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บทคัดยอ
สถานการณการแขงขันที่สูงของโลกธุรกิจในปจจุบัน ถึงแมบริษัทจะมีทรัพยากรตาง ๆ
ที่ดีมีคุณภาพสูง เชน เครื่องจักร บุคลากร จนสามารถผลิตสินคาดีมีคุณภาพจําหนายใหกับ
ลูกคาไดเกิดผลกําไรสูงสุดแลว บริษัทจําเปนตองบริหารตนทุนเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันดวยเชนกัน ซึ่งฝายจัดซื้อถูกมองวาเปนหนวยงานที่ใชเงินจึงจําเปนตองบริหารตนทุน
ด ว ย ดั งนั้ น เพื่อให ส อดคล อ งกั บ นโยบายการบริห ารตนทุน ของบริษัท แผนกจัดซื้อ อะไหล
เครื่องจักรก็ไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดซื้อโดย คือ 1) เพื่อวางแผนการและดําเนินการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหลักตลอดจนอะไหลเครื่องจักรใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน
ดวยราคาและงบประมาณที่เหมาะสม 2) เพื่อใหเพียงพอตอการความตองการ ทันเวลาตอการใช
งาน ควบคุมการเบิ กจายรวมไปถึ งการดูแลตรวจสอบการสํารองในคลังพัสดุใ หมีปริมาณที่
เหมาะสมดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาการลดตนทุน ตลอดจนการลดระยะเวลาในงานจัดซื้อ
โดยทําการศึกษาในขั้นตอนการทํางานตาง ๆ วามีระยะเวลาในการทํางานใชระยะเวลาเทาใด มี
สาเหตุใดบาง จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหถึงปญหา และเสนอแนวทางการแกไข
และปรับปรุง นํามาปรับใชในกระบวนการทํางานจริงได
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้ออะไหลเครื่องจักร เพื่อกําหนด
กลยุทธในกระบวนการจัดซื้ออะไหลเครื่องจักรเพื่อแกไขปญหาภายในบริษัท
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บทนํา
บริษัท เอบีซี เคมีคอล จํากัด เปนธุรกิจผลิตเคมีภัณฑขั้นพื้นฐาน Basic Chemicals
โดยการนําเกลือ น้ํา และไฟฟา มาทําปฏิกิริยาทางเคมีจนไดผลิตภัณฑเปนโซดาไฟ กรดเกลือ
และคลอรีน เพื่อบรรจุจัดจําหนาย และสงมอบใหกับลูกคาตามความตองการ ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ มีโรงงานผลิตอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ มีพนักงานจํานวน 446 คน (เมื่อป
2554) ผลิตและจําหนายสินคาอันไดแก กรดเกลือ 35%, โซดาไฟ 32%, 50% และ 99% และ
คลอรี น เหลว มี วิ สั ย ทั ศ น ปรารถนาที่ จ ะเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง โดยพั ฒ นาศั ก ยภาพด า น
เทคโนโลยี การผลิต การบริหารงาน บุคคลากร ตลอดจนสรางจิตสํานึก และมีสวนรวมตอสังคม
เพื่อใหบริษัทฯ ไดเปนสวนหนึ่งของ ความกาวหนาในอุตสาหกรรมไทยสืบไป

ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญ
จากการรวบรวมขอมูลการจัดซื้อของแผนกจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร (Spare Parts) มี
อะไหลที่ตองสํารองไวมี 2,975 รายการ คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 78,590,313.18 บาท (ขอมูล ณ สิ้น
เดือนธ.ค. 2554) พบปญหาที่ขั้นตอนการทํางานเกิดความลาชาในกระบวนการ จึงทําใหผูขาย
ไมสามารถสงอะไหลใหทันเวลา ซึ่งในป 2554 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) มีจํานวนใบสั่งซื้อ 3,282 ใบ
มีใบสั่งซื้อลาชาจํานวน 1,578 ใบ คิดเปน 48% ของใบสั่งซื้อในแผนกจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร
ซึ่งสาเหตุหลักที่ลาชามาจากการคัดเลือกผูขายใชเวลานาน เกิดจากที่ตองการคนหาแหลงซื้อใน
ระบบ หรือจากในอินเตอรเน็ต จํานวนใบสั่งซื้อ 441 ใบ คิดเปน 27.95% การใหขอมูลพื้นฐานใน
การสั่งซื้อไมครบถวน (Master Data) เชนไมมีรายละเอียดสินคา ไมมีตัวอยางสินคา จํานวน
ใบสั่งซื้อ 305 ใบ คิดเปน 19.33% พนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน ไมติดตามใบเสนอราคา
จํานวนใบสั่งซื้อ 167 ใบ คิดเปน 10.58% ซึ่งสาเหตุตาง ๆ ที่กอใหเกิดปญหากระบวนการ
จัดซื้อลาชานั้นจะสงผลกระทบโดยตรงใหแผนการซอมบํารุงคลาดเคลื่อน เครื่องจักรสูญเสีย
กํ า ลั ง การผลิ ต และมี ค า ใช จ า ยในการเดิ น เครื่ อ งจั ก รใหม ด ว ย ซึ่ ง แผนกจั ด ซื้ อ อะไหล จึ ง
จําเปนตองพัฒนา และปรับปรุงการทํางานเพื่อสนับสนุนแผนการซอมบํารุง และตอบสนองความ
ตองการของผูใชงานใหไดทันเวลา

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. การจัดซื้อและการบริหารสินคาคงคลัง (Purchasing & Inventory Management)
 ความหมายของการจัดซื้อ
การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง การดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่ง
วัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่จําเปนโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ชวงเวลา
แหลงขาย และการนําสง ณ สถานที่ถูกตอง (ปราณี ตันประยูร, 2537 หนา 137)
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โดยทั่วไปแลววัตถุประสงคของการจัดซื้อ (Objective of purchasing) คือ
1. เพื่อใหมีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอยางเพียงพอ
2. เพื่อรักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อใหไดมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย และความลาสมัยวัตถุดิบ
4. เพื่อใหกิจการมีกําไร มีตนทุนในการจัดซื้อต่ําวัตถุดิบที่ใชเพียงพอ
5. หลีกเลี่ยงปญหาพัสดุซ้ํากัน
 กลยุทธการจัดซื้อ
1. การกระจายการจัดซื้อ วิธีหนึ่งในการปองกันมิใหอํานาจในการตอรองต่ํากวาผูขายไดแก
การกระจายการจัดซื้อไปยังผูขายที่ผานการคัดเลือกแลวหลาย ๆ ราย การกระจายการ
ซื้อนั้น นอกจากจะปองกันมิใหอํานาจในการตอรองตกต่ําแลวยังอาจทําใหมีอํานาจนี้
เพิ่มขึ้นอีกก็ได
2. การสรางแหลงซื้อเพิ่มเติม วิธีนี้นิยมนํามาใชในกรณีบริษัททําการประเมินคุณสมบัติตาง
ๆ แล ว ปรากฏว า มี ผู ข ายผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ไดจํ า นวนน อ ย การใช ก ลยุท ธ ก าร
กระจายการซื้อไมใหความมั่นใจเทาที่ควร จึงจําเปนตองสรางแหลงซื้อเพิ่มเติมขึ้นมา
ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน ใหคําแนะนําทางเทคนิคแกผูขายที่ไมผานเกณฑก
3. การหลี ก เลี่ ย งต น ทุ น การเปลี่ ย นแหล ง ซื้ อ ผู ข ายหลายรายใช วิ ธี ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ
ทางดานวิศวกรรม เครื่องจักร หรือทางดานอื่น ๆ โดยไมคิดคาใชจายเมื่อไดรับขอเสนอ
ใหเปลาในทํานองนี้ฝายผูซื้อตองพิจารณาโดยรอบคอบเพราะอาจกอใหเกิดตนทุนอยาง
มหาศาลในอนาคตได
 ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ
เมื่อบริษัทมีความจําเปนที่จะตองมีการซื้อ (Purchasing) แผนกจัดซื้อจะตองพยายาม
จั ด ซื้ อ ให ดี ที่ สุด เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายของการจั ด ซื้อ โดยการจั ดซื้ อ ที่ ดีที่ สุ ด จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. คุณสมบัติที่ถูกตอง
2. ปริมาณที่ถูกตอง
3. ราคาที่ถูกตอง
4. ชวงเวลาที่ถูกตอง
5. แหลงขายที่ถูกตอง
6. การนําสงที่ถูกตอง
สวนระบบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหา (Procurement) ของบริษัทนั้น ถือเปนกิจกรรมสําคัญอยาง
หนึ่งในการจัดการโซอุปทานเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาจากซัพพลายเออรการจัดซื้อจัดหาจะตอง
สามารถตอบสนองตอความตองการประกอบดวยขั้นตอนตางๆที่สําคัญดังนี้
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1.
การระบุความตองการเปนขั้นตอนพื้นฐานที่ตองมีการใสรายละเอียด แจงความ
ตองการอยางชัดเจน หากผิดพลาดจะกระทบตอกระบวนการถัดไปได
2.
การคัดเลือกซัพพลายเออรขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการคัดเลือกซัพพลายเออรที่มี
ความสามารถในการผลิตและสงมอบสินคาตามที่ธุรกิจตองการ
3. การออกคํ าสั่ ง ซื้อกระบวนการออกคํา สั่ งซื้ อจะยุ ง ยากหรื อ ใช เ วลานานมากน อ ย
เพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งที่สั่งซื้อวามีมูลคามากนอยเพียงใด และเคยมีการสั่งซื้อเปนประจําหรือไมใน
การสั่งซื้อจะมีการจัดทําใบเสนอซื้อ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดของลักษณะสินคาที่ตองการ
ปริมาณ คุณภาพและเวลาที่ตองการ
 ความสําคัญของสินคาคงคลัง
จากการศึกษาความหมายและความจําเปนของสินคาคงคลังแลวพอสรุปความสําคัญและ
ความจําเปนของคลังสินคาไดดังนี้
1. ทําใหโรงงานสามารถผลิตสินคา หรือเดินเครื่องจักรไดตลอดสม่ําเสมอ อยางเต็ม
กําลังการผลิต และทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง
2. ชวยทําใหการผลิตไมหยุดชะงัก ถึงแมเครื่องจักรจะชํารุดเสียหายเพราะยังมีสินคาใน
คลังสินคา
3. ชวยใหโรงงานสามารถเก็บสินคาไวได ในชวงราคาสินคาตกต่ํา
 ประเภทของสินคาคงคลัง (Type of inventory)
สินคาคงคลัง แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. สินคาคงคลังประเภทเบ็ดเตล็ด (Odds and ends) สินคาคงคลังประเภทเบ็ดเตล็ด
หมายถึง วัตถุดิบประเภทชวยเหลือใหการผลิตดําเนินไปได
2. สินคาคงคลังประเภทวัตถุดิบและอะไหล (Raw material or spare parts) สินคาคง
คลังประเภทนี้ ไดแก ชิ้นสวนหรือสวนประกอบที่เปนสวนหนึ่งของสินคาสําเร็จรูป เชน นอต หัว
3. สินคาคงคลังประเภทกึ่งสําเร็จรูป สินคากึ่งสําเร็จรูป (Work in process inventory)
หมายถึง วัสดุที่ผานจากวัตถุดิบมาแลว แตยังไมเปนสินคาสําเร็จรูป
4. สินคาคงคลังประเภทสําเร็จรูป สินคาสําเร็จรูป (Readymade or finished products)
หมายถึง สินคาที่สมบูรณเรียบรอย แลวนําไปเก็บในคลังสินคาเพื่อรอจําหนายกลายเปนสินคา
ประเภทสําเร็จรูป เปนตน

 วิธีการควบคุมจํานวนสินคาคงคลัง
การควบคุมจํานวนสินคาคงคลัง หรือพัสดุคงคลังในคลังสินคา (Warehouse) ของ
โรงงานอุตสาหกรรม (Manufactory) จะมีผลตอตนทุนการเก็บรักษา (Inventory Carrying
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Costs) ตนทุนการสั่งซื้อ (Order costs) ตนทุนสินคาเสียหาย (Defect costs) และจะมีผลตอ
ตนทุนสินคาขาดแคลน เพราะถาสั่งเขามาในจํานวนไมเพียงพอจะเกิดสินคาขาด ถาสั่งเขามา
มากจะทําใหเกิดการสูญเสียในรูปของดอกเบี้ย (Interest) เงินจม (Sleeping Capital) ในรูปของ
สินคา (Stock) ตลอดทั้งยังเปนเหตุใหใชเงินจํานวนมากเพื่อลงทุนสรางคลังสินคา (Warehouse)
เก็บ สินค า นอกจากนี้ ยั งมีค า ใช จายอื่น ๆ ตามมาอีกมาก ฉะนั้ นการควบคุมสินคาคงคลังที่
เหมาะสม ว า ควรจะมี เ ท า ใดจึ งจะพอเพี ย งไมม ากไมน อ ยเกิ น ไปในแตล ะประเภท จึ ง ตอ งมี
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารควบคุ ม สิ น ค า คงคลั งซึ่ ง มี วิ ธีก ารด ว ยกั น เช น วิ ธีก ารจั ด กลุ ม สิ นค า (ABC
classification system)
 การสั่งสินคาคงคลัง
ในการสั่งสินคาคงคลังเขามาในโรงงาน เพื่อทําการผลิตหรือสั่งสินคาเพื่อเขามาจําหนาย
นั้น ผูบริหารโรงงาน หรือผูสั่งจะตองตั้งคําถามใหตัวเองวาจะสั่งจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสม
ตนทุนการสั่งอยูในระดับต่ําสุด เพราะถาสั่งมากจะทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน สถานที
เก็บ ดอกเบี้ย คาดูแลรักษา เงินจม (Sleeping capital) ในรูปผลิตภัณฑ เปนตน ฉะนั้นการสั่ง
สินคาคงคลังเขามานั้น จึงตองวิเคราะหตนทุนใหต่ํา วิธีการสั่งสินคาคงคลังใหตนทุนต่ํา และถา
ผลิตจะตองผลิตใหมีความเหมาะสม ดังนี้
1. การหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม (Economic Order Quantity-EOQ) EOQ เปน
แบบจําลองที่นํามาใชเพื่อหาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม คือ ตนทุนการสั่งซื้อ ตนทุนการจัดเก็บ
รักษา ตนทุนสินคาขาดมือ ใหอยูในระดับต่ํา โดยมากจะคิดเปนตอหนึ่งปการนําแบบจําลอง
EOQ ผูใชควรจะทราบขอมูลเบื้องตน ดังนี้
1. คิดจากสินคา 1 รายการ
2. มีขอมูลการใชตอป
3. อัตราการใชคงที่ตลอดป
4. ชวงเวลากอนสินคามาถึง (Lead time) คงที่ทุกครั้งที่สั่ง
5. ไมคิดหรือไมรับสวนลดปริมาณสินคา
จุดในการสั่งซื้อสินคาที่เหมาะสม (The economic reorder point) จุดในการสั่งซื้อสินคา
ใหมเมื่อสินคาคงคลังเหลืออยูในระดับหนึ่ง ผูบริหารจะตองตัดสินใจซื้อสินคาเขามาในคลังสินคา
หรือสตอก เพื่อใหมีสินคาเพียงพอกับความตองการใช ในการสั่งซื้อสินคาเขามาใหมผูบริหารก็
จะมีคําถามวา จะสั่งซื้อสินคาคงเหลือเทาไหร จึงจะถึงจุดในการสั่งซื้อใหม (Reorder Point-ROP) และเมื่อสั่งซื้อสินคาใหมจะไดรับเมื่อไหร ซึ่งจุดระหวางจากจุดสั่งสินคากับจุดที่ไดรับ
สินคา เรียกวา เวลา กอนสินคามาถึง (Lead time--LT)
2. การหาปริมาณการสั่งซื้อสินคาที่เหมาะสมในกรณีลดราคา (Quantity Discounts) ใน
การสั่งซื้อสินคาจํานวนมาก ๆ มักจะไดสวนลดราคาสินคาจากบริษัทผูขาย ดังนั้นการคํานวณหา
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ปริ ม าณสิ น ค า ที่ จ ะสั่ ง มาแต ล ะครั้ ง จึ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การลดราคาสิ น ค า ด ว ย โดยปกติ จ ะ
เปรียบเทียบกับคาใชจายรวม (TC) ที่ระดับการสั่งตาง ๆ ที่มีการลดราคา พรอมกับคาปริมาณ
การสั่งซื้อสินคาที่เหมาะสม (EOQ) ถาอยางไรเสียคาใชจายรวมต่ําสุด (TC) ก็จะเลือกเอาอยาง
นั้น ดังนั้นตนทุนรวมในการสั่งจะมีตนทุนการสั่งซื้อเขามาดวย
3. การหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม (Appropriate production quantity) การผลิต
สินคาที่ผลิตไดและและใชหรือจําหนายสินคาไปในจํานวนเทาที่ผลิตได (ผลิตได = ใชสินคาไป)
ลักษณะเชนนี้ ก็จะไมมีสินคาในสตอกหรือไมมีสินคาคงคลังอยูในโรงงาน แตในทางปฏิบัติจะไม
เกิ ด ลั ก ษณะเช น นั้ น ได โดยมากจะผลิ ต สิ น ค า ได ม ากกว า ที่ ใ ช ห รื อ จํ า หน า ยไป (ผลิ ต ได >
จําหนายไป) จึงทําใหเกิดสินคาคงคลังขึ้นได
2 การบริหารผูสงมอบ (Supplier Management)
การที่จะทําการจัดซื้อจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น กลยุทธหนึ่งในการ
สรางความไดเปรียบก็คือการสรางและการพัฒนาผูสงมอบ ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาผูสงมอบมี
หลายรูปแบบ แบงออกเปน 4 ประเภทตามความสัมพันธระหวางผูสงมอบกับธุรกิจ ไดดังนี้
1. ผูสงมอบที่ผานการคัดเลือก (Approved Suppliers)
เปนผูสงมอบที่ผานกระบวนการคัดเลือกของธุรกิจในเบื้องตน และไดรับการยอมรับให
อยูในรายชื่อของผูสงมอบของวัตถุดิบนั้นๆ ของธุรกิจ หรือเรียกวา บัญชีรายชื่อผูส งมอบที่ผาน
การคัดเลือก (Approve Vendor List /AVL) จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
- วัตถุดบิ หรือสินคาของผูสงมอบมีลักษณะตรงตามขอกําหนดและคุณสมบัติที่กาํ หนดไว
- ราคาที่ผูสงมอบนําเสนอเปนราคาที่ยอมรับไดในตลาด
- ผูสงมอบมีความสามารถที่จะสงมอบสินคาหรือวัตถุดิบไดตรงตามเวลาและปริมาณที่
ตองการ
2. ผูสงมอบในลําดับตน (Preferred Suppliers)
เปนผูสงมอบที่ดําเนินธุรกิจกับบริษทั อยูแลว โดยมีการจัดสงสินคาหรือวัตถุดิบใหกับ
บริษัทอยางสม่ําเสมอและสามารถตอบสนองตอความตองการของบริษัทไดอยางดี เชน มีการสง
มอบวัตถุดบิ หรือสินคาที่ตรงเวลาและปริมาณที่ตองการ คุณภาพของวัตถุดบิ หรือสินคาตรง
ตามที่ตกลง ราคาของวัตถุดิบหรือสินคามีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะพิเศษ
บางอยางที่เพิ่มเติมขึ้นจากผูสงมอบที่ผานการคัดเลือก (Approved Suppliers) ดังนี้
- เมื่อบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการสงมอบวัตถุดิบหรือสินคา เชน ปริมาณ
การสั่งซื้อระยะเวลาในการสงมอบ คุณสมบัติของวัตถุดบิ หรือสินคา เปนตน ผูสงมอบก็สามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขดังกลาวไดอยางดี
- ตองเปนผูสงมอบที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ
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หรือบริการที่จะทําใหตลาดและลูกคามีความพึงพอใจยิ่งขึ้น
- หากเกิดปญหาเกี่ยวกับเรื่องการสงมอบสินคาหรือวัตถุดิบ ผูสงมอบที่อยูในประเภทนี้
จะมีการแจงเตือนบริษทั ที่เปนลูกคาของตนลวงหนาถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่วา บริษทั นั้นๆ
จะไดมีการวางแผนปรับปรุงการผลิต รวมถึงแผนการรองรับดานอื่นๆ
- ผูสงมอบที่อยูในประเภทนี้จะมีหองทดลอง เพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบหรือสินคากอนที่จะทําการสงมอบใหกับลูกคาของตน อีกทั้งยังตองสามารถออกเอกสาร
การรับรองคุณภาพสินคาหรือวัตถุดิบใหกับลูกคาไดอีกดวย
- ผูสงมอบที่อยูในประเภทนี้จะตองเปนผูส งมอบที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนา
ความสัมพันธในระยะยาวกับบริษทั ที่เปนลูกคาของตน
3. ผูสงมอบที่ไดรับการยอมรับ (Certified Suppliers)
เปนผูสงมอบที่มีระบบคุณภาพที่สามารถทดแทนระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัท
ได ทําใหสินคาหรือวัตถุดิบทีสงมาจากผูสงมอบไมจําเปนตองมีการตรวจสอบสินคาหรือวัตถุดบิ
ที่รับเขามา (Incoming Quality Control Inspection) ซึ่งลักษณะเชนนี้แสดงถึงความไววางใจใน
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของผูสงมอบที่อยูในประเภทนี้ โดยปกติแลวบริษัทจะมีการ
ตรวจสอบระบบตางๆ ของผูส งมอบประเภทที่ไดรับการยอมรับ ซึ่งระบบการตรวจสอบกอนที่จะ
ทําการสงมอบสินคาใหกับลูกคาของผูสงมอบแตละรายนั้นมักจะมีลักษณะที่คลายคลึงกับการ
ตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบของลูกคาเมื่อผูสงมอบไดสงมอบวัตถุดิบหรือสินคาชนิด
นั้นๆ สรุปแลวผูสงมอบที่ไดรับการยอมรับนี้เปนผูสงมอบที่ไดรับความไววางใจสูงมากในแง
คุณภาพ ไมเกิดการสงคืนสินคาหรือวัตถุดิบ นอกจากนี้จะตองเปนผูสงมอบที่มีขอตกลงในอัน
ที่จะพัฒนาความสัมพันธไปสูความสัมพันธระยะยาวกับบริษัท
4. ผูสงมอบที่อยูในฐานะหุนสวน (Partnership Suppliers)
เปนผูสงมอบที่มีปริมาณการซื้อขายวัตถุดิบหรือสินคากับบริษทั มากที่สุดและมีการ
ดําเนินงานรวมกันในฐานะหุนสวนที่จะไดรับประโยชนรวมกันจากการซื้อขายสินคาหรือวัตถุดิบ
ตลอดจนการแลกเปลีย่ นผลประโยชนกนั อยางยุติธรรมดวยเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึงการทํางานในดานอื่นๆ รวมกัน เชน การวางแผนการสงมอบ การรวมกันพัฒนาสินคา
ใหม เปนตน นอกเหนือจากคุณลักษณะพิเศษที่กลาวมาแลว ยังรวมถึงการเปนผูสงมอบที่มี
ความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในดานการนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใชตลอดจน
การมีขอตกลงรวมกันในดานของการสงมอบสินคาที่สามารถปรับเปลีย่ นไดตามเงื่อนไขหรือการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูส งมอบที่มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาสินคารวมกับ
บริษัท จะมีการลงทุนในสินคานั้น ๆ รวมกันดวย ทําใหเกิดการรวมทุนกันที่จะพัฒนาสินคาใน
อนาคตจากผลกําไรที่เกิดขึน้
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ระเบียบวิธกี ารศึกษาและผลการศึกษา
1. ศึกษาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการที่เกิดขึ้น
2. รวบรวมขอมูลความลาชาในกระบวนการทํางานของแผนกจัดซื้ออะไหล
3. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อนํามาพิจารณาแกปญหาที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัย
4. กําหนดแนวทางการแกไขและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
5. กําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบงานของแผนกจัดซื้ออะไหล
6. สรุปผลการศึกษา
จากที่ผูวิจัยใหความสนใจสาเหตุที่มีเปอรเซ็นตสูงสุดจํานวน 3 อันดับแรกของสาเหตุ
ปญหา ไดแก การคัดเลือกผูขายใชระยะเวลานาน การตรวจสอบขอมูลพื้นฐานทีม่ ีขอมูลไมเพียง
และพนักงานแผนกจัดซื้อขาดการติดตามงานตาง ๆ นํามากําหนดแนวทางการแกไข ไดดังนี้
1. รวบรวมผูขาย (Vendor Pool) ตามกลุมอะไหลเครื่องจักร เพื่อกําหนดลงบัญชี
ผูขายจากจํานวนอะไหลเครื่องจักรที่ซื้อในป 2554 ทั้งสิ้น 2,975 รายการ (จากมีจํานวนใบสั่งซื้อ
3,282 ใบ) คิดเปนมูลคารวม 78,590,313.18 บาท นํามาจัดกลุมตามประเภทของอะไหล
เครื่องจักรได 7 กลุม มีผูขายรวม 400 ราย และผูขายที่ไดรวบรวมตามกลุมอะไหลเครื่องจักร
เรียบรอยแลวนั้น มาพิจารณาตามหลักเกณฑในการประเมิน 5 ดานคือ ดานคุณภาพ ดานราคา
ดานสงมอบ ดานการบริการ/ปฎิบัติ และดานเอกสาร แลววัดผลการประเมินตามคะแนนรวม
สูงสุด จากตัวอยางผูขายในกลุม Tools & Equipments ที่ไดทําการประเมินไปแลวนั้น ที่มีผูขาย
26 รายนั้น ไดผานการวัดผลการประเมินสูงสุดเฉพาะ A และ B จํานวน 11 ราย นํามาจัดทําเปน
บัญชีผูขาย (Approval Vendor list)
2. กําหนดขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในแบบฟอรมใบสอบถามราคา ผูวิจัยไดศึกษา
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอะไหลเครื่องจักรของกลุม Tools & Equipments ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยาง พบวาสิ่งที่ควรตองระบุในใบสอบถามราคา คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อของสินคา (Equipment Name)
ยี่หอหรือตราสินคา (Brand)
รุนของสินคา (Model)
ชนิดหรือประเภทของสินคา (Type)
รหัสสินคาจากผูผลิต (Serial No. / Part No.)
ขนาดของสินคา (Size)
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7. ปริมาณความตองการสินคา (Quantity)
8. หนวยสินคา (Sale Unit)
9. รายละเอียด หรือตัวอยางสินคา (Description / Sample)
เมื่อออกแบบฟอรมใบสอบถามราคาใหมเรียบรอยแลว การสรางใหเปนมาตรฐานให
ผูใชงานทําไดโดย นําไปสื่อสารอธิบายใหกับผูใชงานในแผนกคลังพัสดุ ทราบถึงขอมูลพื้นฐานที่
ตองระบุในแบบฟอรมใบสอบถามราคาใหมกอนสงใหแผนกจัดซื้อ นําใบสอบถามราคาของ
อะไหลเครื่องจักร กลุม Tools & Equipments ในเดือนธันวาคมป 2554 มาเปรียบเทียบการ
สอบถามราคาโดยใช แ บบฟอร ม เดิ ม และแบบฟอร ม ใหม ในช ว งระยะเวลาเดี ย วกั น พบว า
สามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อไดจากเดิมที่มีความลาชาการรอขอมูลตอบกลับจากผูใชงาน
ในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลความตองการพื้นฐานเกิน 0.5 – 1 วัน จากขอมูลมีทั้งสิ้น 12
รายการ โดยมีเวลาเฉลี่ยอยูที่ 2.75 วัน เหลือเพียง 0.46 วัน หรือคิดเปน ประมาณ 4 ชั่วโมงการ
ทํางาน (ชั่วโมงการทํางานเทากับ 8 ชั่วโมง)
3. ทําการตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อ จาก
สาเหตุที่พบวาพนักงานจัดซื้อขาดการติดตามงาน ทําใหเกิดระยะเวลาในการอใบเสนอราคานั้น
เกินกวา 5 วัน คิดเปน 10.58% ของใบสั่งซื้อที่ลาชา ดังนั้น จึงกําหนดตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพ
(KPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานจัดซื้อโดยตั้งเปาหมายการติดตามใบเสนอ
ราคาไวที่ 3 วัน และมีเปอรเซ็นตประสิทธิภาพที่ 98% โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้
KPI การตอบกลับ =

จํานวนใบเสนอราคาที่ติดตามภายในเวลาตามกําหนด
จํานวนใบเสนอราคาทั้งหมด

X 100

สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาที่ไดปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนกจัดซื้ออะไหลเครื่องจักร ของทั้ง 3
แนวทาง คือ
1. รวบรวมผูข าย (Vendor Pool) ตามกลุมอะไหลเครือ่ งจักรเพื่อกําหนดลงบัญชีผูขาย
2. กําหนดขอมูลพื้นฐานทีจ่ ําเปนในแบบฟอรมใบสอบถามราคา
3. ทําการตั้ง KPI โดยวัดผลประสิทธิภาพการตอบกลับของพนักงานแผนกจัดซื้อ
สามารถลดระยะเวลาในจัดซื้ออะไหลเครือ่ งจักรที่ลาชาไดดังสรุปแสดงดังนี้
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ขั้นตอนการทํางาน
1.ออกใบความตองการ
2. ตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน
3. คัดเลือกผูขายและขอใบเสนอราคา
4. การรอใบเสนอราคา
5. รวบรวมใบเสนอราคาจัดทําใบ RFQ
6. เลือกผูขายเพื่อจัดทําใบสรุปซื้อ
7. การอนุมัติใบสรุปซื้อ
8. ตอรองราคากับผูขายที่ถูกคัดเลือก
9. จัดทําและอนุมัติใบสั่งซื้อ
10. ยืนยันใบสั่งซื้อแจงกําหนดวันสง
11. จัดสงสินคา
12. การรับสินคา
รวมระยะเวลา

ระยะเวลากอนการ
ปรับปรุงขั้นตอน
0.5
0.5 - 1
0.5 -1
5
0.5
1
3
1
2
0.5
ตามระยะเวลาสงสินคา
0.5
15-17.5 วัน

ระยะเวลาหลังการ
ปรับปรุงขั้นตอน
0.5
0.46
0.38
3
0.5
1
3
1
2
0.5
ตามระยะเวลาสงสินคา
0.5
12.87 วัน

จากตารางที่ 3.20 แสดงการลดระยะเวลาเปรียบเทียบระหวางกอน มีระยะเวลาการ
ทํางานทั้งกระบวนการจัดซือ้ รวมระยะเวลา 15 – 17.5 วัน เมื่อทําการปรับปรุงตาง ๆ เชน
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลความตองการพื้นฐาน ขั้นตอนการคัดเลือกผูขาย และการกําหนด
เปาหมายใน KPI ของพนักงานจัดซื้อในการติดตามใบเสนอราคา สามารถลดระยะเวลาการ
ทํางานลงเหลือ 12.87 วัน
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