
การศึกษาแนวทางการป้องกนัปัญหาวตัถุดบิขาดแคลนของกระบวนการน าเข้าแลคโตส 
 กรณีศึกษา บริษัทมีด้ จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ ากดั 

นางสาวปภาพรรณ เรืองแสง 61090149 , อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.จีราดา อนุชิตนานนท ์
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีจุดประสงค ์เพ่ือศึกษาแนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการน าเขา้วตัถุดิบ (Raw Materials) เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดปัญหาวตัถุดิบขาดแคลน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษากระบวนการน าเขา้วตัถุดิบของบริษทักรณีศึกษา 
และวเิคราะห์ถึงเหตุผลของปัญหา จากนั้นจึงศึกษาแนวทางการรับมือการน าเขา้ของวตัถุดิบและน ามาวิเคราะห์การควบคุม
สินคา้คงคลงัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาวตัถุดิบขาดแคลน เม่ือไดรู้ปแบบการก าหนดสินคา้คงคลงัส ารองแลว้ ให้น ามา
ประยกุตใ์ชก้บับริษทักรณีศึกษาเพ่ือหาแนวทางการรับมือปัญหาวตัถุดิบขาดแคลน 

ดงันั้น ในงานวจิยัน้ีจึงไดมี้แนวคิดน าการก าหนดสินคา้คงคลงัส ารอง (Safety Stock) มาประยกุตใ์ช ้เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารองท่ีเหมาะสม จากการค านวณพบว่าหากบริษทัตอ้งการมีสินคา้คงคลงั
ส ารองเพ่ือป้องกนัสินคา้ขาดแคลน บริษทัตอ้งสัง่วตัถุดิบเพ่ิมข้ึนในแต่ละเดือนของปี 2564 ประมาณ 187,173 ช้ิน เฉล่ียแลว้
อยูท่ี่ปริมาณ 335,591 ช้ิน จากอุปสงคค์วามตอ้งการของวตัถุดิบประเภทแลคโตสท่ีก าลงัมีปัญหาขาดแคลนอยูข่ณะน้ี ซ่ึงเป็น
ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บส ารองในช่วงสถานการณ์วตัถุดิบขาดแคลนท่ีบริษทัตอ้งเผชิญ 

 
1.  บทน า (Introduction) 
 การน าเขา้และการส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนใหธุ้รกิจนั้นมีการเติบโต รวม
ไปถึงผูท่ี้น าเขา้ยงัสามารถหาวตัถุดิบท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองได ้ทั้งราคาท่ีตรงกบัความตอ้งการและคุณภาพของ
วตัถุดิบท่ีไม่สามารถหาไดภ้ายในประเทศได ้ทางบริษทักรณีศึกษาเองก็มีการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเพ่ือมาผลิต
เช่นกัน แต่เน่ืองจากปัญหาสถานการณ์โควิด 19 และปัญหาการเดินเรือท่ีติดขดัในช่วงสถานการณ์คลองสุเอซจึงส่งผล
กระทบอยา่งหนกัในการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยเกิดปัญหาดา้นความล่าชา้  รวมถึงบริษทักรณีศึกษา
ก็โดนผลกระทบโดยตรงจึงส่งผลให้วตัถุดิบท่ีน าเข้าเกิดปัญหาวตัถุดิบขาดแคลน โดยวตัถุดิบท่ีขาดแคลนและได้รับ
ผลกระทบหนกัมากท่ีสุดคือแลคโตส ซ่ึงเป็นส่วนผสมหลกัในการผลิตหลกัของนมผง 
 ทางผูว้จิยัจึงไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาระหวา่งการน าเขา้วตัถุดิบ (Raw Materials) โดยจะตอ้งคอยรับมือกบัปัญหาท่ีเป็น
ปัจจยัภายนอก คือ ความแออดัของท่าเรือเป็นเหตุท าใหส่้งของชา้ หรือปัจจยัต่างๆอนัเป็นเหตุให้สินคา้หรือวตัถุดิบมาถึงยงั
โรงงานล่าชา้ส่งผลให้เกิดปัญหาวตัถุดิบขาดแคลน  ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการควบคุมสินคา้คงคลงัและ
การก าหนดสินคา้คงคลงัส ารองเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาสินคา้ขาดแคลนในภายภาคหนา้ เน่ืองจากทางบริษทักรณีศึกษาเนน้การ
รักษาลูกคา้ คือการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยการบริการลูกคา้ในปริมาณท่ีเพียงพอ และทนัต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้เสมอ เพื่อสร้างยอดขาย และรักษาระดบัของส่วนแบ่งตลาด 
 
2.  ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 ธนัยาภรณ์ จนัทะเดช (2558) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองแนวทางการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารอง (Safety stock) 
กรณีศึกษา บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองกล มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารอง และเพ่ือ
เปรียบเทียบปริมาณสินคา้คงคลงัส ารองโดยมีขั้นตอนการศึกษาเร่ิมจากการเก็บขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการผลิต
เพ่ือท่ีจะสามารถก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารองได ้ดว้ยลกัษณะของธุรกิจของบริษทักรณีศึกษามีการน าเขา้ช้ินส่วน



ประกอบจากต่างประเทศมีปริมาณค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยการเก็บสินค้าคงคลังส ารองเพ่ือรองรับต่อ
สถานการณ์ไม่ปกติท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้แต่การมีสินคา้คงคลงัส ารองนั้นท าให้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมในการจดัเก็บ จึงมี
การเสนอทางเลือกในการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัในแบบต่างๆ และไดท้ าการเปรียบเทียบผลการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการตดัสินใจของการเลือกใชว้ธีิการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารองท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ 
 นายจีรวฒัน์ นภาสุขวรีะมงคล (2558) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการบริหารวสัดุคงคลงั ประเภทวสัดุสนบัสนุนการผลิต
โดยใชก้ารจ าลองสถานการณ์ กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปกระจก มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผนความ
ตอ้งการวสัดุส้ินเปลืองของโรงงานแปรรูปกระจกแห่งหน่ึง โดยเร่ิมจากการเก็บขอ้มูลการเบิกใชว้สัดุส้ินเปลืองในอดีตมา
วเิคราะห์ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ ABC จากนั้น ท าการพยากรณ์จากขอ้มูลการใชว้สัดุส้ินเปลืองโดยตรง ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีได้
พิจารณารูปแบบการพยากรณ์ส่ีรูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่วธีิค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี วธีิค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีถ่วงน ้ าหนกั วิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โปเนนเชียล วธีิแยกองคป์ระกอบแลว้น าค่าพยากรณ์มาเปรียบเทียบดว้ยวิธีค่าเฉล่ียความผิดพลาดร้อยละสัมบูรณ์ พบวา่วิธี
แยกองคป์ระกอบใหค้่าความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด จากนั้นน าค่าพยากรณ์ท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลจาก VC 
โดยหากค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวนนอ้ยกวา่ 0.2 จะใชแ้บบ EOQ ในการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุดและจุด
สัง่ซ้ือท่ีเหมาะสม ส่วนค่าพยากรณ์ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนมากกวา่ 0.2 จะใชเ้ทคนิคการจ าลองสถาณการณ์แบบ
มอนติคาร์โลในการสุ่มตวัเลขเพ่ือหาตน้ทุนรวมท่ีต ่าสุดจากผลการวจิยัพบวา่ปริมาณวสัดุส้ินเปลืองคงเหลือและตน้ทุนรวม
วสัดุคงคลงัของวสัดุส้ินเปลืองกลุ่ม A ท่ีไดจ้ากกระบวนการวางแผนความตอ้งการวสัดุจากการพยากรณ์และการจ าลอง
สถานการณ์ท่ีน าเสนอสามารถลดตน้ทุนวสัดุคงคลงัลงจากวธีิการเดิม ส่งผลใหบ้ริษทัประหยดัตน้ทุนมากข้ึน 
 สุภสัสา ปัญโญรัฐโรจน์ (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมกรณีศึกษา บริษทั
ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์หาปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมใหก้บับริษทักรณีศึกษาและเพ่ือ
ลดตน้ทุนและระยะเวลาในการสัง่ซ้ือใหก้บับริษทักรณีศึกษา โดยการรวบรวมขอ้มูลวสัดุคงคลงัของวตัถุดิบในประเทศของ
บริษทักรณีศึกษาโดยใชท้ฤษฎีการสั่งซ้ือท่ีประหยดั และเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งสินคา้ท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการผลิต 
และมีมูลค่าค่อนขา้งสูงรวมถึงเป็นสินคา้ท่ีไม่ค่อยจะเพียงพอต่อการใชง้านเน่ืองจากมีราคาแพง ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการหาค่าความถ่ีและร้อยละ จากผลการวิจยัพบว่า เม่ือทฤษฎีการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 
Economic Order Quantity (EOQ) มาใชใ้นการค านวณปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมเพ่ือใหมี้สินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของบริษทักรณีศึกษา และเปรียบเทียบกบัวิธีปัจจุบนัของบริษทั จะท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทั้งการ
เปรียบเทียบแบบปัจจุบนักบัแบบการสั่งซ้ืออยา่งประหยดัหรือ Economic Order Quantity (EOQ) เขา้มาช่วยในการค านวณ
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจในการสัง่ซ้ือสินคา้ได ้
 
3.  วธีิการวจิยั 
 ในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงกระบวนการด าเนินงานการน าเขา้วตัถุดิบประเภทแลคโตสโดยบริษทัผูจ้ดัส่ง LEXXXX 
FOODS XYZ ZZZZZ จากประเทศอเมริกา ซ่ึงมีการตกลงซ้ือขายดว้ย Incoterm CIF Sea Mode โดยขั้นตอนกระบวนการ
น าเขา้วตัถุดิบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 3.1 รวบรวมขอ้มูลเพื่อกล่าวถึงกระบวนการด าเนินงานการน าเขา้วตัถุดิบประเภทแลคโตส โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ท าการเปิด Purchase Order ผ่านระบบ SAP จากนั้นจึงท าการส่ง P/O เพ่ือท าการยืนยนัค าสั่งซ้ือผ่าน E-Mail เม่ือ
ผูข้ายหรือผูท่ี้ตอ้งจดัส่งสินคา้ยืนยนัรับค าสั่งซ้ือเรียบร้อยแลว้จึงท าการติดตามการจดัส่งโดยการคียข์อ้มูลรายละเอียดการ
จดัส่งของสินคา้ลงในโปรแกรม Excel ซ่ึงตรงจุดน้ีสามารถตรวจสอบไดว้่าวตัถุดิบไดส่้งออกมาจากประเทศตน้ทางจริง
หรือไม่ หากของมาถึงล่าชา้จะส่งผลให้วตัถุดิบแลคโตสเกิดปัญหาสินคา้ขาดแคลนจึงตอ้งวางแผนและรับมือแกไ้ขโดยมี



ระยะเวลาท่ีใชใ้นการรอสินคา้นบัตั้งแต่ออกใบสั่งซ้ือวตัถุดิบ จนกระทัง่ไดรั้บวตัถุดิบจากผูข้าย (Lead Time) 90 วนั และมี
ระยะเวลาขนส่ง 30 วนั ในการขนส่งทางเรือ จากนั้นจึงติดตามสถานะขนส่ง  เม่ือไดรั้บเอกสารครบถว้นพร้อมกบัสินคา้ 
สินคา้จะถูกจดัส่งต่อมายงั GAC Warehouse โดยปกติแลว้การจดัเก็บวตัถุดิบจะถูกจดัเก็บสตอ็กไว ้2-3 เดือน แต่เม่ือมีปัญหา
การขนส่งล่าชา้ท าใหว้ตัถุดิบขาดแคลนทางบริษทัจึงออกนโยบายใหม่มาวา่ใหจ้ดัเก็บสตอ็กเพ่ิมข้ึนเป็น 4-5 เดือน 
 3.2 เม่ือทราบกระบวนการแลว้จึงส่งผลให้ทราบถึงปัญหาการท างาน ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
วตัถุดิบขาดแคลนโดยการใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) แสดงสาเหตุเป็นผงักา้งปลา ไดด้งัน้ี 

 

 1.) Supplier ส่งของล่าชา้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การจองระวางเกิดปัญหา ท าให้
ผูข้ายสินคา้มีปัญหาต่อการจองระวาง จึงไม่สามารถน าสินคา้ท่ีจดัเตรียมมาส่งไดต้ามก าหนด และบางคร้ังยงัมาจากผูข้าย
สินคา้ท างานผิดพลาดจากการจดัเตรียมสินคา้ล่าชา้กวา่ก าหนด 
 2.) การขนส่งท่ีช้า เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และปัญหาการเดินเรือคลองสุเอซส่งผล
กระทบให้เรือไปถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งล่าชา้ จึงเกิดปัญหาการน าเขา้วตัถุดิบหลกัในการผลิตล่าชา้จนวตัถุดิบขาด
แคลน 
 3.) วิธีการด าเนินงานบริษทักรณีศึกษาไดเ้ลือกการติดต่อซ้ือแลคโตสเพียงเจา้เดียว บริษทักรณีศึกษาไม่ไดติ้ดต่อ
ซ้ือขายต่อบริษทัเจา้อ่ืนๆส ารองไว ้ 
 3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลอุปสงคค์วามตอ้งการของแลคโตสตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึง
เดือนธนัวาคม ปี 2564 ระยะเวลานบัตั้งแต่ออกใบสั่งซ้ือวตัถุดิบ จนกระทัง่ไดรั้บวตัถุดิบจากผูข้าย (Lead Time) และระดบั
การบริการลูกคา้ (Service Level) เพื่อน าไปใชใ้นการค านวณปริมาณสินคา้คงคลงัส ารอง โดยมีสูตรดงัน้ี 

Safety Stock = (Z-Score x √ค่าเฉล่ีย          ) x ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการ) + (Z-Score 
x ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ Lead Time x ค่าเฉล่ียความตอ้งการ) 

จากนั้นให้หาค่า Re-Order Point หรือ จุดสั่งซ้ือซ ้ า หรือจุดสั่งซ้ือสินคา้ใหม่จากการก าหนดปริมาณ
สินคา้คงคลงัส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสินคา้ปลอดภยัเพ่ือป้องกนัสินคา้ขาดแคลนโดยมีสูตรดงัน้ี 
Re-order point = Average demand + Safety stock 
 

4.  ผลการศึกษา 
 ผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารอง จากการศึกษาพบว่าการ
ก าหนดปริมาณสินคา้มีการใชข้อ้มูลเพ่ือน าไปค านวณการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารอง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ปริมาณสินคา้คงคลงัส ารอง 



  4.1.1 อุปสงคค์วามตอ้งการของวตัถุดิบ 

 

  จากรูปภาพอุปสงคค์วามตอ้งการของแลคโตส เป็นรายละเอียดปริมาณความตอ้งการของวตัถุดิบท่ีใชใ้น

การผลิต ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดก าหนของบริษทักรณีศึกษา ซ่ึงเป็นปริมาณความตอ้งการของแลคโตสตั้งแต่เดือนมกราคมไป

จนถึงเดือนธนัวาคม ปี 2564 จากการค านวณพบวา่ ค่าเฉล่ียของความตอ้งการแลคโตสอยูท่ี่ 148,418.331 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานความตอ้งการคือ 38,839 

  4.1.2 ขอ้มูลทางดา้นการจดัซ้ือวตัถุดิบมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการรอสินคา้นับตั้งแต่ออกใบสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

จนกระทัง่ไดรั้บวตัถุดิบจากผูข้าย (Lead Time) เป็นระยะเวลา 90 วนัจากการค านวณพบวา่ ค่าเฉล่ียของ Lead Time คือ 3 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ Lead Time คือ 0.088  

  4.1.3 ระดบัการบริการลูกคา้ (Service Level) ของบริษทักรณีศึกษาอยูท่ี่ 99% ตามนโยบายหลกัของ

ผูบ้ริหารท่ีไดก้ าหนดไว ้คะแนนมาตรฐานจึงอยูท่ี่ 2.33 

 4.2 การก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัส ารองเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาวตัถุดิบขาดแคลน  

 เม่ือแทนสูตรการค านวณ Safety Stock จะได ้

  Safety Stock = (2.33 x √ ) x 38,839) + (2.33 x 0.088 x 148,418.331) 
 = 156,741.71 + 30,431.69 
 =187,173.4 หรือเท่ากบั 187,173 ช้ิน 

  สูตรการค านวณ Re-order point หรือ จุดส่ังซื้อใหม่ 
             Re-order point = Average Demand + Safety Stock 

= 148,418.331 + 187,173 ช้ิน 
  = 335,591 ช้ิน 
 

5.  สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวทางการรับมือการน าเขา้ของวตัถุดิบ (Raw Materials) และน ามาวิเคราะห์การควบคุมสินคา้คง
คลงัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาวตัถุดิบขาดแคลนจากนั้นจึงน ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือให้ทราบถึงแนวทางการก าหนดปริมาณ
สินคา้คงคลงัส ารองท่ีเหมาะสม ส าหรับบริษทักรณีศึกษา  ส่งผลให้สามารถค านวณการก าหนดปริมาณสินคา้เพ่ือป้องกนั



สินคา้ขาดแคลนและทราบปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บส ารองในช่วงสถานการณ์วตัถุดิบขาดแคลนท่ี
บริษทัตอ้งเผชิญ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 จากขอ้มูลของบริษทักรณีศึกษา ส่งผลให้สามารถค านวณการก าหนดปริมาณสินคา้เพ่ือป้องกนัสินคา้ขาดแคลน 

โดยปริมาณวตัถุดิบส ารองจากการค านวณพบวา่มีจ านวนอยูท่ี่ 187,173 ช้ิน หากบริษทักรณีศึกษาตอ้งการสั่งซ้ือเพ่ือจดัเก็บ

วตัถุดิบใหเ้พียงพอต่อการผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัจะตอ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมในปี 2564 เฉล่ีย

แลว้อยู่ท่ีปริมาณ 335,591 ช้ิน โดยวตัถุดิบท่ีเพ่ิมมานั้นสามารถจดัเก็บสต็อกเพ่ิมข้ึนไดอี้ก 45 วนั ซ่ึงจากเดิมหากจดัเก็บ

เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งานจะอยู่ท่ี 90 วนั เม่ือรวมกับระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน 45 วนั จะสามารถจัดเก็บได้ 135 วนั จึง

สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของผูบ้ริหารท่ีปกติแลว้จะมีการจดัเก็บสต็อก 2-3 เดือน หรือประมาณ 60-90 วนั แต่เม่ือมี

สถานการณ์ไม่ปกติท่ีส่งผลใหว้ตัถุดิบขาดแคลน ทางบริษทัจึงมีการออกนโยบายใหม่มาวา่ให้จดัเก็บสต็อก 4-5 เดือน หรือ

ประมาณ 120-150 วนั แต่ทางบริษทัยงัตอ้งค านึงถึงค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ไวใ้นคลงัสินคา้ ระยะเวลาในการจดัเก็บ

ท่ีมากข้ึนและปริมาณสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอาจส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัจึงอาจตอ้งใชท้ฤษฎีการ

สัง่ซ้ือท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีสุดเขา้มาช่วยเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

6.  กติตกิรรมประกาศ 

 รายงานเล่มน้ีท่ีส าเร็จลงได้ ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารยผ์ูเ้ป็นท่ีปรึกษาใน

การศึกษาค้นควา้งานวิจัยน้ี ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและช้ีแนะในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาคน้ควา้วจิยัใหบ้รรลุเป้าหมายไปไดด้ว้ยดี  

 ขอขอบคุณบริษทัม้ีด จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีกรุณารับนิสิตเขา้ฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือให้นิสิต

สามารถเรียนรู้การปฏิบติังานจริง ท าให้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้รวมถึงประสบการณ์ท่ีหาไม่ได้

Month Demand keep stock  
2-3 months 

Re-order point for keep stock 
3-4 months 

January 88,053 275,226 

February 123,293 310,466 

March 118,361 305,534 

April 117,356 304,529 

May 179,305 366,478 

June 166,846 354,019 

July 117,639 304,812 

August 211,595 398,768 

September 167,644 354,817 

October 219,331 406,504 

November 133,702 320,875 

December 137,895 325,068 

Average 148,418.331 335,591.331 



ภายในหอ้งเรียน การปฏิบติัสหกิจในคร้ังน้ีจะไม่สามารถลุล่วงไดห้ากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากคุณนวณฐ ปิยะเสถียรรัตน์ 

และบุคลากรภายในแผนก Planning รวมถึงหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีให้โอกาสนิสิต

ออกสหกิจศึกษา สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณมารดา อาจารยท่ี์คอยสอน อบรมและให้ก าลงัใจเสมอมา รวมถึงเพ่ือนๆท่ีคอย

ช่วยเหลือในการท าวจิยั หากรายงานเล่มน้ีผิดพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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