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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลังผลติภณัฑ์กล้วยอบน้้าผึ้งกรณีศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก วิธีการด้าเนินงาน
วิจัย คือ การพัฒนากระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง ผลติภณัฑ์กล้วยอบน้้าผึ้งค้าหล้า กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแมร่ะมาด จังหวัดตาก โดยการวิเคราะห์ปริมาณการผลิตที่
ประหยดั (EOQ) และจุดผลิตใหม่ (ROP) ผลการวิจัยพบว่า 1) วัตถุดบิประเภทกล้วยดิบ ควรมีการสั่งซือ้เมื่อมี
คงเหลือ 158 กิโลกรัม และการสั่งซื้อครั้งละ 34 กิโลกรัม ทุกๆ 2 วัน 2) วัตถุดิบประเภทเกลือ ควรมีการสั่งซื้อ
เมื่อคงเหลือ 1 ถุง และการสั่งซื้อครั้งละ 1 ถุง ทุกๆ 122 วัน 3) วัตถุดิบประเภทน้้าผึ้ง ควรมีการสั่งซื้อเมื่อ
คงเหลือ 1 ขวด และการสั่งซื้อครัง้ละ 1 ขวด ทุกๆ 21 วัน 4) วัตถุดิบประเภทถ่าน พบวา่ ควรมีการสัง่ซื้อเมื่อ
คงเหลือ 1 กระสอบและการสั่งซื้อครั้งละ 3 กระสอบ ทุกๆ 7 วัน 5) วัตถุดิบประเภทกล่องบรรจภุัณฑ์ ควรมีการ
สั่งซื้อเมื่อคงเหลือ 675 กล่อง และการสั่งซื้อครั้งละ 17 กล่อง ทุกๆ 22 วัน 6) วัตถุดิบประเภทฟอยล ์ควรมีการ
สั่งซื้อเมื่อคงเหลือ 2 มัด และการสั่งซื้อครั้งละ 6 มดั ทุกๆ 61 วัน และ 7) ผลติภณัฑ์กล้วยอบน้้าผึ้งค้าหล้า    
ควรท้าการผลิตเมื่อคงเหลือ 68 กล่อง และท้าการผลติครั้งละ 53 กล่อง ทุกๆ 3 วัน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินการจัดการวัตถุดิบในการผลิตกล้วยอบน้้าผึ้งให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าไมผ่ลติ
กล้วยอบน้้าผึ้งมากเกินไป  ซึ่งเป็นเหตุท้าให้กล้วยอบน้้าผึ้งเหลือค้างสต็อกและยังเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ 
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ABSTRACT 
Objective of this research is to increase the efficiency of inventory management of honey 
roasted banana. A case study. A community enterprise, local herb processing group, Mae 
Ramat Sub-district, Mae Ramat District, Tak Province. The method for conducting research is to 
develop inventory management processes. Honey-Roasted Banana Product, Kham La, a case 
study of community enterprise, local herb processing group, Mae Ramat sub-district, Mae 
Ramat district, Tak province by analyzing economic order quantity (EOQ) and reorder point 
(ROP). 1) Raw banana raw materials should be ordered when the remaining 158 kilograms and 
the order is 34 kilograms every 2 days. 2) Salt raw materials should be ordered with 1 bag 
remaining and the order is 1 time. Bags every 122 days. 3) Honey raw materials should be 
ordered when remaining 1 bottle and ordering 1 bottle every 21 days. 4) Charcoal raw 
materials found that the order should be placed when remaining 1 sack and ordering. Buy     
3 sacks at a time every 7 days. 5) Raw materials Packaging box There should be an order of 
675 boxes and 17 boxes per order every 22 days. 6) Foil raw materials should be ordered 
when remaining 2 bundle and 6 bundle orders every 61 days and 7) Roasted Banana Products 
with Honey Kham La Should be produced when the remaining 68 boxes and produce 53 
boxes each time every 3 days. This is to increase efficiency in the management of raw 
materials in the production of honey roasted banana to be sufficient to meet the needs of 
customers and not to produce too many honey roasted banana. This is why the honey 
roasted banana remain in stock and are sufficient to meet the needs of customers. 
 

Keywords : Optimization / Inventory / Honey Roasted Banana /  
                Economic Order Quantity (EOQ) / Reorder Point (ROP) 
 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
สินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือถือได้ว่าเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับธุรกิจการผลิตและธุรกิจซื้อมาขายไปเป็น

อย่างมาก เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นในการผลติสินค้าท่ีไม่ขาดตอน โดยจ้าเป็นที่จะต้องมีการบรหิาร
ปริมาณของสินค้าคงคลังให้เหมาะสม กิจการทีม่ีสต๊อกจา้นวนมากก็เป็นปัญหาทั้งสถานท่ีเก็บและยังเปน็ปัญหาที่
ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจ้านวนมาก การบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องบรหิารจดัการให้ดี
เพื่อให้มีสินค้าเตรียมขายให้เพียงพอและมีต้นทุนการเงินการถือครองสินค้าที่ต่้าไปด้วย (Department of 
Industrial Promotion, 2020) นอกจากน้ีถ้าสิ่งท่ีขาดแคลนเป็นวตัถุดิบที่ส้าคญัในกระบวนการผลิตก็จะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได้ (Leelathanapipat & Chantuk, 2018) 
 อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีปรมิาณกล้วยน้้าว้าที่เหลือจากการรบัประทานจ้านวนมาก ท้าให้หลังจาก
ทีว่่างเว้นจากการท้านา ท้าไร่  มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลติและแปรรปูกล้วย ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จกักันดีใน
อ้าเภอแม่ระมาดและอ้าเภอใกลเ้คยีง  โดยเอกลักษณ์ของกล้วยอบน้า้ผึ้งแม่ระมาด คือ เป็นกล้วยอบน้า้ผึ้งสูตร
โบราณอบด้วยเตาถ่าน ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดมิและมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักในอ้าเภอแม่ระมาดและอ้าเภอใกลเ้คยีง  ใน
ปัจจุบันทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด ยังพบปัญหาใน
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มมีากเกินไปเนื่องจากปริมาณวัตถดุบิ เช่น กล้วยที่ถือเป็นวัตถุดิบหลักมีจ้านวน
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ที่มากขึ้นท้าให้ต้องมีการเพิ่มก้าลังในการผลิตจึงส่งผลท้าให้ปริมาณของสินค้าส้าเร็จรูปมีจ้านวนท่ีมากขึ้นตามไป
ด้วยและอายุของสินค้าสา้เรจ็รูปนัน้มีอายุเพียง 3 เดือน    
 จากปัญหาดังกล่าวจึงท้าให้ผู้วิจัยหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้คงคลัง ผลติภณัฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  โดยน้า
การค้านวณหาปรมิาณการสั่งซื้อท่ีประหยดั (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) มาวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
คงคลัง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสนิค้าคงคลัง ผลติภณัฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุม่
แปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต้าบลแมร่ะมาด อ้าเภอแมร่ะมาด จังหวัดตาก 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดัการสินคา้คงคลังกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุม่แปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน  ซึ่งมีวิธีการ
ด้าเนินงานวิจัยดังน้ี 
 ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านจ้านวน 3 คน 
คือ ประธานกลุม่ รองประธานกลุม่ และเลขานุการกลุ่ม 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) 
ทฤษฎีจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) สินค้าคงคลังและทฤษฎีการบริหารสินคา้คงคลัง 
 ขั้นตอนทีท 2 สร้างแบบสัมภาษณแ์บบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  โดยใช้หลักทฤษฎีการสั่งซื้อท่ี
ประหยดั (EOQ) และทฤษฎจีุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลงัให้กับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยในการเก็บข้อมูล
ครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม   
 ซึ่งแบบสัมภาษณ์มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสมัภาษณ์โดยการให้ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้าน การวิจัย การบญัชแีละการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อตรวจสอบข้อค้าถามให้ครอบคลมุประเดน็ในการ
ประเมินและมีความเหมาะสมในการน้าไปเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูตามกรอบแนวคิดทฤษฎีปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) โดย
การใช้สูตร 

ขนาดการผลิตที่ประหยัด EOQ    =  √2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶  

 
จ้านวนการสั่งซื้อต่อครั้ง    ꓿  𝐶𝐶𝑄𝑄 

   รอบเวลาในการสั่งซื้อสินค้า   ꓿    จ้านวนวันที่ท้างาน/ปี
จ้านวนครั้งของการสั่งซื้อสินค้า/ป

 ี
 

โดย EOQ หรือ Q = ขนาดการผลิตต่อครั้งท่ีประหยัด  
D   = อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปี(หน่วย) 
Co  = ต้นทุนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่อครั้ง(บาท) 
Cc  = ต้นทุนการเก็บรักษาต่อปี(บาท) 
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และทฤษฎีจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP)  โดยหาได้จากสูตร 
 จุดสั่งซื้อใหม่ ROP   =   อัตราการใช้เฉลี่ย/ปี

365 × LT 
 

โดยที่     LT   คือ  รอบเวลาของการสั่งซื้อ 
 

เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคลังของวัตถุดิบและสินค้าส้าเรจ็รูป โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสินค้าคงคลังจา้นวน 7 ประเภท ได้แก่ 1) วัตถุดิบประเภทกล้วยดิบ 2) วัตถุดิบประเภทเกลือ 
3) วัตถุดิบประเภทน้้าผึ้ง 4) วัตถุดบิประเภทถ่าน 5) วัตถุดิบประเภทกล่องบรรจุภณัฑ์ 6) วัตถุดิบประเภทฟอยล์ 
และ 7) ผลติภณัฑ์กล้วยอบน้้าผึ้งค้าหล้า  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร
พื้นบ้าน จ้านวน 3 คน คือ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม  
 ขั้นตอนท่ี 4 น้าเสนอรูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารสินค้าคลังของวิสาหกิจชุมชนกลุม่
แปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านกล้วยอบน้้าผึ้งค้าหลา้ ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ของสินค้าคงคลัง
ทั้ง 7 ประเภท ในลักษณะการแสดงให้เห็นถึงจ้านวนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งและช่วงเวลาในการสั่งซื้อที่มีความ
เหมาะสม 
 

สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วจิัยจึงไดเ้สนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารสินค้าคงคลัง
ผลิตภณัฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมนุไพรพื้นบ้าน ต้าบลแมร่ะมาด อ้าเภอ      
แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากทฤษฎีที่เกีย่วกับการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) ทฤษฎจีุดสั่งซื้อ
ใหม ่(ROP) ซึ่งสามารถแยกตามประเภทของการวิเคราะห์ได้ 3 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดแตล่ะประเภทดังนี ้ 
 

ตารางที่ 1 ประเภทสินค้าคงคลังวัตถุดิบเพื่อการผลติ 
 

ประเภทสินค้า ปริมาณการสั่งซื้อต่อคร้ัง (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) รอบเวลาในการสั่งซื้อ
สินค้าใหม่ (วัน) 

กล้วยดิบ 34 กิโลกรัม 158 กิโลกรัม ทุกๆ 2 วัน 
เกลือ  1 ถุง 1 ถุง ทุกๆ 122 วัน 
น้้าผึ้ง  1 ขวด 1 ขวด ทุกๆ 21 วัน 

 

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า 
    1. วัตถุดิบประเภทกล้วยดิบ ควรมีการสั่งซื้อกล้วยดิบเมื่อมีกล้วยดบิคงเหลือ 158 กิโลกรัม และ 
การสั่งซื้อครั้งต่อไปควรสั่งซื้อครั้งละ 34 กิโลกรมั ทุกๆ 2 วัน 
    2. วัตถุดิบประเภทเกลือ ควรมกีารสั่งซื้อเกลือเมื่อเกลือคงเหลือ 1 ถุง และการสั่งซื้อครั้งต่อไปควร
สั่งซื้อครั้งละ 1 ถุง ทุกๆ 122 วัน  

   3. วัตถุดิบประเภทน้้าผึ้ง ควรมกีารสั่งซื้อน้้าผึ้งเมื่อน้้าผึ้งคงเหลือ 1 ขวด และการสั่งซื้อครั้งต่อไป
ควรสั่งซื้อครั้งละ 1 ขวด ทุกๆ 21 วัน  
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ตารางที่ 2 ประเภทสินค้าคงคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
 

ประเภทสินค้า ปริมาณการสั่งซื้อต่อคร้ัง (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) รอบเวลาในการสั่งซื้อ
สินค้าใหม่ (วัน) 

ถ่าน 3 กระสอบ 1 กระสอบ ทุกๆ 7 วัน 
กล่องบรรจภุัณฑ ์ 17 กล่อง 675 กล่อง ทุกๆ  22 วัน 
ฟอยล์ 6 มัด 2 มัด ทุกๆ 61 วัน 

  

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า 
   1. วัตถุดิบประเภท ถ่าน พบว่า ควรมีการสั่งซื้อถ่านเมื่อถ่านคงเหลือ 1 กระสอบ และการสั่งซื้อ

ครั้งต่อไปควรสั่งซื้อครั้งละ 3 กระสอบ ทุกๆ 7 วัน  
    2. วัตถุดิบประเภท กล่องบรรจภุัณฑ์ พบว่า ควรมีการสั่งซื้อกล่องบรรจภุัณฑเ์มื่อกล่องบรรจุภณัฑ์
คงเหลือ 675 กล่อง และการสั่งซือ้ครั้งต่อไปควรสั่งซื้อครั้งละ 17 กล่อง ทุกๆ 22 วัน  
    3. วัตถุดิบประเภทฟอยล์ พบว่า ควรมีการสั่งซื้อฟอยล์เมื่อฟอยลค์งเหลือ 2 มัด และการสั่งซื้อครั้ง
ต่อไปควรสั่งซื้อครั้งละ 6 มัด ทุกๆ 61 วัน  
 

ตารางที่ 3 จ้านวนผลิตภณัฑ์รวม 
 

ประเภทสินค้า ปริมาณการสั่งซื้อต่อคร้ัง (EOQ) จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) รอบเวลาในการสั่งซื้อ
สินค้าใหม่ (วัน) 

ผลิตภณัฑ์กล้วย
อบน้้าผึ้งค้าหล้า 

53 กล่อง 68 กล่อง ทุก ๆ 3 วัน 

 

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า 
 ผลิตภณัฑ์กล้วยอบน้้าผึ้งค้าหล้า พบว่า ควรท้าการผลิตกล้วยอบน้้าผึ้ง เมื่อกล้วยอบน้้าผึ้งคงเหลือ 
68 กล่อง และท้าการผลิตกล้วยอบน้้าผึ้งครั้งต่อไปควรผลติครั้งละ 53 กล่อง ทุกๆ 3 วัน จากเดิมที่ไมไ่ด้มีการ
ก้าหนดจ้านวนการผลติไว้ จะช่วยให้การผลิตกล้วยอบน้้าผึ้งเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าไมผ่ลติกล้วยอบ
น้้าผึ้งมากเกินไปซึ่งเป็นเหตุท้าให้กล้วยอบน้้าผึ้งเหลือค้างสต็อกและยงัเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างเพียงพอ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จาการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึน้ในการบริหารสินค้าคงคลัง ผลติภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้งค้าหล้า 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เกิดจาก
การไมม่ีการก้าหนดจ้านวนในการสั่งวัตถุดิบที่เป็นระบบ เมื่อน้าทฤษฎีการสั่งซื้อท่ีประหยดั (EOQ) และทฤษฎีจุด
สั่งซื้อใหม่ (ROP) มาวิเคราะห์ปรมิาณการสั่งซื้อและระยะเวลาในการสั่งซื้อทีม่ีความเหมาะสมเพื่อใหม้ีการบรหิาร
วัตถุดิบและผลิตภณัฑ์ที่เพยีงพอต่อความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Panyorattaroj (2016) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการ
วิเคราะหค์วามส้าคัญของการคา้นวณหาปรมิาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา บริษัทผลติอะไหล่และอุปกรณ์
ไฟฟ้า พบว่า เมื่อน้ารูปแบบการสัง่ซื้ออย่างประหยัดมาใช้ในการบรหิารจัดการสินค้าคงคลัง จะท้าใหป้ระหยดั
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งปี ได้ถึง 910,500.69 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้น เกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาลดลง อันเนื่องมาจากปริมาณที่สั่งซื้อมคีวามเหมาะสมมากขี้น ส่งผลให้บริษัทเพิ่ม
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สภาพคล่องทางการเงินแก่บริษัท โดยบริษัทสามารถน้าเงินส่วนนี้ไปลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น ๆเพื่อเพิ่มผล
ก้าไรให้ธุรกิจได้   
 จากการน้าทฤษฎีการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) และทฤษฎีจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) มาใช้ในการวิเคราะห์ 
พบว่า เป็นทฤษฎีที่ไม่มีความซับซอ้นและใช้ข้อมูลประกอบไมม่าก  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการน้ามาวิเคราะห์จะ
เป็นการประมาณการหากต้องการความแม่นย้าของเครื่องมือจะต้องมีการรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวกับต้นทุนการ
สั่งซื้อและต้นทุนการเก็บรักษาใหม้ีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จรงิให้มากท่ีสุด โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้การ
ประมาณการของแตล่ะกิจกรรมมาใช้ เนื่องจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ฯ มีการใช้
ทรัพยากรในแตล่ะกิจกรรมรวมกนัและไม่สามารถระบไุด้ว่าต้นทุนของกิจกรรมใด เช่น การสั่งซื้อวัตถดุิบวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรปูสมุนไพรพื้นบ้านฯ ได้มีการด้าเนินการจดัซื้อสินคา้โดยการไปเลือกซื้อวัตถดุิบเองโดยในการไป
ซื้อแต่ละครั้งจะมีการจดัซื้อวัตถุดบิหลายประเภทมาพร้อมกัน  จึงจา้เป็นที่จะต้องใช้การประมาณค่าเข้ามา
ค้านวณต้นทุนในการสั่งซื้อแทน  ซึง่มีความสอดคล้องกับ Rittisang & Kongchan (2017) ที่ว่าแนวคิด EOQ 
และ ROP มีสตูรการค้านวณที่ง่ายไม่ซับซ้อนและใช้ข้อมูลไม่มากในการค้านวณ ได้แก่ ต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุน
ในการเก็บรักษา และระยะเวลารอคอย แต่มีความยุ่งยากในการประมาณการ ต้นทุนท่ีใช้ในการค้านวณให้
สะท้อนกิจกรรมการด้าเนินงานจรงิของธุรกิจและประกอบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนัน้ ในการประมาณการต้นทุนจึงต้องอาศยัความเขา้ใจความสัมพันธ์ของทรัพยากรและการด้าเนินงานภายใน
ของธุรกิจ 
 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในการน้าทฤษฎีการสั่งซื้อท่ีประหยดั (EOQ) และทฤษฎีจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) มาใช้
ควรมีการพิจารณาในเรื่องของต้นทุนแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียดเพือ่ให้ผลของงการวิเคราะห์มคีวามใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงให้มากท่ีสุด เพื่อน้าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการสร้างแบบฟอร์ม Stock Card ในการบันทึกสินค้าคงคลงัแต่ละชนิดเพื่อสามารถให้
ควบคุมปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการวิเคราะหแ์ละประเมนิผลในการนา้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคง
คลัง. เพื่อลดความผดิพลาดในการบริหารสินค้าคงคลังและบริหารสนิค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเก็บข้อมลูย้อนหลัง 3 ปี ข้ึนไปเพื่อให้การค้านวณยอดซือ้ยอดขายมีความแม่นย้ามากขึ้น 
 2. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการสั่งซื้อวัตถดุิบแตล่ะ
ชนิดว่ามีต้นทุนท่ีแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ในการสั่งซือ้วัตถุดิบค่าบ้ารุงรักษาในการเก็บรักษา
วัตถุดิบ 
 3. ควรมีการส่งเสริมในการพัฒนายกระดับมาตรฐานของผลติภณัฑ ์
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