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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือหรือผลิตก๊าซไนโตรเจน เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการ

ผลิตของบริษทั ABC มีวตัถุประสงคจ์ดัท าขึ้นเพ่ือ  ช่วยในการ การตดัสินใจเลือกซ้ือหรือผลิตก๊าซ
ไนโตรเจน เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการผลิตของ บริษทั ABC และผูวิ้จัยต้องการที่จะศึกษา
ปัญหา และสาเหตุของการจดัซ้ือก๊าซไนโตรเจนของบริษทั ABC เพื่อทราบถึงแนวทางการแกปั้ญหาที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือไนโตรเจน จากการวิเคราะห์ ผูวิ้จยัสามารถสรุปผลสาเหตุของปัญหา ไดด้งัน้ี การ
ควบคุมราคาก๊าซไนโตรเจน กระบวนการเปลี่ยนสถานะของไนโตรเจน และอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งใน
กระบวนการเปลี่ยนสถานะไนโตรเจน 
 

1. บทน ำ 
 บริษทั ABC (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ไดใ้ชน้วตักรรม

การผลิตที่เช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพ จึงท าให้บริษทั ABC ผูน้ าการผลิตและส่งออกเทคโนโลยีเลนส์
ปรับแสง ซ่ึงกระบวนการส าคญัของการผลิตคือการอบเคลือบผิวเลนส์ ตอ้งมีการใช้ก๊าซไนโตรเจนมา
ช่วยในการไล่ออกซิเจน เพื่อให้การอบเลนส์มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบนั บริษทั ABC ใชก้๊าซไนโตรเจน
ในรูปแบบไนโตรเจนเหลว เป็นการเก็บก๊าซไนโตรเจนในรูปแบบไนโตรเจนเหลว เมื่อตอ้งการใช้ก๊าซ
ในไตรเจน จะมี Evaporation ท าให้ไนโตรเจนเหลว กลายเป็นก๊าซ ก่อนน าไปใช้ในกระบวนการผลิต 
ซ่ึงบริษทั ABC ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไนโตรเจนเหลวกบั Supplier บริษทัหน่ึง โดยลกัษณะสัญญาเป็น
การเช่าถังจัดเก็บไนโตรเจนเหลวและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงสัญญาได้ระบุว่าราคาที่ใช้ค านวณค่า
ไนโตรเจนเหลว และค่าเช่าถงับรรจุจะราคาคงเดิมตลอดอายุสัญญา แต่มีขอ้แมว่้า ถา้หากราคาตน้ทุน
การผลิตไนโตรเจนเหลวผนัสูงขึ้นทาง Supplier สามารถขอขึ้นราคาไนโตรเจนเหลวกบัทางบริษทั ABC 



ไดต้ามราคาตน้ทุนการผลิตไนโตรเจนเหลวที่ผนัสูงขึ้น ซ่ึงราคาตน้ทุนของการผลิตไนโตรเจนเหลวมี
ความผนัผวนอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้บริษทั ABC ไม่สามารถควบคุมราคาตน้ทุนได ้
 ผูวิ้จยัจึงไดน้ าแนวคิด Make or buy decision มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบการตดัสินใจ และ
ใช้เคร่ืองมือกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process : AHP) มาช่วยในการ
วิเคราะห์การตดัสินใจ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ที่สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือผลิตก๊าซ
ไนโตรเจนมาใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทั ABC ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซ้ือจัดหำ (Purchasing & Procurement) 

การจดัหาวตัถุดิบ (Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพโดยในการจดัซ้ือ (Purchasing) และ
การจัดหาจะต้องมีกระบวนการเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกวตัถุดิบ และตัดสินใจเลือกผูจ้ดั
จ าหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณภาพในราคา (Price) ที่เหมาะสม ตัวผูจ้ัดจ าหน่ายวตัถุดิบ 
(Supplier) ต้องมีความน่าเช่ือถือ ส่งมอบได้ตรงตามเวลา ซ่ึงจะเป็นตัวที่ส่งผลการท าตน้ทุน 
(Cost) รวมของโลจิสติกส์ (Logistic) ให้ต ่าลง 

 2.2 ทฤษฎีกำรตัดสินใจ (Decision Making)  
  กระบวนการในการวิเคราะห์ทางเลือกโดยอาศัยเหตุผลและความจริงในการพิจารณา
ทางเลือกต่างๆ ให้เหลือเพียงทางเลือกเดียว 

  2.1.1 แนวคิดการตดัสินใจผลิตเองหรือซ้ือ (Make or Buy Decision) 
   การที่ธุรกิจหรือองค์กร เลือกผลิตสินคา้หรือบริการดว้ยตนเอง หรือตดัสินใจ

ซ้ือสินค้าหรือบริการจากบุคคลภายนอก โดยพิจารณาให้มีต้นทุนต ่าที่ สุดและมี
ประสิทธิภาพต่อองคก์รหรือกิจการมากที่สุด 

 2.3 เคร่ืองมือคุณภำพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 
  คือ ส่ิงที่ช่วยพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ี

เป็นการรวบรวม และประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลกัการทางดา้นเหตุผล และศาสตร์
ความรู้ในดา้นต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใชใ้นการจดัการกบัปัญหาแต่ละชนิด 

 2.4 กระบวนกำรล ำดับช้ันเชิงวิเครำะห์ (Analysis Hierarchy Process : AHP) 



  วิธีการจัดระเบียบและวิเคราะห์การตัดสินใจที่ซับซ้อนโดยการวดัค่าระดับของการ
ตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับ
เป้าหมายของการตดัสินใจมากที่สุด 

 2.5 กำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงนิ 
  2.5.1 ตน้ทุนรวมในการเป็นเจา้ของ (Total cost of ownership หรือ TCO) 

   การค านวณต้นทุนโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดอายุการใช้งาน 
โดยพิจารณาทั้งตน้ทุนทั้งตรงและทางออ้ม 

  2.5.2 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) 
   ธุรกิจหรือองค์กรลงทุนกับสินค้าหรือบริการใด ธุรกิจหรือองค์กรนั้นต้อง
ทราบ และสามารถประเมินไดว่้าการลงทุนที่ลงทุนไปนั้นคุม้ค่าหรือไม่ โดยถา้หากมี
ค่า ROI ย่ิงสูงย่ิงเป็นผลดีต่อธุรกิจหรือองคก์รนั้น เพราะแปลว่าธุรกิจหรือองคก์รนั้นใช้
เงินลงทุนนอ้ย แต่ไดผ้ลลพัธ์กลบัมามาก 

  2.5.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
     ระยะเวลาคืนทุน คือตวัเลขก่อนที่ธุรกิจหรือองค์กรเสียเงินลงทุนไปโดยที่ยงัไม่ได้

ผลตอบแทนหรือคืนทุนกลบัมา ย่ิงระยะเวลาคืนทุนส้ันจะเป็นเหตุผลในการสนับสนุน
ตดัสินใจในการลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.6 โปรแกรม Expert Choice 
เป็นซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูม้ีอ  านาจในการตดัสินใจ มี

ความโดดเด่นในการแกไ้ขปัญหาที่มีหลายวตัถุประสงคซ่ึ์งหากเป็นการตดัสินใจโดยไม่ใช้
ซอฟตแ์วร์สนบัสนุน จะมีขั้นตอนในการค านวณค่อนขา้งซบัซ้อนและยุง่ยาก  

 

3. วิธีกำรวิจัย 
3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากระบวนการจดัซ้ือก๊าซไนโตรเจนเพ่ือมาใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทั ABC 

ขั้นตอนที่ 2  สัมภาษณ ์และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของการจดัซ้ือกา๊ซไนโตรเจน 

ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลในกระบวนการจดัซ้ือก๊าซไนโตรเจนเพ่ือศึกษาปัจจยัในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 



ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบโครงสร้างล าดบัชั้นตามกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 6 เก็บขอ้มูลทางเลือกภายใตปั้จจยัต่างๆ และออกแบบแบบสัมภาษณ ์

ขั้นตอนที่ 7 เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตดัสินใจ 

3.2 วิธีรวบรวมข้อมูล  
3.2.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ 

ที่อื่นนอกเหนือจากข้อมูลปฐมภูมิ อาทิเช่น เอกสาร วารสาร บทความ รายงานการวิจัย 
แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคิดค้นหาวิธีการที่
เหมาะสมกบัสภาพจริงที่เป็นไปไดใ้นการปฏิบตัิงาน 

3.2.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) มีการสัภาษณ์ 2 คร้ัง โดยคร้ังที่ 1 คือ การสัภาษณ์
พนกังานแผนกจดัซ้ือ เก่ียวขั้นตอนการจดัซ้ือก๊าซไนโตรเจน และปัญหาที่พบในการจดัซ้ือก๊าซ
ไนโตรเจน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการสัภาษณ์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และคร้ังที่ 2 คือ 
การสัภาษณ์พนักงานในแผนกที่มีส่วนเก่ี ยวข้องโดยตรงกับการใช้ก๊าซไนโตรเจนใน
กระบวนการผลิตของ บริษทั ABC และรวบรวมข้อมูลน ้ าหนักความส าคัญของปัจจัยและ
ทางเลือกของผูท้ าแบบสอบถาม เพื่อน ามาวิเคาระห์ดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ และ
เพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือผลิตก๊าซไนโตรเจนมาใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทั 
ABC 

 

4. ผลกำรศึกษำ 
4.1 กระบวนกำรกำรจัดซ้ือก๊ำซไนโตรเจน ของแผนกจัดซ้ือจัดหำ (Sourcing & Procurement) 
บริษัท ABC 



 
4.2 ศึกษำปัญหำ และสำเหตุที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซ้ือก๊ำซไนโตรเจน 

 จากการวิเคราะห์กระบวนการการจัดซ้ือก๊าซไนโตรเจน ของบริษทั ABC โดยใช้
แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram) แสดงสาเหตุเป็นผงักา้งปลา พบว่ามีหลาย
สาเหตุที่พบใน กระบวนการการจัดซ้ือก๊าซไนโตรเจนของบริษัท ABC แต่เมื่อจัดล าดับ
ความส าคญัของสาเหตุพบว่าสาเหตุที่ส าคญัที่สุดมาจาก บริษทั ABC ไม่สามารถควบคุมราคา
ก๊าซไนโตรเจนได้ และเมื่อได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในกระบวนการการจัดซ้ือก๊าซ
ไนโตรเจนแลว้ ต่อมาจึงใช้แนวคิดการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือผลิตเอง (Make or buy decision) 
เพื่อมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจ ปัจจยัที่ใชใ้นการตดัสินใจ ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าปัจจยัที่ใช้ใน
การพิจารณาการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือผลิตเองมาช่วยในการพิจารณาในคร้ังน้ีโดยปัจจยัที่ใช้
ในการพิจารณามีดงัน้ี 1. ตน้ทุน 2. ก าลงัการผลิต 3. คุณภาพ 4. ความน่าเช่ือถือ และ 5. ความ
เส่ียง  โดยทางเลือกที่ ใช้ในการตัดสินใจมีดังน้ี  1. บริษัท A (Make) 2. บริษัท B (Make)                 

บริษทั ABC ท าสัญญาเช่า และซ้ือไนโตรเจนกบัซพัพลายเออร์ 

ซพัพลายเออร์เขา้มาท าการติดตั้งถงับรรจุและอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตก๊าซไนโตรเจน 
 

รถขนส่งไนโตรเจนเหลวของซพัพลายเออร์เขา้มาเติมไนโตรเจนเหลวที่บริษทั ABC 

ซพัพลายเออร์ ส่งใบ Invoice ให้กบับริษทั ABC 

จดัท าใบส่ังซ้ือ (PO) 

Receiving ออกใบรับสินคา้ (RR) 

แผนกบญัชีท าเร่ืองจ่ายเงิน 



3. บริษทั C (Make) 4. บริษทั D (Make) และ 5. บริษทั E (Buy) โดยผูวิ้จยัไดก้ระบวนการล าดบั
ชั้นเชิงวิเคราะห์มาช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือให้การวิเคราะห์มีผลลพัธ์ที่แม่นย าที่สุด 

4.3 ศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำในกระบวนกำรกำรจัดซ้ือก๊ำซไนโตรเจนของบริษัท ABC 
ผูวิ้จัยได้ท าการเก็บข้อมูลทางเลือกภายใต้ปัจจัยต่างๆ โดยน าทางเลือกมาพิจารณา

เปรียบเทียบกบัปัจจยัต่าง ๆ  และออกแบบแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้พนักงานในแผนกที่เก่ียวขอ้ง
มากที่สุด ตอบแบบสัมภาษณ์น้ี และเมื่อผูวิ้จยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสัมภาษณ์
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการหาค่าน ้ าหนักของแต่ละปัจจัย และทางเลือกด้วยโปรแกรม 
Expert Choice เมื่อไดค้่าความสอดคลอ้งของขอ้มูล 

 

5. อภิปรำย และสรุปผลกำรวิจัย 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

ผลจากการสัมภาษณ์ โดยน ามาหาค่าน ้ าหนักของแต่ละปัจจัย และทางเลือกด้วย
โปรแกรม Expert Choice พบว่า บริษทั E (Buy) การตดัสินใจเลือกซ้ือ เป็นทางเลือกที่ได้รับ
คะแนนมากที่สุด อบัดบัต่อมาคือ บริษทั D บริษทั A บริษทั บริษทั B และบริษทั C ตามล าดบั 
โดยปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพ ปัจจยัต่อมา คือ ปัจจยัด้าน
ความเส่ียง ปัจจัยด้านต้นทุน ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ และปัจจัยด้านปริมาณการผลิต 
ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัดา้นตน้ทุนอยูเ่ป็นอนัดบัที่ 3 แสดงว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า การตดัสินใจซ้ือ บริษทั E คือ การผลิตก๊าซไนโตรเจนรูปแบบซ้ือไนโตรเจนเหลว 
และมาผ่านกระบวนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นก๊าซ และน าไปใชใ้นกระบวนการ
ผลิตภายในบริษทั ABC เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 การท างานของเคร่ืองผลิตก๊าซไนโตรเจนมีกระบวนการที่ ต่อจากกระบวนการ
อดัอากาศที่บริษทั ABC ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จะลดตน้ทุนในการลงทุนติดตั้งกระบวนการการผลิต
ก๊าซไนโตรเจน ลงทุนซ้ือเคร่ืองผลิตไนโตรเจนอยา่งเดียวก็จะลดตน้ทุนการลงทุนไปไดม้าก 

  5.2.2 อาจประยกุตแ์บ่งใช ้50:50 คือใชท้างเลือกการตดัสินใจซ้ือไนโตรเจนเหลว 50% 

และลงทุนติดตั้งเคร่ืองผลิตก๊าซไนโตรเจน 50% เพราะถา้หากก าลงัการผลิตลดลงตน้ทุนของ

เคร่ืองผลิตก๊าซไนโตรเจนจะถูกลง 


