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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั) งนี) มีวตัถุประสงคเ์พื�อวิเคราะห์หาปริมาณของการสั�งซื)อที�เหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการใช้

งานคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) รวมถึงเพื�อศึกษากระบวนการสั�งซื)อของเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) และกระบวนการ

สั�งซื)อในปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา ในการศึกษาในครั) งไดใ้ชท้ฤษฏีการแบ่งกลุ่มโดยวิธี ABC Analysis มาใชใ้นการจดักลุ่ม

เครื�องมือคตัติ)งทูลส์ โดยนาํเอายอดซื)อจากทั)งปีของปี พ.ศ. LMNO มาทาํการจดักลุ่ม เพื�อนาํเครื�องมือคตัติ)งทูลส์กลุ่ม A มาทาํการ

หาขนาดการสั)งซื)อที�ประหยดั (EOQ) มาช่วยในการหาปริมาณการซื)อที�เหมาะสมและยงันาํบญัชีรายการสินคา้ (BOM) เขา้มา

ช่วยในการคาํนวณหาปริมาณการใชง้านเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ พร้อมทั)งนาํยอดการใชน้ั)นมาทาํการคาํนวณจุดสั�งซื)อใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่าเครื�องมือคตัติ)งทูลส์กลุ่ม A มีจาํนวนทั)งหมด MU รายการ มีมูลค่าสูงถึง 13,953,425.50 บาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ ZU.MU จากมูลค่าการซื)อทั)งหมด และการนาํเครื�องมือคตัติ)งทูลส์กลุ่ม A มาหาปริมาณการสั)งซื)อที�ประหยดั (EOQ) 

สามารถลดตน้ทุนตน้ทุนรวมของการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัในปี พ.ศ. LMNO ไดถึ้ง 295,697.52 บาท และลดจาํนวนครั)งใน

การสั�งซื)อ \ZN ครั) ง และสามารถทราบถึงปริมาณการใชง้านล่วงหนา้ไดถึ้ง O เดือน จากการนาํบญัชีรายการสินคา้มาทาํการ

คาํนวณหาปริมาณการใชง้าน จากปกติที�รู้ปริมาณการใชง้านล่วงหนา้ก่อนเพียงแค่ \ เดือน 

บทนํา 

เครื�องมือคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) ซึ�งเป็นเครื�องมือที�อยูใ่นประเภท Indirect Material ที�มีความสาํคญัในการตดัเนื)อ

ชิ)นงานเพิ�อขึ)นรูปชิ)นงานใหเ้ป็นรูปร่างต่างๆ โดยบริษทักรณีศึกษาไดใ้ชเ้ครื�องมือคตัติ)งทูลส์ในการผลิตชิ)นงาน Cam Shaft หรือ 

เพลาลูกเบี)ยว-เฟืองราวลิ)นของรถจกัรยานยนต ์ซึ�งถา้หากมีการสั�งซื)อที�ผิดพลาด ทาํให้เครื�องมือชนิดนี) มีไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 

ก็จะทาํให้ส่วนในการผลิตในงาน Cam Shaft นั)นตอ้งหยดุชะงกัไปและไม่สามารถดาํเนินการผลิตตอ่ไปได ้โครงการนี) จึงจดัทาํ

ขึ)นเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการสั�งซื)อเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) เพื�อให้มีปริมาณการใชง้านเพียงพอต่อการใชง้าน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

\. เพื�อวิเคราะห์หาปริมาณของการสั�งซื)อที�เหมาะสมและเพียงพอตอ่ความตอ้งการใชง้านคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools

ของบริษทักรณีศึกษา 



L. เพื�อศึกษากระบวนการสั�งซื)อของเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) และกระบวนการสั�งซื)อในปัจจุบนั 

ของบริษทักรณีศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย 

\. ศึกษารูปแบบการจดัซื)อจดัหาวตัถุดิบของบริษทักรณีศึกษา โดยจาํกดัการศึกษาในส่วนของการจดัซื)อจดัหาเครื�องมือ

คตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) เป็นหลกั 

L. ศึกษาและวิจยัการเพิ�มประสิทธิภาพการจดัซื)อจดัหาใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการใชง้าน โดยใชก้รณีศึกษาของการ

จดัซื)อจดัหาของบริษทักรณีศึกษาซึ�งจะทาํการเพิ�มประสิทธิภาพในเฉพาะส่วนงานดา้นจดัซื)อจดัหาเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ (Cutting 

Tools) เท่านั)น 

O. การศึกษาและวิจยัครั)งนี) เป็นการนาํเอา Bill of Material (BOM) ของงาน Shaft Cam ที�มีอยูแ่ลว้มาเพื�อช่วยในการหา

ปริมาณการใชง้านและคาํนวณหาจุดสั�งซื)อใหม่ (Reorder Point) เทา่นั)น 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

\. ไดท้ราบถึงขั)นตอนการทาํงานและรูปแบบของการจดัซื)อเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) ในปัจจบุนัของบริษทั

กรณีศึกษา 

L. ไดท้ราบถึงขั)นตอนการจดัซื)อสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 

O. สามารถเพิ�มประสิทธิภาพของการจดัซื)อเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) ให้เหมาะสมตรงตามความตอ้งของ

ผูใ้ชใ้นบริษทักรณีศึกษา 

m.ไดท้ราบถึงปัญหาในการจดัซื)อจดัหาเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ (Cutting Tools) 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจยัในครั) งนี) ไดศึ้กษาถึงการเพิ�มประสิทธิภาพการสั�งซื)อเครื�องมือ คตัติ)งทูล (Cutting Tools) ของบริษทั

กรณีศึกษา ซึ�งผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยั โดยมีแนวคิด

และทฤษฏี รวมถึงงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งดงันี)  

 แนวคิดและทฤษฏีที�เกี�ยวข้อง 

  ทฤษฏีการแบ่งกลุ่มโดยวิธี ABC Analysis  

ในการจดัการสินคา้คงคลงัตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ถา้สินคา้ใดมีมูลค่าสูง 

จะตอ้ง มีการจดัการดูแลและควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ส่วนใหญจ่ะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ A, B และ C 



ตามลาํดบั เพื�อไดรั้บการควบคุมที�แตกต่างกนัไป สามารถช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดา้นเวลา

ที�ใชแ้ละค่าใชจ้่ายสินคา้ที�มีมูลค่ามากก็ควรมีการดูแลจดัการอยา่งเขม้งวด ช่วยสามารถทาํให้การควบคุมและ

ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง ว่าสินคา้คงคลงัแบบใดควรไดรั้บการควบคุมในระดบัที�เหมาะสม 

  ปริมาณการสั�งซื�อขนาดประหยัด (Economic order  quantity: EOQ)  

ปริมาณการสั�งซื)อที�ประหยดัโดยการสั�งซื)อสินคา้ในแต่ละครั)งจะสั�งในปริมาณหรือจาํนวนที�ทาํให้
ค่าใชจ้่ายรวมตํ�าที�สุด ซึ�งค่าใชจ้่ายรวมนั)นเกิดจากค่าใชจ้่ายในการสั�งซื)อ (Ordering Cost) และค่าใชจ้า่ยใน
การจดัเก็บสินคา้ (Carrying Cost) ค่าใชจ้่ายสองตวันี)จะแปรผกผนักนั 

การกําหนดจุดสั�งซื�อใหม่ (Reorder  Point) 

ในการจดัซื)อสินคา้คงคลงัเวลาก็เป็นปัจจยัที�สาํคญัอยา่งยิ�งตวัหนึ�ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งถา้ระบบการ

ควบคุมสินคา้คงคลงัของกิจการเป็นแบบต่อเนื�องจะสามารถกาํหนดที�จะสั�งซื)อใหม่ไดเ้มื�อพบว่าสินคา้คง

คลงลดเหลือระดบัหนึ�งก็จะสั�งซื)อของมาใหม่ 

  บัญชีรายการสินค้า (BOM) 

บญัชีรายการสินคา้ (Bill of Material: BOM) คือ บนัทึกขอ้มูลที�แสดงถึงรายการวสัดุและชิ)นส่วน

ต่าง ๆ ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตหรือประกอบให้เป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป รวมถึงเครื�องมือและอุปกรณ์ต่าง 

ๆ ที�ใชใ้นการผลิต ซึ�งผูผ้ลิตจะตอ้งรู้ชิ)นส่วนหรือส่วนประกอบของสินคา้นั)นมีอะไรบา้ง และตอ้งเอา

ส่วนประกอบแต่ละชนิดไปใชใ้นขั)นตอนใด แต่ละขั)นตอนใชเ้วลาเท่าไหร่ เพื�อจะไดว้างแผนการสั�งวตัถุดิบ

หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ในจาํนวนและเวลาที�ถูกตอ้ง 

 งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

แจ่มจิต ศรีวงษ ์(2558) ทาํการศึกษาวิจยัเรื�อง การจดัซื)อจดัหาวสัดุดว้ยการจดัแบ่งกลุ่ม เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

และลดตน้ทนุของกรณีศึกษา บริษทั ผูผ้ลิตแกว้ จาํกดั โดยไดใ้ชเ้ครื�องมือแผนผงักา้งปลาช่วยในการหาสาเหตุ ปัญหา

และเพื�อวิเคราะห์ปัญหาและคน้หาแนวทางแกไ้ข และไดใ้ชท้ฤษฎี ABC Analysis ในการจดัซื)อจดัหาวสัดุของแต่ละ

กลุ่ม เพื�อให้สามารถบริหารงานดา้นจดัซื)อจดัหาสินคา้ในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจนว่าสินคา้แต่ละกลุ่มควรบริหาร

อยา่งไรและมีการกาํหนดวิธีการและขั)นตอนในกระบวนการจดัซื)อจดัหาในรูปแบบใหม่ซึ�งสามารถวดัประสิทธิภาพ

งานดา้นจดัซื)อจดัหาดว้ยการลดระยะเวลาในการเปิดใบสั�งซื)อไดถึ้ง 83.29 ชั�วโมงและทาํใหต้น้ทุนการสั�งซื)อลดลงถึง 

1,580,792.92 บาท 

เนตรนภา เสียงประเสริฐ (2558) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ปริมาณการสั�งซื)อที�เหมาะสมสาํหรับวตัถุดิบใน

ประเทศของธุรกิจผลิตยางผสม โดยไดใ้ชเ้ครื�องมือการแบ่งกลุ่มสินคา้โดยวิธี ABC Analysis การสั�งซื)ออยา่งประหยดั 

(EOQ) และจุดสั�งซื)อใหม่ (ROP) เพื�อวิเคราะห์หาปริมาณการสั�งซื)อที�เหมาะสมสาํหรับวตัถุดิบในประเทศและลด



ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการวตัถุดิบ จากการใชก้ารแบ่งกลุ่มสินคา้โดยวิธี ABC Analysis พบว่าวตัถุดิบกลุ่ม A มี

มูลค่ายอดซื)อสูงที�สุดถึง 623,465,782.00 บาทต่อปีคิดเป็น 72.26% ของมูลค่ายอดซื)อทั)งหมด จากนั)นนาํเอาวตัถุดิบ

กลุ่ม A มาหาปริมาณการสั�งซื)อที�เหมาะสมสาํหรับวตัถุดิบในประเทศ ผลการวิจยัพบว่าสามารถทาํให้ตน้ทุนรวมของ

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัตอ่ปีลดลง 734,597.78 บาท หรือลดลง 22.43% จาํนวนครั) งที�ซื)อต่อปีลดลง 798 ครั) ง 

หรือลดลง 40.26%  

วีระ จรัสศิริรัตน(์2558) ไดศึ้กษาหาปริมาณการสั�งซื)อวตัถุดิบที�เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิตของบริษทัผลิต

เครื�องถ่ายเอกสารและอะไหล่โดยการนาํขอ้มูลของการสั�งซื)อวตัถุดิบชิ)นส่วนการผลิตในปี พ.ศ. 2557 มาใชวิ้เคราะห์

ถึงสาเหตุของปัญหาที�เกิดขึ)นดว้ยเทคนิคแผนภูมิกา้งปลา และใช ้ABC Analysis มาพิจารณามูลค่ารวมของตถุดิบที�

สั�งซื)อเขาเพื�อเลือกวตัถุดิบคงคลงัที�มีความสาํคญัมากที�สุด คือกลุ่ม A ซึ�งจะมีมูลค่าอยูที่�ประมาณร้อยละ70 ถึงร้อยละ80 

ของมูลค่าวตัถุดิบคงคลงัทั)งหมดและนาํมาคาํนวณโดยใชป้ริมาณการสั�งซื)อขนาดประหยดั (EOQ) เพื�อหาค่าของ

ปริมาณการสั�งซื)อขนาดประหยดัและเปรียบเทียบตน้ทุนรวมกบัรูปแบบของการจดัซื)อแบบเดิม ผลการศึกษาพบว่าการ

การจดัซื)อแบบใหม่สามารถลดตน้ทุนรวมวตัถุดิบคงคลงัไดถึ้ง 73,053 บาทต่อปี 

วิธีการวิจัย 

1. การศึกษากระบวนการจดัซื)อสินคา้ทั�วไปและเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ของบริษทักรณีศึกษา เพื�อหาปัญาและหา

วิธีเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. การศึกษาเอกสาร ทฤษฏีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

3. การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการวิจยั 

4. การรวบรวมขอ้มูลขั)นตอนการทาํงานและขอ้มูลการซื)อขายของเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ตลอดทั)งปี พ.ศ. 2563 

และแผนการผลิตของเดือน ก.พ. ถึง เม.ย. 2564 

5. วิเคราะหข์อ้มูลที�ไดท้าํการรวบรวมมา โดยผูศึ้กษาไดใ้ช ้ABC Analysis , EOQ , ROP และ BOM มาทาํการ

วิเคราะห ์

6. ประเมินผลลพัธ์ในการดาํเนินการวิจยั ภายหลงัจากการวิเคราะหที์�ไดใ้ชเ้ครื�องมือทางการวิจยัที�ไดก้ล่าวมา ผู ้

ศึกษาจะนาํผลลพัธ์ที�ไดม้าประเมินผลและทาํการเปรียบเทียบ 

ผลการวิจัย 

  การจัดการวัตถุดิบคงคลังด้วยทฤษฎี ABC Analysis 

ผูวิ้จยัไดท้าํการใชท้ฤษฎี ABC Analysis เขา้มาช่วยในการจดักลุ่มเครื�องมือคตัติ)งทูลส์  ใชต้ารางการจดักลุ่ม

เครื�องมือคตัติ)งทูลส์ดว้ยทฤษฎี ABC Analysis มาทาํการศึกษาว่าเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ใดควรทาํการสั�งซื)ออยา่งไร และ

รายการใดมีความสาํคญัที�ควรมีการดูแลเอาใจใส่ในการตรวจนบัและควบคุมปริมาณการสั�งซื)อเป็นพิเศษ โดยใชข้อ้มูล

ยอดการสั�งซื)อตลอดปีของปี พ.ศ. LMNO แสดงดงัในตารางที� 1 



ตารางที� 1 การแบ่งกลุ่มดว้ย ABC Analysis 

กลุ่ม จํานวนรายการ มูลค่าการซื�อ (บาท) สัดส่วน (ร้อยละ) สัดส่วนสะสม (ร้อยละ) 
A 59 13,953,425.50 79.59 79.59 
B 86 2,701,193.00 15.41 94.99 
C 168 878,117.10 5.01 100 

รวม 313 17,532,735.60 100 - 
 

การวิเคราะห์หาปริมาณการสั�งซื�อที�เหมาะสม 

การหาปริมาณการซื)อที�เหมาะสมโดยการนาํเอาการสั�งซื)ออยา่งประหยดั (EOQ) มาเปรียบเทียบกบัการจดัซื)อ

รูปแบบปัจจบุนัของบริษทักรณีศึกษา โดยจะทาํการเลือกเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ในกลุ่ม A มาวิเคราะหห์าปริมาณการ

สั�งซื)อ เนื�องจากมีมูลค่ารวมมากที�สุดถึง 13,953,425.50บาท คิดเป็นร้อยละ 79.MU จากมูลค่าสินคา้ทั)งหมด เมื�อ

เปรียบเทียบตน้ทุนรวมของการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัและจาํนวนครั)งในการสั�งซื)อต่อปีของแบบการสั�งซื)ออยา่ง

ประหยดั (EOQ) และแบบปัจจบุนัของวตัถุดิบกลุ่ม A สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 2 

ตารางที� 2 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการสั�งซื)อ 

รายการเปรียบเทียบ รูปแบบปัจจุบนั EOQ 
จาํนวนครั) งในการสั�งซื)อต่อปี (ครั) ง) 382 203 

ตน้ทุนรวมของการบริหารจดัการสินคา้คง

คลงัต่อปี (บาท) 
1,106,007.58 810,310.06 

 

การหาปริมาณการใช้และคํานวณหาจุดสั�งซื�อใหม่ (ROP) 

ผูศึ้กษาไดท้าํการคาํนวณหาปริมาณการใชง้านของเดือน ก.พ. ถึง เม.ย. พ.ศ. 2564 โดยนาํเอาบญัชีรายการ
สินคา้ (BOM) มาใชแ้ละนาํยอดใชที้�คาํนวณไดม้าทาํการหาจุดสั�งซื)อใหม่ (ROP) แสดงตวัอยา่งปริมาณการใชแ้ละจุด
สั�งซื)อใหม่ในตารางดงัที� 3 

ตารางที� 3 การคาํนวณหาจุดสั�งซื)อใหม่ (ROP) 

ลาํดบั รหสั ชื�อสินคา้ 
Lead  
Time 

ปริมาณการใชง้าน 
เดือน ก.พ. - เม.ย. 

(หน่วย) 

d 
ปริมาณ 

การใชเ้ฉลี�ย 
ต่อเดือน
(หน่วย) 

L 
Adj Lead 

Time 
L/30*2 

ROP 
d x 
L 

1 0-ABN-04 BN 4x11x6x75L-K10(SP) 35 21.31 7.10 2 14 



ลาํดบั รหสั ชื�อสินคา้ 
Lead  
Time 

ปริมาณการใชง้าน 
เดือน ก.พ. - เม.ย. 

(หน่วย) 

d 
ปริมาณ 

การใชเ้ฉลี�ย 
ต่อเดือน
(หน่วย) 

L 
Adj Lead 

Time 
L/30*2 

ROP 
d x 
L 

2 0-ABN-05 BN D6.8*19*D8.6*D12*95 (SP) 35 10.66 3.55 2 7 

3 0-ABN-07 BN D4*4.8*D6*99L-2H K10(SP) 35 0.29 0.10 2 0 

4 0-ABN-13 BN 5*6*61.2(DR-556) CARBIDE KAYAMA 35 11.79 3.93 2 8 

5 0-ABN-21 BN 6.8*100*150L CARBIDE (KAYAMA) 35 224.50 74.83 2 150 

 

สรุปผลการศึกษา 

เนื�องจากวตัถุประสงคใ์นการทาํการวิจยันี)ตอ้งการหาแนวทางการเพิ�มประสิทธิภาพการสั�งซื)อเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ของ

บริษทักรณีศึกษา ซึ�งในในการวิจยันี)จะมุ่งเนน้การเพิ�มประสิทธิภาพในการวิเคราะหห์าปริมาณการสั�งซื)อที�เหมาะสม การหา

ปริมาณการใชง้านของเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ และการจดักลุ่มตามความสาํคญัของเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ สามารถสรุปและ

เปรียบเทียบแนวทางแกไ้ขเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพไดด้งัตารางที� 4 

ตารางที� 4 การสรุปและการเปรียบเทียบแนวทางแกไ้ข 

รายการเปรียบเทียบ รูปแบบปัจจุบนั รูปแบบใหม ่

การให้ความสาํคญักบัเครื�องมือคตัติ)งทูลส์ใน
แต่ละรายการ 

ใชป้ระสบการณ์ในการใหล้าํดบัความสาํคญั 
จดักลุ่มดว้ยวิธี ABC 

Analysis เพื�อให้ลาํดบัความสาํคญัของ
เครื�องมือคตัติ)งทูลส์แต่ละรายการ 

ปริมาณการสั�งซื)อในแต่ละครั) ง 
ตอ้งรอปริมาณการใชง้านจาก User จึงจะ

สามารถรู้ปริมาณการสั�งซื)อ ซึ�งจะรู้ล่วงหนา้
ปริมาณการใชง้านก่อน 1 เดือน 

ใชบ้ญัชีรายการสินคา้ BOM มาคาํนวณ
ปริมาณการใชง้าน ซึ�งสามารถรู้ปริมาณการใช้
งานไดล้่วงหนา้ 3 เดือน และใช ้EOQ เขา้มา

เป็นรูปแบบการสั�งซื)อ 
จาํนวนครั) งในการสั�งซื)อต่อปี (ครั) ง) 382 203 

ตน้ทุนรวมของการบริหารจดัการสินคา้คง
คลงัต่อปี (บาท) 

1,106,007.58 810,310.06 

 จากตารางจะเห็นไดว่้าการจดัซื)อเครื�องมือคตัติ)งทูลส์รูปแบบใหม่สามารถลดตน้ทุนของการบริหารจดัการสินคา้

คงคลงัไดถึ้ง LUM,697.52 บาท หรือคิดเป็นร้อบละ 26.74 และลดจาํนวนครั)งในการสั�งซื)อไปถึง \ZN ครั) ง คดิเป็นร้อยละ 46.07  
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