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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค5เพ่ือศึกษาสภาพ และปBญหาในการจัดซ้ือจัดหาช้ินสIวน วัสดุจำเปKนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การผลิตของ บริษัท พรPอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือวัตถุดิบของการผลิตช้ินสIวนยานยนต5และ

อุปกรณ5ตกแตIงยานยนต5 ของบริษัท ออฟโรPด แอคเซสซอร่ีส5 จำกัด เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพใหPกับ

กระบวนการทำงานดPานการจัดซ้ือจัดหา และ ลดตPนทุนในการผลิตสินคPา ดPวยการลดตPนทุนในการจัดซ้ือ โดยการ

นําผังกPางปลา (Fishbone Diagram) มาวิเคราะห5สาเหตุและผลกระทบของปBญหา พบวIาดPานบุคลากรใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดหา ยังไมIมีการควบคุมอยIางเครIงครัดในการตIอรองราคากับผูPสIงมอบวัตถุดิบไดPเน่ืองจาก

ปBจจัยภายนอกหลายประการ และปBญหาการบันทึกขPอมูลการนำวัตถุดิบไปใชPท่ีไมIถูกตPอง ทำใหPบางวัสดุจำนวน

คงเหลือในระบบกับจำนวนจริงในคลังสินคPาไมIตรงกัน ทำใหPจำนวนท่ีส่ังมาไมIเพียงพอและตPองส่ังใหมI ใหPเพียงพอ

ตIอปริมาณการใชPงาน ผูPวิจัยจึงทําการปรับปรุงกระบวนการโดยใชPหลักการ ทฤษฎีการจัดแบIงกลุIมแบบ ABC 

Analysis โดยผลลัพธ5ทำใหPสามารถจัดกลุIมซัพพลายเออร5ไดPอยIางชัดเจนออกเปKน 3 กลุIมวIาสินคPาแตIละกลุIม ควร

บริหารการจัดซ้ือจัดหาอยIางไรจึงจะเหมาะสมและกIอใหPเกิด ตPนทุนท่ีต่ำท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: การจัดซ้ือจัดหา,จัดการโซ่อุปทาน ,วัตถุดิบ  

 



2 
 

ABSTRACT 

The aim of the present study is to present the condition And problems in procurement 

of parts As well as find ways to improve the raw material procurement system for the 

production of automotive parts and accessories of Off-Road Accessories Co., Ltd. to develop 

and increase Efficiency in procurement work processes and reduce product manufacturing costs. 

By reducing procurement costs. By using the Fishbone Diagram to analyze the cause and effect 

of the problem. Found that the personnel in the procurement process .There is no strict control 

over the price negotiation with the supplier due to a number of external factors. And the 

problem of recording inaccurate information about the use of raw materials. This causes some 

materials, the remaining amount in the system and the actual quantity in the warehouse do not 

match. Resulting in insufficient quantity of ordered and having to order again, Enough for the 

amount of usage The researcher then improved the process using the principles of The theory 

of classification in ABC Analysis. The results can clearly group the suppliers into 3 groups that 

each product group. How should the procurement management be appropriate and cause 

Lowest cost 
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บทนำ 

 งานวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อการศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื ้อจาก

กรณีศึกษา บริษัท ออฟ โร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จำกัด ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษัท ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับ

รถขับเคลื่อนสี่ล้อและอุปกรณ์ตกแต่งในเครือ เออาร์บี ปัจจุบันนี้ซัพพลายเออร์หรือผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ตรงต่อความต้องการการผลิตของบริษัทลดลงด้วยปัจจัยภายนอกหลายด้าน ส่งผลให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ส่งมอบ

วัตถุดิบ  มีอำนาจการต่อรองและ มีอำนาจในการกำหนดราคาขายที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเราซื้อวัตถุดิบมาในราคาสูงก็

ส่งผลให้ต้นทุนผลิตของเราสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาด้านระบบการจัดซ้ือ

วัตถุดิบของบริษัท เพ่ือลดต้นทุนในกระบวนการจัดซ้ือ 

 การวิจัยคร้ังน้ีได้นำเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ 5 FORCES , ทฤษฎีก้างปลา และ ABC Analysis มาใช้ใน

การวิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการการแก้ไข เพ่ือท่ีจะช่วยทำให้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือ และลดต้นทุนการ

ส่ังซ้ือวัตถุดิบในการผลิต  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

โซ่อุปทาน (Supply chain) หมายถึง การกระจายสินค้าต้ังแต่วัตถุดิบจากผู้จัดส่งวัตถุดิบไปยังผู้ผลิต เพ่ือ

ดำเนินการผลิตสินค้า และกระจายไปยังผู้บริโภคต่อไป ( Jone, & Riley ,1985)  

การจัดการโซ่อุปทาน ( Supply chain management ) หมายถึง กระบวนการบูรณาการ ประสานงาน 

และควบคุมการเคล่ือนย้ายสินค้าคงคลังท้ังของวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป และสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องใน

กระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบผ่านบริษัทไปยังผู้บริโภคเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค The Council 

of Logistics Management, 2002)  

การจัดซ้ือจัดหา ( Purchasing and Procurement )  หมายถึง  กระบวนการท่ีบริษัทหรือองค์กรต่างๆ 

ตกลงทำการ ซ้ือขายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการท่ีต้องการเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมีจังหวะ

เวลาและมีต้นทุน ท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพปริมาณท่ีถูกต้อง ตรงตามเวลา

ท่ีต้องการ ในราคาท่ีเหมาะสมจากแหล่งขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ ( อรุณ บริรักษ์, 2550)  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1. ศึกษาปัญหาปัจจุบัน ศึกษาปํญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือ 

2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

3. รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

4. รวบรวมข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

5. วิเคราะห์ข้อมูล 

6. สรุปผลการวิจัยและนำเสนองานวิจัย 
 

กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของ

การศึกษางานวิจัย 

ศึกษาหาเอกสาร แนวคิด บทความ กลยุทธ์

ต่างๆ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเหมาะสมกับ

งานวิจัย 

 
เก็บข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้าของปี พ.ศ.2563 

ต้ังแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม เพ่ือนำมา

เป็นข้อมูลการทำวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังก้างปลา 

(Fishbone Diagram) และ ใช้ทฤษฎีการ

จัดแบ่งกลุ่มแบบ ABC Analysis 

 
สรุปผลท่ีได้จากการวิจัย ข้อเสนอแนะ      

และนำเสนองานวิจัย 
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วิธีการวิจัย  

ประชากร 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลจากการสั่งซื้อสิงค้าทั้งหมด 1576 รายการ แบ่งเป็นประเภทชิ้นงาน 7 

ประเภท และ กลุ่มผู้จัดจำหน่ายท้ังหมด 16 บริษัท ในระยะเวลา1ปีท่ีผ่านมา ในช่วงปี2020 เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน

ภายในกระบวนการจัดซ้ือ 

2. เคร่ืองมือวิเคราะห์ Five Forces Model เพ่ือนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการทำงานในส่วนต่างๆ 

ซ่ึงจะวิเคราะห์การแข่งขัน ด้วยแรงกดดัน 

3. การวิเคราะห์จัดกลุ่มด้วยระบบ ABC Analysis เพื่อนำมาจัดกลุ่มสินค้า เพื่อง่ายในการบริหาร

จัดการตามกลุ่มสินค้าให้เหมาะสมกับตัวอย่าง  

ผลการศึกษาวิจัย 

จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบของการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และ

อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ของบริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอร่ีส์ จำกัด โดยใช้แผนผังก้างปลาสามารถสรุปได้ดังน้ี  

ด้านของปัญหา ผลการวิเคราะห์ 

ด้านบุคคลากร 1. บุคลากรไม่สามารถควบคุมราคาผู้ขายได้เน่ืองจากปัจจัยภายนอกหลายประการ 
2. บุคลากรไม่ความเคร่งครัดในการต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ หรือ อาจเพราะไม่มีข้อจำกัดท่ี
แน่นอนเก่ียวกับการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ 

ด้านเคร่ืองจักร 1. เคร่ืองจักรบางตัวไม่มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเน่ือง หากชำรุด อาจทำให้การผลิตหยุดหรือชะงัก  
2. เคร่ืองจักรบางตัวเม่ือมีอายุการใช้งานมาก ทำให้ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าเดิม  

ด้านวัสดุ 1. วัสดุบางชนิดท่ีส่ังซ้ือไม่ได้คุณภาพ เน่ืองจากความผิดพลาดของซัพพลายเออร์และความต้องการ
วัสดุท่ีเร่งด่วน ทำให้วัสดุท่ีได้รับมีความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพจากซัพพลายเออร์ 

ด้านวิธีการ 1. การส่ังซ้ือวัสดุซ้ำๆบ่อยๆเน่ืองจากการบันทึกข้อมูลการใช้ไม่ถูกต้อง ทำให้บางวัสดุจำนวนคงเหลือ
ในระบบกับจำนวนจริงในคลังสินค้าไม่ตรงกัน ทำให้จำนวนท่ีส่ังมาไม่เพียงพอและต้องส่ังใหม่  

2. อัตราการใช้งานจริงไม่ตรงตามการพยากรณ์  

ภาพประกอบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แผนผังก้างปลา 
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จากการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยผังก้างปลา พบว่าปัญหาหลักๆด้านบุคลากรยังไม่มีการควบคุมอย่าง

เคร่งครัดในการต่อรองราคากับผู้ส่งมอบวัตถุดิบได้เนื่องจากปัจจัยภายนอกหลายประการ และปัญหาการบันทึก

ข้อมูลการใช้ท่ีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ราคาต้นทุนสูงขึ้นจากกระบวนการทำงาน การจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ด้วยวิธี

แบ่งกลุ่ม ABC Analysis จะทำให้สามารถจัดแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์หรือผู้ส่งมอบให้ชัดเจน จากกลุ่มข้อมูล

ตัวอย่างผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ในการส่ังซ้ือได้ดังน้ี 

No. supplier ประเภทชิ)นงาน กลุม่ 

1 SERVICE THAI POLISH THB A 
2 SMT54 POLISH THB A 
3 LAN THONG ECOAT A 
4 FUTABA  LASERCUT A 
5 SIAM PROPLATE ZINC A 
6 KK PARTS AND COAT EXTERNAL-PCOAT B 
7 CNA INTER COATING ZINC B 
8 JAROONRAT PRODUCT(BB) ECOAT B 
9 THAI RADIATOR FORM B 
10 CHAIJAROENTECH  LASERCUT B 
11 INTER BENDING SERVICES ROLLFORMING C 
12 COSTAR MACHINERY MACHINE C 
13 UK ENGINEEGING FORM C 
14 JAROONRAT PRODUCT (PT) ECOAT C 
15 XCELLENT FORM C 
16 XCELLENT RIPPLE C 
17 CNA INTER COATING ECOAT C 
18 C.CHAICHANAKIT FORM C 

 

ภาพประกอบท่ี 3 การจัดแบ่งกลุ่มแบบ ABC Analysis 

รายการสินค้ากลุ่มA  มีท้ังหมด 4 ประเภทช้ินงาน จากซัพพลายเออร์ 5 บริษัท ดังน้ี 

1) POLISH (งานขัด) จาก SERVICE THAI และ SMT54  

2) ECOAT (งานเคลือบ )จาก LAN THONG   

3) LASERCUT (งานตัดเลเซอร์) จาก FUTABA  

4) ZINC (งานชุบซิงค์) จาก SIAM PROPLATE   
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รายการสินค้ากลุ่มB มีท้ังหมด 5 ประเภทช้ินงาน จากซัพพลายเออร์ 5 บริษัท ดังน้ี 

1) งาน EXTERNAL-PCOAT จาก KK PARTS AND COAT  

2) ZINC (งานชุบซิงค์) จาก CNA INTER COATING  

3) ECOAT (งานเคลือบ ) จาก JAROONRAT PRODUCT(BB)   

4) งาน FORM จาก THAI RADIATOR    

5) LASERCUT (งานตัดเลเซอร์) จากCHAIJAROENTECH  

รายการสินค้ากลุ่มC มีท้ังหมด 5 ประเภทช้ินงาน จากซัพพลายเออร์ 7 บริษัท ดังน้ี 

1) ROLLFORMING จาก INTER BENDING SERVICES 

2) MACHINE (เคร่ืองจักร) จาก COSTAR MACHINERY 

3) งาน FORM จาก UK ENGINEEGING,C.CHAICHANAKIT และ XCELLENT , 

4) ECOAT (งานเคลือบ )จาก JAROONRAT  (PT) และ CNA INTER COATING   

5) งาน RIPPLE จาก XCELLENT 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัญหาด้านการจัดซ้ือ พบว่ามีปัญหาในการต่อรองราคากับผู้ส่งมอบวัตถุดิบ และการบันทึก

ข้อมูลการใช้วัสถุดิบท่ีมีความผิดพลาด การนำแนวคิดของระบบ ABC Analysis จะช่วยให้สามารถบริหารงานด้าน

จัดซ้ือ จัดหาสินค้าในแต่ละกลุ่มซัพพลายเออร์ได้อย่างชัดเจนว่า สินค้าแต่ละกลุ่มควรบริหารอย่างไรจึงจะก่อให้เกิด 

ค่าใช้จ่ายต่ำท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิง คือการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดซ้ือบ่อยๆ เน่ืองจากการเลือกส่ังซ้ือ

สินค้ากับซัพพลายเออร์ท่ีมีประสิทธิภาพในกำลังการผลิตท่ีไม่เพียงพอ จะทำให้เสียเวลาและต้นทุนในการจัดซ้ือ

เพ่ิมเติมท่ีตามมา 

 

ข้อเสนอแนะ 

1 ควรศึกษาต้นทุนรวมขององค์กร ว่าต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ท่ีอะไร เพ่ือคำนวณลดต้นทุนโดยรวมของบริษัทได้
อย่างตรงจุด 

2 ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงปริมาณของการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด (EOQ) ในแต่ละรอบของการจัดส่ง และควรมี

การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดต้นทุน 
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