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ฑิมภ์ภัทร ประสิทธ์ิไพศาล* 

ดร.รชฏ ข าบุญ** 

 

บทคัดย่อ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัและ

ก าหนดปริมาณของสินคา้คงคลงัให้อยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม การลดตน้ทุนท าโดยการใชน้โยบายการก าหนด

ปริมาณการสั่งซ้ือและก าหนดปริมาณ Safety Stock มาท าการเปรียบเทียบกบันโยบายการสั่งซ้ือท่ีบริษทัใช้

ด าเนินการในปัจจุบนั 

 จากการรวบรวมขอ้มูล พบว่านโยบายการสั่งซ้ือสินคา้ในปัจจุบนัเป็นการสั่งซ้ือตามค าสั่งการจา้ง

พิมพ ์โดยมีการเผื่อสินคา้คงคลงัส ารองนอ้ย ท าให้ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้สูง และส่งผลต่อการจ่ายค่าแรง

ล่วงเวลาแก่พนกังานเพื่อเร่งงานเน่ืองจากสินคา้ผลิตขาดมือ ดงันั้นในการลดตน้ทุนในการศึกษาน้ี จึงควรลด

ความถ่ีในการสั่งซ้ือและก าหนดปริมาณในการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมและก าหนดปริมาณการส ารองสินคา้เพื่อ

ป้องกนัสินคา้ขาดมือท่ีอาจท าใหก้ารผลิตหยดุชะงกั 

 ภายหลงัการปรับปรุงดว้ยวิธีการน าเสนอ พบว่าสินคา้ 6 ใน 10 มีตน้ทุนการจดัการสินคา้ลดลงคิด

เป็นอตัราเฉล่ียร้อยละ 67.82 คิดเป็นเงิน 16,601.94 บาทต่อปี สินคา้ 4 ใน 10 มีตน้ทุนการจดัการสินคา้เพิ่มข้ึน

คิดเป็นอตัราเฉล่ียร้อยละ 112.26 คิดเป็นเงิน 19,787.69 บาทต่อปี โดยสินคา้ท่ีมีปริมาณการใชแ้ละความถ่ีใน

การสั่งซ้ือท่ีไม่คงท่ี วธีิท่ีน าเสนอจะท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน เน่ืองจากปริมาณการใชง้านท่ีไม่แน่นอน ท าให้

การก าหนดขนาดการสั่งซ้ือและการส ารองสินคา้มีปริมาณสูง ในส่วนของค่าแรงท างานล่วงเวลาจากการเร่ง

งานเน่ืองจากสินคา้ขาดมือจะหายไปเน่ืองจากการมีสินคา้ส ารองจากวธีิน าเสนอสามารถป้องกนัสินคา้ขาดมือ

ได ้  
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*นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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1. บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

 การด าเนินธุรกิจสินคา้และบริการในปัจจุบนัท่ีสภาพการแข่งขนัตอ้งอาศยัความรวดเร็วใน

การตอบสนองต่อลูกคา้นั้น การวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกั โดยมุ่งเนน้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจดัการในแต่ละด้าน ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า เช่น ด้านสินคา้และผลิตภณัฑ์ การ

ส่ือสารขอ้มูล การจดัการคลงัสินคา้ หรือ การลดกระบวนการท่ีซ ้ าซ้อนหรือกิจกรรมท่ีมีความสูญเปล่า เพื่อ

น าไปสู่จุดมุ่งหมายคือการทนัต่อการแข่งขนั และการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

ด้วยเหตุน้ีการบริหารสินค้าคงคลังจึงเป็นประเด็นหลักของธุรกิจ เน่ืองจากสต็อกสินค้าคงคลัง
จ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีส าหรับจดัเก็บและตน้ทุนการควบคุม ตลอดจนความเส่ือมสภาพและความลา้สมยัของตวั
สินคา้สต็อก ในทางกลบักนั การมีสต็อกสินคา้คงคลงัไม่เพียงพอก็จะส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสีย เช่น 
การล่าชา้ในการผลิตสินคา้หรือการบริการลูกคา้เน่ืองจากสินคา้ไม่เพียงพอส าหรับการส่งมอบหรือการผลิต 
ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ รวมทั้งสูญเสียโอกาสการท าก าไรจากการขายสินคา้หรือการให้บริการ 
ดงันั้นการบริหารคลงัสินคา้จึงควรติดตามตรวจสอบระดบั สินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งลดความสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจและค านึงถึงตน้ทุนท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บและการจดัซ้ือสินคา้  

การวางแผนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็นส่วนหน่ึงในยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีมี

ความส าคญัในการช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ มีความสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งธุรกิจได ้ซ่ึงคลงัสินคา้เป็น

ส่ิงท่ีมีความส าคญัสูงในระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจประสิทธิภาพ การบริหารการจดัการ

คลงัสินคา้จึงเป็นประเด็นท่ีภาคธุรกิจควรใหค้วามใส่ใจ 

ในการศึกษาบริษทั เอส.เอ็ม.เค.พร้ินต้ิง จ  ากดั คร้ังน้ีผูว้ิจยัเกิดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาการปรับปรุงและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั โดยท าการการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละชนิดท่ี

เกิดความประหยดั โดยแบ่งตามสินคา้คงคลงัท่ีถูกเบิกน าเอาไปใช้บ่อย โดยมุ่งหวงัให้บริษทัสามารถลด

ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ สามารถรู้ปริมาณท่ีควรสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง และลดการตน้ทุนค่าแรงล่วงเวลา อนัเกิด

มาจากการเร่งงานเพราะวตัถุดิบขาดมือ 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.เพื่อแบ่งหมวดหมู่สินคา้คงคลงัตามความส าคญัในการเบิกใช้โดยมีการจดัเก็บ และปริมาณท่ี

เหมาะสม 
2.เพื่อหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมในแต่ละคร้ัง  และความถ่ีในการสั่งซ้ือ ส าหรับสินคา้กลุ่มท่ีมี

ความส าคญัต่อการผลิต 
3.เพื่อน าเสนอการลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัลงจากเม่ือเทียบกบัวิธีการปฏิบติัเดิม และลด

ตน้ทุนค่าแรงท างานล่วงเวลาอนัเกิดจากวตัถุดิบขาดมือ 
4.เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

และตน้ทุนค่าสูญเสียโอกาสในการท างาน 

6.เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ เพิ่มความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ ลดการ
ส่งมอบงานล่าชา้อนัเน่ืองมาจากวตัถุดิบขาดมือ 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

1.ศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาของบริษทั เอส.เอ็ม.เค.พร้ินต้ิง จ  ากดั โดยศึกษาการบริหาร

สินคา้คงคลงั โดยใชข้อ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงักลุ่มกระดาษประเภทต่าง ๆ ยอ้นหลงั ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2019 ถึงเดือนธนัวาคม 2019 เพื่อก าหนดวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

2.ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การน าเทคนิค ABC Analysis มาจดักลุ่มสินคา้คงคลงัตาม

ความส าคญัในการเบิกใช ้และค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัดว้ยแบบจ าลอง 

3.วิเคราะห์กลุ่มสินคา้ท่ีตั้งเป้าหมาย และใชโ้มเดลการค านวณปริมาณสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมแต่ละแบบ 

และค านวณหาปริมาณสินคา้ Safety Stock ส าหรับสินคา้แต่ละชนิด 

4.เปรียบเทียบผลลพัธ์ก่อนการวจิยัและหลงัการวจิยัของตน้ทุนการจดัการสินคา้ท่ีเปล่ียนไประหวา่ง

วธีิการเดิมกบัวธีิการใหม่ 

5.สรุปผลการท าวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
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4. ผลการศึกษา 

ในการเปรียบค่าใชจ่้ายการจดัการสินคา้คงคลงั ในงานวิจยัน้ีจะท าการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายรวมของ

แผนการปฏิบติังานแบบดั้งเดิมท่ีบริษทัใชใ้นปัจจุบนั และแบบวธีิน าเสนอ ซ่ึงประกอบดว้ยปริมาณการสั่งซ้ือ

สินคา้ต่อคร้ังท่ีเปล่ียนแปลงไป จากวิธีสั่งแบบ Lot For Lot เป็นการสั่งท่ีปริมาณ EOQ และมีสินคา้ safety 

Stock เกิดข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม 2 ประเภทคือ ตน้ทุนของการเก็บสินคา้ Safety Stock และตน้ทุน

การเก็บสินคา้ระหวา่งรอด าเนินการเฉล่ีย ผลของการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการแบบปัจจุบนั (Lot For Lot) 

และ วธีิน าเสนอ (EOQ) พบวา่วธีิการ EOQ ท าใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายรวมต ่าลง แมว้า่จะมีตน้ทุนในการเก็บสินคา้

คงคลงัเพื่อใชใ้นการผลิตและมีตน้ทุนของการเก็บสินคา้ Safety Stock เพิ่มข้ึนก็ตาม  แต่อยา่งไรก็ตามในกลุ่ม

สินคา้ท่ีน ามาวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่มีสินคา้จ านวน 4 ใน 10 รายการท่ีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากการน าวิธี EOQ มา

ปรับใช้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนสูงสุดมากถึงร้อยละ 176.30 เมือท าการพิจารณาสินคา้ 4 ใน 10 ท่ีมีตน้ทุน

เพิ่มข้ึน พบวา่เกิดจากปริมาณการใชสิ้นคา้ในแต่ละเดือนท่ีไม่คงท่ี หรือ ปริมาณการใชไ้ม่คงท่ี โดยบางเดือน

ไม่มีการใช้สินคา้นั้นๆในการผลิต ในบางเดือนท่ีมีการตอ้งการใช้กลบัมีปริมาณการใชท่ี้มาก ท าให้ปริมาณ

ของ EOQ และ Safety Stock มากข้ึนตามล าดบั เน่ืองจากปริมาณ Safety Stock เป็นประมาณท่ีใชเ้ก็บสินคา้ไว้

กรณีขาดแคลน ในส่วนของแค่แรงท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการเร่งงานจากสินคา้ขาดมือ เม่ือเปรียบเทียบกบั

วิธีน าเสนอ ค่าแรงจากการท างานล่วงเวลาส่วนน้ีจะหายไปเน่ืองจากมีปริมาณสินคา้คงคลงัอยู่และมีจ านวน

สินคา้ Safety Stock ป้องกนัการขาดแคลนสินคา้วตัถุดิบ 

 ผลการวจิยัน้ีจึงสรุปไดว้า่ สินคา้วตัถุดิบกระดาษประเภทใดท่ีบริษทัมีปริมาณการใชท่ี้แน่นอน และมี

ความถ่ีในการใชท่ี้ต่อเน่ือง การใชว้ธีิสั่งซ้ือแบบ EOQ จะท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยลง เน่ืองจากความท่ีในการ

สั่งซ้ือท่ีลดลง และปริมาณ Safety Stock ท่ีมีปริมาณไม่มาก การหมุนเวียนสินคา้ในคลงัมีสูงท าให้ตน้ทุนการ

จดัเก็บต ่า ในทางตรงกนัขา้ม สินคา้ใดมีความถ่ีในการใชแ้ละปริมาณการใชไ้ม่แน่นอน สมควรท่ีจะใชว้ิธีการ

สั่งซ้ือแบบ Lot For Lot เน่ืองจากไม่มีตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีเยอะ อนัเน่ืองมาจาก ปริมาณ EOQ 

และ Safety Stock ท่ีผนัผวน  แต่อย่างไรก็ตาม การสั่งสินค้ามาเก็บไวใ้นคลัง ก็อาจมีต้นทุนจมแฝงอยู่  

ประกอบกบัสภาพคล่องทางเงินสดท่ีผูบ้ริหารตอ้งน าไปพิจารณา ทั้งน้ีการเปล่ียนไปของค่าใชจ่้ายของวธีิการ

น าเสนอ เปรียบเทียบกบัวธีิการดั้งเดิม สามารถสรุปแยกเป็น สินคา้ท่ีมีค่าใชจ่้ายลดลงจากวธีิการน าเสนอ และ 

สินคา้ท่ีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากวธีิการน าเสนอ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 สินคา้ท่ีมีค่าใชจ่้ายลดลงจากวธีิการน าเสนอ เปรียบเทียบกบัวธีิการดั้งเดิม 

สิ น ค้ า
ล าดบัท่ี ช่ือสินคา้ Lot For Lot (LFL) EOQ 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี
ลดลง 

ค ว า ม
เ ป ล่ี ย นแปล ง 
(ร้อยละ) 

1 เคมีชมพกูลาง 24X36  4,090.56 596.04 3,494.52 85.43 
2 อาร์ตการ์ด 2 หนา้ 190G 25x36  4,346.22 3,450.55 895.67 20.61 
3 อาร์ตการ์ด 2 หนา้ 210G 25x36  3,834.90 1,231.90 2,603.00 67.88 
4 อาร์ตการ์ด 2 หนา้ 230G 31X43  4,346.22 1,035.39 3,310.83 76.18 
5 อาร์ตการ์ด 2 หนา้ 300G 31x43 3,579.24 1,164.16 2,415.08 67.47 
6 Toccata extra white 160 G 31*43 inch 4,346.22 463.39 3,882.83 89.34 
 ค่าแรง 86,547.00 0.00  100.00 
 รวมค่าใชจ่้ายสุทธิ 24,543.36 7,941.42 16,601.94 67.64 

 

ตารางท่ี 2  สินคา้ท่ีมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากวธีิการน าเสนอ เปรียบเทียบกบัวธีิการดั้งเดิม 

สิ น ค้ า
ล าดบัท่ี ช่ือสินคา้ 

Lot For Lot 
(LFL) EOQ 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ค ว า ม
เ ป ล่ี ย น แปล ง 
(ร้อยละ) 

7 เคมีขาวบน 55 g 24X36 5,113.20 6,958.25 1,845.05 36.08 
8 เคมีขาวล่าง 24X36  3,579.24 7,530.63 3,951.39 110.40 
9 ไอเดียกรีนพลสั IGP 80G 24X35 4,090.56 11,302.09 7,211.53 176.30 
10 สติกเกอร์ PVC ขาวเงา_กาวรีมูฟ 106X70  5,368.86 12,148.59 6,779.73 126.28 
 รวมค่าใชจ่้ายสุทธิ 18,151.86 37,939.55 19,787.69 109.01 
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5. อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทั เอส.เอ็ม.เค.พร้ินต้ิง จ  ากดัโดยใช้ขอ้มูลยอ้นหลงั

ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2562 ซ่ึงประกอบดว้ย จ านวนใบสั่งซ้ือ สินคา้ท่ีสั่งซ้ือ ความถ่ีในการ

สั่งซ้ือ และปริมาณในการสั่งแต่ละคร้ัง โดยท าการมุ่งศึกษาท่ีสินคา้จ านวน 10 ชนิดท่ีมีความถ่ีสูงสุดในการ

สั่งซ้ือมาใชเ้ป็นวตัถุดิบส่ิงพิมพ ์ผลของการศึกษาพบวา่ 

 1. จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มสินคา้ท่ีน ามาศึกษาน้ี เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีมีความถ่ีในการสั่งซ้ือสูงสุด เป็น

วตัถุดิบขั้นตน้ในการผลิตส่ิงพิมพท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ ในบางเดือนมีการออกใบสั่งซ้ือ

ส าหรับสินคา้กลุ่มน้ีมากกว่า 1 คร้ัง โดยสินคา้เหล่าน้ีมีระยะเวลาน าท่ีต ่า อยู่ในช่วง 0-2 วนั และบริษทัสั่ง

สินคา้เท่าท่ีใชต้ามงานท่ีไดรั้บมาตามค าสั่งจา้งผลิต มีการเก็บส ารองเป็นสินคา้คงคลงันอ้ย 

 2. จากการวิเคราะห์พบว่า ในแต่ละเดือน บริษทัมีการให้พนกังานท างานล่วงเวลา เน่ืองดว้ยสาเหตุ

ต่างๆ เช่น การเร่งงานจากทางลูกคา้ การเร่งงานเพื่อรอรับค าสั่งจา้งพิมพข์นาดใหญ่ในอนาคต ในบางคร้ังมี

การให้ท างานล่วงเน่ืองจากสินคา้วตัถุดิบขาดมือ ท าให้การผลิตหยุดชะงกั เม่ือสินคา้มาส่งจึงตอ้งเร่งผลิต

เน่ืองจากวนันัดก าหนดส่งงานลูกค้าได้ถูกก าหนดไวก่้อนตั้งแต่รับค าสั่งจ้างพิมพ์ โดยท่ีบริษทัไม่มีการ

ตรวจเช็ควตัถุดิบขั้นตน้ท่ีใช้ในการผลิตก่อนตกลงวนัส่งมอบงาน ท าให้เกิดการท างานล่วงเวลาในส่วนน้ี

เกิดข้ึน 

 3. จากการวิเคราะห์พบว่า ในการสั่งซ้ือแบบปัจจุบนัเป็นการสั่งซ้ือแบบรุ่นต่อรุ่น (Lot For Lot) ซ่ึง

เป็นการสั่งตามจ านวนสุทธิท่ีใช้จริงในการผลิต ซ่ึงมีขอ้ดีคือบริษทัไม่ตอ้งท าการส ารองสินคา้คงคลงั ไม่ท า

ใหเ้กิดตน้ทุนในการเก็บรักษาและไม่มีตน้ทุนจม ทั้งน้ีผูว้จิยัจึงคิดหาวธีิท่ีจะลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือและจดัการ

สินคา้คงคลงัเพื่อไม่ให้เกิดสินคา้ขาดมือในการผลิต โดนวิธีท่ีน าเสนอคือใช้การสั่งซ้ือแบบ EOQ และการ

ก าหนดปริมาณ Safety Stock 

 

 

 

 

 



  7 

 

 4. ผลการวิเคราะห์ พบว่า วิธีการสั่งซ้ือแบบ EOQ และการก าหนด Safety Stock ท  าให้ค่าใช้จ่ายใน

การจดัซ้ือลดลง แต่จะมีผลกบัสินคา้ท่ีมีปริมาณการใชแ้ละความถ่ีในการสั่งซ้ือท่ีสม ่าเสมอเท่านั้น ซ่ึงสินคา้ 6 

ใน 10 มีต้นทุนท่ีลดลง ในทางกลับกัน สินค้าท่ีมีปริมาณการใช้และความถ่ีในการสั่งซ้ือไม่สม ่าเสมอ

เหมาะสมกบัการสั่งซ้ือแบบรุ่นต่อรุ่น เน่ืองจากความผนัผวนของปริมาณในการใช้ส่งผลต่อระดบัการเก็บ 

Safety Stock ท่ีมีปริมาณมาก และปริมาณสั่งซ้ือ EOQ ท่ีมากตามล าดบั ประกอบกบัตน้ทุนในการเก็บรักษา 

ท าให้ค่าใชจ่้ายสูงข้ึนกวา่วิธีสั่งแบบรุ่นต่อรุ่น ทั้งน้ีในส่วนของค่าแรงล่วงเวลาจากการเกิดสินคา้ขาดมือจะไม่

เกิดข้ึนเน่ืองจากมีปริมาณสินคา้ Safety Stock เกิดข้ึน 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยคร้ังนี ้

  1) ในช่วงท่ีมีการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงการก าหนดขนาด Lot sizing ท่ีเหมาะสมกบั

สินคา้ประเภทต่าง ๆ ท าให้บริษทั เร่ิมมองเห็นถึงความส าคญัของการมีสต๊อคสินคา้คงคลงัและสินคา้ Safety 

stock อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัมองวา่ บริษทั ควรก าหนดเวลาส่งมอบงาน โดยเพิ่มปัจจยัดา้นสินคา้เพื่อผลิต ก่อน

การตดัสินใจเลือกวนัส่งมอบงาน เพื่อลดปัญหาการเร่งงาน การสั่งซ้ือวตัถุดิบ และลดค่าใชจ่้ายค่าแรงล่วงเวลา 

  2) เน่ืองจากระบบท่ีใชค้วบคุมระบบสินคา้คงคลงัของบริษทัเป็นระบบ ERP ท่ีสามารถเก็บ

ขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาหลายปีได้ ผูบ้ริหารควรท าการวางแผนการใช้ทรัพยากร เพื่อลดตน้ทุนการ

สั่งซ้ือ และป้องกนัสินคา้ขาดมือ 

 6.2 ข้อเสนอในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  1) ควรใช้ขอ้มูลยอ้นหลงัเป็นจ านวนหลายปี เพื่อท าให้การวิเคราะห์มีความแม่นย  ามากข้ึน

เน่ืองจากปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีใช้ในการพิมพ์มีความผนัผวนข้ึนอยู่กับสภาพเศรษฐกิจหรือปัจจัย

ภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อแผนการผลิตและการรับค าสั่งจา้งผลิต 

  2) ควรมีการน าเสนอและทดลองใช้วิธีน าเสนอกบัการสั่งซ้ือสินคา้ในการด าเนินงานจริง 

โดยอาจจะเลือกใช้กับสินค้าบางชนิด เพื่อทดสอบถึงผลลัพธ์จริงท่ีได้เทียบกับการเปรียบเทียบจากการ

วเิคราะห์  
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7. กติตกิรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จและมีความสมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และความเอาใจใส่อยา่งดียิ่งจาก

อาจารย์ รชฏ ข าบุญ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคอยให้ค  าแนะน าต่าง ๆ และได้เสียสละเวลาในการตรวจสอบ 

ตลอดจนช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์ก ๆ

ท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้อนัเป็นองค์ประกอบในการท าสารนิพนธ์น้ี ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ บริษทั เอส.เอ็ม.เค. 

พร้ินต้ิง จ  ากดั โดยเฉพาะคุณณฐัชยั ปัญจศรีเสถียร ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในดา้นขอ้มูลต่าง ๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีให้ลุล่วงไปดว้ยดี สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา-มารดา 

และครอบครัวรวมถึงผูใ้กลชิ้ดท่ีคอยสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจในดา้นการศึกษาแก่ขา้พเจา้เป็นอยา่งดี 
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