัวแบบขนาดการ
สั่งซื้อที่ประหยัดทยอยรับทยอยใชสินคา หรือตัว
แบบอุปสงคไมแนนอน เปนตน 

 
 
 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 473 -



เอกสารอางอิง 
ฉฬาปณ พันธุเจริญ. 2552. การศึกษาการบริหาร 

วั ส ดุ ค ง ค ลั ง ก ร ณี ศึ ก ษ า :  บ ริ ษั ท 
ต ะ วั น อ อ ก ซิ น เ ท ค .  ส า ร นิ พ น ธ
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
การจัดการอุตสาหกรรม,บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ. 

ทวนชัย ศิริฟา. 2552. การศึกษาใชวิธีการส่ังซื้อ
กกกก   อยางประหยัดสําหรับอุตสาหกรรมผลิตด   
ววววด วงจรรวม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทท
ทททททเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

พัฒนพันธ ทิพยรัตน. 2562. ประธานกรรมการ
ผูจัดการ บริษัทเอ เอส เอ มอเตอรพารท 
จํากัด. (14 ตุลาคม 2562). สัมภาษณ. 

ไสว ศิริทองถาวร. 2563. วิจัยดําเนินงาน . 
กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 474 -


