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บทคัดย่อ
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี เคมีคอลจากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
สั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร และกาหนดกลยุทธ์ในกระบวนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรเพื่อแก้ไข
ปัญหาภายในบริษัท พบปัญหาที่กระบวนการจัดซื้อล่าช้าจากสาเหตุการคัดเลือกผู้ขายใช้ระยะ
เวลานานเกิน 1 วัน การให้ข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้ วนของผู้ใช้งาน และพนักงานแผนกจัดซื้อไม่
ติดตามใบเสนอราคา ได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 แนวทาง คือ รวบรวมผู้ขาย
(Vendor Pool) ตามกลุ่มอะไหล่เครื่องจักรเพื่อกาหนดลงบัญชีผู้ขาย กาหนดข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นในแบบฟอร์มใบสอบถามราคา และการตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของ
พนักงานแผนกจัดซื้อ
จากกระบวนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรที่ล่าช้า ได้ดาเนินการแก้ไขสรุปผลได้ ดังนี้ใน
สาเหตุแรกการคัดเลือกผู้ขายที่ต้องทาการค้นหาตามรายการอะไหล่ทุกรายการจากระบบการ
จัดซื้อภายใน และอินเตอร์เน็ตนั้น พบในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขายที่มีระยะเวลาในการทางาน
0.5 – 1 วัน สามารถลดระยะเวลาการทางานเหลือเพียง 0.38 วัน หรือคิดเป็น 3 ชั่วโมงการ
ทางาน ส่วนสาเหตุของใบสอบถามราคามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการสอบถามราคากับผู้ขาย พบ
ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน มีระยะเวลาในการทางาน 0.5 – 1 วัน หลังดาเนินการ
แก้ไขสามารถลดระยะเวลาการทางานลงเหลือ 0.46 วัน หรือคิดเป็น 4 ชั่วโมงการทางาน
รวมทั้งการกาหนด KPI โดยตั้งเป้าหมายในการติดตามใบเสนอราคากรณีที่พนักงานจัดซื้อขาด
การติดตามงาน พบในขั้นการรอใบเสนอราคาจากผู้ขาย มีระยะเวลาการทางาน 5 วัน

จ

กาหนดให้ติดตามใบเสนอราคาให้ได้ภายใน 3 วัน สรุปได้ว่าจากระยะเวลารวมในกระบวนการ
จัดซื้อนั้นมี 15 – 17-5 วัน เมื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขแล้วสามารถลดระยะเวลารวมได้เหลือ
เพียง 12.87 วัน มีความรวดเร็วขึ้นถึง 2.13 วัน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร
1.1.1 ชื่อองค์กร
บริษัท เอบีซี เคมีคอล จากัด
1.1.2 ภาพรวมองค์กร
บริษัท เอบีซี เคมีคอล จากัด ดาเนินธุรกิจในการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน เป็นบริษัท
สัญญาณชาติญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2507 เป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักธุรกิจไทย
โดย “กลุ่มสกุลศรีเฟื่องฟุ้ง” และนักธุรกิจญี่ปุ่น เริ่มแรกบริษัทได้ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโซดาไฟ
แห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาได้ดาเนินธุรกิจได้พัฒนา และมีความก้าวหน้ามาเป็น
ลาดับ โดยสามารถขยายสายการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มจากโซดาไฟเป็นคลอรีน และกรดเกลือ
ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานให้หลาย ๆ อุตสาหกรรม ถือเป็น Basic Chemicals ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอบีซี เคมีคอล จากัด ในปีพ.ศ. 2532 ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มนัก
ธุรกิ จญี่ ปุ่น 100 เปอร์เ ซ็นต์ และปัจจุบันบริษัทมีมูล ค่ าทุนจดทะเบียน 1,400 ล้ านบาท มี
โรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีพนักงานจานวน 446 คน (เมื่อปี 2554) ผลิตและ
จาหน่ายสินค้าอันได้แก่ กรดเกลือ 35%, โซดาไฟ 32%, 50% และ 99% และคลอรีนเหลว
วิสัยทัศน์ : ปรารถนาที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี การผลิต การบริหารงาน บุคคลากร ตลอดจนสร้าง
จิตสานึก และมีส่วนร่วมต่อสังคมเพื่อให้บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมไทยสืบไป
พันธกิจ : บริษัท ฯ ได้นานโยบายการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ
เข้ามาบริหารในองค์กร ภายใต้วลี “Chemistry for a Blue Planet”
ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้านเคมีเพื่อสร้างสังคมความเป็นอยู่ให้มี
ความปลอดภัย สะดวก สบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1.1.3 องค์ประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจของ บริษัท เอบีซี เคมีคอล จากัด คือการผลิตเคมีภัณฑ์โดยการนา
เกลือ น้า และไฟฟ้า มาทาปฏิกิริยาทางเคมีจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นโซดาไฟ กรดเกลือ และคลอรีน
เพื่ อ บรรจุ จั ด จ าหน่ า ย และส่ ง มอบให้ กั บ ลู ก ค้ า ตามความต้ อ งการ ทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงาน “Chemistry for a Blue Planet” เพื่อความเป็นเลิศ
เข้ามาบริหารงาน โดยเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้านเคมีเพื่อสร้างสังคมความเป็นอยู่ให้ มีความ
ปลอดภัย สะดวก สบาย และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยนาวงจร PDCA เข้ามาทบทวน/
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนงาน กล่าวคือ
„ ด้านการบริการ บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับลูกค้าโดยการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ
ตามที่ลูกค้าต้องการตลอดจนให้ความสาคัญในด้านบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้า
สูงสุด
„ ด้านการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001
„
ด้านบุคคลากร บริษัท ฯ ให้ความสาคัญต่อบุคคลากรของบริษัทโดยการพัฒนา
สนับสนุนให้มีความสามารถ และส่งเสริมให้เป็นบุคคลากรมืออาชีพ ตลอดจนบริษัทฯ
ได้มีการบริหารและมีกิจกรรมในการส่งเสริมงานทางด้านบุคคลากรในระดับสากล โดย
เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
„ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมโดยเน้นหนักในด้านความปลอดภัย
ทั้งกระบวนการผลิ ต และสิ่งแวดล้ อ มเป็นสาคั ญ เช่น การติดตั้งระบบบาบัดน้าเสี ยที่
ทั น สมั ย การตรวจสอบคุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเข้ ม งวดจนได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
1.1.4 กระบวนการผลิตที่ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ ในการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน Chlor-Alkaline
มีจุดแข็งในการใช้เทคโนโลยีการผลิต มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยความชานาญการใน
ผลิตเคมีภัณฑ์ สามารถอธิบายให้ทราบถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัท 3 ชนิด ได้แก่ กรดเกลือ โซดาไฟ และคลอรีน แสดงในแผนภูมิที่ 1.1
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แผนภูมิที่ 1.1 กระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงกระบวนการผลิตของบริษัทซึ่งได้นาวัตถุดิบหลักคือ
เกลื อ สินเธาว์มาละลายกับน้าบริสุ ทธิ์ เ พื่อ ให้เ กิดเป็นน้าเกลื อ แล้ วนาเข้าสู่ กระบวนการแยก
สารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่อง Electrolyzed จนเกิดเป็นสองผลิตภัณฑ์คือก๊าซคลอรีนและ
โซดาไฟ ซึ่งก๊าซคลอรนนั้นก็ได้แยกออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็น “คลอรีนเหลว” สามารถ
นาไปขายได้ ส่วนที่สองนาไปเผากับไฮโดรเจน ก็จะเกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือ “กรดเกลือ”
และอีกผลิตภัณฑ์นั่นคือ “โซดาไฟ” ที่ได้ออกมาพร้อมกับก๊าซคลอรีนนั้น เป็นโซดาไฟ 32% หรือ
โซดาไฟเหลว ทาการแบ่งเป็นสองส่วนคือเป็นสินค้าสาเร็จรูป นาไปขาย และอีกส่วนนาเข้าไป
ผ่านกระบวนการ Evap. คือเป็นการระเหยน้า หรือเขี้ยวให้เกิดความเข้มข้นเป็น “โซดาไฟ 50%”
เรียกว่าโซดาไฟเกล็ดนาสามารถไปขาย และอีกส่วนจะนาไปผ่านกระบวนการเขี้ยวให้เกิดเป็น
ของแข็งซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นขั้นสุดท้าย เราจะได้เป็นโซดาไฟที่มีความเข้มข้นสูงถึง 99.99%
หรือเรียกว่า โซดาไฟเม็ด เป็นสินค้าสาเร็จรูปสามารถจัดจาหน่ายให้ลูกค้าได้
1.1.5 ผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าก่อนส่งให้กับลูกค้าคนสุดท้าย เพราะผลิตภัณฑ์
เป็นเคมีพื้นฐานสาหรับวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สาหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบ
ไปด้วย
 โชเดียมไฮดรอกไซด์ 32% 50% และ 99.99% หรือโซดาไฟชนิดเหลว ชนิด
เกล็ด และชนิดเม็ด มีคุณสมบัติสามารถละลายเคลือบโปรตีนและไขมันได้ดีจึงมี
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การนาโซดาไฟเข้ามาใช้เป็นส่วนผสมของเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
เป็นผลิตภัณฑ์ ที่จาหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่
อุตสาหกรรมเยื้อกระดาษสบู่ ผงซักฟอก สิ่งทอ ผงชูรส ผลิต ยาง แก้ว แผ่ น
เหล็ก โพลีเมอร์ และเรซิน รวมทั้งอุตสาหกรรมการกลั่นน้ามัน และปิโตรเลียม
สาหรับโซดาไฟนี้จะมีกลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ก็จะมีให้เลือก
ลูกค้าหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการในเก็บรักษาและขนส่งทีส่ ะดวกกว่า
 กรดไฮโดรคลอริค หรือกรดเกลือ เป็นสารที่ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ผุกร่อนอย่าง
รุนแรง มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนคราบสกปรก จาหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่
ในอุ ตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังใช้เ พื่อปรับสภาพ
ความเป็นกรด-ด่างของน้าเสีย
 คลอรีนเหลว ลักษณะคลอรีนจะเป็นสีเหลืองอมเขียว มี กลิ่นฉุน ถ้าปะปนอยู่ใน
อากาศจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ก๊าซคลอรีนจะหนักกว่าอากาศ 2.5
เท่ า เมื่ อ เกิ ด การรั่ ว คลอรี น จะแผ่ ค ลุ ม บริ เ วณพื้ น ผิ ว ดิ น หรื อ บนพื้ น น้ า และ
บริ เ วณที่ ต่ าๆ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการฆ่ า เชื่ อ โรคต่ า ง ๆ ได้ ดี จ าหน่ า ยให้ กั บ
อุตสาหกรรมพลาสติก ปิโตรเคมี ยา และการประปานครหลวง
1.1.6 โครงสร้างบริษัท
General
Shareholders'
Board of Directors
(BOD)
President, CTO, ED
Representative Directors
President
(The chairman of MC)
CTO

Management Committee

Personnel Committee

Code of Conduct Committee
Safety Development Committee

BCP Critical Management Committee

ED the member of MC in charge of
Administration &
Personnel

Quality Safety
Health &
Environment

Finance &
Accounting

Sales &
Marketing

Purchasing

แผนภูมทิ ี่ 1.2 โครงสร้างองค์กร

Factory

External Affair &
Cooperate Planning
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แผนภูมิที่ 1.2 เป็นโครงสร้างบริษัทแสดงการบริหารงาน ในส่วนของกลุ่มผู้บริหารซึ่ง
แบ่งการบริหารเป็นฝ่ายบริหาร (Administration & Personnel) แผนกความปลอดภัย (Quality
Safety Health & Environment) ฝ่ายการเงินและบัญชี (Financial & Accounting) ฝ่ายขายและ
การตลาด (Sales & Marketing) ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing) ฝ่ายการผลิตโรงงาน (Factory) และ
ฝ่ายวางแผนประสานภายนอก (External Affair & Cooperate Planning)
1.1.7 การวิเคราะห์ FIVE FORCES
1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms)
ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ มี ผ ลิ ต ในประเทศมี จ านวนไม่ ม าก เพราะเป็ น
อุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนสูง มีกฎหมายควบคุมการผลิตที่เคร่งครัดเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่
อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกันความต้องการในตลาดนั้นมีจานวนลูกค้า
มาก เพราะต้องนาไปเป็นวัตถุดิบหลับในการผลิตต่อก่อนส่งถึงลูกค้าปลายทาง
การแข่งขันในภายในอุตสาหกรรมต่า เพราะไม่มีคู่แข่งรายใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดมา
นานแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นคู่แข่งรายเก่าที่อยู่สองถึงสามราย
2. ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ (Threat of new entrants) :
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ทาได้ยากมากเพราะการเครื่องจักรการผลิตต้องใช้
เงินลงทุนสูง, การผลิตและจาหน่ายต้องได้รับอนุญาตก่อนถือเป็นข้อจากัดของผู้ที่ ต้อ งการเข้ า
มาใหม่
3. อานาจต่อรองของผู้ซื้อ/ลูกค้า (Bargaining power of buyers) :
อานาจต่อรองของผู้ผลิตของเราก็คือ เกลือ ไฟฟ้า น้า พบว่าผูกขาดเกือบ 100 %
แสดงว่า Supplier มีอานาจเหนือเรามาก
4. อานาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining power of suppliers) :
อานาจต่อรองของผู้บริโภค มีไม่มากเพราะผู้ผลิตอย่างเราในอุตสาหกรรมมีไม่กี่ราย
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นานาเข้ามาขายทาได้แค่ โซดาไฟเกล็ดเท่านั้น ดังนั้น ในด้านการต่อรองของ
อะไหล่เครื่องจักรนั้น มีจานวนผู้ขายมากกว่า 500 ราย ในแต่ละปี แต่ละประเภทสินค้าที่ขายทา
บริษัทมีความได้เปรียบ เพราะซื้อ สินค้าได้ร าคาถูก หรือ ได้ราคาที่ส มเหตุสมผล จากจานวน
ผู้ขายที่มีให้เลือกเป็นจานวนมาก ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยในการลดต้นทุนได้
5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of substitute products) :
การมีสินค้าอื่นทดแทนต่าเพราะมันเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการผลิต ไม่ใช่ สินค้าสาเร็จรูป
ถือเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตด้วย จึงมีจานวนการทดแทนต่า
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1.1.8 การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS
1. จุดแข็ง Strong:
 มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสูง เหนือกว่าคู่แข่ง เพราะมีประสบการณ์ในการ
ผลิตเคมีภัณฑ์มากกว่า 40 ปี และพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตรุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ เริ่มจาก
Cell Mercury หรือเซลล์ปรอท ในยุคแรก ๆ จะเป็นการผลิตด้วยเซลล์ปรอท ซึ่งการผลิตด้วย
เซลล์ปรอทนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นโมโนโพลา คือ
การน ากระบวนการผลิ ต โดยใช้ เ ซลล์ ไ ฟฟ้ า เมมเบรน Membrane โดยเครื่ อ งแยกด้ ว ย
กระแสไฟฟ้า(Electrolyzes) จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่อง (Chamber) โดยมีแผ่นเมมเบรน (Lon
Exchange Membrane) บาง ๆ กั้นอยู่ เมื่อน้าเกลือที่อิ่มตัวได้เข้าสู่กระบวนการทาให้บริสุทธิ์จะ
ถูก ป้อ นเข้าเครื่อ งแยกด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ่งไม่ มีผ ลกระทบกับสิ่ งแวดล้ อ ม และในปัจจุบัน นี้
บริษัท ฯ ได้นาไบโพล่า เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาผลิตในปี 2008 พบว่าในกระบวนการผลิต เกิด
Zero Gap เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของ Electrolyzed ถือเป็นการเพิ่มเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 สินค้ามีคุณภาพ บริษัทสามารถผลิตภัณฑ์ได้ตามคุณสมบัติของสินค้า กรด
เกลือ 35%, โซดาไฟ 32%, 50% และ 99% และคลอรีนเหลว ซึ่งในแต่ละปีในการคืนสินค้าของ
บริษัทนั้นเป็น Zero Defect
 ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า ด้วยระยะเวลาที่ประกอบกิจการมานานกว่า 46 ปี
บริษัทเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ มีจานวนลูกค้ามากกว่า 20 ราย ที่เป็นทาการค้า
ร่วมกัน มีธุรกิจเติบโตควบคู่มา 40 กว่าปี และในปัจจุบันบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจน
มีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศมากกว่า 1,300 ราย
2. จุดอ่อน Weakness:
 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นสูง ต้องมีการลงทุนสูง
เพื่อเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่เป็นเซลล์ปรอท มาเป็นเครื่อง Membrane เพื่อพัฒนาไม่ให้มี
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องจักร
ในการผลิต ส่งผลให้ First Investment หรือมีระยะเวลาคืนทุนช้ากว่า 5 ปี และมีค่าใช้ง่ายในการ
ซ่อมบารุงทีส่ ูงตามไปด้วย เพราะจาเป็นใช้ Spare part ที่มีเฉพาะด้าน มีราคาแพง รวมไปถึงค่า
ความรู้เฉพาะทาง หรือ ค่าองค์ความรูท้ มี่ ีราคาแพง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง
 ระบบสารสนเทศภายในองค์กรยังไม่ครบในทุกส่วนการทางาน ในการทางาน
ของทุกฝ่ายนั้น จะมีการเชื่อมต่อกันด้วย ERP ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการทางานให้บรรลุ
ตามนโยบายของบริษัท เช่นด้านบริการลูกค้า ด้านการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองกับลูกค้าได้
ทันเวลา ดังนั้นในทุกส่วนงานต้องสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน แต่พบว่ายังมีจุดอ่อนที่
ทาให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการทางานของบริษัท อย่างในระบบการจัดซื้อ มีกระบวนการ
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ก่อนหน้า เช่นการออกใบ Enquiry นั้น ยังเป็นวิธีการ Manual ทาให้เสียเวลาในการทางาน รวม
ไปถึงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น
3. โอกาส Opportunity:
 ได้รับการสนับสนุนด้านเงินลงทุนจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใน
การผลิต เพื่อสร้างคุณภาพให้กับสินค้า
 ภายใต้การบริหารงานเดียวกันของกลุ่มจีทั่วโลก โดยมีบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นนั้น ได้มี
นโยบายในปี 2550 ให้ใช้แบรนด์สินค้าเดียวกันทั่วโลก ทาให้บริษัทเป็นที่รู้จักและสามารถเปิด
ตลาดในต่างประเทศได้มากขึ้น ส่งผลให้มโี อกาสขยายฐานลูกค้าได้สูงขึ้นด้วย
4. อุปสรรค Threat:
 ด้านกฎหมายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็น
สารเคมี Hazardous Chemicals ซึ่งทั้งผู้ผลิตและลูกค้าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วย ยกตัว อย่าง
การผลิ ต และจ าหน่ า ยคลอรี น เหลว ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ปั จ จั ย ควบคุ ม โดยกองควบคุ ม
ยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหม ซึ่งผู้ครอบครองและผู้ใช้ จาเป็นต้องมีใบอนุญาต มีซึ่งยุทธภัณฑ์
(ย.ภ.5) ด้วย เพราะคลอรีนมีโทษต่อมนุษย์หากไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถจัดจาหน่ายได้
1.1.9 สภาพการทางานของฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดซื้อของบริษัท ฯ ดาเนินงานภายใต้การบริหารงานส่วนบริหารของสานักงานใหญ่
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อและจัดหา (Purchasing and Procurement) วัตถุดิบหลัก (Raw
Material) และอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ (Spare part) ทั้งจากแหล่งภายในประเทศ (Domestic)
และนาเข้าจากต่างประเทศ (Import) เพื่อตอบสนองและบริการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
บริษัท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อคือ
1. เพื่อวางแผนการและดาเนินการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหลักตลอดจนอะไหล่เครื่องจักร
ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน ด้วยราคาและงบประมาณที่เหมาะสม
2. เพื่อให้เพียงพอต่อการความต้องการ, ทันเวลาต่อการใช้งาน, ควบคุมการเบิกจ่าย
รวมไปถึงการดูแลตรวจสอบการสารองในคลังพัสดุให้มีปริมาณที่เหมาะสมด้วย
ดังนั้น ลักษณะการทางานและรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อได้แบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ
แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ และแผนกจัดซื้ออะไหล่ สามารถดูได้ตามโครงสร้างของฝ่ายจัดซื้อ ดังนี้
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แผนภูมทิ ี่ 1.3 โครงสร้างของฝ่ายจัดซื้อ
จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงโครงสร้างการทางานของฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งสามารถอธิบาย
ลักษณะการทางานของแต่แผนกได้ดังนี้
1. แผนกจัดซื้อวัตถุดิบหลัก (Raw Material) เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบที่สาคัญในการผลิต
รวม อันได้แก่ ไฟฟ้า น้าประปา เกลือบริสุทธิ์ รวมไปถึงวัสดุบรรจุหีบห่อ (Packing Material) มี
ดังนี้
 เกลือบริสุทธิ์ เป็นวัตถุดิบหลักที่สาคัญของบริษัทฯ ในกระบวนการผลิตเคมีนั้น
เกลือที่ใช้ได้เพียงชนิดเดียว คือเกลือสินเธาว์ เพราะเกลือประเภทนี้ไม่มีตะกอนของสิ่งสกปรก
จึงมีค่าความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะต่างจากเกลือสมุทรที่มีตะกอนมาก มีค่าความบริสุทธิ์
อยู่ที่ 30-40% เท่านั้นจึงไม่เหมาะที่จะนาใช้ในการผลิต เพราะต้องมีขั้นตอนในการกาจัดตะกอน
ต่าง ๆ อีกประการหนึ่งหากนาเกลือสมุทรมาทาการผลิตแล้วนั้นก็จะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือเคมี
ที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย ดังนั้น เกลือสินเธาว์นามาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งในการซื้อขายเกลือสินเธาว์ที่เดียวคืออาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท เกลือพิมาย จากัด ถือได้ว่าทรัพยากรที่มีค่าและมีอยู่อย่างจากัด
ซึ่งปริมาณเกลือขณะนี้มีอยู่จานวนมหาศาลเพียงพอความต้องการในการผลิตของอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์อีกกว่า 50 ปี ส่วนปริมาณเกลือที่ซื้อใช้เพื่อผลิตในปี 2010 มีจานวน 126,000 ตัน ต่อ
ปี โดยมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ 1,020 - 1,100 บาท ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้หาแหล่งเกลือเพิ่มเพื่อ
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ทดแทนทรัพยากรที่มีอย่างจากัดของเกลือในประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีให้มีความ
หลากหลาย และเปิดตลาดในอุตสาหกรรมใหม่ เราได้หาแหล่งซื้อเกลือจากต่างประเทศนามา
ผลิตด้วย ซึ่งเกลือที่นาเข้ามานั้น คือ KCL หรือโปรตัสเซียมคลอไลน์ โดยนาเข้ามาจากประเทศ
แคนาดา นามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีเพื่อจาหน่ายให้กับลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ K2CO3,
KOH
 ไฟฟ้า ตามที่ได้กล่าวไว้ในกระบวนการผลิตแล้วว่าไฟฟ้าเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีด้วยการ Electrolyzed ไฟฟ้าจึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งมีปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งปี 2010 จานวน 233,481,000 Kwh คิดเป็นมูลค่า 643,781,734.94 บาท
ซึ่งด้านการจัดซื้อ ถือว่าบริษัทได้ผูกขาดกับการไฟฟ้า MEA แม้ต้นทุนจะมีมูลค่าสูง อย่างไรก็ดี
บริษัทได้ถือไฟฟ้าว่าเป็นต้นทุนที่สาคัญของส่วนการผลิต
 น้าประปา นามาใช้ในการละลายน้าเหลือ ถือเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการ
ผลิ ต ด้ว ย บริษัทมีปริมาณการใช้ต ลอดทั้งปี 2010 จานวน 648,618 M3 คิ ดเป็นมูล ค่ า
11,083,672.12 บาท น้าถือเป็นการผูกขาดโดยสิ้นเชิงกับการประปานครหลวงอยู่แล้ว แต่ถ้า
มองมูลค่าที่จะจ่ายค่าน้าประปาแล้ว เห็นว่าต้นทุนในการผลิตที่ยังไม่สูง เท่ ากับการเสียค่าไฟฟ้า
ในแต่ละปี
 วัสดุบรรจุหีบห่อ (Packaging) เช่น ถุงบรรจุเคมีภัณฑ์ บริษัทมีผู้ขายทีไ่ ด้ทา
Contract กันในระยะยาว อยู่ประมาณ 4-5 เจ้าตามขนาดและคุณภาพของถุงที่ทนต่อลักษณะ
การส่งออกของสินค้า เพื่อความพึงพอใจกับลูกค้าได้
2. แผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร (Spare Part) ได้แก่ เครื่องมือ, อุปกรณ์ และอะไหล่
ทุกประเภทสาหรับการซ่อมบารุงเครื่องจักรในโรงงาน สาหรับแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรนี้
บริษัทได้กาหนดนโยบายให้เป็นลักษณะการจัดซื้อแบบศูนย์รวมอานาจ (Centralization of
Purchasing) โดยให้มีการจัดซื้อผ่านจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านบุคลากร คือมีทักษะใน
การต่อ รองราคา สามารถจัด ซื้ อ จั ด หาสิ น ค้ า ในราคาที่ เ หมาะสม ในปัจ จุ บั น บริ ษัท มี อ ะไหล่
เครื่องจักร Spare part ทั้งหมด 3,987 รายการ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ PM :
Preventive Maintenance คือการซื้อมาเพื่อสารองและจัดเก็บไว้ใช้ และ BM : Breakdown
Maintenance เป็นการซื้อมาแล้วใช้เลย (Direct Used) สาหรับการซ่อมบารุงที่เป็นกรณีเร่งด่วน
โดยจะมีการจัดเก็บอะไหล่ต่าง ๆ ไว้ในคลังพัสดุ สาหรับกระบวนการจัดซื้อ อะไหล่ เครื่อ งจักร
นั้นต้องทาการรวบรวมคาสั่งซื้อจากผู้ใช้งาน เพราะเป็นศูนย์รวมอานาจในการจัดซื้อโดยต้อง
ทางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก แสดงดังแผนภูมิที่ 1.4
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แผนภูมิที่ 1.4 แสดงกระบวนการจัดซื้อจนถึงการนาอะไหล่ไปซ่อมใช้งาน
จากแผนภูมิที่ 1.4 นั้นเป็นการแสดงกระบวนการจัดซื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัท คือจะเห็นได้ว่าเริ่มจากผู้ใช้งาน (User หรือ Requesting Division)
จะเป็นประกอบไปด้วยแผนกต่าง ๆ ได้แก่ แผนกซ่อมบารุง แผนกคลังพัสดุ แผนกอื่น ๆ เช่น
Lab, Production, Admin-Factory เป็นต้น ส่งไปยังแผนกจัดซื้ออะไหล่ดาเนินการจัดซื้อจัดหา
สิ นค้ า เพื่ อ ให้ ผู้ ขายส่ งมอบสิ นค้ า นั้น กับหน่ว ยคลั งพัส ดุ จากนั้นหน่ว ยงานพัส ดุต้อ งทาการ
ตรวจสอบสินค้า พร้อมแจ้งให้กับผู้ใช้งานมาเบิกและรับสินค้านั้น เพื่อนาไปใช้งานต่อไป
จากลักษณะของการจัดซื้อที่เป็นแบบศูนย์รวมอานาจ สามารถอธิบายการทางานของ
แผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร Spare Parts ได้ว่ามีขั้นตอนในการทางาน ทั้งหมด 12 ขั้นตอน
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.5
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Purchasing Process
Requesting Div.

Purchasing Div.

Vendor

Warehouse Div.

Start

Issue
Enquiry

No
Information
Enough

Add more
information

Yes
Screen
Vendor

Request
Quotation

Prepare &
Quote Quotation

Quotation

Review
Quotation

Vendor
Selection

Issued RFQ

Issue PR

Negotiate whit
selected vendor

Issue PO

≤ 500 TB

Amount ≤ 500 TB
and/or > 500 TB
> 500 TB

Board
Decision

Mgr.
Decision

PO
Approval
PO
Confirmation

No
The price is
wrong
Yes
Delivery &
Good Receipt

แผนภูมทิ ี่ 1.5 กระบวนการจัดซื้อ
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จากแผนภูมิที่ 1.5 สามารถอธิบายขั้นตอนในการจัดซื้อได้ ดังนี้
1. ผู้ใช้งาน (User หรือ Requesting Division) ออกใบความต้องการ หรือเรียกว่า ใบ
สอบถามราคา Enquiry โดยระบุรายละเอียดของความต้องการ เช่น ยี่ห้อ รุ่น ปริมาณ ให้ชัดเจน
จากนั้นส่งอีเมล์ให้พนักงานแผนกจัดซื้ออะไหล่ เป็นการแจ้งความต้องการผู้ใช้งานประกอบด้วย
แผนกซ่อมบารุง แผนกคลังพัสดุ และแผนกอื่น ๆ ส่งให้ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุงอนุมัติ
2. เมื่อฝ่ ายจัดซื้อ ได้รับใบสอบถามราคา Enquiry จากผู้ใ ช้งานแล้ว ต้อ งทาการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับก่อนว่าเพียงพอในการจัดหาหรือไม่
- ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอจะส่งใบสอบถามราคา Enquiry นั้นกลับคืนผู้ใช้งานนั้น ๆ ให้ใส่
รายละเอียดเพิ่มเติมใหม่กลับมา
- ถ้าข้อมูลเพียงพอแล้ วพนักงานฝ่ายจัดซื้อ จะต้องทาการบันทึกประวัติการสอบถาม
ราคา เพื่ออ้างอิงในการตรวจติดตามใบเสนอราคาบน Excel
3. พนักงานแผนกจัดซื้อทาบันทึกประวัติการสอบถามราคาบน Excel
นาข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้งานมาคัดเลือกและหาผู้ขายตามแหล่งขายสินค้า โดยต้องคัดเลือกผู้ขาย
เปรียบเทียบกันอย่างน้อย 3 ราย การคัดเลือกผู้ขายจะทาโดย - ค้นหาในประวัติที่เคยซื้อ และ
ค้นหาในอินเตอร์เน็ตส่งใบสอบถามราคานั้นไปให้ผู้ขาย เพื่อขอใบเสนอราคา (Quotation) ทาง
อีเมล์ หรือโทรสาร
4. ผู้ขายจัดทาใบเสนอราคาและส่งกลับ ซึ่งขั้นตอนนี้พนักงานฝ่ายจัดซื้อต้องตรวจ
ติดตามใบเสนอราคากับผู้ขายตามที่บันทึกประวัติการสอบถามราคา
5. เมื่อได้รับใบสอบถามราคาจากผู้ขายแล้ ว ต้องทาการตรวจสอบรายละเอียดของ
สินค้า ราคา ปริมาณ และกาหนดระยะเวลาในการส่งมอบของผู้ขายในแต่ละราย ว่ามีตรงตามที่
ร้องขอหรือไม่
- ถ้าไม่ตรงต้องทาการแจ้งกลับผู้ขายรายนั้นเพื่อให้แก้ไข (Revised) ใบเสนอราคาใหม่
ให้ถูกต้อง หรือนาเสนอรายละเอียดใหม่โดยมีเหตุผลประกอบ
- ถ้าตรงก็จะจัดทาการเปรียบเทียบราคา ในใบ RFQ Sheet เพื่อแจ้งให้กับผู้ใช้งาน
ทราบ (ใช้เกณฑ์พิจารณารายละเอียดของสินค้า พิจารณาราคา ปริมาณ และกาหนดระยะเวลา)
6. จัดทาการเปรียบเทียบราคา ในใบ RFQ Sheet ส่งให้ผู้จัดการแผนกจัดซื้ออนุมัติ
RFQ และแจ้งให้กับผู้ใช้งานทราบทางอีเมล์
7. ผู้ใช้งาน (User หรือ Requesting Division) ตรวจสอบใบเปรียบเทียบราคา RFQ
ทาการคัดเลือกผู้ขายโดยพิจารณารายละเอียดสินค้า งบประมาณที่จะซื้อ กาหนดการส่งมอบ
สินค้า โดยสรุป RFQ เพื่อเตรียมขออนุมัติซื้อ ออกใบขอซื้อ PR พร้อมแนบRFQ เพื่อขออนุมัติ
กับผู้มีอ านาจในผู้จัดการแผนกต่าง ๆ แล้วส่งต่อเพื่อขออนุมัติกับผู้จัดการโรงงานและส่งคื น
ให้กับฝ่ายจัดซื้อ
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8. ฝ่ายจัดซื้อได้รับใบขอซื้อ PR แล้วทาการเจรจาต่อรองกับผู้ขายที่ถูกคัดเลือก โดย
คานึงด้านราคาเป็นอันดับแรก กาหนดการส่งมอบ และเงื่อนไขทางการค้า
9. ฝ่ายจัดซื้อดาเนินการออกใบสั่งซื้อ PO ให้กับผู้ขายรายนั้น ส่งขออนุมัติกับผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ กรณีซื้อไม่เกิน 500,000 บาท และหากซื้อเกิน 500,000 บาท ต้องส่งขออนุมัติกับ
กรรมการ (ญี่ปุ่น) ด้วย เมื่อใบสั่งซื้อ ถูกอนุมัติแล้ว ก็ส่งใบสั่งซื้อนั้นให้กับผู้ขายทางอีเมล์ หรือ
แฟกซ์
10. ผู้ขายยืนยันใบสั่งซื้อกลับโดยระบุวันที่ส่งมอบสินค้าให้ฝ่ายจัดซื้อทราบ
11. ผู้ขายดาเนินการส่งสินค้าตามกาหนดแจ้งในการส่งสินค้าที่หน่วยคลังพัสดุ
12. คลังพัสดุรับสินค้าพร้อมตรวจเช็คสินค้าตามใบสั่งซื้อ และจัดสินค้าเข้ าคลังเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ใช้งานมาเบิกอะไหล่ไปใช้งาน
1.2 ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาที่พบในการทางานของแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร (Spare Parts) ในช่วง 1 ปี
ที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานเกี่ยวกับอะไหล่ที่ต้องการใช้มีไม่เพียงพอ ไม่ทันเวลาสาหรับ
การใช้งาน จากการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อของแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร (Spare Parts) มี
อะไหล่ที่ต้องสารองไว้มี 2,975 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 78,590,313.18 บาท (ข้อมูล ณ สิ้น
เดือนธ.ค. 2554) พบปัญหาที่ขั้นตอนการทางานเกิดความล่าช้าในกระบวนการ จึงทาให้ผู้ขาย
ไม่สามารถส่งอะไหล่ให้ทันเวลา ซึ่งในปี 2554 (1 ม.ค. ‟ 31 ธ.ค.) มีจานวนใบสั่งซื้อ 3,282 ใบ
มีใบสั่งซื้อล่าช้าจานวน 1,578 ใบ คิดเป็น 48% ของใบสั่งซื้อในแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร
แสดงตามแผนภูมิที่ 1.6
สรุปการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรล่าช้า ปี 2554
จานวนใบสั่งซื้อปกติ

48%

จานวนใบสั่งซื้อล่าช้า

52%

แผนภูมิที่ 1.6 แสดงสัดส่วนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรล่าช้า
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ปัญหาความล่าช้าที่พบในการทางานของจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรนั้น นามาพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุของปัญหาได้ดังแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
ได้ตามแผนภูมิที่ 1.7 แสดงตามดังนี้
Man

Machine

Method

Management

แผนภูมทิ ี่ 1.7 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา
สรุปสาเหตุหลักของการจัดซื้อล่าช้าสามารถสรุป ได้ดังนี้
ปัจจัยด้าน Method
1. ให้ข้อมูลพื้นฐานในการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน (Master data)
 ไม่มีรายละเอียดสินค้า
 ไม่มีตัวอย่างสินค้า
 ไม่ระบุวันที่ต้องการ
2. การคัดเลือกผู้ขายใช้เวลานาน
 ค้นหาแหล่งซื้อในระบบตามประวัติทเี่ คยซื้อ
 ค้นหาจากอินเตอร์เน็ตกรณีที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือหาผู้ขายราย
ใหม่ ๆ
3. อนุมัติใบสรุปซื้อ PR และใบสั่งซื้อ PO ล่าช้านาน
 ผู้มีอานาจไปไม่อยู่ทาการอนุมัติ
 กรณีซื้อสินค้ามีมูลค่าสูงใช้การพิจารณานาน
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ปัจจัยด้าน Management
ผู้ขายใช้เวลาเสนอราคานาน
 พนักงานขายไม่มีคุณภาพ ไม่ใสใจที่จะเสนอราคา
 ไม่มีข้อมูลของสินค้าอยู่ในมือ
ปัจจัยด้าน Man
1. ผู้ใช้งานยกเลิกใบสอบถามราคา
 ปรับเปลี่ยนความต้องการ
 งบประมาณไม่เพียงพอ
 ราคาสินค้าอยู่ในระดับที่ซื้อเองได้
2. พนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน
3. ผู้ขายเสนอราคาผิด
ปัจจัยด้าน Machine
รายละเอียดของสินค้าไม่อัพเดท
 มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นของสินค้า
 หน่วยที่ซื้อไม่ตรงกับที่ขาย
จากสาเหตุต่าง ๆ ข้างต้น นั้น เมื่อนาข้อมูลจานวนใบสั่งซื้อ ที่ล่าช้าทั้งหมดซึ่งได้มีการ
เก็บข้อมูลของสาเหตุความล่าช้า แสดงตามตารางที่ 1.2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงสาเหตุของปัญหาต่อจานวนใบสั่งซื้อที่ล่าช้า

A
B
C
D
E
F
G

สาเหตุของปัญหาต่อจานวนใบสั่งซื้อที่ล่าช้า
การคัดเลือกผู้ขายใช้เวลานาน
อนุมัติใบสรุปซื้อ PR ล่าช้ากว่ากาหนด
ให้ข้อมูลพื้นฐานในการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน
พนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน
อนุมัติใบสั่งซื้อ PO ล่าช้ากว่ากาหนด
ผู้ขายใช้เวลาเสนอราคานาน
รายละเอียดของสินค้าไม่อัพเดท

จานวนใบ
441
384
305
167
120
113
48
1,578

ร้อยละ
27.95
24.33
19.33
10.58
7.60
7.16
3.04
100.0%

16

สาเหตุของปัญหาตามตารางที่ 1.2 สามารถสรุปสาเหตุของปัญหาจากใบสั่งซื้อล่าช้าถึง
1,578 ใบ คิดเป็น 100% ของใบสั่งซื้อล่าช้าในแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรทั้งหมด ซึ่งสามารถ
จาแนกรายละเอียดของสาเหตุได้ว่าเกิดความล่าช้าสรุปได้ดังนี้
1. เกิดจากการคัดเลือกผู้ขายใช้เวลานาน จานวน 441 ใบ คิดเป็น 27.95%
2. การอนุมัติใบสรุปซื้อ PR ล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 384 ใบ คิดเป็น 24.33%
3. ให้ข้อมูลพื้นฐานในการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน จานวน 305 ใบ คิดเป็น 19.33%
4. พนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน จานวน 167 ใบ คิดเป็น 10.58%
5. การอนุมัติใบสั่งซื้อล่าช้ากว่ากาหนด จานวน 120 ใบ คิดเป็น 7.60 %
6. ผู้ขายใช้เวลาเสนอราคานาน จานวน 113 ใบ คิดเป็น 7.16 %
7. รายละเอียดของสินค้าไม่อัพเดท จานวน 48 ใบ คิดเป็น 3.04%
สาเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหากระบวนการจัดซื้อล่าช้านั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงให้
แผนการซ่อมบารุงคลาดเคลื่ อน เครื่องจักรสูญเสี ยกาลังการผลิ ต และมีค่าใช้จ่ายในการเดิน
เครื่องจักรใหม่ด้วย ซึ่งแผนกจัดซื้ออะไหล่จึงจาเป็นต้องพัฒนา และปรับปรุงการทางานเพื่อ
สนับสนุนแผนการซ่อมบารุง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้ทันเวลา
นอกจากนีแ้ ผนกจัดซื้ออะไหล่จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนสาคัญที่สามารถช่วยบริหารต้นทุนของ
บริษัทได้ เพราะสถานการณ์การแข่งขันที่สูงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถึงแม้บริษัทจะมีทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่ดีมีคุณภาพสูง เช่น เครื่องจักร บุ คลากร จนสามารถผลิตสินค้าดีมีคุณภาพจาหน่าย
ให้กับลูกค้าได้เกิดผลกาไรสูงสุดแล้ว บริษัทจาเป็นต้องบริหารต้นทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันด้ว ยเช่นกั น ซึ่ง ฝ่ายจัดซื้อ ถู กมองว่าเป็นหน่ว ยงานที่ใ ช้เ งิน จึงจาเป็นต้อ งบริหาร
ต้นทุนด้วย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารต้นทุนของบริษัท แผนกจัดซื้ออะไหล่
เครื่องจักรก็ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ โดย คือ 1) เพื่อวางแผนการและดาเนินการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหลักตลอดจนอะไหล่เครื่องจักรให้ เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
ด้วยราคาและงบประมาณที่เหมาะสม 2) เพื่อให้เพียงพอต่อการความต้องการ ทันเวลาต่อการใช้
งาน ควบคุ มการเบิก จ่ายรวมไปถึ ง การดูแลตรวจสอบการส ารองในคลั งพัส ดุ ใ ห้ มีปริมาณที่
เหมาะสมด้วย
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร
2. กาหนดกลยุทธ์ในกระบวนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรเพื่อแก้ไขปัญหาภายในบริษัท
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
 Enquiry
ใบสอบถามราคา เป็นเอกสารที่ใช้ออกความต้องการของผู้ใช้งานต้องระบุรายละเอียด
สินค้าต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อสามารถอ้างอิงเพื่อถามราคากับ
ผู้ขาย
 PR: Purchasing Requisitions
ใบสรุปซื้อ เป็นเอกสารใช้ภายในองค์กรเพื่อใช้เป็นเอกสารที่แจ้งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อ
ดาเนินการสั่งซื้อ หลังจากที่ได้พิจารณาการเปรียบเทียบราคา สรุปการเลือกผู้ขายแล้ว
 PO: Purchase Order
ใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารสาคัญอ้างอิงในการสั่งซื้อ ใช้กันระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อ
ดาเนินการตามใบสาคัญนี้
 Description & Specification
คุณลักษณะของสินค้าที่ต้องการ
 RFQ: Request for Quotation
ใบเปรียบเทียบราคา รายการสินค้า ปริมาณ กาหนดการส่งมอบ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน เป็นเอกสารใช้ภายในเพื่อทาสรุปข้อมูลในใบเสนอราคาผู้ขายแต่ละราย
 Quotation
ใบเสนอราคา เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้า ราคา จานวน วันส่งมอบ เงื่อนไข
ทางการค้าจากผู้ขาย
 Negotiate
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขการทาการสั่งซื้อกับผู้ขาย
 Screen Vendor
การคัดเลือกผู้ขาย
 Award Vendor
การสรุปเลือกผู้ขายการเปรียบเทียบข้อมูลแล้ว
 Category
เป็นการจัดแบ่งกลุ่มของสินค้าหรือบริการให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายในการค้นหา ซึ่งใน
ปัจจุบันการจัดหมวดหมู่ของรายการสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงตาม UN/SPSC ซึ่งถือ
ว่าเป็นระเบียบดีอยู่แล้ว

18

 Strategic Sourcing
การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการรักษาสมดุลระหว่างการลดต้นทุนในการ
จัดซื้อจัดหาสินค้าควบคู่ไปกับการคงไว้ หรือปรับปรุงซึ่งระด้บคุณภาพสินค้าและบริการ
ของผู้ขายในเชิงทางบวก
 Purchasing policy
นโยบายการจัดซื้อองค์กรจะเป็นผู้กาหนดให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติได้ถูกต้อง
การก าหนดนโยบายแต่ ล ะองค์ ก รอาจจะไม่ เ หมื อ นกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ องค์ ก รจะให้
ความสาคัญในด้านใดมาก
 Centralization of purchasing
นโยบายการจัดซื้อแบบศูนย์รวมอานาจ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะสั้น
1. ผู้ใช้งานสามารถใส่รายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานในการสั่งซื้อได้ถูกต้องและครบถ้วน
2. ลดระยะเวลาในการทางานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อ
ระยะกลาง
1. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อ
2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานตอบสนองความต้องการได้ทันเวลา
ระยะยาว
1. ลดต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าของบริษัท
2. กาหนดกลยุทธ์ในกระบวนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรเพื่อแก้ไขปัญหาภายในองค์กร

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้อ
อะไหล่เครื่องจักร ตลอดจนการบริหารอะไหล่ในงานซ่อมบารุง ของกรณีศึกษาบริษัท เอบีซี เคมิ
คอล จากัด มีดังนี้
- แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
- แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
- การใช้ ABC Classification แบ่งกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร
- การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง (Purchasing & Inventory Management)
- การบริหารผู้ส่งมอบ (Supplier Management)
- การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขาย (Supplier Relation Management)
2.1 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
แผนผังแสดงเหตุและผล คือ แผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับ
สาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) แผนผังสาเหตุและผล
ในชื่อของ “ผังก้างปลา” (Fish Bone Diagram) เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายกลับ
ปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือาจจะรู้จักในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการ
พัฒนาครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
สานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) ได้นิยามความหายของผักก้างปลานี้ว่า
“เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่เป็นได้
ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหนึ่งปัญหา”
2.1.1 การใช้แผนผังสาเหตุและผล
1. เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
2. เมื่ อ ต้อ งการทาการศึก ษา ท าความเข้ าใจ หรือ ทาความรู้ จักกับ กระบวนการอื่ น
เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเองเท่านั้น แต่เมื่อมีการทาผัง
ก้างปลาแล้ว จะทาให้เราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้น
3. เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการะดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจใน
ปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา
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2.1.2 วิธีสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา
สิ่งสาคัญในการสร้างแผนผังคือต้องทาเป็นทีมเป็นกลุ่มโดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอนต่อไปนี้
1. กาหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา
2. กาหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทาให้เกิดปัญหานั้น ๆ
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย
4. หาสาเหตุหลักของปัญหา
5. จัดลาดับความสาคัญของสาเหตุ
6. ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จาเป็น

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงโครงสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา
2.2 แผนผังพาเรโต (Pereto Diagram)
ในช่วงปี 1848 – 1923 พาเรโต นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน ผู้ค้นพบหลักการ 8020 ได้กล่าวว่า 80% ของรายได้ประชาชาติของประเทศยุโรป มาจากกลุ่มคนเพียง 20% และ
กลุ่มที่เหลือ 80% ของประเทศมีรายได้รวมกันเพียง 20% เท่านั้น
ด้วยหลักการนี้เอง หากเราศึกษาและทาการสังเกตจะพบว่า หลักการนี้จะใช้ได้กับใน
พื้นที่ทุกส่วน เช่น 80% ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย มาจากเพียง 20%
ของถนนทั่วประเทศ 80% ของราคาอะไหล่ในสินค้าคงคลัง เกิดจากเพียง 20% ของจานวน
อะไหล่ทั้งหมดเท่านั้น หรือในด้านงานบริ การเราอาจจะพบว่า 80% ของลูกค้าที่ไม่พอใจในการ
ไม่เอาใจใส่ในการับโทรศัพท์มาจากพนักงานรับโทรศัพท์เพียง 20% ของกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจาก
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หลั ก การดั ง กล่ า วนั้น หากเราสามารถที่ จ ะแก้ ไ ขกลุ่ มพนั ก งาน 20% นี้ ไ ด้ เราก็ จ ะสามารถ
แก้ปัญหาลูกค้าไม่พอใจการบริการรับโทรศัพท์ไปได้ถึง 80% ทีเดียว
ในปี 1925 ดร.โจเซฟ จูราน ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพชาวอเมริกา
ได้สังเกตและทาการวิจัยพบว่า หากข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นมีเสถียรภาพ (Stability) แล้ว “ข้อมูลที่
มีความสาคัญมากจะมีจานวนเพียงเล็กน้อย และข้อมูลที่มีความสาคัญเพียงเล็กน้อยจะมีจานวน
มาก” (Vital Few, Trival Many) และเขาได้ทราบว่า พาเรโตได้ค้นพบหลักการนี้มาก่อนนี้แล้วจึง
ได้ตั้งชื่อหลักการนี้ว่า “หลักการพาเรโต” และได้เรียกการแยกแยะของข้อมูลในกราฟแท่งโดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยว่า แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) หรือสรุปได้ว่าแผนผังพา
เรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความ
บกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2.2.1 การใช้แผนผังพาเรโต
1. เมื่อต้องการกาหนดสาเหตุที่สาคัญ (Critical Factor) ของปัญหาเพื่อแยกออกมาจาก
สาเหตุอื่นๆ
2. เมื่อต้องการยืนยันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาโดยเปรียบเทียบ “ ก่อนทา ”
กับ“ หลังทา ”
3. เมื่อต้องการค้นหาปัญหาและหาคาตอบในการดาเนินกิจกรรมแก้ปัญหา
2.2.2 ประโยชน์ของแผนผังพาเรโต
1. สามารถบ่งชี้ให้เห็นว่าหัวข้อใดเป็นปัญหามากที่สุด
2. สามารถเข้าใจว่าแต่ละหัวข้อมีอัตราส่วนเป็นเท่าใดในส่วนทั้งหมด
3. ใช้กราฟแท่งบ่งชี้ขนาดของปัญหา ทาให้โน้มน้าวจิตใจได้ดี
4. ไม่ต้องใช้การคานวณที่ยุ่งยาก ก็สามารถจัดทาได้และใช้ในการเปรียบเทียบผลได้\
5. ใช้สาหรับการตั้งเป้าหมาย ทั้งตัวเลขและปัญหา

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงโครงสร้างของแผนผังพาเรโต
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2.2.3 โครงสร้างของแผนผังพาเรโต
1. ประกอบด้วยกราฟแท่งและกราฟเส้น
2. นอกจากแกนในแนวตั้ง ( แกน Y) และแกนแนวนอน ( แกน X) กราฟพาเรโตจะมี
แกนแสดงร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของข้อมูลสะสมอยู่ทางด้านขวามือของ
แผนผังด้วย
3. ความสูงของแท่งกราฟจะเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยจากซ้ายมือไปขวามือยกเว้น
ในกลุ่ม
2.2.4 ขั้นตอนการสร้างแผนผังพาเรโต
1. ตัดสินใจว่าจะศึกษาปัญหาอะไร และต้องการเก็บข้อมูลชนิดไหน เช่น
เลือกปัญหา (แกน Y)
ชนิดข้อมูล (แกน X)
-จานวนเสีย (ชิ้น)
- ลักษณะของเสีย
- ความถี่ของการเกิด (ครั้ง)
- ตาแหน่งของเสีย
- มูลค่า
- 4M
2. กาหนดวิธีการเก็บข้อมูลและช่วงเวลาที่จะทาการเก็บ
3. นาไปเก็บข้อมูล
4. นาข้อมูลมาสรุปจัดเรียงลาดับ
5. เขียนแผนผังพาเรโต
2.3 ทฤษฎี ABC Classification
หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทกลุ่มสินค้าคงคลัง ใช้ระบบ ABC Classification เป็น
แนวคิดการบริหารสิ นค้าคงคลั งที่เหมาะสมกับกิจการที่มีสินค้ าคงคลังมากชนิด แต่ละชนิดมี
ปริมาณการใช้และต้นทุนต่อหน่วยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นแนวคิดแบ่งสินค้าคงคลังออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่ม A, B และ C โดยที่
 กลุ่ม A เป็นสินค้าคงคลังกลุ่มที่มีปริมาณการหมุนเวียนมาก เป็นสินค้าคงคลังที่ธุรกิจ
ควรระมัดระวังและให้ความสนใจในการบริหารมากที่สุด เป็นสินค้าคงคลังกลุ่มที่ต้องนาตัวแบบ
เชิงปริมาณมาใช้ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง
 กลุ่ม B เป็นสินค้าคงคลังกลุ่มที่มีปริมาณการหมุนเวียนปานกลาง เป็นสินค้าคงคลังที่มี
ความสาคัญในการบริหารพอควร และอาจใช้ตัวแบบเชิงปริมาณในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการ
บริหารสินค้าคงคลังบางประเภท
 กลุ่ม C เป็นสินค้าคงคลังกลุ่มที่มีปริมาณการหมุนเวียนน้อย เป็นสินค้าคงคลังที่มีมูลค่า
น้อย ธุรกิจจึงมักให้ความสนใจในการบริหารสินค้าคงคลังกลุ่มนี้น้อยที่สุด
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แผนภูมิที่ 2.3 แสดง ABC Classification
2.3.1 ขั้นตอนในการจาแนกของสินค้าคงคลังตามแนววิธี ABC Classification
ทาได้ ดังนี้
1. รวบรวมสถิติข้อมูลปริมาณการใช้ คานวณมูลค่า และร้อยละของมูลค่าการใช้สินค้า
คงคลังแต่ละชนิดตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
2. จัดเรียงลาดับมูลค่าการใช้ของสินค้าคงคลังและพิจารณาร้อยละของมูลค่าการใช้
ของสินค้าคงคลังแต่ละชนิด
3. แบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A, B และ C โดยกาหนดดังนี้
สินค้าคงคลังกลุ่ม A เป็นสินค้าคงคลังที่มีการหมุนเวียนรวมประมาณ 70-80% ของการ
หมุนเวียนสินค้าคงคลังตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา หรือจะเป็นกลุ่มสินค้าทีมีปริมาณสินค้าคง
คลังรวมน้อยที่สุด แต่สามารถสร้างรายได้จากยอดขายได้สูงที่สุด มีการกาหนดนโยบายการ
บริหารสินค้าคงกลังในกลุ่ม A ว่าต้องใช้การคานวณปริมาณการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังแต่ละชนิด
อย่างละเอียด และพิจารณาด้วยความระมัดระวัง มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างเข้มงวด เพื่อ
เฝ้าระวังสินค้าขาดมือ
สินค้าคงคลังกลุ่ม B เป็นสินค้าคงคลังที่มีการหมุนเวียนรวมประมาณ 20-30%
ของการหมุนเวียนสินค้าคงคลังตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา หรือจะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีปริมาณ
สินค้าคงคลังรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถสร้างรายได้จากยอดขายได้ในระดับปาน
กลางระหว่าง สินค้าคงคลังในกลุ่ม A และ กลุ่ม B มีการกาหนดนโยบายการบริหารสินค้าคงกลัง
ในกลุ่ม B ว่า เหมือนกลุ่ม A แต่ให้ความสาคัญในการบริหารรองลงมา และมีความถี่ในการ
ตรวจสอบน้อยลง
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สินค้าคงคลังกลุ่ม C เป็นสินค้าคงคลังที่มีการหมุนเวียนรวมประมาณ 5-10%
ของการหมุนเวียนสินค้าคงคลังตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษา หรือจะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีปริมาณ
สินค้าคงคลังรวมมากที่สุด แต่สามารถสร้างรายได้จากยอดขายได้ต่าที่สุด มีการกาหนดนโยบาย
การบริหารสินค้าคงกลังในกลุ่ม C ว่า ไม่จาเป็นต้องคานวณปริมาณการสั่งซื้อสินค้าคงคลังแต่ละ
ชนิดอย่างละเอียด ใช้การคานวณอย่างคร่าว ๆ และมีการตรวจสอบอัตราการใช้งานนาน ๆ ครั้ง
2.3.2 ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง
1. เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งในฤดูกาล และนอกฤดูกาล
2. เป็นการรักษาปริมาณอะไหล่ให้มีอัตราคงที่สม่าเสมอ
3. ทาให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้อสินค้าจานวนมาก
ต่อครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อเมื่อสินค้าใน
ท้องตลาดมีราคาเพิ่มสูงขึ้น
4. ป้องกันสินค้าขาดมือด้วยสินค้าเผื่อขาดมือเมื่อเวลารอคอยล่าช้า หรือบังเอิญได้
คาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน
5. ทาให้งานซ่อมเครื่องปรับอากาศสามารถดาเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น ไม่มี
การหยุดชะงัก อันเนื่องจากของขาดมือ จนทาให้เกิดความเสียหายแก่งานซ่อมได้
2.4 การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง (Purchasing & Inventory Management)
2.4.1 การจัดซื้อ (Purchasing)
ในการผลิ ต สิ น ค้ าของบริษั ท จาเป็น อย่า งยิ่ง จะต้ อ งมี วัต ถุ ดิบ หรือ พัส ดุ ต่า ง ๆ อย่ า ง
เพียงพอไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพราะถ้าหากมีวัตถุดิบน้อยเกินไปอาจทาให้วัตถุดิบขาด
มือและถ้าหากมีวัตถุดิบมากเกินไป จะทาให้มีค่าจ่ายสูงเกินความจาเป็น และจะส่งผลต่อราคา
สินค้ าต่อหน่ว ยที่จะมีราคาสูงตามด้ว ย ในทางการบริหารจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้วัตถุ ดิบมี
เพียงพอต่อการผลิต การจัดซื้อและการบริห ารเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง จึงเป็นงานหลักอย่างหนึ่ง
ในการประกอบธุรกิจ
2.4.1.1 ความหมายของการจัดซื้อ
การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง การดาเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัต ถุดิบ วัส ดุ และสิ่ งของเครื่อ งใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่ว งเวลา
แหล่งขาย และการนาส่ง ณ สถานที่ถูกต้อง (ปราณี ตันประยูร, 2537 หน้า 137)
โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ (Objective of purchasing) คือ
1. เพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอ
2. เพื่อรักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
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3. เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย และความล้าสมัยวัตถุดิบ
4. เพื่อให้กิจการมีกาไร มีต้นทุนในการจัดซื้อต่าวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ
5. หลีกเลี่ยงปัญหาพัสดุซ้ากัน
2.4.1.2 กลยุทธ์การจัดซื้อ
ในการจัดซื้อวัสดุนั้นบริษัทเป็นฝ่ายผู้ซื้อเจ้าของแหล่งวัสดุเป็นฝ่ายผู้ขายฝ่ายใดมีอานาจ
การต่อรองสูงฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ เพื่อป้องกันมิให้เสียเปรียบบริษัทจึงต้องพยายาม
รักษาดุลยภาพของอานาจในการต่อรองเอาไว้ ซึ่งอาจทาได้หลายวิธีดังต่อไปนี้
1. การกระจายการจัดซื้อ วิธีหนึ่งในการป้องกันมิให้อานาจในการต่อรองต่ากว่าผู้ขาย
ได้แก่การกระจายการจัดซื้อไปยังผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือกแล้วหลาย ๆ ราย ปริมาณการสั่งซื้อที่
กระจายให้แก่ผู้ขายแต่ละรายต้องมากพอที่จะทาให้เห็นคุณค่าว่าควรติดต่อค้าขายกับผู้ซื้อ ใน
ระยะยาว ขณะเดีย วกั น ถ้ าฝ่ ายผู้ ขายเสนอให้ส่ ว นลดเพราะซื้อ จานวนมาก ก็ค วรน าเข้ ามา
ประกอบการพิจารณาการกระจายการซื้อด้วย การกระจายการซื้อนั้น นอกจากจะป้องกันมิให้
อานาจในการต่อรองตกต่าแล้วยังอาจทาให้มีอานาจนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้
2. การสร้างแหล่งซื้อเพิ่มเติม วิธีนี้นิยมนามาใช้ในกรณีบริษัททาการประเมินคุณสมบัติ
ต่าง ๆ แล้วปรากฏว่ามีผู้ขายผ่านเกณฑ์การประเมินได้จานวนน้อย การใช้กลยุทธ์การกระจาย
การซื้อไม่ให้ความมั่นใจเท่าที่ควร จึงจาเป็นต้องสร้างแหล่งซื้อเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งอาจทาได้หลาย
วิธี เช่น ให้คาแนะนาทางเทคนิ คแก่ผู้ขายที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเนื่องจากเกณฑ์ทางด้าน
คุณภาพแต่มีศักยะว่าจะปรับปรุงได้ ทาสัญญาซื้อล่วงหน้ากับผู้ขายที่ฐานะทางการเงินไม่มั่นคง
พอที่จะลงทุนผลิตวัสดุมาส่งมอบให้ตรงเวลา เป็นต้น
3. การหลีกเลี่ยงต้นทุนการเปลี่ยนแหล่งซื้อ ผู้ขายหลายรายใช้วิธีให้ความช่วยเหลื อ
ทางด้านวิศวกรรม เครื่องจักร หรือทางด้านอื่น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ฝ่ายผู้ซื้อตกเป็น
ทาสทางเทคนิคหรือระบบการผลิต เพราะความช่วยเหลือเช่นว่านั้นทาให้ต้องซื้อวัสดุเกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ จากผู้ ใ ห้ ค วามช่ว ยเหลื อ นั่ น เองเมื่ อ ได้รั บ ข้ อ เสนอให้ เ ปล่ า ในท านองนี้ ฝ่ า ยผู้ ซื้ อ ต้ อ ง
พิจารณาโดยรอบคอบเพราะอาจก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมหาศาลในอนาคตได้
4. การก าหนดมาตรฐานวัส ดุผ ลิ ต ภัณฑ์ ที่มีค วามเป็นมาตรฐานเดียวกันจะมีเ กณฑ์
ก าหนดตรงกั น เสมอ สามารถใช้ แ ทนกั น ได้ ถ้ า ผู้ ป ระกอบการทุ ก รายที่ อ ยู่ใ นอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน สามารถกาหนดมาตรฐานวัสดุร่วมกันออกมาได้ จะทาให้อานาจต่อรองของฝ่ายผู้ขาย
แต่ละรายลดลงมาในระดับหนึ่ง เพราะทางฝ่ายผู้ซื้อจะซื้อจากผู้ขายรายใดก็ได้ เนื่องจากวัสดุใช้
แทนกันได้ อีกทั้งต้นทุนการเปลี่ยนแหล่งซื้อไม่มี
5. การรวมตัวย้อนหลัง เป็นลักษณะของการขยายธุรกิจแบบหนึ่ง วิธีการคือ ก้าวจาก
การเป็นผู้ผลิตอยู่เดิมไปเป็นเจ้าของแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอีกธุรกิจหนึ่ง วิธีนี้ย่อมทาให้
อานาจต่อรองของฝ่ายผู้ขายลดลงเพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มแหล่งซื้อของฝ่ายผู้ซื้อแล้ วยัง
เป็นการเพิ่มคู่แข่งขันแก่ฝ่ายผู้ขายวิธีแม้จะผลิตวัตถุดิบเองบางส่วน ซื้อจากผู้ขายบางส่วน ก็ยัง
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เป็นวิธีที่มีประสิทธิผล บางครั้งแม้แต่เพียงการศึกษาโครงการที่จะก้าวเข้าไปเป็นเจ้าของแหล่ง
วัตถุดิบอย่างเปิดเผย ก็อาจเป็นการป้องปรามพฤติกรรมการขายที่ไม่ดีของฝ่ายผู้ขายได้
6. การเร่งรัดการจัดซื้อ เป็นการแสดงให้ฝ่ายผู้ซื้อได้ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดาเนินงานของฝ่ายผู้ขาบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทาให้ฝ่ายผู้ขายไม่กล้าบิดพลิ้ว วิธีนี้ใช้กันมาก
ในกรณีจ้างทาของที่มีเกณฑ์กาหนดแตกต่างไปจากมาตรฐานในท้องตลาด เช่น จ้างให้ผลิ ต
เครื่องจักรที่ออกแบบเป็นพิเศษ ฝ่ายผู้ซื้อจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามผลถึงสถานที่
ผลิตเลยทีเดียว ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่า
- คาสั่งซื้ออย่างเป็นทางการได้ไปถึงผู้ขายแล้ว และกาลังมีการจัดการตามใบสั่งซื้อนั้น
- หากเป็นการจ้างทาของ ต้องแน่ใจว่าผู้รับจ้างได้สั่งให้โรงงานทาการผลิตแล้ว โดยผู้
เร่งรัดการจัดซื้ออาจขอเลขที่ใบสั่งงาน ชื่อผู้ควบคุมการผลิตและสถานที่ติดต่อ เพื่อใช้
อ้างอิงและติดต่อสอบถามความก้าวหน้าของงาน
- ฝ่ายผู้ขายไม่มีอุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางจนต้องระงับการดาเนินการตามใบสั่งซื้อไว้
แม้ชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าฝ่ายผู้ซื้อจะได้รับสิ่งของตามกาหนดเวลา
- ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามที่กาหนดไว้ทุกประการ ผู้ที่จะเร่งรัดการจัดซื้อได้ดี
ต้องมีความรู้ความสามารถมีความแยบยลในการเจรจาและกล้าพอที่จะแนะนาผู้ขาย
2.4.1.3 ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ
เมื่อบริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องมีการซื้อ (Purchasing) แผนกจัดซื้อจะต้องพยายาม
จัด ซื้อ ให้ ดีที่ สุ ด เพื่ อ ให้ บรรลุ เ ป้า หมายของการจั ดซื้ อ โดยการจัด ซื้ อ ที่ ดีที่ สุ ด จะต้ อ งค านึง ถึ ง
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. คุณสมบัติที่ถูกต้อง
2. ปริมาณที่ถูกต้อง
3. ราคาที่ถูกต้อง
4. ช่วงเวลาที่ถูกต้อง
5. แหล่งขายที่ถูกต้อง
6. การนาส่งที่ถูกต้อง
2.4.1.4 วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ (Procedure in purchasing)
การจัดซื้อวัสดุเพื่อนามาใช้ในการผลิตและการดาเนินงานของธุรกิจเป็น ภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในช่วงหนึ่ง ๆ จะเกี่ยวพันกับการจัดซื้อหลาย ๆ รายการ แต่
ละรายมีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติ ราคา จานวน แหล่งขาย การปฏิบัติการจัดซื้อมีหลาย
ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ด้วยเหตุนี้การจัดซื้อจึงต้องใช้แรงงาน
เวลาและต้นทุนสูง การจัดระบบปฏิบัติในการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่ว ยให้การจัดซื้อ
ดาเนินไปด้วยความคล่องตัว และถูกต้องเหมาะสม
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ระบบปฏิบัติในการจัดซื้อของแต่ละกิจการย่อมแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละกิจการมี
ความแตกต่างกันไปในนโยบาย สินค้าและบริการที่ผลิต ทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
ก าหนดรู ป แบบที่ ดี ไ ด้ แ น่ น อนตายตั ว แต่ โ ดยทั่ ว ไประบบปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ซื้ อ ที่ ส มบู ร ณ์ จ ะ
ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้ (อ้างจาก จุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2536, หน้า 6-7)
1. รับการวิเคราะห์ใบขอซื้อซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจานวนที่ซื้อ
2. ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย
3. ส่งใบขอให้เสนอราคาไปยังผู้ขายหลาบ ๆ แหล่ง
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย
5. เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด
6. คานวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
7. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา
9. วิเคราะห์รายงานการรับรองของ
10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกากับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน
ส่วนระบบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหา (Procurement) ของบริษัทนั้น ถือเป็นกิจกรรม
สาคัญอย่างหนึ่งในการจัดการโซ่อุปทานเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าจากซัพพลายเออร์การจัดซื้อจัดหา
จะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆที่สาคัญดังนี้
1. การระบุความต้องการเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ต้องมีการใส่รายละเอียด แจ้งความ
ต้องการอย่างชัดเจน หากผิดพลาดจะกระทบต่อกระบวนการถัดไปได้ เช่น ซื้อของผิดความ
ต้ อ งการ ควรให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งมากเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข าย สิ น ค้ า บางรายการมี ก าร
ปรับเปลี่ยนควรมีตัวอย่าง, รายละเอียด อย่างชัดเจน
2.
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มี
ความสามารถในการผลิตและส่งมอบสินค้าตามที่ธุรกิจต้องการ ธุรกิจจะสั่งซื้อสินค้าจากซัพ
พลายเออร์รายเดียว หรือ หลายรายก็ได้ ส่วนธุรกิจซึ่งมีการทาสัญญาระยะยาวกับซัพพลาย
เออร์ไว้แล้วไม่จาเป็นต้องทาขั้นตอนนี้
3. การออกค าสั่ ง ซื้อ กระบวนการออกค าสั่ ง ซื้อ จะยุ่ง ยากหรือ ใช้เ วลานานมากน้อ ย
เพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่สั่งซื้อว่ามีมูลค่ามากน้อยเพียงใดและเคยมีการสั่งซื้อเป็นประจาหรือไม่ใน
การสั่งซื้อจะมีการจัดทาใบเสนอซื้อ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของลักษณะสินค้าที่ต้องการ
ปริมาณ คุ ณภาพและเวลาที่ต้องการ ในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่มีการใช้ระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) เพื่อให้ซัพพลายเออร์มีข้อมูลความต้องการของผู้สั่งซื้อซึ่งทาให้
ลดเวลาที่ใช้ในขั้นตอนนี้ลงได้
มาตรฐานของบริษัทที่กาหนดขึ้น ในรูปของรายละเอียดต่างๆ ตามความต้อ งการ ไม่ว่า
จะใช้วิธีการใดก็ตามเป้าหมายก็คือการระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ตลอดจน
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วิธีการตรวจสอบว่าเป็นผลิ ตภัณฑ์นั้นจริง ในตอนที่ได้รับของมาแล้ว ถึงแม้ว่าในบางวิธีการ
อาจจะมองไม่เห็นชัดว่าได้ระบุถึงการตรวจสอบและตรวจรับไว้อย่างไร เช่น ในการระบุ โดยใช้
ตรายี่ห้ อ ในการตรวจรั บนั้ นจะเป็น ที่เ ข้า ใจว่า สามารถที่จ ะเชื่อ ถื อ ได้ ว่า ผู้ ผ ลิ ต ได้ ต รวจสอบ
คุณภาพต่างๆ มาเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจรับเพียงแต่ดูจากฉลากที่อาจจะติดมากับสินค้าเท่านั้น
หรือในการระบุโดยใช้มาตรฐานก็เป็นที่เข้าใจกันว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อมาตรฐานนั้ นๆ จะ
เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้มาตรฐานนั้นๆ มาอ้างอิงได้ เช่น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมอก. ย่อมหมายความว่าสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้
ตรวจสอบรายการคุณภาพต่างๆ ว่าตรงตามที่ระบุไว้แล้ว
การสั่งซื้อ ต้องมีการระบุถึงรายละเอียดคุณภาพรายการต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการตลอดจน
วิธีการตรวจสอบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนั้นจริง เมื่อมีการส่งมอบจากผู้ขายวัสดุว่าว่าจะใช้
วิธีการใดๆ เพียงแต่ในบางวิธีการรายละเอียดต่างๆ ได้รวบรวมไว้ในการระบุเพียงสั้นๆ แล้ว
เป็นต้นว่าการระบุตรายี่ห้อรายละเอียดต่ างๆ นั้นผู้ซื้อมีความเชื่อใจว่าผู้ขายได้เป็นผู้รับรองว่า
ถูกต้องแล้ว รายการพื้นฐานโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ ซึ่งแสดงถึงข้อกาหนดต่างๆ
ตลอดจนวิ ธี ต รวจสอบเพื่ อ ให้ ก ารจัด ซื้อ สามารถปฏิ บัติ ง านจั ดหาผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ต รงกั บ ความ
ต้องการของผู้เบิกหรือใช้นั้น จะเรียกกันโดยทั่วไปว่าคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
ลักษณะของคุณลักษณะเฉพาะที่ดี
2.4.1.5 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข (Specifications) ในการจัดซื้อ
การจัดซื้อที่ดีนั้นประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. การระบุผลิตภัณฑ์ซึ่งต้อการนามาใช้งานได้ถูกต้อง
2. การซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาและเวลาการส่งมอบที่เหมาะสม
3. การได้รับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้
การที่จะสามารถปฏิบัติงานโดยก่อให้เกิดสภาวะดังกล่าวข้างต้นนั้น จาเป็นจะต้องมีการ
กาหนดรายละเอียดซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ที่ขอเบิกวัสดุตลอดจนผู้ที่ตรวจรับวัสดุนั้นสามารถ
ตรวจสอบและประสานความต้องการของแต่ละฝ่ายให้ตรงกันได้ การจัดซื้อมักจะเริ่มจากการระบุ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานมีความต้องการว่ามีรายละเอียดอย่างใดบ้าง ซึ่งอาจระบุได้ด้วยวิธีการต่าง
ๆ โดยใช้
- ชื่อทางการค้า ซึง่ เป็นตรายี่ห้อของบริษัทผู้ขายวัสดุ ซึ่งอาจเป็นที่ยอมรับกัน ใน
บางกรณีอาจมีผู้ขายวัสดุประเภทนั้นเพียงรายเดียว เนื่องจากสามารถผูกขาด
การผลิตการขายได้ จนทาให้ชื่อทางการค้านั้นเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- ตัวอย่างวัสดุ ผู้ขอเบิกหรือขอซื้ออาจมีผลิตภัณฑ์ที่กาลังใช้งานอยู่แล้ว เมื่อมี
ความต้องการอีกก็จะหยิบตัวอย่างบางชิ้นสาหรับฝ่ายจัดซื้อนาไปซื้อให้เหมือน
ของเดิม โดยเฉพาะวัสดุที่การใช้งานจะต้อ งพิจารณาถึงสีสั นลวดลายต่าง ๆ
เช่น ผ้า จาเป็นต้องใช้วิธีการนี้
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- มาตรฐานคุณลักษณะที่กาหนดโดยบริษัทผู้ผลิต สาหรับบริษัทผู้ผลิตใหญ่ ๆ จะ
มีมาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์ ของตนเองซึ่งอาจจั ดพิ มพ์เ ป็นแค็ ต ตาล็ อ คไว้ส าหรั บ
อ้ า งอิ ง โดยแสดงรายการวั ส ดุ ต่ า ง ๆ ที่ มี ข าย ตลอดจนหมายเลขรหั ส และ
คุณภาพของวัสดุนั้น ๆ ไว้
- มาตรฐานทางการค้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการค้าที่เกี่ยวข้อง เช่นมาตรฐาน
การค้าพืชไร่ สินค้าเกษตรกรรมทั่วไป อาทิ น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาว
พิเศษ
- มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพหรือสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจได้มีการตก
ลงก าหนดมาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ว้ เช่ น น้ ามั น เครื่ อ งหมายเลข SAE
20W/50 โดย SAE คือสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ เป็นต้น
- มาตรฐานของรัฐบาล สาหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีกาหนดรายการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานโดยรัฐบาลสาหรับในประเทศไทย คือ “มาตรฐาน มอก.” หมายเลข
ต่าง ๆ ส าหรั บ ผลิ ต ภัณฑ์ที่ ยังไม่ก าหนดมาตรฐานไว้อ าจใช้ มาตรฐานของ
รัฐบาลต่างประเทศแทนได้ เช่น มาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น มาตรฐาน BIS ของ
อังกฤษ เป็นต้น
 การกาหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะ
การก าหนดรายการคุณ ลักษณะเฉพาะ โดยละเอียดนั้น ขั้นแรกจะต้อ งมีการกาหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกมาเป็ น รายการ ซึ่ ง รายการเหล่ า นี้ จ ะเป็ น รายการที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตรงกับความต้องการ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้
ขั้ น ต่ อ มารายการคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ ก าหนดขึ้ น มาจะส่ ง ไปให้ วิ ศ วกรผู้ อ อก แบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ตลอดจนผู้ ใ ช้วัสดุนี้ใ นการทางาน เช่น แผนกผลิ ต และแผนกตรวจสอบ เพื่อ ให้
ผู้ออกแบบและผู้ใช้งานตรวจสอบ หลังจากนั้นรายการคุณลักษณะเฉพาะควรจะมีการส่งไปให้
ผู้ผลิตวัสดุนั้นพิจารณาด้วย หากเป็นไปได้ เมื่อได้รับข้อพิจารณาเสนอแนะจากฝ่ายต่างๆ แล้ว
อาจนาเอารายการคุณลักษณะเฉพาะนี้มาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ในบางครั้งคุณสมบัติบางอย่างของวัสดุก็ไม่อาจกาหนดได้หรือบางครั้งอาจไม่มีเครื่องมือ
ทดสอบ ดังนั้นรายการคุณลักษณะเฉพาะบางรายการที่มีความสาคัญก็ไม่อาจกาหนดลงไปได้
จึงเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะต้องมีการทบทวนรายการคุณลักษณะเฉพาะซึ่งกาหนดเป็น
มาตรฐานไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปสองสามปี เนื่องจากรายการไม่เคยระบุไว้เพราะไม่มีเครื่องมือ
ทดสอบหรื อ ยัง ไม่มีค วามรู้เ พี ยงพอที่จะกาหนดขึ้น นั้น อาจมี การพั ฒนาหรือ จัดหาเครื่ อ งมื อ
ทดสอบใหม่ ๆ มาใช้แล้วก็เป็นได้
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 รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ
ในการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะนั้ น ในหน่ ว ยงานใหญ่ ๆ นิ ย มก าหนดให้ ร ายการ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ทั้งหมดประกอบด้วยรายละเอียดมาตรฐานต่างๆ หัวข้อต่างๆ
เหมือนกัน ในกรณีที่ให้หัวข้อนั้นๆ วัสดุที่กาหนดคุณลักษณะเฉพาะนั้นไม่มีความจาเป็นที่ต้ อง
กล่าวถึงเพียงแต่คงหัวข้อไว้แล้วระบุว่า “วัสดุนี้ไม่จาเป็นต้องระบุรายละเอียดในเรื่องนี้ไว้” ในการ
เขียนนิยมแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ แล้วจึงแบ่งย่อยๆ ลงไปโดยมีตัวอักษรหรือตัวเลขกากับย่อยลง
ไป ตามลาดับ โดยกาหนดเป็นมาตรฐานเหมือน ๆ กัน เช่น
หัวเรื่อง
ใช้เลขโรมัน
หัวข้อ
ใช้เลขอารบิก
หัวข้อย่อย
ใช้ตัวอักษร
ย่อหน้า
ใช้เลขอารบิกในวงเล็บ
รายการคุณลักษณะเฉพาะอาจกาหนด โดยแบ่งเป็นหัวข้อเรียงตามลาดับดังนี้
1. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ในหัวข้อนี้จะระบุถึงการใช้งานโดยทั่วไป อาจมีแบบที่แสดง
ว่าวัสดุนี้ประกอบเป็นชิ้น ส่วนของผลิตภัณฑ์อะไร เพื่อเป็นแหล่งอ้างถึงในการใช้งานรายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
2. ประเภทของวัส ดุ หัวข้อนี้จะแบ่งวัส ดุออกเป็นประเภทต่างๆ ตามแต่จะเหมาะสม
แม้แต่จะกาหนดไว้เพียงประเภทเดียวก็ต้องระบุไว้ ประเภทต่างๆ ควรกาหนดโดยใช้ชื่อเรียก
สั้ น ๆ ที่ เ หมาะสมและตรงตามที่ ใ ช้ กั น โดยทั่ ว ไป เมื่ อ ก าหนดไว้ ใ นหั ว ข้ อ นี้ แ ล้ ว จะขั ด เป็ น
มาตรฐาน และนาไปใช้อ้างอิงในหัวข้อหลังๆ ต่อไป หรืออาจอ้างอิงในรายการคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุอื่นๆ ด้วย
3. คุณภาพของวัสดุและการผลิตวัสดุ หัวข้อนี้กล่าวถึงความต้องการเกี่ยวกับเนื้อวัสดุที่
ใช้ตลอดจนวิธีการผลิตประกอบด้วยวัสดุนั้นให้สาเร็จรูปขึ้นมา หากจะกล่าวถึงการใช้วัสดุของ
เก่ามาผลิตเป็นวัสดุใหม่ก็สามารถระบุได้ในหัวข้อนี้
4. คุณสมบัติโดยทั่วไป หัวข้อนี้กล่าวถึงความต้องการคุณลักษณะเฉพาะทั่วไปของวัสดุ
ทุกประเภทรวมเข้าด้วยกัน ค่ายอมเผื่อสาหรับลักษณะเฉพาะต่างๆ หากว่าสามารถใช้ได้กับวัสดุ
ประเภทต่างๆ ทั้งหมดจะต้องระบุไว้ในหัวข้อนี้ รวมทั้งรายการชิ้นส่วนอะไหล่ซึ่งหากใช้ได้กับ
วัสดุทุกประเภทด้วยเช่นกัน
5. คุ ณ สมบัติโดยละเอียดหัวข้อ นี้กล่ าวถึ งความต้อ งการคุณลั กษณะเฉพาะของวัส ดุ
ประเภทต่างๆ ตามที่แบ่งไว้ในข้อ 2 เรียงตามลาดับ ซึ่งจะกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆ ทางกายภาพ
ทางเคมี เพื่อให้สามารถระบุถึงวัสดุประเภทนั้นๆ ได้ถูกต้อง ในกรณีที่ประเภทของวัสดุมีเพียง
อย่างเดียว ควรพยายามระบุรายละเอียดลักษณะเฉพาะต่างๆ ไว้ในข้อนี้แทนที่จะใส่ไว้ในข้อ 4
ทั้งหมด โดยทั่วๆ ไป จะกล่าวถึงรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ เรียงตามลาดับดังนี้คือ
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-

คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี
ค่ายอมเผื่อต่างๆ
ชิ้นส่วนอะไหล่ (ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อ 4)
6. วิธีการทดสอบและตรวจสอบ หัวข้อนี้กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบว่าวัสดุที่ได้รับมามี
คุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้หรือไม่ ควรอธิบายถึงวิธีการทดสอบโดยให้ผู้ตรวจ
รับสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
7. การบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละเครื่ อ งหมาย หั ว ข้ อ นี้ ก ล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดของหี บ ห่ อ และ
เครื่องหมายระบุต่างๆ สาหรับวัสดุบางอย่างที่อาจเสียหายได้หากบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
 ข้อควรพิจารณาในการกาหนดรายการคุณลักษณะเฉพาะ
- รายการคุณลักษณะเฉพาะควรประกอบด้วยข้อจากัดต่างๆ น้อยที่สุด เพียงแต่ให้วัสดุ
ที่ต้องการตรวจกับการใช้งานเท่านั้น ดังนั้นข้อจากัดต่างๆ ในรายการคุณลักษณะเฉพาะจึงควร
เป็นข้อจากัดที่ได้มาจากการตรวจสอบความต้องการใช้งานประกอบกับข้อจากัดทางด้านการ
ผลิตวัสดุนั้นๆ เท่านั้น
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รายการคุณลักษณะเฉพาะ ควรมีส่วนในการตระเตรียมรายการ
คุณลักษณะโดยตลอด
- ผู้เชี่ยวชาญรายการคุณลักษณะเฉพาะควรหลีกเลี่ยงการแสดงความรู้ของตนเองด้วย
การเติมถ้อยคาหรือขีดจากัดต่างๆ เกินกว่าความจาเป็นรวมทั้งหลีกเลี่ยงอคติส่วนตัว
- ขี ดจากั ดที่ เ ข้ม งวดมากไม่ ใ ช่สิ่ งที่ดี เพราะต้น ทุนที่ เ พิ่ม ขึ้น เป็น สั ดส่ ว นที่ มากกว่ า
นอกจากนี้ในการผลิตวัสดุนั้นการควบคุมคุณภาพจะทาได้ ยากซึ่งทาให้ในทางปฏิบัติจะเป็นการ
ควบคุมที่หละหลวมดังนั้นควรกาหนดขีดจากัดให้พอเหมาะซึ่งทาให้การผลิตสามารถปฏิบัติได้
ไม่ยาก
- รายการคุ ณลั กษณะเฉพาะที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเขียนขึ้นเองทั้งหมด แต่
เป็นไปได้ว่าความต้องการใช้วัสดุตรงกับรายการคุณลักษณะมาตรฐานใดๆ ซึ่งกาหนดไว้แล้ว
โดยหน่วยงานอื่นๆ อาจลอกเลียนในส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ
- รายการคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะควรระบุ ถึ ง ข้ อ มู ล วิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ที่ ท ราบและใช้ ง านกั น
โดยทั่วไป วัสดุที่ผลิตโดยกรรมวิธีที่ยังอยู่ในระหว่างการคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรหรือที่กรรมวิธี
การผลิตเป็นความลับทางการค้า ย่อมไม่สามารถระบุไว้เป็นรายการคุณลักษณะเฉพาะได้
- รายการคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะควรระบุ ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งส าหรั บ ได้ ใ ช้
ประโยชน์ในการจัดซื้อจัดหา
- ในกรณีที่วิธี การตรวจสอบ วิเ คราะห์หรือทดสอบวัส ดุเ ป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปใน
วงการนั้น ไม่จาเป็นจะต้องระบุรายการละเอียด แต่ในกรณีที่มีวิธีทดสอบหลายวิธีซึ่งอาจให้ค่า
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การทดสอบต่างๆ กันถึงแม้จะเป็นวัสดุอย่ างเดียวกันก็ตาม ก็จาเป็นต้อ งระบุให้ชัดเจน และ
โดยเฉพาะในกรณีที่วิธีการทดสอบยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือยังเป็นวิธีการใหม่ ๆ
- ของตัวอย่างสาหรับทดสอบ ต้องระบุให้ใช้วิธีการสุ่มและผู้ซื้อเป็นผู้เลือกสุ่มเสมอ
- ปริมาณของวัสดุตัวอย่างขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ว่าจะต้องเลือกสุ่มมามาก
น้อยเท่าใด ไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องเลือกสุ่มมาร้อยละเท่าใด
- การตรวจสอบวัสดุแล้วไม่ได้มาตรฐาน อาจกาหนดให้มีการลดราคาสาหรับวัสดุส่วน
นั้น เพื่อเป็นธรรมต่อผู้ขายวัสดุซึ่งอาจจะจัดหามาแล้ว
- การขอทดสอบวัสดุใหม่ในกรณีที่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน ไม่ควรระบุให้กระทาได้เว้นแต่
ในกรณีพิเศษ และในกรณีที่ยอมให้ต้องมีการยอมรับถึงความผิดพลาดในการตรวจสอบครั้งก่อน
ด้วยว่าเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด
- ในการติดต่อ ซื้อขาย ไม่ค วรระบุใ นข้อกาหนดว่า สิ นค้ าที่ไม่ผ่านการทดสอบฝ่ าย
จัดซื้อจะทาเครื่องหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ขายวัสดุนามาส่งมอบอีกเป็นครั้งที่สอง หรือนาไปขาย
ต่อให้ผู้อื่น ทั้งนี้เนื่องจากหากวัส ดุไม่ผ่านการทดสอบแล้วครั้งต่อ ๆ ไปก็ย่อ มจะไม่ผ่านการ
ทดสอบอีกเช่นกัน นอกจากนี้วัสดุที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ ย่อมยังเป็นสิ นทรัพย์ของผู้ขาย
วัสดุอยู่ ไม่เป็นการสมควรที่ผู้ซื้อจะไปละเมิดสิทธินี้
- รายการคุณลักษณะเฉพาะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพื่อให้ทันสมัยเหมาะสม
กับสภาวการณ์
- ในการใช้รายการคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดหา แน่นอนว่าวัสดุรายการใดที่ไม่
ผ่านการตรวจสอบจะส่ งคื นผู้ ขายวัส ดุแต่ต้อ งระลึ กไว้อ ย่างหนึ่งว่า ไม่มีวิธี การตรวจสอบใด
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะการตรวจสอบในสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น โรงงาน ดังนั้นหากรายการ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะนั้นก าหนดโดยตามอย่างมาตรฐานที่ มีอ ยู่ ผู้ กาหนดรายการคุ ณลั กษณะ
เฉพาะควรพิ จารณาถึงขีดความสามารถในการตรวจสอบวัสดุของฝ่ายจัดซื้อ แล้ว อาจขยาย
ขีดจากัดให้หลวมขึ้นกว่ามาตรฐานที่กาหนดโดยทั่วๆ ไป
- รายการคุณลักษณะเฉพาะที่ดีนั้น เป็นรายการคุณลั กษณะที่กาหนดขึ้นด้วยความ
ร่วมมือระหว่างผู้ขายวัสดุและฝ่ายจัดซื้อ ควรมีข้อจากัดต่างๆ น้อยที่สุดแต่ครอบคลุมถึงลักษณะ
ต่างๆ ที่ต้องการอย่างทั่วถึงและชัดเจน จนไม่มีข้อความที่คลุมเครือไม่กระจ่าง
2.4.2 การบริหารสินค้าคงคลัง (inventory management)
ในการวางแผนการผลิต รวม จะมีส่ว นหนึ่งเกี่ยวข้อ งกับสินค้ าคงคลั งและต้นทุนของ
สินค้าคงคลัง ซึ่งสินค้าคงคลังนี้เป็นต้นทุนที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการผลิต สินค้าคงคลัง
ของแต่ละกิจการจะแตกต่างกันไป แม้แต่ในกิจการบริการจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังด้ว ย
เช่นกัน ในบทนี้จะเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในจานวนที่เหมาะสม เพราะในการ
บริห ารการผลิต ถือว่าสิ นค้าคงคลังเป็นต้นทุนจมประเภทหนึ่ง ถ้าเก็บรักษาไว้มากเกินไปจะ
ก่อให้เกิดต้นทุนการเก็บรักษา แต่ถ้ามีสินค้าคงคลังในจานวนน้อยเกินไป จะต้องสั่งสินค้ามาก
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ครั้งขึน้ ทาให้เป็นการเพิ่มต้นทุนการสั่งซื้อ ซึ่งในการบริหารการผลิตจะต้องบริหารต้นทุนทั้งสอง
นี้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ รวมทั้งจานวนสินค้าคงคลังที่เหมาะสมโดยใช้การคานวณหาจุดคุ้มทุน
การบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินงานขององค์การส่วนใหญ่ เพราะ
ด้วยเหตุหลายประการคือ เงินทุนส่วนหนึ่งจะจมอยู่ในรูปของสินค้าคงคลัง และประกอบกับต้อง
มี สิ น ค้ า คงคลั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ การด าเนิ น งานประจ าวั น อย่ า งเพี ย งพอกั บ ความ
ต้องการที่ได้คาดคะเนไว้เป็นอย่างดี
2.4.2.1 ความสาคัญของสินค้าคงคลัง
จากการศึกษาความหมายและความจาเป็นของสินค้าคงคลังแล้วพอสรุปความสาคัญและ
ความจาเป็นของคลังสินค้าได้ดังนี้
1. ทาให้โรงงานสามารถผลิตสินค้า หรือเดินเครื่องจักรได้ตลอดสม่าเสมอ อย่างเต็ม
กาลังการผลิต และทาให้ต้นทุนการผลิตต่าลง
2. ช่วยทาให้การผลิตไม่หยุดชะงัก ถึงแม้เครื่องจักรจะชารุดเสียหายเพราะยังมีสินค้าใน
คลังสินค้า เช่น เครื่องอัดปูนเม็ดในโรงงานปูนซีเมนต์ชารุด โรงงานก็ยังมีปูนเม็ดในโกดังที่จะนา
ออกมาบดเข้าเครื่องบดเพื่อเป็นซีเมนต์ผงจาหน่ายได้
3. ช่วยให้โรงงานสามารถเก็บสินค้าไว้ได้ ในช่วงราคาสินค้าตกต่า
4. ช่วยทาให้โรงงานมีสินค้าจาหน่ายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ความไม่
แน่นอนของการขนส่งสินค้า เกิดปัญหาทางธรรมชาติ
5. ช่วยทาให้การผลิตและการจ้างแรงงานเป็นไปโดยสม่าเสมอ ไม่ทาให้เกิดการทางาน
หรือเครื่องเดินเปล่า ในการผลิตสินค้าบางอย่างจะต้องคาดคะเนถึงราคาวัตถุดิบในอนาคตด้วย
และจาเป็นจะต้องจัดหามาเก็บไว้ล่วงหน้าด้วยก่อนราคาจะขึ้น
2.4.2.2 ประเภทของสินค้าคงคลัง (Type of inventory)
สินค้าคงคลัง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. สินค้าคงคลังประเภทเบ็ดเตล็ด (Odds and ends) สินค้าคงคลังประเภทเบ็ดเตล็ด
หมายถึ ง วัตถุ ดิบประเภทช่ว ยเหลื อ ให้การผลิต ดาเนินไปได้ เช่น อุปกรณ์ส านักงาน น้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง เป็ น ต้ น ชิ้ น ส่ ว นสิ น ค้ า คงคลั ง ประเภทเบ็ ด เตล็ ด นี้ จะไม่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสิ น ค้ า
สาเร็จรูป
2. สินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบและอะไหล่ (Raw material or spare parts) สินค้าคง
คลังประเภทนี้ ได้แก่ ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าสาเร็จรูป เช่น น๊อต หัว
เทียนที่จะใส่รถยนต์ เหล็กจะนามาผลิตเป็นตัวถังรถยนต์ หินปูนที่จะนาผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น
3. สินค้าคงคลังประเภทกึ่งสาเร็จรูป สินค้ากึ่งสาเร็จรูป (Work in process inventory)
หมายถึง วัสดุที่ผ่านจากวัตถุดิบมาแล้ว แต่ยังไม่เป็นสินค้าสาเร็จรูป เช่น เครื่องเคลือบดินเผาที่
ผ่านการเผามาครั้งหนึ่งแล้วยังต้องนามาเขียนสีก่อน จะต้องเก็บในกระบวนการผลิต แล้วจึง
นาไปเผาเคลือบเป็นสินค้าสาเร็จรูป ปูนอัดเม็ด เป็นต้น
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4. สินค้าคงคลังประเภทสาเร็จรูป สินค้าสาเร็จรูป (Readymade or finished products)
หมายถึง สินค้าที่สมบูรณ์เรียบร้อย แล้วนาไปเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอจาหน่ายกลายเป็นสินค้า
ประเภทสาเร็จรูป เป็นต้น
2.4.2.3 วิธีการควบคุมจานวนสินค้าคงคลัง
การควบคุมจานวนสินค้าคงคลัง หรือพัสดุคงคลังในคลังสินค้า (Warehouse) ของ
โรงงานอุตสาหกรรม (Manufactory) จะมีผลต่อต้นทุนการเก็บรักษา (Inventory Carrying
Costs) ต้นทุนการสั่งซื้อ (Order costs) ต้นทุนสินค้าเสียหาย (Defect costs) และจะมีผลต่อ
ต้นทุนสินค้าขาดแคลน เพราะถ้าสั่งเข้ามาในจานวนไม่เพียงพอจะเกิดสินค้าขาด ถ้าสั่งเข้ามา
มากจะทาให้เกิดการสูญเสียในรูปของดอกเบี้ย (Interest) เงินจม (Sleeping Capital) ในรูปของ
สินค้า (Stock) ตลอดทั้งยังเป็นเหตุให้ใช้เงินจานวนมากเพื่อลงทุนสร้างคลังสินค้า (Warehouse)
เก็บสินค้า นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาอีกมาก เช่น ค่าดูแลรักษาสินค้า ค่าเช่าที่เก็บ
สินค้า เป็นต้น ฉะนั้นการควบคุมสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ว่าควรจะมีเท่าใดจึงจะพอเพียงไม่มาก
ไม่น้ อ ยเกิ นไปในแต่ ล ะประเภท จึงต้ อ งมีก ารศึ กษาวิ ธี การควบคุ ม สิ นค้ าคงคลั งซึ่ งมี วิธี การ
ด้วยกัน เช่น วิธีการจัดกลุ่มสินค้า (ABC classification system)
2.4.2.4 การสั่งสินค้าคงคลัง
ในการสั่งสินค้าคงคลังเข้ามาในโรงงาน เพื่อทาการผลิตหรือสั่งสินค้าเพื่อเข้ามาจาหน่าย
นั้น ผู้บริหารโรงงาน หรือผู้สั่งจะต้องตั้งคาถามให้ตัวเองว่าจะสั่งจานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสม
ต้นทุนการสั่งอยู่ในระดับต่าสุด เพราะถ้าสั่งมากจะทาให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น สถานที
เก็บ ดอกเบี้ย ค่าดูแลรักษา เงินจม (Sleeping capital) ในรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ฉะนั้นการสั่ง
สินค้าคงคลังเข้ามานั้น จึงต้องวิเคราะห์ต้นทุนให้ต่า วิธีการสั่งสินค้าคงคลังให้ต้นทุนต่า และถ้า
ผลิตจะต้องผลิตให้มีความเหมาะสม ดังนี้
1. การหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม (Economic Order Quantity-EOQ) EOQ เป็น
แบบจาลองที่นามาใช้เพื่อหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม คือ ต้นทุนการสั่งซื้อ ต้นทุนการจัดเก็บ
รักษา ต้นทุนสิ นค้าขาดมือ ให้อยู่ในระดับต่า โดยมากจะคิดเป็นต่อหนึ่งปีการนาแบบจาลอง
EOQ ผู้ใช้ควรจะทราบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1. คิดจากสินค้า 1 รายการ
2. มีข้อมูลการใช้ต่อปี
3. อัตราการใช้คงที่ตลอดปี
4. ช่วงเวลาก่อนสินค้ามาถึง (Lead time) คงที่ทุกครั้งที่สั่ง
5. ไม่คิดหรือไม่รับส่วนลดปริมาณสินค้า
จุดในการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม (The economic reorder point) จุดในการสั่งซื้อสินค้า
ใหม่เมื่อสินค้าคงคลังเหลืออยู่ในระดับหนึ่ง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าเข้ามาในคลังสินค้า
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หรือสต๊อก เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการใช้ ในการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่ผู้บริหารก็
จะมีคาถามว่า จะสั่งซื้อสินค้าคงเหลือเท่าไหร่ จึงจะถึงจุดในการสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point-ROP) และเมื่อสั่งซื้อสินค้าใหม่จะได้รับเมื่อไหร่ ซึ่งจุดระหว่างจากจุดสั่งสินค้ากับ จุดที่ได้รับ
สินค้า เรียกว่า เวลา ก่อนสินค้ามาถึง (Lead time--LT)
2. การหาปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ หมาะสมในกรณี ล ดราคา (Quantity
Discounts) ในการสั่งซื้อสินค้าจานวนมาก ๆ มักจะได้ส่วนลดราคาสินค้าจากบริษัทผู้ขาย
ดังนั้นการคานวณหาปริมาณสินค้าที่จะสั่งมาแต่ละครั้งจึงต้องคานึงถึง การลดราคาสินค้าด้วย
โดยปกติจะเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม (TC) ที่ระดับการสั่งต่าง ๆ ที่มีการลดราคา พร้อมกับ
ค่าปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม (EOQ) ถ้าอย่างไรเสียค่าใช้จ่ายรวมต่าสุด (TC) ก็จะเลือก
เอาอย่างนั้น ดังนั้นต้นทุนรวมในการสั่งจะมีต้นทุนการสั่งซื้อเข้ามาด้วย
3. การหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม (appropriate production quantity) การ
ผลิตสินค้าที่ผลิตได้และและใช้หรือจาหน่ายสินค้าไปในจานวนเท่าที่ผลิตได้ (ผลิตได้ = ใช้สินค้า
ไป) ลักษณะเช่นนี้ ก็จะไม่มีสินค้าในสต๊อกหรือไม่มีสินค้าคงคลังอยู่ในโรงงาน แต่ในทางปฏิบัติ
จะไม่เกิดลักษณะเช่นนั้นได้ โดยมากจะผลิตสินค้าได้มากกว่าที่ใช้หรือจาหน่ายไป (ผลิตได้ >
จาหน่ายไป) จึงทาให้เกิดสินค้าคงคลังขึ้นได้ เช่น โรงงานแห่งหนึ่งสามารถผลิตปูนซีเมนต์ได้
50 ตัน/วัน และจาหน่ายหรือใช้ไปวันละ 40 ตัน จะเหลือปูนซีเมนต์เท่ากับ 50 - 40 = 10 ตันต่อ
วัน และในทางปฏิ บั ติโ รงงานก็ จะต้ อ งผลิ ต สิ นค้ าทุ ก วัน ก็จ ะมีสิ น ค้ า คงคลั ง เพิ่ม ขึ้ นเรื่ อ ย ๆ
โรงงานก็จะหาคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกัน ถ้าเป็นโรงานขนาดเล็กก็อาจจะใช้วิธีการหยุด
ผลิตเมื่อสินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง และจะทาการผลิตใหม่เมื่อสินค้าลดลงในกรณีที่โรงงานผลิต
สินค้าเอง ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจักรแต่ละครั้ง ซึ่งก็
จะมีลักษณะคล้ายกันกับค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (OC) เมื่อมีการผลิตจานวนมากจานวนครั้งที่
ผลิ ต จะน้อ ยลง ทางตรงข้ามถ้าผลิ ต นาวนน้อ ย จานวนครั้งที่ผ ลิ ต จะมากขึ้น การคานวณหา
ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมจะทาให้การผลิตแต่ละครั้งไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป
2.5 การบริหารผู้ส่งมอบ (Supplier Management)
ความสาคัญของการบริหารผู้ส่งมอบที่มีต่อโซ่อุปทาน จากทฤษฎีการบริหารการจัดการ
โซ่อุปทาน จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบและกระบวนการในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ รวมถึงการจัดการความสมดุลระหว่าง
ต้นทุนและราคาในโซ่อุปทาน ปัจจัยด้านหนึ่งที่สาคัญมากคือ ปัจจัยด้านผู้ส่งมอบซึ่งเป็นตัวแปร
หลักที่ส่งผลทางด้านต้นทุนและความสามารถในการตอบสนองลูกค้า เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
ทฤษฎีต่างๆ ในเรื่องการบริห ารจัดการโซ่อุปทานชี้ใ ห้เ ห็นถึ งความสาคั ญของการจัดการ
ความสัมพันธ์ การบริหารการร่วมมือในเครือข่าย การจัดการความน่าเชื่อถือ และ การรวมพลัง
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ทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ส่งมอบ การบริหารผู้ส่งมอบเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการจัดการโซ่
อุปทาน ผู้ส่งมอบแต่ละรายมีความสาคัญไม่เท่าเทียมกันเพราะความถี่ ของความต้องการ,
ปริมาณความต้องการ มูลค่าของวัสดุ และสภาพการณ์ทางการตลาดของวัสดุนั้นมีความ
แตกต่างกัน การบริหารงานผู้ส่งมอบแต่ละรายจึงควรที่จะต้องแตกต่างกันไป เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการส่งมอบสินค้า และบริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
(ธนัญญา วสุศรี , 2550) ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการผู้ส่งมอบในโซ่อุปทานได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพคื อ การบริ หารความสั มพั นธ์ กับผู้ ส่ งมอบ (Supplier Relationship
Management) การจัดการความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานถือเป็นหัวใจของความสาเร็จที่สาคัญที่สุด
หากไม่สามารถพัฒนาตรงจุดนี้ได้ก็ยากที่จะไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ และนาไปสู่การล้มเหลวของ
โซ่อุปทาน Coyle, et al. (2003) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญของความสาเร็จในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน และนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการจัดการ
โซ่อุปทานคือการบริหารทุกองค์กรตลอดทั้งโซ่อุปทานเปรียบดั่งว่าเป็นเพียงองค์กรเดียว การ
ให้ประสานงานและความร่วมมือระหว่างพันธมิตรได้ถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ในการ
สร้างความสัมพันธ์กันภายในโซ่อุปทานนั้นนอกจากจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วนั้น
การวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกมี
ความพยายามที่ จะสร้า งความสั ม พัน ธ์ ที่ เ หนี ยวแน่ น กับ ผู้ ส่ งมอบ
เนื่ อ งจากการบริห าร
ความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของลูกค้า และยังทาให้สามารถลด
ต้นทุนรวม ตลอดทั้งโซ่อุปทานที่เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทางธุรกิจ ด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ส่งมอบ หรือเรียกว่า “Supplier Relationship Management: SRM”
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาหลายองค์กรมีความพยายามที่จะสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ผู้ส่งมอบ โดยแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในปี
1980 เมื่อบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ส่งมอบ ซึ่ง
จากการดาเนินการพบว่าความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดกับผู้ส่งมอบนี้เป็นองค์ ประกอบที่สาคัญที่จะ
นาไปสู่คุณภาพของวัตถุดิบ การส่งมอบที่รวดเร็ว และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากนั้นมีหลาย
บริษัทที่นากลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบไปใช้ เช่น บริษัท Xerok, Honeywell,
Polaroid, Motorola, IBM เป็นต้น (Leenders, et al., 2006) ธนิต โสรัตน์ (2550) ได้อ้างถึงคา
จากัดความของความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (Supplier Relationship) ของ Burnes (1998) ไว้
ว่า “ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ คือ การที่ลูกค้าและผู้ส่งมอบมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดและในระยะยาวร่วมกันแบบพันธมิตร(Partnership) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางการค้าอย่างดีที่สุด ” และ Tennyson, et al. (2000) ว่า “ความสัมพันธ์กับผู้ส่ง
มอบเป็นความร่วมมือระหว่างสองบริษัทหรือมากกว่าซึ่งเห็นชอบที่จะทางานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การ
ดาเนินงานที่ยั่งยืนการทาธุ รกิ จลั กษณะนี้ต้อ งมีการแลกเปลี่ ยนความเสี่ ยงและผลประโยชน์
ร่วมกัน รวมทั้งควรมีการประเมินและทบทวนการทางานร่วมกันอย่างสม่าเสมอเพื่อสร้างความ
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ยั่งยืนในการดาเนินงาน” ซึ่งความร่วมมือภายในองค์กรนั้น หมายถึง การเชื่อมโยงของการไหล
ของวัสดุข้อมูลและข้อมูลทางการเงินระหว่างฝ่ายส่วนความร่วมมือภายนอกองค์กรหมายถึงการ
รวมกันของคู่พันธมิตรภายนอก เช่น ผู้จัดการวัตถุดิบลูกค้า และส่วนของโลจิสติกส์ (ดวงพรรณ
กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์, 2549) ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ (2549) ได้อ้างถึงคา
กล่าวของ Julie England ประธานกลุ่มบริษัท Texas Instruments Semiconductor กล่าวถึง
พันธมิตรทางธุรกิจว่า เป็นความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งของธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจ
เปิดเผย และการแบ่งสันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งความเสี่ยง ความสัมพันธ์แบบนี้จะ
ทาให้ เ กิ ด ความสามารถทางการแข่ งขั นเชิง ยุทธศาสาตร์ มากกว่ าที่ ฝ่ า ยหนึ่งฝ่ ายใดทาด้ว ย
ตนเอง จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบเป็นสิ่งที่มีความสาคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก
เนื่องจากผู้ส่งมอบมีผลโดยตรงกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการสร้างผลกาไรของ
บริษัทผู้ซื้อ และผู้ส่งมอบยังมีอิทธิพลต่อต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปริมาณสินค้าคง
คลัง ตารางการผลิต และกาหนดการในการส่งมอบสินค้า องค์กรโดยส่วนใหญ่มักจะมีการติดต่อ
ซื้อ ขายสิ นค้ า และบริ ก ารกั บผู้ ส่ ง มอบจานวนมากหลากหลาย ซึ่ งแนวทางในการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบแต่ละรายย่อมแตกต่างกันโดยในการบริหารการจัดซื้อจัดหาอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับผู้ส่งมอบ (Gelderman, 2000)
ธนัญญา วสุศรี (2550) อ้างถึง Harrison และ Hoek (2001) ได้สรุปรูปแบบความสัมพันธ์ในโซ่
อุปทานจากแนวคิดของ Cooper และ Garn (1993) ว่ามีตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่ห่างๆ (arm's
length) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกิดขึ้นผ่านตลาดโดยราคาเป็นรากฐานสาคัญในการ
ตัดสินใจสั่งซื้อ จนกระทั่งความสัมพันธ์ในลักษณะการบูรณาการในแนวดิ่ ง (full vertical
integration) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น เนื่องจากทั้ง
สององค์กรมีเจ้าของเดียวกัน หรือเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน จากรูปที่ 1 และ 2 แสดงน้าหนัก
ของความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ที่ห่างๆ (arm's length) มีน้าหนักที่น้อยที่สุด
เรื่อยไปจนถึงลักษณะการบูรณาการในแนวดิ่ง (full vertical integration) โดยน้าหนักของ
ความสัมพันธ์แต่ละชนิดจะมีปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาที่แตกต่างกัน หากน้าหนักของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายมีมากก็จะยิ่งมีแรงในการผลักดันเพื่ อพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
องค์กรหนึ่ง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป การบริหาร
จัดการกับผู้ส่งมอบควรจะมีการดาเนินการที่แตกต่างกันไปตามความลาดับสาคัญ ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรสามารถบริหารกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี ดังนั้นจึงมีการนาเครื่องมือ
และวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแบ่งประเภทของผู้ส่งมอบ ซึ่งในอดีตนาวิธีการวิเคราะห์แบบ ABC
มาใช้ในการแบ่งระดับความสาคัญของกลุ่มสินค้าที่มีการจัดซื้อโดยแบ่งตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อ
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ภาพที่ 2.1 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน (Cooper และ Garner, 1993)

ภาพที่ 2.2 แสดงประเภทความสัมพันธ์ (Harrison และ Hoek ,2001)
โดยประเภทความความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบแต่ละประเภทจะมีลักษณะและระยะเวลาใน
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ดังสรุปได้ตามตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงคุณลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์แต่ละระดับ
ประเภทของ
ความสัมพันธ์

กิจกรรม

ขอบเขตเวลา
ในการปฏิบัติ

ขอบเขตของกิจกรรม

Cooperation

ผู้ส่งมอบวัตถุดิบจานวนน้อยสัญญาซื้อ
ขายระยะยาว

ระยะสั้น

หน่วยงานหน่วยเดียว

Coordination

มีการเชื่อมโยงสารสนเทศมีการ
แลกเปลี่ยนทางข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิคส์

ระยะยาว

หน่วยงานหลายหน่วยงาน

Collaboration

มีการรวมโซ่อุปทานมีการวางแผน
ร่วมกันมีการแบ่งปันเทคโนโลยี

ระยะยาวและไม่
มีกาหนด

ธุรกิจสามารถมองเห็นกัน
และกันเหมือนเป็นของ
ตนเอง

จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าการให้ความร่วมมือในระดับ Cooperation จะเน้นการจัดซื้อ
กับผู้ส่งมอบจานวนน้อยราย โดยจะมีการทาสัญญาซื้อขายในระยะยาว ซึ่งความสัมพันธ์ระดับนี้
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จะเป็นการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานจัดซื้อของผู้ซื้อกับผู้ส่งมอบ ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นในการ
พัฒนาความสัมพันธ์แบบ Cooperation ให้สาเร็จผล แต่ความสัมพันธ์แบบ Coordination เป็น
ความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้ระยะเวลายาวในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ประสบผลสาเร็จเนื่องจาก
จะต้องมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์ระหว่าง
บริษัทในหลายๆ หน่วยงาน และสาหรับความสัมพันธ์แบบ Collaboration เป็นความสัมพันธ์ที่
จะต้องใช้ระยะเวลายาวในการพัฒนาให้ประสบผลสาเร็จและต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ไม่มี
กาหนด เนื่องจากต้องมีการวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน การแบ่งปันเทคโนโลยี ทาให้บริษัทผู้
ส่งมอบและผู้ซื้อสามารถมองเห็นซึ่งกันและกันเหมือนกับเป็นบริษัทของตนเอง
2.5.1 การพัฒนาผู้ส่งมอบ
การที่จะทาการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น กลยุทธ์หนึ่งในการ
สร้างความได้เปรียบก็คือการสร้างและการพัฒนาผู้ส่งมอบ ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาผู้ส่งมอบมี
หลายรูปแบบ โดย รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2550) ได้กล่าวอ้างถึง การแบ่งประเภทของผู้ส่ง
มอบ โดยสมาคมการบริหารการจัดซื้อแห่งชาติ (Nation Association of Purchasing
Management : NAPM) ซึ่งแบ่งผู้ส่งมอบออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ตามความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ส่งมอบกับธุรกิจ ได้ดังนี้
2.5.1.1 ผู้ส่งมอบที่ผ่านการคัดเลือก (Approved Suppliers)
เป็นผู้ส่งมอบที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกของธุรกิจในเบื้องต้น และได้รับการยอมรับให้
อยู่ในรายชื่อของผู้ส่งมอบของวัตถุดิบนั้นๆ ของธุรกิจ หรือเรียกว่า บัญชีรายชื่อผู้ส่งมอบที่ผ่าน
การคัดเลือก (Approve Vendor List /AVL) ซึ่งผู้ส่งมอบที่จะอยู่ในรายชื่อของธุรกิจได้นั้น จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
- วัตถุดิบหรือสินค้าของผู้ส่งมอบมีลักษณะตรงตามข้อกาหนดและคุณสมบัติที่กาหนดไว้
- ราคาที่ผู้ส่งมอบนาเสนอเป็นราคาที่ยอมรับได้ในตลาด
- ผู้ส่งมอบมีความสามารถที่จะส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาและปริมาณที่
ต้องการ
2.5.1.2 ผู้ส่งมอบในลาดับต้น (Preferred Suppliers)
เป็นผู้ส่งมอบที่ดาเนินธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว โดยมีการจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับ
บริษัทอย่างสม่าเสมอและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทได้อย่างดี เช่น มีการส่ง
มอบวัตถุดิบหรือสินค้าที่ตรงเวลาและปริมาณที่ต้องการ คุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าตรง
ตามที่ตกลง ราคาของวัตถุดิบหรือสินค้ามีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะพิเศษ
บางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นจากผู้ส่งมอบที่ผ่านการคัดเลือก (Approved Suppliers) ดังนี้
- เมื่อบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้า เช่น ปริมาณ
การสั่งซื้อ ระยะเวลาในการส่งมอบ คุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสินค้า เป็นต้น ผู้ส่งมอบก็
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สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างดี
- ต้องเป็นผู้ส่งมอบที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนาเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่จะทาให้ตลาดและลูกค้ามีความพึงพอใจยิ่งขึ้น
- หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบ ผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้
จะมีการแจ้งเตือนบริษัทที่เป็นลูกค้าของตนล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่ว่า บริษัทนั้นๆ
จะได้มีการวางแผนปรับปรุงการผลิต รวมถึงแผนการรองรับด้านอื่นๆ
- ผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้จะมีห้องทดลอง เพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบหรือสินค้าก่อนที่จะทาการส่งมอบให้กับลูกค้าของตน อีกทั้งยังต้องสามารถออกเอกสาร
การรับรองคุณภาพสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
- ผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้จะต้องเป็นผู้ส่งมอบที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับบริษัทที่เป็นลูกค้าของตน
2.5.1.3 ผู้ส่งมอบที่ได้รับการยอมรับ (Certified Suppliers)
เป็นผู้ส่งมอบที่มีระบบคุณภาพที่สามารถทดแทนระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัท
ได้ ทาให้สินค้าหรือวัตถุดิบทีส่งมาจากผู้ส่งมอบไม่จาเป็นต้องมีการตรวจสอบสินค้าหรือวัตถุดิบ
ที่รับเข้ามา (Incoming Quality Control Inspection) ซึ่งลักษณะเช่นนี้แสดงถึงความไว้วางใจใน
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้ โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการ
ตรวจสอบระบบต่างๆ ของผู้ส่งมอบประเภทที่ได้รับการยอมรับ อาทิเช่น ระบบการตรวจรับ
วัตถุดิบของผู้ส่งมอบ ระบบการผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบของผู้ส่งมอบ ระบบการตรวจสอบก่อนมี
การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งระบบการตรวจสอบก่อนที่จะทาการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าของผู้ส่งมอบแต่ละรายนั้นมักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการตรวจเช็คคุณภาพของ
วัตถุดิบของลูกค้าเมื่อผู้ส่งมอบได้ส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าชนิดนั้นๆ สรุปแล้วผู้ส่งมอบที่ได้รับ
การยอมรับนี้เป็นผู้ส่งมอบที่ได้รับความไว้วางใจสูงมากในแง่คุณภาพ ไม่เกิดการส่งคืนสินค้า
หรือวัตถุดิบ นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ส่งมอบที่มีข้อตกลงในอันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัท
2.5.1.4 ผู้ส่งมอบที่อยู่ในฐานะหุ้นส่วน (Partnership Suppliers)
เป็นผู้ส่งมอบที่มีปริมาณการซื้อขายวัตถุดิบหรือสินค้ากับบริษัทมากที่สุดและมีการ
ดาเนินงานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการซื้อขายสินค้าหรือวัตถุดิบ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึงการทางานในด้านอื่นๆ ร่วมกัน เช่น การวางแผนการส่งมอบ การร่วมกันพัฒนาสินค้า
ใหม่ เป็นต้น นอกเหนือจากคุณลักษณะพิเศษที่กล่าวมาแล้ว ยังรวมถึงการเป็นผู้ส่งมอบที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดจน
การมีข้อตกลงร่วมกันในด้านของการส่งมอบสินค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขหรือการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ส่งมอบที่มีการดาเนินการวิจัยและพัฒนาสินค้าร่วมกับ
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บริษัท จะมีการลงทุนในสินค้านั้น ๆ ร่วมกันด้วย ทาให้เกิดการร่วมทุนกันที่จะพัฒนาสินค้าใน
อนาคตจากผลกาไรที่เกิดขึ้น
2.6 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขาย (Supplier Relation Management)
ทาการประเมินผู้ขายที่ส่งมอบล่าช้า เพื่อปรับปรุงมีประสิทธิภาพในการจัดส่งทันเวลา
มากขึ้นการที่จะทาการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น กลยุทธ์หนึ่งในการ
สร้างความได้เปรียบก็คือการสร้างและการพัฒนาผู้ส่งมอบ ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาผู้ส่งมอบมี
หลายรูปแบบ โดย รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2550) ได้กล่าวอ้างถึง การแบ่งประเภทของผู้ส่ง
มอบ โดยสมาคมการบริหารการจัดซื้อแห่งชาติ (Nation Association of Purchasing
Management: NAPM) ซึ่งแบ่งผู้ส่งมอบออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ส่งมอบกับธุรกิจ ได้ดังนี้
1. ผู้ส่งมอบที่ผ่านการคัดเลือก (Approved Suppliers)
เป็นผู้ส่งมอบที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกของธุรกิจในเบื้องต้น และได้รับการยอมรับ
ให้อยู่ในรายชื่อของผู้ส่งมอบของวัตถุดิบนั้นๆ ของธุรกิจ หรือเรียกว่า บัญชีรายชื่อผู้ส่งมอบที่
ผ่านการคัดเลือก (Approve Vendor List /AVL) ซึ่งผู้ส่งมอบที่จะอยู่ในรายชื่อของธุรกิจได้นั้น
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
- สินค้าของผู้ส่งมอบมีลักษณะตรงตามข้อกาหนดและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ของบริษัท
- ราคาที่ผู้ส่งมอบนาเสนอเป็นราคาที่ยอมรับได้ในตลาด
- ผู้ส่งมอบมีความสามารถที่จะส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาและปริมาณที่
ต้องการ
2. ผู้ส่งมอบในลาดับต้น (Preferred Suppliers)
เป็นผู้ส่งมอบที่ดาเนินธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว โดยมีการจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับ
บริษัทอย่างสม่าเสมอและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทได้อย่างดี เช่น มีการส่ง
มอบวัตถุดิบหรือสินค้าที่ตรงเวลาและปริมาณที่ต้องการ คุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าตรง
ตามที่ตกลง ราคาของวัตถุดิบหรือสินค้ามีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะพิเศษ
บางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นจากผู้ส่งมอบที่ผ่านการคัดเลือก (Approved Suppliers) ดังนี้
- เมื่อบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้า เช่น ปริมาณ
การสั่งซื้อ ระยะเวลาในการส่งมอบคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสินค้าเป็นต้น ผู้ส่งมอบก็สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างดี
- ต้องเป็นผู้ส่งมอบที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนาเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่จะทาให้ตลาดและลูกค้ามีความพึงพอใจยิ่งขึ้น
- หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบ ผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้
จะมีการแจ้งเตือนบริษัทที่เป็นลูกค้าของตนล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่ว่า บริษัทนั้นๆ
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จะได้มีการวางแผนปรับปรุงการผลิต รวมถึงแผนการรองรับด้านอื่นๆ
- ผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้จะมีห้องทดลอง เพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบหรือสินค้าก่อนที่จะทาการส่งมอบให้กับลูกค้าของตน อีกทั้งยังต้องสามารถออกเอกสาร
การรับรองคุณภาพสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
- ผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้จะต้องเป็นผู้ส่งมอบที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์
ในระยะยาวกับบริษัทที่เป็นลูกค้าของตน
3. ผู้ส่งมอบที่ได้รับการยอมรับ (Certified Suppliers)
เป็นผู้ส่งมอบที่มีระบบคุณภาพที่สามารถทดแทนระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัท
ได้ ทาให้สินค้าหรือวัตถุดิบทีส่งมาจากผู้ส่งมอบไม่จาเป็นต้องมีการตรวจสอบสินค้าหรือวัตถุดิบ
ที่รับเข้ามา (Incoming Quality Control Inspection) ซึ่งลักษณะเช่นนี้แสดงถึงความไว้วางใจใน
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้ โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการ
ตรวจสอบระบบต่างๆ ของผู้ส่งมอบประเภทที่ได้รับการยอมรับ อาทิเช่น ระบบการตรวจรับ
วัตถุดิบของผู้ส่งมอบ ระบบการผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบของผู้ส่งมอบ ระบบการตรวจสอบก่อนมี
การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งระบบการตรวจสอบก่อนที่จะทาการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าของผู้ส่งมอบแต่ละรายนั้นมักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการตรวจเช็คคุณภาพของ
วัตถุดิบของลูกค้าเมื่อผู้ส่งมอบได้ส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าชนิดนั้นๆ สรุปแล้วผู้ส่งมอบที่ได้รับ
การยอมรับนี้เป็นผู้ส่งมอบที่ได้รับความไว้วางใจสูงมากในแง่คุณภาพ ไม่เกิดการส่งคืนสินค้า
หรือวัตถุดิบ นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ส่งมอบที่มีข้อตกลงในอันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัท
4. ผู้ส่งมอบที่อยู่ในฐานะหุ้นส่วน (Partnership Suppliers)
เป็นผู้ส่งมอบที่มีปริมาณการซื้อขายวัตถุดิบหรือสินค้ากับบริษัทมากที่สุดและมีการ
ดาเนินงานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการซื้อขายสินค้าหรือวัตถุดิบ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึงการทางานในด้านอื่นๆ ร่วมกัน เช่น การวางแผนการส่งมอบ การร่วมกันพัฒนาสินค้า
ใหม่ เป็นต้น นอกเหนือจากคุณลักษณะพิเศษที่กล่าวมาแล้ว ยังรวมถึงการเป็นผู้ส่งมอบที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดจน
การมีข้อตกลงร่วมกันในด้านของการส่งมอบสินค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขหรือการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ส่งมอบที่มีการดาเนินการวิจัยและพัฒนาสินค้าร่วมกับ
บริษัท จะมีการลงทุนในสินค้านั้นๆ ร่วมกันด้วย ทาให้เกิดการร่วมทุนกันที่จะพัฒนาสินค้าใน
อนาคตจากผลกาไรที่เกิดขึ้น
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรทวี พูลสวัสดิ์, (2545), ได้ศึกษาการปรับลดระยะเวลาในการออกใบสั่งซื้อพัสดุ โดย
การตัดลดปริมาณงานที่ไม่จาเป็นออกไป และเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อพัสดุ
ก่อนหน้าในช่วงเวลา 60 วัน เพื่อที่จะออกใบสั่งซื้อกับผู้ขายที่เคยทาการซื้อแล้วภายใน 60 วัน
โดยไม่ต้องเสียเวลาคัดเลือกผู้ขายใหม่ ทาให้สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยในการออกใบสั่งซื้อลง
ได้
กชนันท์ นพพิมาน, (2548), ได้ศึกษาผลจากการจัดซื้อพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยใช้วิธีจัดทาสัญญาระยะยาวแล้วเปรียบเทียบกับการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาปกติ จากผล
การศึกษาพบว่าการจัดซื้อโดยวิธีจัดทาสัญญาระยะยาวนั้นจะสามารถลดขั้นตอนการดาเนินการ
จัดซื้อพัสดุลง จึงทาให้ระยะเวลาดาเนินการ และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุลดลง
สุพจน์ เหล่างาม, (2548), ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงรอบระยะเวลาการทางานให้
สั้นลงด้วยการปรับปรุงโครงสร้างการทางาน (Reengineering) ของกระบวนการเติมเต็มคา
สั่งซื้อ และใช้เทคนิคการสร้างแบบจาลองกระบวนการธุรกิจ (Business process simulation)
มาเป็นเครื่องมือในการหาแนวทางปรับปรุงและใช้ดัชนีชี้วัดด้านรอบระยะเวลารวมในการทางาน
ตามหลักการของ SCOR Model
เบญจาภา สุวรรณประทีป, (2549), การศึกษาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าคง
คลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีศึกษา : บริษัท C จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า พบปัญหาด้าน
การจัดการสินค้าคงคลัง เนื่องจากมีวิธีการดาเนินการในการสั่งซื้อที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังขาด
การพยากรณ์ปริมาณที่จะขายในแต่ละปี ทาให้เกิดต้นทุนและปริมาณสินค้าที่ไม่เหมาะสมต่อ
ความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้า ถ้ามีการจัดการสินค้าคงคลั งที่ดีและเหมาะสมจะสามารถช่วย
ลดต้นทุนให้กับบริษัทได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาสาเหตุของปัญหาของสินค้าคง
คลังที่อยู่ในปริมาณไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบยอดขาย และต้นทุนขององค์กร ในการศึกษา
นั้นได้นาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลัง ได้แก่ ระบบการจัดการสินค้าคง
คลังแบบเอบีซี การพยากรณ์ด้วยวิธีการ Moving Average การคานวณหาปริมาณการสั่งซื้อ
แบบประหยัด และการคานวณจุดสั่งซื้อใหม่ ผลลัพท์ที่ได้คือการพยากรณ์ความต้องการของ
สินค้า การจัดกลุ่มความสาคัญของสินค้า และการใช้เครื่องมือในการหาปริมาณการสั่งซื้ อแบบ
ประหยัดนั้นสามารถทาให้บริษัทลดต้นทุนในการสั่งซื้อได้
พณพงษ์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์, (2549), ได้ทาการศึกษางานวิจัยหัวข้อเรื่อง “การศึกษา
ปัญหาและการกาหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดของซัพ
พลายเออร์ บริษัท PAINT (ประเทศไทย) จากัด” จากการวิจัยนี้ ได้ศึกษาปัญหาและการกาหนด
กลยุทธ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดของซัพพลายเออร์ พบว่า
สาเหตุหลักคือ การที่ทางซัพพลายเออร์มีรถบรรทุกในการจัดส่งที่ไม่เพียงพอ การศึกษาครั้งนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะและผลกระทบของปั ญ หาการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ที่ มี ต่ อ
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กระบวนการดาเนินงานของโรงงาน 2) เพื่อกาหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าของ
ซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้ตามเวลาที่กาหนด จากการศึกษาพบแนวทางแก้ไขปัญหา 2 แนวทาง คือ
การใช้วิธีการ MILK RUN กับวิธีการ เพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสิ นค้าให้กับซัพพลายเออร์ โดย
ทาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับรายรับที่เพิ่มขึ้นของบริษัท การทาระบบ MILK RUN ทาให้บริษัท
ได้รับวัต ถุดิบที่ตรงเวลาแล้ว ทาให้สามารถประหยัดต้นทุนวัต ถุดิบ และทาให้บริษัทมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประหยัด 55,272 บาทต่อเดือน ส่วนวิธีการการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า
ให้กับทางซัพพลายเออร์ ทาให้บริษัทมีความสะดวกและได้รับวัตถุดิบในการผลิตที่ตรงเวลา วิธี
นี้ทาให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 28,600 บาทต่อเดือน โดยสรุปแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้ดีที่สุด ทาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในบริษัท PAINT (ประเทศไทย) จากัด ทางบริษัทจึง
ได้ตัดสินใจนาวิธีการ MILK RUN มาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าของซัพพลาย
เออร์
ลินดา ไชยนิรมิตกุล, (2549), ได้ทาการศึกษางานวิจัยหัวข้อเรื่อง การศึกษาปัญหาและ
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาเชิง กลยุทธ์ ใ นการจั ดซื้ อ ของมหาวิ ทยาลั ย หอการค้ าไทย โดยผู้ วิ จัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและผลกระทบของปัญหาที่มีต่อองค์กร จากสาเหตุของปัญหา
การจัดซื้อล่าช้ามีว่าสาเหตุจากอะไร และกาหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยได้
โดยทาการศึกษาระบบ e-Procurement ในส่วนของระบบ e-Auction ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ระบบ e-Procurement นั้นมาใช้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยการ
จาลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม AWESIM 3.0 ผลการวิจัยปรากฏว่าสามารถลดขั้นตอนการ
ทางานจาก 7 ขั้นตอนเหลื อ 6 ขั้นตอน และระยะเวลาในการดาเนินงาน 6 วัน ซึ่งสามารถ
ประหยัดต้นทุนในการดาเนินงาน 25,981.84 บาท / การประมูล 1 ครั้ง จากการศึกษาปัญหา
ข้างต้น สรุปได้ว่าปัญหาการจัดซื้อล่าช้าของมหาวิทยาลัยนั้น ถ้านาเอาระบบ e-Procurement
เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา จะทาให้สามารถช่วยลดขั้นตอนการดาเนินการที่ซับซ้อน เพิ่ม
ความถู ก ต้ อ งในการด าเนิ น งาน และช่ ว ยลดรอบเวลาในการจั ด ซื้ อ จั ด หาขององค์ ก ร เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ชาญวิทย์ ควรสถาวรนิจ, (2550), ได้ทาการศึกษางานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษา
ปัญหาและกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท S
เฟอร์นิเจอร์ จากัด” ต้องการการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่วนของการ
ต่อยอดการสร้างรายได้และกาไรให้กับธุ รกิจในปัจจุบัน วัต ถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้
มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจ่ายสินค้า (Warehouse Order Picking)
เพื่อให้ใช้เวลาในการจ่ายสินค้าให้น้อยที่สุด ใช้วิธีการปรับการจัดเรียงสินค้าใหม่ และลดขั้นตอน
การทางานที่ซ้าซ้อน ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ทาการเก็บข้อมูลเวลาเฉลี่ยในการทางานเพื่อมา
วิเ คราะห์ และท าการทดสอบสมมติ ฐานด้ ว ยการสร้า งแบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation
Model) รวมทั้งสิ้น 4 สถานการณ์เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่าคลังสินค้าของ
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ควรดาเนินการในการปรับปรุงทั้งในการจัดเรียงสินค้าใหม่ โดยใช้หลักการ ABC Classification,
Family Grouping และ Cube Based รวมทั้งต้องลดขั้นตอนในการตรวจสินค้า ซึ่งผลที่ได้จาก
การทดสอบสมมติฐาน มีผลทาให้เวลาเฉลี่ยในกระบวนการจ่ายสินค้าลดลง 59.36 เปอร์เซ็นต์
ทาให้คลังสินค้าสามารถจัดสินค้าและส่งสินค้าให้ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 127 คันต่อวัน และบริษัท
จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 171,600,000 บาทต่อเดือน
พรสิริ เชื้อจักร์, (2550), ได้ทาการศึกษางานวิจัยหัวข้อ เรื่อง การลดต้นทุนการจัดซื้อ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจประเภท TRADING กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เทรด
จากัด ผู้วิจัยนี้ต้องการสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจประเภท Trading ซึ่งไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริง
จากการผลิต ทาให้ยากต่อการกาหนดราคาสินค้า ดังนั้นจึ งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
จุดแข็งให้กับธุรกิจ เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน งานวิจัยนี้ได้ดึงประเด็นคลังสินค้าเข้ามา
ช่วยในการลดต้นทุนการจัดซื้อและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาการตลาด โดยทั้งนี้
ได้ทาการวิเคราะห์ถึงต้นทุนการจัดเก็บและต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณการจัดเก็บและรอบ
เวลาที่ เ หมาะสมในการเก็ บสิ นค้ าคงคลั ง เพื่ อ ทาการเปรีย บเทีย บระหว่ างการดาเนิ นธุ รกิ จ
แบบเดิมกับการนาคลังสินค้าเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน จากการศึกษาพบว่า
การนาเรื่องคลังสินค้าเข้ามาช่วยในการดาเนินธุรกิจ สามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อและ
ต้นทุนค่าเสียโอกาสได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการจัดซื้อได้อย่าง
เป็นระบบ มีอานาจในการต่อรองกับผู้ขาย มีความยืดหยุ่นในการกาหนดราคาได้มากขึ้น และยัง
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอีกด้วย
นุชจเรศ เหมวรรณกร, (2550), ได้ทาการศึกษางานวิจัยหัวข้อเรื่อง การศึกษาปัญหา
และกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้ออะไหล่ (Spare Parts) ของบริษัทผลิต
ไฟฟ้า A Electrics Supply จากัด เป็นการศึกษาปัญหาและกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดซื้ออะไหล่ (Spare Parts) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบ
รวมถึงสาเหตุที่แท้จริงของการจัดซื้ออะไหล่ (Spare Parts) ไม่ทันการใช้งาน เพื่อกาหนดกล
ยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อ จากการศึกษาพบว่า มี
แนวทางการแก้ไข 2 ระยะ คือระยะแรก ใช้ระบบการจัดการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย
(Vendor Managed Inventory: VMI) กับอะไหล่ประเภท Recommended Spare Parts
(Planned Outage) ซึ่งเป็นอะไหล่ที่สาคัญที่ต้องมีสาหรับใช้ในการซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าตาม
แผนการหยุดซ่อมประจาปี พบว่าการจัดซื้อแบบ VMI สามารถลดขั้นตอนการจัดซื้อลงจากเดิม
ได้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนในการค้นหา เลือกร้านค้า ขั้นตอนการสอบราคาและขั้นตอนการ
เปรียบเทียบราคา ระยะเวลาดาเนินการจัดซื้อลดลงจากเดิม 30-60 วัน เกิดค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
ได้จานวน 88,800 – 133,200 บาทต่อปี และสามารถลดความเสี่ยงจากการได้รับอะไหล่ไม่ทัน
การใช้งานได้ ระยะที่สอง แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อโดยการใช้ระบบ eCatalog กับอะไหล่ประเภท Spare Parts ซึ่งเป็นอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซม เปลี่ยนแทน ที่มี
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การจัดซื้อตามคาขอของผู้ต้องการใช้งาน พบว่าทาให้ขั้นตอนในการจัดซื้อลดลงจากเดิมถึง 7
ขั้นตอน และระยะเวลาดาเนินการจัดซื้อในขั้นตอนการอนุมัติใบขอซื้อจากหน่วยงานลดลงจาก
เดิมที่ใช้เวลา 3 วันเหลือเพียง 1 วัน ระยะเวลาโดยรวมในการดาเนินการจัดซื้อจะลดลง 27-43
วัน เกิดค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จานวน 22,680 – 36,120 บาท ต่อการจัดซื้อ 1 ครั้ง หรือ
1,088,640 – 1,733,760 บาทต่อปี
ศิริอร คงมนต์, (2550), ได้ศึกษางานวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่
ตรงต่อ เวลา และก าหนดกลยุทธ์ เ พื่อ พัฒนากระบวนการทางานที่เหมาะสมของบริษัท KKK
จากัด” สรุปได้ว่า บริษัท KKK จากัด ประสบปัญหากระบวนการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าประสบ
กับความล่าช้าบ่อยครั้ง เนื่องจากการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าของซัพพลายเออร์ เป็นผลทาให้บริษัท
ถูกร้องเรียนมาจากลูกค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทาให้ Lead time ในการส่งมอบสินค้านานขึ้นจึงทา
ให้ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจในการบริการให้แก่ลูกค้าได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขการจัดส่งสินค้า
ไม่ตรงต่อเวลา 3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไข Supplier จัดส่งวัตถุดิบช้า 4) เพื่อกาหนดกลยุทธ์
เพื่อพั ฒนากระบวนการทางานที่เหมาะสม ผู้ วิจัยพบว่า สาเหตุหลักเกิดจาก Supplier จัดส่ ง
วัตถุดิบล่าช้า โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา 2 แนวทางคือ การแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการ การ
พัฒนารูปแบบกระบวนการทางานของซัพพลายเออร์ (Supplier) และบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น กับวิธีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ (Supplier) กับบริษัทฯ โดยสรุป
แล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด โดยที่ส่งผลให้จัดส่งสินค้าล่าช้าลดลง สามารถรักษาฐาน
ลูกค้าหลัก และทางด้านลูกค้าเกิดความพึ งพอใจต่อการดาเนินงานของทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจ
เลือกทั้ง 2 แนวทางนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าล่าช้าลงได้
สุภัทรา วัลลีพงษ์, (2550), ได้ทาการศึกษางานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาปัญหาและกาหนด
กลยุทธ์ในการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีศึกษาบริษัท รักษ์
สัตว์ จากัด” พบปัญหาของสิ นค้าคงคลั งที่อยู่ในปริมาณไม่เ หมาะสม จึงทาการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทางานของฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกาหนดกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหาของบริษัท จากการศึกษานั้นได้นาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลัง
ได้แ ก่ ระบบการจัด การสิ นค้ า คงคลั งแบบเอบีซี ทฤษฎี การพยากรณ์ต่ างๆ การค านวณหา
ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด และการคานวณจุดสั่งซื้อใหม่ และได้นาการจัดการบริหารลูกค้า
สัมพั นธ์ มาใช้เ พื่ อ ให้ เ พิ่ มความพึ งพอใจของลู กค้ า และสร้างความสั มพันธ์ ที่ดีต่อ ลู กค้ า จาก
การศึกษาพบว่าการพยากรณ์ความต้องการของสินค้าที่เหมาะสม การปรับกระบวนการทางาน
โดยเน้นการประสานงานระหว่างฝ่ายภายในบริษัทมากขึ้น และการเพิ่มทักษะในการทางาน
ให้แก่พนักงานนั้น สามารถทาให้บริษัทลดปริมาณสินค้าคงคลังได้
สรวิศ รัตนพิไชย, (2551), ปัจจุบันไฟฟ้ามีความสาคัญยิ่งและมีแนวโน้มความต้องการ
ใช้งานที่มากขึ้นด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้อย่าง
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เพียงพอ ดังนั้นความต้องการพัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างระบบสายส่ง และระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ปัญหาสาคัญที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาลังประสอบอยู่คือระยะเวลา
การจัดซื้อจัดหาที่ยาวนานทาให้พัสดุคงคลังมีมูลค่าสูง งานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษากระบวนการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และใช้เทคนิค
การสร้างแบบจาลองสถานการณ์ (Simulation) ด้วยโปรแกรม ARENA เป็นเครื่องมือในการหา
แนวทางปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัดหาเพื่อลดระยะเวลาดาเนินการ โดยใช้แนวคิ ดการ
ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Reengineering) เพื่อออกแบบกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาใหม่ และแนวคิดการนาสัญญาซื้อขายระยะยาวมาใช้ในการลดระยะเวลาจัดซื้อจัดหา
แล้ ว วั ดประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการจั ด ซื้อ จัด หาตามหลั กการของแบบจาลองอ้ า งอิ งการ
ดาเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR MODEL) จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
จัดหาในช่วงคัดเลือกผู้ขายและช่วงการตรวจรับพัสดุ โดยใช้การรับขึ้นทะเบียนผู้ขาย / ผู้จ้างและ
ผลิตภัณฑ์ (Vendor Lists) การทางานคู่ขนาน และการลดขั้นการจัดซื้อจัดหาลง จะสามารถลด
ระยะเวลาดาเนินการจัดซื้อจัดหารวมลงได้สูงสุด 24.49% และการนาสัญญาระยะยาวมาใช้จะ
สามารถลดระยะเวลาดาเนินการจัดซื้อจัดหารวมได้สูงสูง 74.92% ซึ่งจะทาให้มูลค่าพัสดุคงคลัง
ลดลงได้สูงสุด 58.06%

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการสั่ ง ซื้ อ อะไหล่
เครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในกระบวนการจัดซื้ออะไหล่
เครื่องจักรเพื่อแก้ไขปัญหาภายในบริษัท โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้น
2. รวบรวมข้อมูลความล่าช้าในกระบวนการทางานของแผนกจัดซื้ออะไหล่
3. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อนามาพิจารณาแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย
4. กาหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงขั้นตอนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางาน
5. กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบงานของแผนกจัดซื้ออะไหล่
6. สรุปผลการศึกษา
3.1 ศึกษาสาเหตุของปัญหา
จากกระบวนการจัดซื้อมีความล่าช้า ผู้วิจัยได้ศึกษาหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
แสดงสาเหตุของปัญหาด้วยผังพาเรโต ตามแผนภูมิที่ 3.1 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 3.1 ผังพาเรโตแสดงสาเหตุของปัญหา
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จากแผนภูมิที่ 3.6 แสดงเปอร์เซ็นต์ของสาเหตุของปัญหาความล่าช้าของกระบวนการ
จัดซื้อ สรุปได้ว่าในปี 2554 (ข้อมูลเมื่อ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) จากจานวนใบสั่งซื้อ 3,282 ใบ และมี
ใบสั่งซื้อล่าช้าถึง 1,578 ใบ คิดเป็น 48% ของใบสั่งซื้อในแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรทั้งหมด
ซึ่งสามารถจาแนกรายละเอียดได้ว่าเกิดความล่าช้าได้ ดังนี้
A คือ สาเหตุจากการคัดเลือกผู้ขายใช้เวลานานกว่า 1 วัน 441 ใบ คิดเป็น 27.95%
B คือ สาเหตุจากการอนุมัติใบสรุปซื้อ PR ล่าช้ากว่ากาหนด 384 ใบ คิดเป็น 24.33%
C คือ สาเหตุจากการให้ข้อมูลพื้นฐานในการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน 305 ใบ คิดเป็น 19.33%
D คือ สาเหตุจากพนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน 167 ใบ คิดเป็น 10.58%
E คือ สาเหตุการอนุมัติใบสั่งซื้อล่าช้ากว่ากาหนด 120 ใบ คิดเป็น 7.60 %
F คือ สาเหตุจากผู้ขายใช้เวลาเสนอราคานาน 113 ใบ คิดเป็น 7.16 %
G คือ สาเหตุรายละเอียดของสินค้าไม่อัพเดท 48 ใบ คิดเป็น 3.04%
จากสาเหตุที่ได้สรุปมานั้น ผู้วิจัยในความสนใจศึกษาและหาแนวทางการแก้ไข โดยดู
ความสาคัญของสาเหตุจากเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ A การคัดเลือกผู้ขายใช้
เวลานานเกินกว่า 1 วัน C การให้ข้อมูลพื้นฐานในการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน และ D พนักงานจัดซื้อ
ขาดการติดตามงาน ทั้งนี้ ในสาเหตุ B คือการอนุมัติใบสรุปซื้อ แม้จะพบเปอร์เซ็นต์สูง แต่ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ เพราะการอนุมัติใบสรุปซื้อนั้นเกิดจากต้นทางคือผู้ใช้งานเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจัก ร ดังนั้น จึงให้ความสนใจในสาเหจุ A C
และ D ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบันของบริษัท โดย
แหล่งข้อมูลของงานวิจัยมาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการศึกษาขั้นตอนการทางานของ
บริษัทด้วยการศึกษาข้อ มูล เกี่ ยวกับกระบวนการจัดซื้อ อะไหล่ เ ครื่อ งจักรด้ว ยการสั มภาษณ์
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ พนักงานแผนกจัดซื้อ และผู้ใช้งาน ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของ
บริษัท เช่นความต้องการผู้ใช้งาน ประวัติการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร และใช้แผนผังแสดงเหตุ
และผล (Cause and Effect diagram)
2. เก็บรวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนความน่าเชื่อถือของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้
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3.2.1 การรวบรวมข้อมูลความล่าช้าในกระบวนการทางาน
จากขั้นตอนการทางานของการแผนกจัดซื้อที่ได้แสดงตามแผนภูมิที่ 1.5 ในบทที่ 1 นั้น
มีทั้งหมด 12 ขั้นตอน มีระยะเวลาการทางานประมาณ 15 – 17.5 วัน ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาการทางานในขั้นตอนการจัดซื้อ
ขั้นตอนการจัดซื้อ
1. ออกใบความต้องการ
2. ตรวจสอบข้อมูลความต้องการพื้นฐาน
3. คัดเลือกผู้ขายและขอใบเสนอราคา
4. การรอใบเสนอราคา
5. รวบรวมใบเสนอราคาจัดทาใบเปรียบราคา
6. เลือกผู้ขายเพื่อจัดทาใบสรุปซื้อ
7. การอนุมัติใบสรุปซื้อ
8. ต่อรองราคากับผู้ขายที่ถูกคัดเลือก
9. จัดทาและอนุมัติใบสั่งซื้อ
10. ยืนยันใบสั่งซื้อแจ้งกาหนดการส่งสินค้า
11. จัดส่งสินค้าตามการส่งมอบ
12. การรับสินค้า
ระยะเวลารวม

ระยะเวลา (วัน)
0.5
0.5 - 1
0.5 - 1
5
0.5
1
3
1
2
1
ระยะเวลาส่งสินค้า
0.5
15 – 17.5 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ใช้งาน
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดซื้อ
ผู้ขาย
ฝ่ายจัดซื้อ
ผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งาน
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดซื้อ
ผู้ขาย
ผู้ขาย
คลังพัสดุ

สามารถแสดงขั้นตอนที่มีความล่าช้าโดยรวบรวมข้อมูลใบสอบถามราคา และใบสั่งซื้อ
ในปี 2554 ได้ดังนี้
3.2.1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลความต้องการพื้นฐาน Master Data
แสดงความล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด 0.5 - 1 วัน ดังแผนภูมิที่ 3.2
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ใบสอบถามราคาข้อมูลเพียงพอ

6%

22%

ใบสอบถามราคาข้อมูลไม่เพียงพอตอบ
กลับล่าช้ากว่า 1 วัน
72%

ใบสอบถามราคาที่ยกเลิก

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงสัดส่วนจานวนใบสอบถามราคาในขั้นตอนการตรวจสอบ
จากแผนภูมิที่ 3.2 พบว่ามีใบสอบถามราคา (Enquiry) จานวน 1,396 ใบ สามารถนาไป
สอบถามราคากับผู้ขายได้ เพราะมีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน จานวน 1,009 ใบ และพบว่าข้อมูลไม่
เพียงพอต่อการส่งให้กับผู้ขาย เช่น ไม่มีรายละเอียด ไม่มีตัวอย่างสินค้า ไม่ระบุวันที่ต้องการ
หน่วยการซื้อกับการขายไม่ตรงกัน ในขั้นตอนนี้แผนกจัดซื้อต้องเสียเวลาส่งใบสอบถามกลับคืน
ให้ผู้ใช้งานเพื่อใส่รายละเอียดเพิ่มเติม และตอบกลับ ล่าช้ากว่าในระยะเวลา 1 วัน จานวน 305
ใบ คิดเป็น 22 % และสาเหตุของข้อมูลที่ไม่เพียงพอทาให้ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ
ผู้ใช้งานนั้น พบว่าผู้ใช้งานให้ข้อมู ลพื้นฐานไม่ครบถ้วน ถูกยกเลิกโดยผู้ใช้งาน 82 ใบ มีสาเหตุ
คือ

1. มีการปรับเปลี่ยน Spec หรือเปลี่ยนความต้องการอยู่ 44 ใบ
2. งบประมาณในการซื้อของผู้ใช้งานไม่พอ อยู่ 28 ใบ
3. ราคาของสินค้าที่ต้องการต่ากว่า 5,000 บาท ซึ่งผู้ใช้งานสามารถซื้อเองได้ 20 ใบ
3.2.1.2 ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขาย
แสดงความล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด 0.5 - 1วัน ดังแผนภูมิที่ 3.3
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25%

ใบสอบถามราคาคัดเลือกผู้ขายไม่เกินเวลา
ใบสอบถามราคาคัดเลือกผู้ขายเกิน 1 วัน

8%
67%

ใบสอบถามราคาคัดเลือกผู้ขายเกิน 0.5 วัน

แผนภูมิที่ 3.3 แสดงสัดส่วนความล่าช้าในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขาย
จากแผนภูมิที่ 3.3 พบว่า หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่เพียงพอต่อการสอบถามราคาแล้ว
พนั ก งานแผนกจั ด ซื้ อ จะท าการคั ด เลื อ กผู้ ข ายโดยค้ น หาในประวั ติ ที่ เ คยซื้ อ และค้ น หาใน
อินเตอร์เน็ต ซึ่งลักษณะการทางานบริษัทไม่มีการเก็บข้อมูลในการซื้อ ไม่มีการทาประวัติการซื้อ
ผู้ขายสาหรับการซื้ออะไหล่เครื่องจักร เนื่องจากองค์กรมีขนาดใหญ่ทาให้ผู้ขายประเภทซื้อมา
ขายไปอยากเข้ามาเสนอขายเป็นจานวนมาก ดังนั้น จึงทาการประกวดราคาหรือ Bidding ใน
การซื้ออะไหล่ทุก ๆ ใบสอบถามราคา ทาให้พนักงานจัดซื้อต้องการตรวจเช็คแหล่งที่ขายทีละใบ
ขั้นตอนนี้กาหนดระยะเวลาทางาน 0.5 - 1 วัน จากข้อมูลจานวนใบสอบถามราคาหลังหักกรณี
การยกเลิกไป เหลือเป็นจานวนใบสอบถามราคาที่ทาการคัดเลือกผู้ขายทั้งปี จานวน 1,314 ใบ
มีจานวนที่ใช้ระยะเวลาเกิน 1 วันอยู่ จานวน 107 ใบ และเกินจาก 0.5 วัน อยู่จานวน 334 ใบ
เป็นจานวนรวม 441 ใบ คิดเป็นร้อยละ 33
3.2.1.3 ขั้นตอนการรอใบเสนอราคาจากผู้ขาย แสดงความล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด
5 วัน ดังแผนภูมิที่ 3.4
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20%
ใบเสนอราคาไม่เกินเวลา
ใบเสนอราคานานเกิน 5 วัน
80%

แผนภูมิที่ 3.4 แสดงสัดส่วนความล่าช้าในขั้นตอนรอใบเสนอราคาจากผู้ขาย
จากแผนภูมิที่ 3.4 เป็นระยะเวลาที่กาหนดรอใบเสนอราคาจากผู้ขายที่ต้องแจ้งราคา
รายละเอียดของสินค้าตามความ จากข้อมูลใบสอบถามราคาจานวน 1,314 ใบ ทั้งหมด พบที่
ล่าช้ากว่า 5 วัน จานวน 328 ใบ คิดเป็น 20% ซึ่งมีสาเหตุที่ผู้ขายเสนอราคาเกินกว่า 5 วัน ดังนี้
1. ฝ่ายจัดซื้อไม่ติดตามงานหรือใช้เวลาในการตามงานนานเกินไป จานวน 167 ใบ
2. รายละเอียดของสินค้าที่สอบถามราคาไม่อัพเดทอยู่ 48 ใบ
3. ผู้ขายใช้เวลาในการเสนอราคาอยู่ 113 ใบ
3.2.1.4 ขั้นตอนการอนุมัติใบสรุปซื้อ PR แสดงความล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วัน
ดังแผนภูมิที่ 3.5

23%
ใบสรุปซื้อไม่เกินเวลา
ใบสรุปซื้อล่าช้ากว่า 3 วัน
77%

แผนภูมิที่ 3.5 แสดงสัดส่วนความล่าช้าในขั้นตอนการอนุมัติใบสรุปซื้อ
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จากแผนภูมิที่ 3.5 จากขั้นตอนการอนุมัติใบสรุปซื้อ PR จากข้อมูลของใบสอบถามราคา
เป็นใบสรุปซื้อ PR ที่อนุมัติเพื่อออกใบสั่งซื้ออยู่ 1,314 ใบ ซึ่งในขั้นตอนนี้พบว่า ใบสรุปซื้อ PR
นั้นอนุมัติมาล่าช้ากว่าระยะเวลา 3 วันอยู่ 384 ใบ คิดเป็น 23% ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากผู้จัดการไม่
อยู่ มีประชุม ไม่สามารถอนุมัติได้ตามกาหนดเวลา จานวน 288 ใบ และใช้เวลาในการพิจารณา
สาหรับการซื้อที่มียอดสูง 96 ใบ
3.2.1.5 ขั้นตอนการจัดทาและอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO Approved) แสดงความล่าช้า
กว่าเวลาที่กาหนด 2 วัน ดังแผนภูมิที่ 3.6

9%
6%
ใบสั่งซื้อไม่เกินกาหนดเวลา
ใบสั่งซื้อที่ยกเลิกจากผู้ขาย
ใบสั่งซื้อล่าช้าเกิน 2 วัน
85%

แผนภูมิที่ 3.6 แสดงสัดส่วนจานวนใบสั่งซื้อในขั้นตอนการจัดทาและอนุมัติใบสั่งซื้อ
จากแผนภู มิ ที่ 3.6 สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า จากจ านวนใบสรุ ป ซื้ อ ทั้ ง หมด 1,314 ใบ
หลังจากที่ทาการอนุมัติแล้ ว แผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรนามาออกเป็นใบสั่งซื้อทั้งปี 2554
เป็นจานวน 3,282 ใบ (โดย 1 ใบสรุปซื้อสามารถออกเป็นใบสั่งซื้อได้มากกว่า 1 ใบ) พบว่าการ
จัดทาและอนุมัติใบสั่งซื้อ เกินระยะเวลาเกินที่กาหนดอยู่ 120 ใบ คิดเป็น 9% เพราะผู้จัดการมี
ประชุมไม่สามารถอนุมัติได้ทันตามกาหนด และใบสั่งซื้อถูกยกเลิก 72 ใบ จากผู้ขาย เช่นการ
เปลี่ยนแปลงราคา เสนอราคาผิด ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้เกิดหลังจากใบสั่งซื้ออนุมัติแล้ว
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3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการศึ ก ษาสาเหตุ ข องปั ญ หาเพื่ อ ด าเนิ น การ ผู้ วิ จั ย ให้ ค วามสนใจสาเหตุ ที่ มี
เปอร์เ ซ็ นต์ สู งสุ ด จานวน 3 อั น ดับ แรกของสาเหตุ ปัญ หา ได้แ ก่ การคั ด เลื อ กผู้ ข ายใช้ร ะยะ
เวลานาน การตรวจสอบข้อมูล พื้นฐานที่มีข้อ มูลไม่เพียง และพนักงานแผนกจัดซื้อ ขาดการ
ติดตามงานต่าง ๆ นามากาหนดแนวทางการแก้ไข ได้ดังนี้
1. รวบรวมผู้ขาย (Vendor Pool) ตามกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร เพื่อกาหนดลงบัญชีผู้ขาย
2. กาหนดข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในแบบฟอร์มใบสอบถามราคา
3. ทาการตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อ
3.3.1 รวบรวมผู้ขาย (Vendor Pool) ตามกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร เพื่อกาหนดลงบัญชี
ผู้ขาย (Vendor List)
หลังจากการศึกษาขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขายนั้น พบว่าในขั้นตอนนี้ต้องค้นหา คัดสรร
ผู้ขายให้ส่งใบเสนอราคาจากทางอินเตอร์เน็ตหรือจากประวัติการซื้อภายในระบบ MSGP ใช้
ระยะเวลาการทางานนานเกินกว่า 0.5 - 1 วัน จึงจัดประเภทของอะไหล่เครื่องจักร โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเพื่อรวบรวมผู้ขาย ทาการประเมินประสิทธิภาพผู้ขายตามเกณฑ์ต่าง ๆ และกาหนดผู้ขายที่
มีผลการประเมินสูงสุดลงใน Vendor List ของอะไหล่เครื่องจักร (Spare parts) เพื่อช่วยลด
ระยะเวลาการคัดเลือกผู้ขายได้
3.3.1.1 รวบรวมผู้ขาย
จากจานวนอะไหล่เครื่องจักรที่ซื้อในปี 2554 ทั้งสิ้น 2,975 รายการ (จากมีจานวนใบสั่ง
ซื้อ 3,282 ใบ) คิดเป็นมูลค่ารวม 78,590,313.18 บาท นามาจัดกลุ่มตามประเภทของอะไหล่
เครื่องจักรได้ 7 กลุ่ม ได้ดังตารางที่ 3.2 ดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงการจัดกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร
ลาดับที่
1
2
3
4

ประเภทสินค้าที่สั่งซื้อ
Tools & Equipment
Electrical Parts
Pump & Valve
Mechanical Parts

จานวน
ผู้ขาย (ราย)
192
102
28
21

มูลค่า
(บาท)
18,780,321.99
19,160,251.88
16,396,435.20
4,514,526.86
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-

ลาดับที่
5
6
7

ต่อ -

ประเภทสินค้าที่สั่งซื้อ

จานวนผู้ขาย
มูลค่า
(ราย)
(บาท)
Steel Pipe & Fitting Parts
20
3,657,609.53
PVC Pipe & Fitting Parts
15
14,875,500.68
Other
23
1,205,667.04
รวม
400
78,590,313.18

เมื่อจัดกลุ่มอะไหล่เครื่องจักรตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทาการจาแนกผู้ขายตามแต่ละกลุ่ม
โดยจัดอันดับผู้ขายที่มียอดซื้อมากกว่า 5% ของมูลค่าซื้อขาย หรือมีความถี่ในการสั่งซื้อสูงสุด
ในแต่ละประเภทแสดงได้ ดังนี้
1. Tools & Equipment มีผู้ขายจานวน 26 ราย ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แสดงการจัดอันดับผู้ขายประเภท Tools & Equipments
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อผู้ขาย
T.P.C. (2000) INTERNATIONAL
METHAVEE SOUTHERN LTD.,PART
HERRING PLUS CO.,LTD.
BANGKOK TOOLS CENTER
UNION BELT INTERNATIONAL CO., LTD.
N.J. MODERN STEEL CO., LTD.
WELL STEEL BUSINESS CO.,LTD.
N. SUPPLY CO., LTD.
YOKOGAWA (THAILAND) LTD.
T.D.EQUIPMENT (1997) LTD., PART.
FIRE AND RESCUE INTERNATIONAL
HYDROZONE CO., LTD.
S.RUNGRUANG & EQUIPMENT CO.,LTD.
TESCO LTD.

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
1,543,033.00
1,495,406.00
1,483,760.45
1,323,529.18
880,000.00
527,000.00
520,706.00
517,011.40
473,550.00
378,885.83
357,600.00
352,300.00
340,961.10
282,000.00

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
38
30
14
483
1
5
28
17
4
70
6
2
87
1
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-

ลาดับ
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ต่อ -

รายชื่อผู้ขาย
JP VALVES CO., LTD.
THAI SIMON SAFETY LTD.
THAI INDUSTRIAL G PUBLIC CO.,LTD.
N.P.T.UNITE CO., LTD.
INNOVEK SOLUTION CO., LTD.
SANKYU LAEMCHABANG LTD.
KSB PUMPS CO.,LTD.
SUTAIYO DISTRIBUTOR CO., LTD.
SIRIPRAKARN LTD.,PART.
ASCG INVENTION (1991) CO.,LTD
ROJPAIBOON EQUIPMENT CO.,LTD.
PHOL DHANYA PUBLIC CO.,LTD.

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
279,000.00
272,694.00
240,824.00
223,500.00
210,000.00
205,333.33
201,495.00
198,800.00
179,340.00
172,500.00
169,758.00
150,400.00

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
1
10
16
1
1
8
3
5
7
5
4
7

2. Electrical Parts มีผู้ขายจานวน 15 ราย ดังนี้
ตารางที่ 3.4 แสดงการจัดอันดับผู้ขายประเภท Electrical Parts
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อผู้ขาย
U-INDUSTRIAL TECH CO., LTD.
CONTROLOGIC CO.,LTD.
S.K.SWITCH BOARD & ENGINEERING
UNITHAI GROUP CO.,LTD.
YOKOGAWA (THAILAND) LTD.
SENGCHAI INTER GROUP CO., LTD.
TIRATHAI PUBLIC CY LIMITED

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
5,056,246.73
1,610,300.00
1,307,083.00
1,120,000.00
861,660.00
760,000.00
630,000.00

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
11
6
132
8
15
1
1
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-

ลาดับ
ที่
8
9
10
11
12
13
14
15

ต่อ -

รายชื่อผู้ขาย
SEMECO CORPORATION LTD.
TOKYO KEISO CO., LTD.
POWER SUPPLY (THAILAND) CO., LTD.
VEGA INSTRUMENTS CO., LTD.
Q-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.
ID SOLUTION CO., LTD.
PJT UNITED CO., LTD.
TOON PUBLIC CO., LTD.

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
563,350.00
550,000.00
449,156.00
414,000.00
344,367.20
330,700.00
326,629.50
270,000.00

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
5
1
10
2
7
7
63
1

3. Pump & Valve มีผู้ขายจานวน 6 ราย ดังนี้
ตารางที่ 3.5 แสดงการจัดอันดับผู้ขายประเภท Pump & Valve
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายชื่อผู้ขาย
TRUE FLOW CORPORATION LTD.
ASAHI OMNI (THAILAND) CO., LTD.
ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
ESLON V (THAILAND) CO., LTD.
HERRING PLUS CO.,LTD.
JP VALVES CO., LTD.

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
5,958,000.00
3,962,922.00
1,955,000.00
1,600,128.60
750,000.00
597,060.00

4. Mechanical Parts มีผู้ขายจานวน 7 ราย ดังแสดงในตารางที่ 3.6

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
16
33
2
22
1
4
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ตารางที่ 3.6 แสดงการจัดอันดับผู้ขายประเภท Mechanicals Parts
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อผู้ขาย
N. SUPPLY CO., LTD.
INNOVEK SOLUTION CO., LTD.
BOONYU & ASSOCIATES, LTD
AMBROS ENG CO., LTD.
PATKOL LIMITED
GLOBAL SEAL CO., LTD.
J.KK CO.,LTD.

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
1,991,508.22
981,250.00
350,418.00
341,325.00
204,433.50
185,600.00
120,000.00

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
41
3
22
16
17
4
2

5. Steel Pipe & Fitting Parts มีผู้ขายจานวน 7 ราย ดังนี้
ตารางที่ 3.7 แสดงการจัดอันดับผู้ขายประเภท Steel Pipe & Fitting Parts
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายชื่อผู้ขาย
J.M.PRODUCTS CO.,LTD
S.RUNG & EQUIPMENT CO.,LTD.
WELL STEEL BUSINESS CO.,LTD.
THANAKITMATEE LTD.,PART.
GRAND STEEL CENTER CO., LTD.

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
980,000.00
923,371.02
817,737.08
460,158.00
375,010.90

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
2
213
121
33
83

6. PVC Pipe & Fitting Parts มีผู้ขายจานวน 5 ราย ดังนี้
ตารางที่ 3.8 แสดงการจัดอันดับผู้ขายประเภท PVC Pipe & Fitting Parts
ลาดับ
ที่
1
2

รายชื่อผู้ขาย
ASAHI AMNY I LTD.
J.J. (THAILAND) CO.,LTD.

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
12,848,230.32
588,000.00

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
255
2
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3

EN VALVE (THAILAND) CO., LTD.
-

ลาดับ
ที่
4
5

571,546.00

21

ยอดรวมมูลค่า
การซื้อ
392,000.00
301,797.00

ความถี่การ
สั่งซื้อ (ต่อปี)
3
22

ต่อ -

รายชื่อผู้ขาย
ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
ESTEL COMPANY LIMITED

3.3.1.2 จัดทาการประเมินประสิทธิภาพผู้ขายตามเกณฑ์การประเมิน
ในการจัดทาการประเมินผู้ขายนั้น จะนาผู้ขายที่ได้รวบรวมตามกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร
เรียบร้อยแล้วนั้น มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการประเมิน 5 ด้านที่กาหนด แล้ววัดผลการ
ประเมินตามคะแนนรวมสูงสุด จัดอันดับผู้ขายที่ได้รับผลการประเมินสูงสุดในแต่ละด้าน จะทาให้
ทราบถึงประสิทธิภาพของผู้ขายด้านนั้น ๆ ได้
 เกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านคุณภาพ มีปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้องของสินค้า การรับประกัน
และความละเอียดรอบคอบ เช่น สินค้าครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีการส่งคืนสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์
สินค้าไม่ฉีดขาด ไม่ชารุด
2. ด้านการส่งมอบ มีปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับวันเวลาการส่งมอบสินค้าว่าเป็นไป
ตามกาหนดเวลา
3. ด้านราคา มีปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับการต่อรองราคาสามารถตอบสนองและมุ่ง
ไปสู่การลดต้นทุน มีความสามารถในหารายละเอียดของสินค้า Specification หรือสินค้าทดแทน
ผู้ขายจะมีความน่าเชื่อถือ หรือมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีด้วย
4. ด้านบริการหรือการปฏิบัติของผู้ขาย มีการปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ความสะอาดหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเคารพปฏิบัติต่อกฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท ฯ การติดตามผลหลังจากการขาย ความโปร่งใส หรือความสามารถในการตรวจสอบ
ได้ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
5. ด้านเอกสาร มีปัจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้องเอกสารครบถ้วน และการ
วางบิลล่าช้า
ซึ่งการประเมินผู้ขายนั้นจะต้องทาการประเมินตามแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 3.1
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แบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมา (ส่าหรับ Spare Part Group)
รายละเอียดผู้ขาย

เลขที

บริษัท .........................................….……...................................................
ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอีย ดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้

5

ดี
4

พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

(บาท/ปี)

10,000,000.5 -10,000,000.1 - 5,000,000.1,000,000.หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ข าย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน

...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

กลุ่ม

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
q 03 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
ต่ากว่า
q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย

........./........./........
วัน / เดือน / ปี

q  75.1-80.0 คะแนน

เกรด

q  70 คะแนน

q  70.1-75.0 คะแนน

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

ภาพที่ 3.1 แบบฟอร์มการประเมิน

B = ดี ผ่านการประเมิน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
เกรด
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 เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย
เมื่อทาการประเมินผู้ขายแล้ว สามารถวัดผลการประเมินได้นั้น จะต้องคานวณผล
คะแนนตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย โดยกาหนดความสาคัญในแต่ละด้าน ดังนี้
1. กาหนดความสาคัญ (Rating) เท่ากับ 3 คือเกณฑ์ด้านคุณภาพ ด้านราคา และด้าน
การส่งมอบ
2. กาหนดความสาคัญ (Rating) เท่ากับ 2 คือเกณฑ์ด้านบริการหรือการปฏิบัติ และ
ด้านเอกสาร
จากนั้น ให้ ค ะแนนผู้ ขายตามเกณฑ์ทั้ ง 5 ด้ าน เรี ยงล าดับจากมากไปหาน้อ ยโดย 5
คะแนน คือดีมาก 4 คะแนน คือดี 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือพอใช้ (มีข้อปรับปรุง)
และ 1 คะแนน คื อ ไม่ผ่ านเกณฑ์ แล้ ว หาผลคะแนนรวมในแต่ล ะด้ าน คิ ดเป็นร้ อ ยละ นามา
เปรียบเทียบเกณฑ์การวัดผลประเมินที่กาหนด ตามตารางที่ 3.9 ดังนี้
ตารางที่ 3.9 แสดงการวัดผลประเมินตามที่กาหนด
เปอร์เซ็นต์รวม
(90.1 - 100)
(≥ 80.1 - 90.0)
(≥ 75.1 - 80.0)
(≥ 70.1 - 75.0)
(≥ 70)

ผลการประเมิน
ดีมาก
A
ดี
B
ปานกลาง
C
พอใช้(มีข้อปรับปรุง)
D
ไม่ผ่านเกณฑ์
E

จากตารางที่ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดผลแล้ว จะได้ผลการประเมินของผู้ขาย
แต่ละราย ซึ่งสามารถชี้วัดประสิทธิภาพของผู้ขายรายนั้น มีความสามารถตามปัจจัยที่กาหนดไว้
ในเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ด้าน
 แสดงตัวอย่างการประเมินและการวัดผลประสิทธิภาพผู้ขายตามเกณฑ์ที่กาหนด
จากจานวนผู้ขายในกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร ทั้งหมด 7 กลุ่ม แสดงตัวอย่างการประเมิน
ผู้ชาย ในกลุ่ ม Tools & Equipments โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายสูงสุ ด เท่ากับ
18,780,321.99 คิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าซื้อขายอะไหล่เครื่องจักร ซึ่งมีผู้ขายจานวน 26 ราย
แสดงประเมินได้ตามตารางที่ 3.10 ดังนี้
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ตารางที่ 3.10 ตารางแสดงผลการประเมินผู้ขายในกลุ่ม Tools & Equipment
ลาดับ ชื่อ
ที่ ผู้ขาย

มูลค่าการ
สั่งซื้อ
(บาท)

ความ
ถี่
(ใบ/ปี)

%
รวม

เกณฑ์การประเมิน
(1)

(2)

(3)

(4)

เกรด

(5)

1

AAA

1,543,033.00

38

86.67 80.00 73.33

83.33

80.00 81.33

B

2
3

AAB
AAC

1,495,406.00
1,483,760.45

30
14

86.67 80.00 86.67
86.67 80.00 73.33

73.33
86.67

100.0 82.67
70.00 81.33

B
B

4
5

AAD
AAE

1,323,529.18
1,270,000.00

483
1

86.67 80.00 80.00
66.67 80.00 53.33

86.67
86.67

80.00 84
70.00 73.33

B
D

6
7

ABA
ABB

880,000.00
527,000.00

1
5

73.33 60.00 66.67
73.33 60.00 73.33

96.67
96.67

80.00 81.33
80.00 82.67

B
B

8

ABC

520,706.00

28

93.33 80.00 80.00

90.00

100.0 89.33

B

9

ABD

517,011.40

17

80.00 80.00 100.0

100.00 100.0 94.67

A

10

ABE

473,550.00

4

80.00 100.0 93.33

86.67

80.00 86.67

B

11
12

ACA
ACB

378,885.83
357,600.00

70
6

100.0 80.00 80.00
86.67 100.0 83.33

86.67
86.67

100.0 89.33
100.0 86.67

B
B

13

ACC

352,300.00

2

86.67 80.00 80.00

93.33

70.00 85.33

B

14
15

ACD
ACE

340,961.10
282,000.00

87
1

66.67 80.00 100.0
86.67 80.00 93.33

90.00
93.33

80.00 85.33
80.00 89.33

B
B

16

ADA

279,000.00

1

73.33 60.00 80.00

96.67

80.00 84.00

B

17

ADB

272,694.00

10

100.0 100.0 86.67

90.00

100.0 93.33

A

18

ADC

240,824.00

16

93.33 100.0 86.67

86.67

100.0 90.67

A

19

ADD

223,500.00

1

86.67 80.00 86.67

93.33

90.00 89.33

B

20
21

ADE
AEA

210,000.00
205,333.33

1
8

80.00 80.00 100.0
80.00 60.00 93.33

93.33
86.67

90.00 90.67
70.00 82.67

A
B

22
23

AEB
AEC

201,495.00
198,800.00

3
5

80.00 80.00 73.33
86.67 60.00 80.00

93.33
93.33

90.00 85.33
80.00 85.33

B
B

24
25

AED
AEE

179,340.00
172,500.00

7
5

86.67 100.0 80.00
86.67 100.0 73.33

93.33
93.33

100.0 90.67
100.0 89.33

A
B

26

BAA

169,758.00

4

93.33 60.00 93.33

86.67

70.00 83.33

B
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จากตารางที่ 3.10 แสดงผลการประเมินผู้ขายทั้ง 26 ราย ในกลุ่ม Tools & Equipments
สามารถสรุปผลการประเมิน ซึ่งจะแสดงเฉพาะผู้ขายที่ได้รับผลการประเมินรวมเฉพาะ A และ B
และมี ค ะแนนในแต่ ล ะด้ านที่ 100% เท่า นั้น เพราะถื อ ว่ า ผู้ ข ายที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์
ประเมินสูงสุด สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านคุณภาพ มีผู้ขายจานวน 2 รายได้แก่ ADB และACA มีผล
คะแนนด้านคุณภาพสูงสุดอยู่ที่ 100% โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมี 93.33% และ 89.33% ได้รับ
เกรด A และ B ตามลาดับ ดังแสดงตามตารางที่ 3.11 ดังนี้
ตารางที่ 3.11 ผลการประเมินด้านคุณภาพ
ลาดับ
ที่

ชื่อ
ผู้ขาย

มูลค่าการ ความ
สั่งซื้อ (บาท) ถี่

เกณฑ์การประเมิน

%
รวม

1

ADB

272,694.00

10

1)
2)
3)
4)
5)
100.0 100.0 86.67 90.00 100.0 93.33

2

ACA

378,885.83

70

100.0 80.00 80.00 86.67 100.0 89.33

(ใบ/ปี)

เกรด

A
B

2. ผลการประเมินด้านการส่งมอบ มีผู้ขายจานวน 6 ราย ผลคะแนนด้านการส่งมอบ
สูงสุด 100% ได้รับเกรด A อยู่ 3 ราย ได้แก่ ADB, ADC และAED โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมี
93.33%, 90.67% และ 90.67% ตามลาดับ ผู้ขายที่ได้รับเกรด B มีอยู่ 3 ราย ได้แก่ AEE, ABE
และ ACB มีเปอร์เซ็นต์รวม 89.33%, 86.67% และ 86.67% ตามลาดับ แสดงตามตารางที่ 3.12
ตารางที่ 3.12 ผลการประเมินด้านส่งมอบ
ลาดับ
ที่

ชื่อ
มูลค่าการ ความ
ผู้ขาย สั่งซื้อ (บาท) ถี่

เกณฑ์การประเมิน

%
รวม

เกรด

1

ADB

272,694.00

10

1)
2)
3)
4)
5)
100.0 100.0 86.67 90.00 100.0 93.33

2

ADC

240,824.00

16

93.33 100.0 86.67 86.67 100.0 90.67

A

3

AED

179,340.00

7

86.67 100.0 80.00 93.33 100.0 90.67

A

4

AEE

172,500.00

5

86.67 100.0 73.33 93.33 100.0 89.33

B

5

ABE

473,550.00

4

80.00 100.0 93.33 86.67 80.00

86.67

B

6

ACB

357,600.00

6

86.67 100.0 83.33 86.67 100.0 86.67

B

(ใบ/ปี)

A

65

3. ผลการประเมินด้านราคา มีผู้ขาย 4 ราย มีผลคะแนนด้านราคา 100% ได้ ได้รับ
เกรด A จานวน 2 ราย ได้แก่ ABD และ ADE โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวม 94.67% และ 90.67%
ตามลาดับ นอกจากนั้นยังพบผู้ขายอีก 2 ราย ที่ได้รับเกรด B จานวน 2 ราย ได้แก่ BAB และ
ACD โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมอยู่ที่ 86.67% และ 85.33% ตามลาดับ แสดงตามตารางที่ 3.13
ตารางที่ 3.13 ผลการประเมินด้านราคา
ลาดับ
ที่

ชื่อ
มูลค่าการ ความ
ผู้ขาย สั่งซื้อ (บาท) ถี่

%
รวม

เกณฑ์การประเมิน

เกรด

1

ABD

517,011.40

17

1)
2)
3)
4)
5)
80.00 80.00 100.0 100.0 100.0 94.67

2

ADE

210,000.00

1

80.00 80.00 100.0 93.33 90.00 90.67

A

3

BAB

150,400.00

7

80.00 60.00 100.0 86.67 90.00 86.67

B

4

ACD

340,961.10

87

66.67 80.00 100.0 90.00 80.00 85.33

B

(ใบ/ปี)

A

4. ผลการประเมินด้านบริการหรือการปฏิบัติของผู้ขาย มีผู้ขายเพียง 1 ราย ได้รับเกรด
A คือ ABD มีผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมินด้านบริการหรือปฏิบัติของผู้ขาย 100% คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์รวม 94.67%
5. ผลการประเมินด้านเอกสาร มีผู้ขาย 3 ราย ได้รับเกรด A จานวน ได้แก่ ABD, ADB
และ ADC มีผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมินด้านเอกสารได้ 100% ดังแสดงตามตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 ผลการประเมินด้านเอกสาร
ลาดับ
ที่

ชื่อ
ผู้ขาย

มูลค่าการ
สั่งซื้อ
(บาท)

ความ
ถี่
(ใบ/ปี)

%
รวม

เกณฑ์การประเมิน
1)

2)

3)

4)

เกรด

5)

1

ABD

517,011.40

17

80.00 80.00 100.0 100.0 100.0 94.67

A

2

ADB

272,694.00

10

100.0 100.0 86.67 90.00 100.0 93.33

A

3

ADC

240,824.00

16

93.33 100.0 86.67 86.67 100.0 90.67

A
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จากการสรุปผลการประเมินผู้ขายในกลุ่มตัวอย่าง Tools & Equipments ที่ได้แสดงนั้น
ทาให้แผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรทราบจานวนผู้ขายที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมิน
ในแต่ละด้าน โดยจะนาไปจัดทาบัญชีผู้ขายต่อไป
3.3.1.3 การจัดทาบัญชีผู้ขาย (Vendor List)
จากตัวอย่างผู้ขายในกลุ่ม Tools & Equipments ที่ได้ทาการประเมินไปแล้วนั้น ที่มี
ผู้ขาย 26 รายนั้น ได้ผ่านการวัดผลการประเมินสูงสุดเฉพาะ A และ B จานวน 11 ราย นามา
จัดทาเป็นบัญชีผู้ขาย (Approval Vendor list) โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลผู้ขาย เช่น ชื่อบริษัท ชื่อบุคคลที่ติดต่อ
2. สินค้าหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขาย
3. เกณฑ์การประเมินแสดงประสิทธิภาพในการทางาน
ตารางที่ 3.15 แสดงบัญชีผู้ขายที่มีผลการประเมินสูงสุด
ลาดับ
ที่
1

ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ ที่อยู่
ABD

บุคคลที่
ติดต่อ
คุณวีระ

2

ABE

คุณสมใจ

3

ACA

คุณฤทธิ์

4

ACB

คุณวุฒิ

5

ACD

คุณกุลดา

6

ADB

คุณนารี

กลุ่มผลิตภัณฑ์

เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ส่งมอบ ราคา

Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments

บริ ก าร/ เอกสาร
ปฏิบัติ
-

-

-

A

-

-

-

A

-

-

-

-

-

A

-

B

-

-

-

B

-

-

-

-

-

B

-

-

-

-

-

B

-

-

A

-

-

-

-

-

A

-

-

-
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ลาดับ
ที่

7

ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ ที่อยู่

ADC

กลุ่มผลิตภัณฑ์

บุคคลที่
ติดต่อ

คุณวิชา

8

ADE

คุณทรนง

9

AED

คุณทัศนี

10

AEE

คุณอุษา

11

BAB

คุณพล

ต่อ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ส่งมอบ ราคา

Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments
Tools &
Equipments

บริ ก าร/ เอกสาร
ปฏิบัติ
A

-

-

-

-

A

-

-

-

-

-

-

-

A

-

-

A

-

-

-

A

-

-

-

-

B

-

-

-

-

-

B

-

-

จากตารางที่ 3.15 นั้น สามารถนาไปปรับ ใช้ใ นการคั ดเลื อ กผู้ ขายของแผนกจัดซื้ อ
อะไหล่ เ ครื่อ งจัก รให้ ต รงตามลั ก ษณะของความต้ อ งการจากผู้ ใ ช้ งานได้ เช่น กรณีผู้ ใ ช้ งาน
ต้องการเร่งใช้สินค้าเร่งด่วน ก็สามารถส่งใบสอบถามราคาให้กับผู้ขายมีผลคะแนนด้านการส่ง
มอบสูงสุด โดยไม่ต้องเปรียบเทียบราคา เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการลดระยะเวลาในการคัดเลือก
ผู้ขายได้
ทัง้ นี้ การประเมินผู้ขายของบริษัทได้มีการประเมินในส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบแล้ว เพราะ
มีผู้ ขายน้อยราย มีจานวนแน่นอน และเป็นการซื้อ ที่มีผลโดยตรงกับคุณภาพของสิ นค้าของ
บริษัท แต่ในกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร (Spare part) ยังไม่มีการประเมินผู้ขาย เพราะลักษณะผู้ขาย
ไม่ได้ผูกขาด ไม่แน่นอน แต่หลังจากทา Vendor Pool สามารถเพิ่มเติมในส่วนของการจัดซื้อ
อะไหล่เครื่องจักรเข้าไป เพื่อเติมเต็มและพัฒนา SRM ขององค์กรต่อไป
สาหรับการรวบรวมผู้ขาย (Vendor Pool) ตามกลุ่มอะไหล่เครื่องจักร เพื่อกาหนด
ลงบัญชีผู้ขายนั้น สามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขายนานเกิน 1 วัน จากข้อมูลใน
เดือ นธั น วาคม 2554 ได้นาจานวนใบสอบถามราคาอะไหล่ เ ครื่ อ งจั กร กลุ่ ม Tools &
Equipments ทั้ง 7 ใบ มีรายการอะไหล่ทั้ง 12 รายการ ซึ่งมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 3 วัน เหลือเพียง
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0.38 วัน หรือคิดเป็น ประมาณ 3 ชั่วโมง (ชั่วโมงการทางานเท่ากับ 8 ชั่วโมง) ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.16
ตารางที่ 3.16 แสดงการลดระยะเวลาในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขาย
No Item Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Description

6-530104-001 SEAL COIL, PLASTIC SEAL,WITH LOGO+RUNNING NUMBER
6-280101-001 BRUSH,WIRE,CUP,2-1/2 INx10x1.25 MM, MAX STAR
4-210102-001 GRINDING,DISC,AC60, 4 IN,100 X 16 X 2.2 MM, OLYMPUS
6-440601-001 CLOTH,PROTECTIVE,COTTON, WHITE, #32 (12 Pcs/Pack)
4-220120-002 WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,1/2 IN (100 PCS/BAG)
6-020101-003 CLOTH SHEET,WASTE, MIXED COLOR, 10 x 10 IN (25 kgs)
4-220115-003 SCREW,SELF TAPPING,JP, #8 x 1 IN
6-440201-002 GLOVE,CLOTH, (600 G)
6-500114-003 SEAL TAPE,THREAD,PTFE, 12 MM X 10 M, JORETEX
4-220115-004 SCREW,SELF TAPPING,1/2 IN X 8
4-220115-002 SCREW,SELF TAPPING JP, #8 x 1-1/4 IN (ROUND TYPE)
6-210303-001 BRUSH,WIRE,STEEL,WITH HANDLE,"ANCHOR" (5 á¶Ç)
Average Time (Day)

Before (Day) After (Day)
4
4
5
2
2
1
1
3
5
5
2
2
3.0

0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5
0.5
0.25
0.25
0.38

3.3.2 กาหนดข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในแบบฟอร์มใบสอบถามราคา
เพื่ อ แก้ ปัญ หาในข้อ มูล พื้ นฐานในการสั่ งซื้อ ไม่ค รบถ้ ว นของผู้ ใ ช้งาน ท าให้ผู้ ขายไม่
สามารถเสนอราคาได้ส่งผลให้ เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ จากข้อมูลปี 2254 พบจานวนใบ
สอบถามราคาจานวน 305 ใบ คิดเป็นร้อยละ 22 ของใบสอบถามราคาทั้งหมด ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุยี่ห้อ ไม่มีรายละเอียดของสินค้า
ดังนั้น สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. ต้องกาหนดข้อมูลพื้นฐานที่มีความสาคัญและเพียงพอต่อการส่งให้ผู้ขายเสนอราคา
2. สร้างเป็นมาตรฐานให้ผู้ใช้งานสามารถนาไปปรับใช้กับการทางานได้
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3.3.2.1 ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของอะไหล่เครื่องจักรเพื่อกาหนดข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นในแบบฟอร์มใบสอบถามราคา
ใบสอบถามราคาเดิมของผู้ใช้งานทีส่ ่งให้แผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร พบว่าระบุชื่อ รุ่น
และปริมาณของสินค้าที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอในการให้ข้อมูลกับผู้ขายที่จะเสนอราคา
ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จาเป็นต้อ งส่งคื นผู้ใช้งาน หาข้อมูลและใส่ รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม เป็น
สาเหตุทาให้สูญเสียเวลารอเกินกว่า 1 วัน โดยจะแสดงตัวอย่างของใบสอบถามที่มีข้อมูลไม่
เพียงพอ ตามกลุ่ม Tools & Equipments กรณีสอบถามราคาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (INVERTER
WELDING M/C) ดังภาพที่ 3.2
ENQUIRY
ENQUIRY NO.

EN.MS.061/2011 BUDGET

วันที่

22.3.11

Attn : Purchasing Dept.
From : Store Unit
Subject : EQUIPMENT FOR STORE UNIT
Description

NO.
1

Q'TY. UNIT

INVERTER WELDING M/C
Model : ARC 140IGBT

2

SITE ID
01-MTN-WH

1

SET

1

SET

N. Pradung

INVERTER WELDING M/C
Model : ARC140IGBT

Remark:
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ภาพที่ 3.2 แบบฟอร์มใบสอบถามราคาเดิ
มที่ระบุข้อมูลไม่เพียงพอ
ขอแสดงความนับถือ
จากภาพที่ 3.2 ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอะไหล่เครื่องจักรของ
กลุ่ม Tools & Equipments ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสิ่งที่ควรต้องระบุในใบสอบถามราคา คือ
1. ชื่อของสินค้า (Equipment Name)
2. ยี่ห้อหรือตราสินค้า (Brand)
3. รุ่นของสินค้า (Model)
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4. ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Type)
5. รหัสสินค้าจากผู้ผลิต (Serial No. / Part No.)
6. ขนาดของสินค้า (Size)
7. ปริมาณความต้องการสินค้า (Quantity)
8. หน่วยสินค้า (Sale Unit)
9. รายละเอียด หรือตัวอย่างสินค้า (Description / Sample)
โดยแสดงตามแบบฟอร์มใหม่ ดังตารางที่ 3.17
ตารางที่ 3.17 แบบฟอร์มใบสอบเสนอราคาใหม่ที่ต้องระบุคุณสมบัติเฉพาะของอะไหล่

Enquiry No.
Side ID
Equipment Name
Brand

(2)

Type
Size
Quantity

(4)
(6)
(7)

Enquiry Form
Department
Group Part
(1)
Model
Serial No. / Part No.
Maker
Sale Unit

Description / Sample

Drawing No.
User

(3)
(5)
(8)

(9)

Date

จากนั้ น ทดลองน าความต้ อ งการจากผู้ ใ ช้ ง านที่ จ ะสอบถามราคา กรณี ส อบราคา
เครื่องใช้ไฟฟ้า (INVERTER WELDING M/C) ดังที่เคยแสดงตัวอย่างในตารางที่ 3.16 มาทา
การใส่รายละเอียดของคุณสมบัติเฉพาะของอะไหล่เครื่องจักรบนแบบฟอร์มใหม่ ดังตารางที่
3.18 ดังนี้
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ตารางที่ 3.18 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มใบสอบเสนอราคาใหม่ ระบุข้อมูลตามคุณสมบัติเฉพาะ
ของอะไหล่เครื่องจักร กลุ่ม Tools & Equipments
Enquiry Form
Enquiry No.

EN.MS.061/2011

Department

STORE UNIT

Side ID

01-MTN-WH

Group Part

TOOLS & EQUIPMENTS

Equipment Name
Brand

INVERTER IGBT WELDING MACHINE
Item 1 - “FACON”
Model
Item 2- “WELPRO”
Serial No. / Part No.
170 x 290 x 224 mm. Maker
115 x 195 x 285 mm.
Item : 1 = 1
Sale Unit
Item : 2 = 1

Type
Size
Quantity

MDL : MAX ARC 160IGBT
MDL : WEL ARC 140IGBT
MINI 160
IEWPMARC140IGBT
OPEN
SET
SET

Description / Sample

Drawing No.

-

User

N.Pradung

Date

22/3/2011

3.3.2.2 สร้างเป็นมาตรฐานให้ผู้ใช้งานนาไปปรับใช้กับการทางานได้
เมื่อออกแบบฟอร์ม ใบสอบถามราคาใหม่ เรียบร้อยแล้ว การสร้างให้เป็นมาตรฐานให้
ผู้ใช้งานทาได้โดย
1. นาไปสื่อสาร โดยอธิบายให้กับผู้ใช้งานในแผนกคลังพัสดุ ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่
ต้องระบุในแบบฟอร์มใบสอบถามราคาใหม่ ก่อนส่งให้แผนกจัดซื้อ โดยเบื้องต้นผู้ใช้งานควรหา
ข้อมูล หรือทราบความต้องการก่อนว่าต้องการจะซื้ออะไร ซึ่งวิธีนี้สามารถลดระยะเวลาการรอ
ผู้ใช้งานแจ้งข้อมูลตอบกลับ และช่วยให้ผู้ขายเสนอราคาได้ถูกต้องตามความต้องการ
2. นาไปทดลอง โดยรวบรวมข้อมูลใบสอบถามราคาของอะไหล่เครื่องจักร กลุ่ม Tools
& Equipments ในเดือนธันวาคมปี 2554 มาเปรียบเทียบการสอบถามราคาโดยใช้แบบฟอร์ม
เดิม และแบบฟอร์มใหม่ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันพบว่า สามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อได้
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จากเดิมที่มีความล่าช้าการรอข้อมูลตอบกลับจากผู้ใช้งาน ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลความ
ต้องการพื้นฐานเกิน 0.5 – 1 วัน จากข้อมูลมีทั้งสิ้น 12 รายการ โดยมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.75 วัน
เหลือเพียง 0.46 วัน หรือคิดเป็น ประมาณ 4 ชั่วโมงการทางาน (ชั่วโมงการทางานเท่ากับ 8
ชั่วโมง) ดังแสดงในตารางที่ 3.20
ตารางที่ 3.19 แสดงการลดระยะเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลความต้องการพื้นฐาน

No Item Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Description

6-530104-001 SEAL COIL, PLASTIC SEAL,WITH LOGO+RUNNING NUMBER
6-280101-001 BRUSH,WIRE,CUP,2-1/2 INx10x1.25 MM, MAX STAR
4-210102-001 GRINDING,DISC,AC60, 4 IN,100 X 16 X 2.2 MM, OLYMPUS
6-440601-001 CLOTH,PROTECTIVE,COTTON, WHITE, #32 (12 Pcs/Pack)
4-220120-002 WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,1/2 IN (100 PCS/BAG)
6-020101-003 CLOTH SHEET,WASTE, MIXED COLOR, 10 x 10 IN (25 kgs)
4-220115-003 SCREW,SELF TAPPING,JP, #8 x 1 IN
6-440201-002 GLOVE,CLOTH, (600 G)
6-500114-003 SEAL TAPE,THREAD,PTFE, 12 MM X 10 M, JORETEX
4-220115-004 SCREW,SELF TAPPING,1/2 IN X 8
4-220115-002 SCREW,SELF TAPPING JP, #8 x 1-1/4 IN (ROUND TYPE)
6-210303-001 BRUSH,WIRE,STEEL,WITH HANDLE,"ANCHOR" (5 á¶Ç)
Average Time (Day)

QTY (SET) Before (Day) After (Day)
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1

2
3
4
4
2
3
2
4
2
2
2
3
2.75

0.25
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.25
0.5
0.25
0.46

จากตารางที่ 3.19 นั้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อ นาไปอธิบาย และนาไปทดลองใช้ แล้ วนั้น
สามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อได้ จึงกาหนดแบบฟอร์มใบสอบถามราคาใหม่ให้กับผู้ใช้งาน
ไปใช้กับการทางานนามาสอบราคากับแผนกจัดซื้อตามประเภทของอะไหล่เครื่องจักรอื่น ๆ ได้
3.3.3 กาหนด KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับ
จากสาเหตุที่พบว่าพนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน ทาให้เกิดระยะเวลาในการอใบ
เสนอราคานั้นเกินกว่า 5 วัน คิดเป็น 10.58% ของใบสั่งซื้อที่ล่าช้า ดังนั้น จึงกาหนดตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ (KPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานจัดซื้อโดยตั้งเป้าหมายการ
ติดตามใบเสนอราคาไว้ที่ 3 วัน และมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพที่ 98% โดยมีวิธีการคานวณดังนี้
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KPI การตอบกลับ =

จานวนใบเสนอราคาที่ติดตามภายในเวลาตามกาหนด
จานวนใบเสนอราคาทั้งหมด

X 100

3.4 ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาที่ได้ปรับปรุง ขั้นตอนการทางานของแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร
ของทั้ง 3 แนวทาง คือ
1. รวบรวมผู้ขาย (Vendor Pool) ตามกลุ่มอะไหล่เครื่องจักรเพื่อกาหนดลงบัญชีผู้ขาย
2. กาหนดข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในแบบฟอร์มใบสอบถามราคา
3. ทาการตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อ
จากการแนวทางดังกล่าว สามารถลดระยะเวลาในจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรที่ล่าช้าได้ดัง
สรุปแสดงตามตารางที่ 3.20
ตารางที่ 3.20 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุงขั้นตอน
ขั้นตอนการทางาน
1.ออกใบความต้องการ
2. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน
3. คัดเลือกผู้ขายและขอใบเสนอราคา
4. การรอใบเสนอราคา
5. รวบรวมใบเสนอราคาจัดทาใบ RFQ
6. เลือกผู้ขายเพื่อจัดทาใบสรุปซื้อ
7. การอนุมัติใบสรุปซื้อ
8. ต่อรองราคากับผู้ขายที่ถูกคัดเลือก
9. จัดทาและอนุมัติใบสั่งซื้อ
10. ยืนยันใบสั่งซื้อแจ้งกาหนดวันส่ง
11. จัดส่งสินค้า
12. การรับสินค้า
รวมระยะเวลา

ระยะเวลาก่อนการ
ปรับปรุงขั้นตอน
0.5
0.5 - 1
0.5 -1
5
0.5
1
3
1
2
0.5
ตามระยะเวลาส่งสินค้า
0.5
15-17.5 วัน

ระยะเวลาหลังการ
ปรับปรุงขั้นตอน
0.5
0.46
0.38
3
0.5
1
3
1
2
0.5
ตามระยะเวลาส่งสินค้า
0.5
12.87 วัน
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จากตารางที่ 3.20 แสดงการลดระยะเวลาเปรียบเทียบระหว่างก่อน มีระยะเวลาการ
ทางานทั้งกระบวนการจัดซื้อรวมระยะเวลา 15 – 17.5 วัน เมื่อทาการปรับปรุงต่าง ๆ เช่น
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลความต้องการพื้นฐาน ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขาย และการกาหนด
เป้าหมายใน KPI ของพนักงานจัดซื้อในการติดตามใบเสนอราคา สามารถลดระยะเวลาการ
ทางานลงเหลือ 12.87 วัน

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้ออะไหล่
เครื่องจักร กรณีศึกษาบริษัท เอบีซีเคมีคอล จากัด นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร และกาหนดกลยุทธ์ในกระบวนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร
เพื่อแก้ไขปัญหาภายในบริษัท ได้ผลการศึกษาดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 แนวทาง คือ รวบรวมผู้ขาย (Vendor Pool) ตาม
กลุ่มอะไหล่เครื่องจักรเพื่อกาหนดลงบัญชีผู้ขาย กาหนดข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในแบบฟอร์มใบ
สอบถามราคา และการตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อ
เพื่อแก้ไขสาเหตุต่าง ๆ จากกระบวนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรที่ล่าช้า โดยจากสาเหตุแรกการ
คัดเลือกผู้ขายที่ต้องทาการค้นหาตามรายการอะไหล่ทุกรายการจากระบบการจัดซื้อภายใน และ
อินเตอร์เน็ตนั้น พบในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขายที่มีระยะเวลาในการทางาน 0.5 – 1 วัน
สามารถลดระยะเวลาการทางานเหลือเพียง 0.38 วัน หรือคิดเป็น 3 ชั่วโมงการทางาน ส่วน
สาเหตุของใบสอบถามราคามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการสอบถามราคากับผู้ขาย พบในขั้นตอนการ
ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน มีระยะเวลาในการทางาน 0.5 – 1 วัน หลังดาเนินการแก้ไขสามารถลด
ระยะเวลาการทางานลงเหลือ 0.46 วัน หรือคิดเป็น 4 ชั่วโมงการทางาน รวมทั้งการกาหนด KPI
โดยตั้งเป้าหมายในการติดตามใบเสนอราคากรณีที่พนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน พบในขั้น
การรอใบเสนอราคาจากผู้ขาย มีระยะเวลาการทางาน 5 วัน กาหนดให้ติดตามใบเสนอราคาให้
ได้ภายใน 3 วัน สรุปได้ว่าจากระยะเวลารวมในกระบวนการจัดซื้อนั้นมี 15 – 17-5 วัน เมื่อ
กาหนดแนวทางการแก้ไขแล้วสามารถลดระยะเวลารวมได้เหลือเพียง 12.87 วัน มีความรวดเร็ว
ขึ้นถึง 2.13 วัน
หลั ง จากปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ซื้ อ อะไหล่ เ ครื่ อ งจั ก รแล้ ว จะท าให้ ผู้ ใ ช้ ง านได้ รั บ
ประโยชน์ในการทางาน โดยสามารถใส่รายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานในการสั่งซื้อได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติม และสร้างความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เร็วกว่าเวลาที่กาหนดอีกด้วย อีกทั้งผู้ขายก็ ยังได้รับ
ประโยชน์ คือสามารถเสนอราคาที่ถูกต้องรวดเร็ว รวมไปถึงส่งมอบสินค้าทันเวลา ส่วนพนักงาน
แผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักรได้รับประโยชน์หลังจากการปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถลด
ระยะเวลาในการทางานต่าง ๆ รวบรวบผู้ขายเป็นหมวดหมู่ รวมไปถึงการลดต้นทุน มีต้นทุน
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และพนั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างานมากขึ้ น จากการก าหนดเป้ า มายในการท างาน
ตลอดจนสามารถต่อยอดด้านการทางานให้มีความเป็นนักจัดซื้อมืออาชีพ โดยกาหนดกลยุทธ์ใน
กระบวนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร เช่น SRM เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาภายในองค์กรได้อย่าง
ยั่งยืน
ทั้งนี้ จากการลดระยะเวลาในกระบวนการเร็วขึ้น ถึง 2.13 วัน นั้น ทาให้แผนกจัดซื้อ
อะไหล่เครื่องจักรมีรอบการสั่งซื้อสั้นลง ส่งผลให้ต้นทุนการจัดเก็บลดลงด้วย อธิบายได้ดังนี้
สินค้าคงคลังที่มีจัดเก็บจากข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2554 เป็นอะไหล่เครื่องจักร
สาหรับการป้องกันแบบบารุงรักษาเครื่องจักร PM: Preventive Maintenance มีจานวนอะไหล่
เท่ากับ 1,304 รายการ และอะไหล่ เครื่องจักรสาหรับ แก้ไขตามหน้างานกรณีฉุ กเฉิ น BM:
Breakdown มีจานวนอะไหล่ 1,671 รายการ มีมูลค่าซื้อรวม 78,590,313.18 บาท มีมูลค่าการ
เบิก ใช้รวม (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) มูลค่ า 34,058,156.20 บาท ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการ
จัดเก็บเฉพาะอะไหล่เครื่องจักรแบบ PM เท่านั้น เพราะอะไหล่แบบ BM นั้นถือเป็นการซื้อแล้ว
เบิกใช้เลย (Direct Used) จึงไม่มีรายการสินค้าคงคลังในการจัดเก็บ มีการควบคุมอะไหล่จะทา
การกาหนดระดับต่าสุด เมื่อมีปริ มาณอะไหล่ที่เข้าใกล้ระดับต่าสุด จะทาการขอซื้ออะไหล่ โดย
ผ่านแผนกจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร ซึ่งอะไหล่ต่าง ๆ ที่จะซื้อมีช่วงเวลาเฉลี่ยภายใน 30 วัน
จากรายการอะไหล่ PM ที่อยู่ในคลังพัสดุ จานวน 1,304 รายการ ได้ทาการแบ่งกลุ่ม
อะไหล่ซ่อมบารุง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ABC Classified ตามเกณฑ์ปริมาณการเบิกใช้ต่อปี เป็น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ซึ่งผลของการจัดกลุ่มอะไหล่ได้แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ดังนั้น จาก
ภาคผนวกสามารถจัดกลุ่มอะไหล่ได้ 3 กลุ่มดังนี้
1. อะไหล่กลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีปริมาณการใช้ต่อปี เท่ากับ 75% จากข้อมูลสามารถจัด
อะไหล่ได้ 41 รายการ
2. อะไหล่กลุ่ม B เป็นกลุ่มที่มีปริมาณการใช้ต่อปี เท่ากับ 20% จากข้อมูลสามารถจัด
อะไหล่ได้ 285 รายการ
3. อะไหล่กลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มีปริมาณการใช้ต่อปี เท่ากับ 5% จากข้อมูลสามารถจัดอะไหล่
ได้ 978 รายการ
จากนั้นนาอะไหล่ในกลุ่ม A จานวน ซึ่งมีทั้งหมด 41 รายการ ถือว่ามีปริมาณการเบิกใช้
สูงสุดเกิดการเคลื่อนไหวสูง แสดงดังภาคผนวก ง เพื่อไปคานวณหาจุดในการจัดซื้อใหม่ แสดง
รอบการสั่งซื้อลดลง และปริมาณสินค้าคงคลังจัดเก็บที่ลดลง
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 การคานวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง
การคานวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง ประกอบไปด้วยต้นทุนของ
ราคาอะไหล่ (Purchase Cost) ต้นทุนในการสั่งซื้ออะไหล่ (Ordering Cost) และต้นทุนการเก็บ
รักษาอะไหล่ (Holding Cost) ตามสมการดังนี้
Total Cost = Purchase Cost + Ordering Cost + Holding Cost
สามารถคานวณหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง ได้ดังนี้
1) คานวณหา Ordering Cost การคานวณนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแผนกจัดซื้อ
ตลอดปี 2554 มีการออกใบสั่งซื้อจานวน 3,282 ใบ แสดงตารางค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออะไหล่
ของแผนกจัดซื้อ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าใช้จ่ายของแผนกจัดซื้อ ปี 2554
รายการ
ค่าติดต่อสื่อสาร

ค่าใช้จ่าย (บาท)
30,000

ค่ากระดาษ

8,650

ค่าแรงงานแผนกจัดซื้อ

1,253,600

รวม

1,292,250

ดังนั้น สามารถคานวณอะไหล่ที่สั่งซื้อ Ordering Cost มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเท่ากับ
(1,292,250/ 3,282) = 393.73 บาทต่อครั้ง
2) คานวณหา Holding Cost นาข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของหน่วยงานคลังพัสดุ ปี
2554 แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าใช้จ่ายของคลังพัสดุ ปี 2554
รายการ
ค่ากระดาษแบบฟอร์มใบเบิก
ค่าอะไหล่ซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าแรงงานพนักงานความปลอดภัย
ค่าแรงงานแผนกคลังพัสดุ
รวม

ค่าใช้จ่าย (บาท)
9,266
53,600
188,000
759,880
1,010,746
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สาหรับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา Holding Cost นั้น ได้พิจารณาถึง 2 ส่วน คือ ค่าเสีย
โอกาสของเงินจานวนที่ซื้ออะไหล่เก็บไว้ เพราะแทนที่จะเอาเงินนั้นไปกาไรอย่างอื่นได้ ซึ่งเราได้
นาดอกเบี้ยเงินกู้มาใช้ในการคานวณด้วย ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้นั้นคือ MLR 7.5% (ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา) และการคานวณในส่วนที่สอง เป็นการคานวณพื้นที่ในการจัดเก็ บอะไหล่ทั้งหมด ซึ่ง
พื้นที่ในคลังพัสดุนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด 2,094.60 ตารางเมตร ดังนั้นสามารถคานวณหาค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาได้ดังนี้
ตัวอย่างในการคานวณ ได้ จากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดเก็บอะไหล่ Holding Cost
Item No. 4-500102-264 มีราคาต่อหน่วยเท่ากับ 41.40 บาท พื้นที่ของจัดเก็บของอะไหล่นี้
เท่ากับ 19 ตารางเมตร
คานวณส่วนที่ 1: ค่าเสียโอกาส เท่ากับ 41.40 x 7.5 / 100 = 3.11 บาท/ชิ้น/ปี
คานวณส่วนที่ 2: ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เท่ากับ 1,010,746 x 1 / 2,049.60 = 493.14
บาท/ชิ้น/ปี
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาอะไหล่ สาหรับ Item No. 4-500102-264 เท่ากับ 3.11
+ 493.14 = 496.25 บาท/ชิ้น/ปี
 คานวณหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ)
การหา EOQ การสั่งซื้อที่ประหยัดสุดทาได้จากสมการ ดังนี้
EOQ =
โดยที่ EOQ
D
Co
Cc
Q

= ขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด
= อุปสงค์ หรือความต้องการสินค้าต่อปี
= ต้นทุนการสั่งซื้อ หรือต้นทุนการตั้งเครื่องจักรใหม่ต่อครั้ง
= ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี
= ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง

ต้นทุนการสั่งซื้อต่อปี =
ต้นทุนการเก็บรักษาต่อปี =
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จานวนการสั่งซื้อต่อปี =
รอบเวลาการสั่งซื้อ =
ถ้าต้องการต้นทุนรวมที่ต่าสุด จานวนการสั่งซื้อต่อปี หรือรอบเวลาการสั่งซื้อที่จะสามารถ
ประหยัดได้มากที่สุด ให้แทน Q ด้วย EOQ หรือ Q* ที่คานวณก็ได้
 ตัวอย่างการคานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่แบบประหยัด ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่าง
อะไหล่ ของ Item No. 4-500102-264 เพื่อให้การคานวณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
EOQ =

=
= 97.90 ชิ้น / ครั้ง
โดย

EOQ
D
Co
Cc

= ขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด
= อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปี เท่ากับ 6,000 ชิ้นต่อปี
= ต้นทุนการสั่งซื้อ เท่ากับ 393.73 บาท ต่อครั้ง
= ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี เท่ากับ 496.25 บาท

จากการแทนค่าในสมการ ก็จะได้ EOQ เท่ากับ 98 ชิ้นต่อการสั่ง 1 ครั้ง
ซึ่งสามารถคานวณหาจานวนครั้งของการสั่งซื้อต่อปี โดยการคานวณ ดังนี้
จานวนการสั่งซื้อต่อปี (N)
= 6,000 / 98
= 61.22 ครั้งต่อปี
ช่วงเวลาในการสั่งซื้อ
แต่ละครั้ง (T)

= 250 / 62
= 4.03 หรือ 5 วันต่อครั้ง
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สาหรับการสั่งซื้ออะไหล่ Item No. 4-500102-264 จะเห็นได้ว่าแผนกจัดซื้อจะต้องทา
สั่งซื้อทั้งหมด 62 ครั้งต่อปี โดยสั่งครั้งละ 98 ชิ้น และมีช่วงเวลาในการสั่งซื้อแต่ละครั้งนานเป็น
5 วัน ดังนั้นรายการอะไหล่สาหรับกลุ่ม A มีทั้งหมด 41 รายการได้ทาการคานวณหา EOQ เพื่อ
สรุปว่า แผนกจัดซื้ออะไหล่นั้นจะต้องการการสั่งซื้อกี่ครั้งต่อปี ต่อ Item ของอะไหล่ซึ่งจะแสดงไว้
ในภาคผนวก ง
หลังจากที่ได้ทราบวิธีการจะสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักรเป็นจานวนเท่าใดแล้ว ต่อไปจะเป็น
 คานวณหาจุดสั่งซื้อ (Reorder Point: ROP)
เป็นวิธีการหาว่า เมื่อใดจะสั่งซื้อ ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย สมการดังนี้
ROP = d x L
จุดสั่งซื้อใหม่ = ปริมาณความต้องการต่อวัน x เวลานาในการส่งมอบ
ต่อเนื่องจากตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้แสดงไว้แล้ว นามาคานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่
เครื่องจักรแบบประหยัดโดย นาอะไหล่ Item No. 4-500102-264 หาจุดสั่งซื้อใหม่ ดังนี้
ROP =
(6,000 / 250) x 19.87 วัน หรือ 20 วัน
=
480 ชิ้น
สรุปว่า จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เมื่อระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อลดลง ทาให้รอบ
เวลาในการส่งมอบสินค้าเร็วขึ้นด้วย อะไหล่ Item: 4-500102-264 ในกลุ่ม A จากเดิมที่มีรอบ
ระยะเวลา (Lead Time) อยู่ที่ 22 วัน เมื่อมีการปรับปรุงการทางานสามารถลดรอบระยะเวลา
เหลือ 20 วัน ทาให้ปริมาณสินค้าที่จัดเก็บก็ลดลงตามเช่นกัน อยู่ที่ 480 ชิ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวม
ลดลงเท่ากับ 272,851 บาท แสดงได้ดังนี้
Total Cost

= Purchase Cost + Ordering Cost + Holding Cost
= (41.10 x 6,000) + (393.73 x 62) + (496.25 x 480 x 1/6,000)
= 272,851 บาท

สาหรับอะไหล่ในรายการอื่น ๆ แสดงไว้ในภาคผนวก ง
4.2 ข้อจากัดในการศึกษา
1. การเข้าถึงข้อมูลของบริษัททาได้ยาก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายป้องกันความ
ปลอดภัยด้านข้อมูล
2. ข้อมูลการจัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรอาจมีการคลาดเคลื่อนเพราะข้อมูลมีจานวนมาก
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4.3 ข้อเสนอแนะ
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เดือน
2. จานวนผู้ขายที่ไม่เข้าเกณฑ์การประเมินในแต่ละรอบ ควรนากับเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบ
ราคาด้วย เพื่อยกระดับเป็นโอกาสผู้ขายนั้น และเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าในราคาที่
ถูกลงได้อีกทางหนึ่ง
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กับลูกค้า เป็นต้น
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1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
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3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
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เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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เลขที

บริษัท ...............................................……...................................................
ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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เลขที

บริษัท ...............................................……...................................................
ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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เลขที

บริษัท ...............................................……...................................................
ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
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หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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เลขที

บริษัท ...............................................……...................................................
ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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เลขที
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ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)
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2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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แบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมา (ส่าหรับ Spare Part Group)
รายละเอียดผู้ขาย

เลขที

บริษัท ...............................................……...................................................
ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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เลขที

บริษัท ...............................................……...................................................
ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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เลขที

บริษัท ...............................................……...................................................
ผู้ติดต่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................
หน่วยกิต ดี มาก

หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
2
2
2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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หัวข้อประเมิน



1) ด้านคุณภาพ
1.1 ความถูกต้องของสินค้า/งานบริการ
1.2 การรับประกันสินค้า/งานบริการ
1.3 ความละเอียดรอบคอบ/ระมัดระวัง
2) ด้านการส่ง มอบ
2.1 การส่งมอบสินค้า/งานบริการตามกาหนดเวลา
3) ด้านราคา
3.1 อานาจการต่อรองราคา ลดต้นทุน
3.2 สเปค/สินค้าทดแทน เพื่อลดต้นทุน
3.3 ความน่าเชื่ อถือ/สภาพคล่องทางการเงิน
4) ด้านบริการ/ปฏิบัติง าน
4.1 ความปลอดภัย
4.2 ความสะอาด/ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4.3 เคารพปฏิบตั ติ อ่ กฎระเบียบข้อ บัง คับของบริษัทฯ

4.4 การติดตามผลหลังการขาย
4.5 โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ตามสเปค)
4.6 การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร
5) ด้านเอกสาร
5.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.2 เอกสารการวางบิลตรงตามกาหนด
ผู้ประเมิน
..................................................
(..........................................)
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้
...................................................
(..........................................)
qผ่านการประเมิน
qไม่ผ่านการประเมิน

5

ดี
4

กลุ่ม

TE

(Group) กลุ่มผู้ขายตามมูลค่าการซือ้ ขายต่อปี
(Value of Business)
(บาท/ปี)
10,000,000.q 01 มูลค่าการซือ้ ขาย มากกว่า
5 -10,000,000.q 02 มูลค่าการซือ้ ขาย ระหว่าง
03
มู
ล
ค่
า
การซื
อ
้
ขาย
ระหว่
า
ง
1 - 5,000,000.q
1,000,000.q 04 มูลค่าการซือ้ ขาย ต่ากว่า
พอใช้ ปรับปรุง ไม่ผา่ น คะแนนเต็ม
3
2
1
 x คะแนน

หมายเหตุ

1)

3
3
3

2)

3

3)

3
3
3

4)

2
2
2
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2

5)

2
2
คะแนนรวม 1)+2)+3)+4)+5) =
........./........./........
วัน / เดือน / ปี

........./........./........
วัน / เดือน / ปี
เกรด

ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผู้ขาย/ผู้รับเหมา

x 100 คิดเป็น 

%

185
เกณฑ์การวัดผลประเมินผู้ขาย/ผู้รบั เหมา
เกรด A = ดีมาก ผ่านการประเมิน (Certificate )
q 90.1-100 คะแนน
q  80.1-90.0 คะแนน
เกรด B = ดี ผ่านการประเมิน
q  75.1-80.0 คะแนน
เกรด C = ปานกลาง ผ่านการประเมิน
q  70.1-75.0 คะแนน
เกรด D = พอใช้ ต้องปรับปรุง
q  70 คะแนน
เกรด E = ไม่ผ่านเกณฑ์
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ภาคผนวก ข
การจัดอะไหล่เครือ่ งจักรวิธี ABC Classified ตามปริมาณการเบิกใช้ กลุ่ม A

112

Qty
(Piece)

No.

Spart part No.

Item Description

Group Parts

1

4-500102-264

GASKET,NON-ASBESTOS,STYLE 2950,GREEN,SIZE: 23 X 13 X 3 T.MM,GARLOCK

MECHANICAL PART

54,000

41.40

2,235,600.00

A

2

6-530104-001

SEAL COIL, PLASTIC SEAL,WITH LOGO+RUNNING NUMBER

TOOLS & EQUIPMENT

40,000

11.60

464,000.00

A

3

4-220111-009

NUT,GALVANIZED STEEL,5/8 IN, MIC (100 PCS/BAG)

METAL PIPE & FITTING

6,705

574.56

3,852,424.80

A

4

4-220120-006

WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,5/8 IN (100 PCS/BAG)

TOOLS & EQUIPMENT

5,217

41.79

218,018.43

A

5

4-220101-009

BOLT,GALVANIZED STEEL,5/8 IN X 65, MIC (100 PCS/BAG)

METAL PIPE & FITTING

3,765

3,193.90

12,025,033.50

A

6

6-280101-001

BRUSH,WIRE,CUP,2-1/2 INx10x1.25 MM, MAX STAR

TOOLS & EQUIPMENT

2,740

922.50

2,527,650.00

A

7

4-210102-001

GRINDING,DISC,AC60, 4 IN,100 X 16 X 2.2 MM, OLYMPUS

TOOLS & EQUIPMENT

2,727

798.00

2,176,146.00

A

8

4-220101-008

BOLT,GALVANIZED STEEL,5/8 IN X 50, MIC (100 PCS/BOX)

METAL PIPE & FITTING

2,580

2,298.24

5,929,459.20

A

9

6-440601-001

CLOTH,PROTECTIVE,COTTON, WHITE, #32 (12 Pcs/Pack)

TOOLS & EQUIPMENT

2,358

262.20

618,267.60

A

10

4-540501-002

VALVE,SUPERIOR,WITH FUSIBLE FUSE,100 KG CYLINDER

PUMP & VALVE

2,238

27,666.29

61,917,157.02

A

11

4-220120-002

WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,1/2 IN (100 PCS/BAG)

TOOLS & EQUIPMENT

2,048

13.28

27,197.44

A

12

4-500102-056

GASKET,EPDM,1070 X 270 X THK 1.2,C,FOR ANODE

MECHANICAL PART

1,600

3,666.96

5,867,136.00

A

13

6-020101-003

CLOTH SHEET,WASTE, MIXED COLOR, 10 x 10 IN (25 kgs)

TOOLS & EQUIPMENT

1,444

2,485.10

3,588,484.40

A

14

4-220102-194

BOLT AND NUT,GALV.,SIZE 5/8 IN X 3 IN

METAL PIPE & FITTING

1,300

10.70

13,910.00

A

15

4-220115-003

SCREW,SELF TAPPING,JP, #8 x 1 IN

TOOLS & EQUIPMENT

1,160

3.03

3,514.80

A

16

6-140102-008

BATTERY,R6ST/4SL, AA/UM3, GREEN, PANASONIC

ELECTRICAL

1,132

798.44

903,834.08

A

17

6-440201-002

GLOVE,CLOTH, (600 G)

TOOLS & EQUIPMENT

1,106

28,558.28

31,585,457.68

A

18

6-500114-003

SEAL TAPE,THREAD,PTFE, 12 MM X 10 M, JORETEX

TOOLS & EQUIPMENT

1,080

1,116.54

1,205,863.20

A

19

4-220115-004

SCREW,SELF TAPPING,1/2 IN X 8

TOOLS & EQUIPMENT

1,078

1.87

2,015.86

A

20

4-220102-009

BOLT AND NUT,GALVANIZED STEEL,1/2 IN X 50,MIC

METAL PIPE & FITTING

1,071

471.27

504,730.17

A

21

4-220102-008

BOLT AND NUT,GALVANIZED STEEL,1/2 IN X 40,MIC

METAL PIPE & FITTING

1,069

411.76

440,171.44

A

22

4-220120-004

WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,3/4 IN

TOOLS & EQUIPMENT

1,052

11.52

12,119.04

A

23

4-450105-004

CAP,BRASS,FOR SUPERIOR VALVE

PUMP & VALVE

1,000

450.00

450,000.00

A

24

6-300202-014

GASKET,TEFLON, WHITE, 93 x 31x 2 (T) MM, "ROCHLING" FOR FILLING Cl2

MECHANICAL PART

988

11,456.76

11,319,278.88

A

25

6-140102-006

BATTERY,DRY CELL, #D EXTRA, UM1, GREEN, PANASONIC

ELECTRICAL

944

1,286.60

1,214,550.40

A

26

4-220115-002

SCREW,SELF TAPPING JP, #8 x 1-1/4 IN (ROUND TYPE)

TOOLS & EQUIPMENT

830

2.43

2,016.90

A

27

6-210303-001

BRUSH,WIRE,STEEL,WITH HANDLE,"ANCHOR" (5 á¶Ç)

TOOLS & EQUIPMENT

732

1,430.00

1,046,760.00

A

28

4-410102-004

PLYWOOD, BANGNA, 4' X 8' X 3.2 M (äÁéÍÑ´ÂÒ§ºÒ§¹Ò)

TOOLS & EQUIPMENT

730

2,797.21

2,041,963.30

A

29

4-500102-061

GASKET,EPDM,1490 X 264 X THK 14.4,B,FOR ANODE

MECHANICAL PART

719

26,531.16

19,075,904.04

A

30

4-500102-058

GASKET,EPDM,1490 X 264 X THK 12.4,A-2,FOR C-2

MECHANICAL PART

703

15,864.52

11,152,757.56

A

31

4-140303-113

TERMINAL,RING,INSULATED,RF 1.5-4,RED,T-LUG

ELECTRICAL

700

1.00

700.00

A

32

4-150106-042

WIRE,ELECTRIC,VCT-GRD, 2 X 2.5/1.5 MM2, YAZAKI

ELECTRICAL

700

415.30

290,710.00

A

33

6-240103-026

MASK, RESPIRATORY,HG VAPOR, #8246 (R95), 3M

TOOLS & EQUIPMENT

664

2,020.44

1,341,572.16

A

34

4-220115-005

SCREW,SELF TAPPING,JF, NO.8 X 3/4 IN

TOOLS & EQUIPMENT

616

1.49

917.84

A

35

4-150105-008

TIE,CABLE, CT-075-2C1, 2.5 MM (3"), WHITE, BANDEX

ELECTRICAL

605

0.60

363.00

A

36

4-150105-003

TIE,CABLE, CT-150-3C, 3.6 X 150 MM (6"), WHITE, BANDEX

ELECTRICAL

605

2.12

1,282.60

A

37

4-220102-193

BOLT AND NUT,GALV.,SIZE 5/8 IN X 2-1/2IN

METAL PIPE & FITTING

600

10.17

6,102.00

A

38

4-150106-033

WIRE,ELECTRIC,VCT-GRD,2 X 1.5/1 MM2,THAI YAZAKI (BLACK)

ELECTRICAL

600

198.24

118,944.00

A

39

6-210202-002

BLADE,CUTTER,SMALL,OLFA,AB-6/10 (6 PC/PACK)

TOOLS & EQUIPMENT

552

350.37

193,404.24

A

40

4-220120-005

WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,3/8 IN (100 PCS/BAG)

TOOLS & EQUIPMENT

540

10.46

5,648.40

A

41

4-150105-001

TIE,CABLE, CT-385-4C, 4.8 x 385 MM (15-3/6"),WHITE, BANDEX

ELECTRICAL

500

10.40

5,200.00

A

41

รายการ

150,798

Unit Cost

Amount

Class
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ภาคผนวก ค
แสดงการคานวณหา EOQ ของอะไหล่เครื่องจักรกลุ่ม A จะต้องการการสั่งซื้อ

Item

4-500102-264
6-530104-001
4-220111-009
4-220120-006
4-220101-009
6-280101-001
4-210102-001
4-220101-008
6-440601-001
4-540501-002
4-220120-002
4-500102-056
6-020101-003
4-220102-194
4-220115-003
6-140102-008
6-440201-002
6-500114-003
4-220115-004
4-220102-009
4-220102-008
4-220120-004
4-450105-004
6-300202-014
6-140102-006
4-220115-002
6-210303-001
4-410102-004
4-500102-061
4-500102-058
4-140303-113
4-150106-042
6-240103-026
4-220115-005
4-150105-008
4-150105-003
4-220102-193
4-150106-033
6-210202-002
4-220120-005
4-150105-001

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

GASKET,NON-ASBESTOS,STYLE 2950,GREEN,SIZE: 23 X 13 X 3 T.MM,GARLOCK
SEAL COIL, PLASTIC SEAL,WITH LOGO+RUNNING NUMBER
NUT,GALVANIZED STEEL,5/8 IN, MIC (100 PCS/BAG)
WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,5/8 IN (100 PCS/BAG)
BOLT,GALVANIZED STEEL,5/8 IN X 65, MIC (100 PCS/BAG)
BRUSH,WIRE,CUP,2-1/2 INx10x1.25 MM, MAX STAR
GRINDING,DISC,AC60, 4 IN,100 X 16 X 2.2 MM, OLYMPUS
BOLT,GALVANIZED STEEL,5/8 IN X 50, MIC (100 PCS/BOX)
CLOTH,PROTECTIVE,COTTON, WHITE, #32 (12 Pcs/Pack)
VALVE,SUPERIOR,WITH FUSIBLE FUSE,100 KG CYLINDER
WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,1/2 IN (100 PCS/BAG)
GASKET,EPDM,1070 X 270 X THK 1.2,C,FOR ANODE
CLOTH SHEET,WASTE, MIXED COLOR, 10 x 10 IN (25 kgs)
BOLT AND NUT,GALV.,SIZE 5/8 IN X 3 IN
SCREW,SELF TAPPING,JP, #8 x 1 IN
BATTERY,R6ST/4SL, AA/UM3, GREEN, PANASONIC
GLOVE,CLOTH, (600 G)
SEAL TAPE,THREAD,PTFE, 12 MM X 10 M, JORETEX
SCREW,SELF TAPPING,1/2 IN X 8
BOLT AND NUT,GALVANIZED STEEL,1/2 IN X 50,MIC
BOLT AND NUT,GALVANIZED STEEL,1/2 IN X 40,MIC
WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,3/4 IN
CAP,BRASS,FOR SUPERIOR VALVE
GASKET,TEFLON, WHITE, 93 x 31x 2 (T) MM, "ROCHLING" FOR FILLING Cl2
BATTERY,DRY CELL, #D EXTRA, UM1, GREEN, PANASONIC
SCREW,SELF TAPPING JP, #8 x 1-1/4 IN (ROUND TYPE)
BRUSH,WIRE,STEEL,WITH HANDLE,"ANCHOR" (5 á¶Ç)
PLYWOOD, BANGNA, 4' X 8' X 3.2 M (äÁéÍÑ´ÂÒ§ºÒ§¹Ò)
GASKET,EPDM,1490 X 264 X THK 14.4,B,FOR ANODE
GASKET,EPDM,1490 X 264 X THK 12.4,A-2,FOR C-2
TERMINAL,RING,INSULATED,RF 1.5-4,RED,T-LUG
WIRE,ELECTRIC,VCT-GRD, 2 X 2.5/1.5 MM2, YAZAKI
MASK, RESPIRATORY,HG VAPOR, #8246 (R95), 3M
SCREW,SELF TAPPING,JF, NO.8 X 3/4 IN
TIE,CABLE, CT-075-2C1, 2.5 MM (3"), WHITE, BANDEX
TIE,CABLE, CT-150-3C, 3.6 X 150 MM (6"), WHITE, BANDEX
BOLT AND NUT,GALV.,SIZE 5/8 IN X 2-1/2IN
WIRE,ELECTRIC,VCT-GRD,2 X 1.5/1 MM2,THAI YAZAKI (BLACK)
BLADE,CUTTER,SMALL,OLFA,AB-6/10 (6 PC/PACK)
WASHER,FLAT,GALVANIZED STEEL,3/8 IN (100 PCS/BAG)
TIE,CABLE, CT-385-4C, 4.8 x 385 MM (15-3/6"),WHITE, BANDEX

Item Description
MECHANICAL PART
TOOLS & EQUIPMENT
METAL PIPE & FITTING
TOOLS & EQUIPMENT
METAL PIPE & FITTING
TOOLS & EQUIPMENT
TOOLS & EQUIPMENT
METAL PIPE & FITTING
TOOLS & EQUIPMENT
PUMP & VALVE
TOOLS & EQUIPMENT
MECHANICAL PART
TOOLS & EQUIPMENT
METAL PIPE & FITTING
TOOLS & EQUIPMENT
ELECTRICAL
TOOLS & EQUIPMENT
TOOLS & EQUIPMENT
TOOLS & EQUIPMENT
METAL PIPE & FITTING
METAL PIPE & FITTING
TOOLS & EQUIPMENT
PUMP & VALVE
MECHANICAL PART
ELECTRICAL
TOOLS & EQUIPMENT
TOOLS & EQUIPMENT
TOOLS & EQUIPMENT
MECHANICAL PART
MECHANICAL PART
ELECTRICAL
ELECTRICAL
TOOLS & EQUIPMENT
TOOLS & EQUIPMENT
ELECTRICAL
ELECTRICAL
METAL PIPE & FITTING
ELECTRICAL
TOOLS & EQUIPMENT
TOOLS & EQUIPMENT
ELECTRICAL

Group Parts

150,798

54,000
40,000
6,705
5,217
3,765
2,740
2,727
2,580
2,358
2,238
2,048
1,600
1,444
1,300
1,160
1,132
1,106
1,080
1,078
1,071
1,069
1,052
1,000
988
944
830
732
730
719
703
700
700
664
616
605
605
600
600
552
540
500

41.40
11.60
574.56
41.79
3,193.90
922.50
798.00
2,298.24
262.20
27,666.29
13.28
3,666.96
2,485.10
10.70
3.03
798.44
28,558.28
1,116.54
1.87
471.27
411.76
11.52
450.00
11,456.76
1,286.60
2.43
1,430.00
2,797.21
26,531.16
15,864.52
1.00
415.30
2,020.44
1.49
0.60
2.12
10.17
198.24
350.37
10.46
10.40

TRX QTY Unit Cost
2,235,600.00
464,000.00
3,852,424.80
218,018.43
12,025,033.50
2,527,650.00
2,176,146.00
5,929,459.20
618,267.60
61,917,157.02
27,197.44
5,867,136.00
3,588,484.40
13,910.00
3,514.80
903,834.08
31,585,457.68
1,205,863.20
2,015.86
504,730.17
440,171.44
12,119.04
450,000.00
11,319,278.88
1,214,550.40
2,016.90
1,046,760.00
2,041,963.30
19,075,904.04
11,152,757.56
700.00
290,710.00
1,341,572.16
917.84
363.00
1,282.60
6,102.00
118,944.00
193,404.24
5,648.40
5,200.00

Amount
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Class

68,128

6,000
20,000
7,000
1,500
4,000
2,304
2,800
3,000
1,800
500
1,200
1,300
2,000
1,200
1,000
900
1,000
500
1,000
800
1,200
600
864
360
700
500
600
1,000
500
600
700
500
200

QTY
Orders
1
1
2
1
2
1
40
1
2
10
30
30
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
15
1
1
3
30
30
5
5
2
1
2
2
1
3
1
1
1

Area
(Sq. M)

97.90
178.71
75.05
48.97
58.59
61.22
13.10
70.45
38.17
45.55
5.25
16.58
23.87
45.57
39.96
44.45
61.14
39.00
39.96
28.87
40.34
35.75
44.16
36.58
13.73
0.43
26.12
14.48
44.61
34.49
14.95
13.81
25.11
39.96
19.98
0.40
0.87
18.28
33.82
28.27
17.89

EOQ
(Unit)
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ภาคผนวก ง
แสดงการคานวณจุดสั่งซื้อและมูลค่าสินค้าคงคลัง กลุ่ม A

Item

4-500102-264
6-530104-001
4-220111-009
4-220120-006
4-220101-009
6-280101-001
4-210102-001
4-220101-008
6-440601-001
4-540501-002
4-220120-002
4-500102-056
6-020101-003
4-220102-194
4-220115-003
6-140102-008
6-440201-002
6-500114-003
4-220115-004
4-220102-009
4-220102-008
4-220120-004
4-450105-004
6-300202-014
6-140102-006
4-220115-002
6-210303-001
4-410102-004
4-500102-061
4-500102-058
4-140303-113
4-150106-042
6-240103-026
4-220115-005
4-150105-008
4-150105-003
4-220102-193
4-150106-033
6-210202-002
4-220120-005
4-150105-001

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Class

150,798

54,000
40,000
6,705
5,217
3,765
2,740
2,727
2,580
2,358
2,238
2,048
1,600
1,444
1,300
1,160
1,132
1,106
1,080
1,078
1,071
1,069
1,052
1,000
988
944
830
732
730
719
703
700
700
664
616
605
605
600
600
552
540
500

41.40
11.60
574.56
41.79
3,193.90
922.50
798.00
2,298.24
262.20
27,666.29
13.28
3,666.96
2,485.10
10.70
3.03
798.44
28,558.28
1,116.54
1.87
471.27
411.76
11.52
450.00
11,456.76
1,286.60
2.43
1,430.00
2,797.21
26,531.16
15,864.52
1.00
415.30
2,020.44
1.49
0.60
2.12
10.17
198.24
350.37
10.46
10.40

TRX QTY Unit Cost
2,235,600.00
464,000.00
3,852,424.80
218,018.43
12,025,033.50
2,527,650.00
2,176,146.00
5,929,459.20
618,267.60
61,917,157.02
27,197.44
5,867,136.00
3,588,484.40
13,910.00
3,514.80
903,834.08
31,585,457.68
1,205,863.20
2,015.86
504,730.17
440,171.44
12,119.04
450,000.00
11,319,278.88
1,214,550.40
2,016.90
1,046,760.00
2,041,963.30
19,075,904.04
11,152,757.56
700.00
290,710.00
1,341,572.16
917.84
363.00
1,282.60
6,102.00
118,944.00
193,404.24
5,648.40
5,200.00

Amount

68,128

6,000
20,000
7,000
1,500
4,000
2,304
2,800
3,000
1,800
500
1,200
1,300
2,000
1,200
1,000
900
1,000
500
1,000
800
1,200
600
864
360
700
500
600
1,000
500
600
700
500
200

QTY
Orders
1
1
2
1
2
1
40
1
2
10
30
30
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
15
1
1
3
30
30
5
5
2
1
2
2
1
3
1
1
1

Area
(Sq. M)
97.90
178.71
75.05
48.97
58.59
61.22
13.10
70.45
38.17
45.55
5.25
16.58
23.87
45.57
39.96
44.45
61.14
39.00
39.96
28.87
40.34
35.75
44.16
36.58
13.73
0.43
26.12
14.48
44.61
34.49
14.95
13.81
25.11
39.96
19.98
0.40
0.87
18.28
33.82
28.27
17.89

EOQ
(Unit)
62
112
94
31
69
38
214
43
48
0
96
0
51
29
51
27
17
24
26
18
25
23
28
17
63
0
14
0
0
0
47
37
24
26
26
0
0
33
21
18
12

4.03
2.23
2.66
8.06
3.62
6.58
1.17
5.81
5.21
0.00
2.60
0.00
4.90
8.62
4.90
9.26
14.71
10.42
9.62
13.89
10.00
10.87
8.93
14.71
3.97
0.00
17.86
0.00
0.00
0.00
5.32
6.76
10.42
9.62
9.62
0.00
0.00
7.58
11.90
13.89
20.83

T
N (Time)
(Day/Time)
24
80
28
6
16
9.216
11.2
12
7.2
0
2
0
4.8
5.2
8
4.8
4
3.6
4
2
4
3.2
4.8
2.4
3.456
0
1.44
0
0
0
2.8
2
2.4
4
2
0
0
2.4
2.8
2
0.8

d (Time)
22
30
18
30
18
18
22
18
18
0
30
0
22
30
20
18
22
22
22
30
30
30
30
18
22
0
22
0
0
0
22
22
30
22
22
22
30
22
22
30
22
74,733,936

273,308
276,594
4,059,923
75,387
12,803,760
2,140,898
2,338,508
6,912,147
491,852
59,326
3,004,681
25,824
27,133
969,255
28,565,470
1,014,832
12,603
243,218
422,100
18,768
551,521
6,881,742
1,143,871
520,808
21,687
224,699
1,222,706
12,223
11,529
133,426
254,024
12,813
7,301

Before Implement
Lead Time
Total Cost
(Day)

20
20
28
20
20
20
28
20
20
28
20

20

20
28
18
16
16
20
20
28
28
28
28
16
20

28

20
28
16
28
16
16
20
16
16

-

-

-

-

Lead Time
(Day)
480.00
2,240.00
448.00
168.00
256.00
147.46
224.00
192.00
115.20
56.00
96.00
145.60
144.00
76.80
64.00
72.00
80.00
56.00
112.00
89.60
134.40
38.40
69.12
28.80
56.00
40.00
67.20
80.00
40.00
48.00
56.00
56.00
16.00

ROP (Unit)

After Implement

74,672,377

272,851
276,153
4,058,994
74,946
12,802,831
2,140,434
2,320,246
6,911,682
490,923
46,105
3,002,399
25,384
26,212
968,790
28,565,005
1,014,375
12,147
242,778
421,659
18,327
551,080
6,880,813
1,137,023
520,352
19,404
222,417
1,221,825
11,767
10,616
132,056
253,567
12,373
6,844

Total Cost

116

ประวัติผู้ศึกษา
นางสาวธนพร นนทสู ต ร เกิ ด วั น ที่ 7 กั น ยายน 2524 ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น
เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 และกาลังศึกษาต่อในระดับปริญ ญาโท หลั กสูต รบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2553
ปัจจุบันทางานอยู่ที่ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จากัด ส านัก งานใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

