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บทคัดย่อ 
 บริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจอุตสำหกรรมสีทำอำคำรและสินคำ้

เคมีภณัฑ ์ซ่ึงเป็นองคก์รขนำดใหญ่ท่ีมียอดขำยเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศไทยในบริษทัจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภท

เดียวกนั ภำยในองคก์รจึงไดมี้กำรบริหำรจดักำรผูดู้แลกระบวนกำรจดัซ้ืออยำ่งชดัเจน เพ่ือควบคุมและดูแลควำม

ตอ้งกำรสั่งซ้ือไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ กำรวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจดัซ้ือดว้ยรูปแบบ 

Blanket Order โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหำตน้ทุนในกำรสั่งซ้ือและค่ำใชจ่้ำยโดยรวมท่ีเหมำะสมท่ีสุดและลดควำม

ซ ้ ำซ้อนในกระบวนกำรท ำงำนของแผนกจดัซ้ือ ซ่ึงมีขั้นตอนกำรศึกษำ คือ เก็บรวบรวมขอ้มูลรำยกำรสินคำ้กลุ่ม 

Spare Part ท่ีสั่งซ้ือในปี 2561-2563 และท ำกำรคดักรองและคดัเลือกเพ่ือหำสินคำ้กลุ่มตวัอยำ่งส ำหรับกำรจดัท ำ 

Blanket Order ดว้ยหลกักำรพำเรโต้ จำกนั้นพิจำรณำแนวโน้มของรำคำและท ำกำรขอเอกสำรเสนอรำคำจำก 

Supplier 3 รำย เพ่ือจดัท ำตำรำงเปรียบเทียบรำคำและเลือกซ้ือสินคำ้กลุ่มตวัอยำ่งจำก Supplier ท่ีใหร้ำคำเหมำะสม

ท่ีสุด 

1. บทน า (Introduction) 
 สืบเน่ืองจำกกำรไดรั้บผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลให้ทุกองค์กรตอ้งมีกำร

ปรับวิธีกำรด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้มเศรษฐกิจ ไม่ว่ำจะเป็นควำมไม่แน่นอนของยอดขำยในตลำด 

ควำมไม่ต่อเน่ืองของกระบวนกำรซัพพลำยเชน และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ซ่ึงผลกระทบเหล่ำน้ีจ ำเป็นตอ้งอำศยั

กระบวนกำรขั้นตอนกำรจดัซ้ือจดัหำ (Procurement) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยน ำทำงให้ธุรกิจมีควำมไดเ้ปรียบมำกข้ึน 

กำรจดัซ้ือเป็นกระบวนหน่ึงส ำหรับจดัหำวตัถุดิบและบริกำรใหแ้ก่องคก์ร โดยมีส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม

ให้กบัองคก์รในกำรจดัหำและส่งมอบสินคำ้ท่ีมีคุณภำพสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใชง้ำน ซ่ึงจะมีผลเก่ียวเน่ือง

จำกทำงตรงและทำงออ้มกบักำรด ำเนินธุรกิจ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งกำรท่ีจะศึกษำถึงระบบกำรท ำงำนของฝ่ำยจดัซ้ือ

รูปแบบกำรท ำ Blanket Order ในส่วนของกลุ่มอะไหล่ (Spare Part)  เพื่อท่ีจะคน้หำแนวทำงในกำรพฒันำรูปแบบ

กำรสั่งซ้ือใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน และสำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชก้ำรท ำงำนไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. การทบทวนเอกสารที่เกีย่วข้อง (Literature Review) 
 2.1 แนวทางการจัดซ้ือจัดหา  

 กำรจดัซ้ือ คือกำรท ำขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงสินคำ้และบริกำร เพ่ือน ำมำใช้ในกำร

ด ำเนินธุรกิจ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ไดสิ้นคำ้หรือบริกำรท่ีมีคุณภำพปริมำณท่ีถูกตอ้ง ตรงตำมเวลำท่ีตอ้งกำร ใน

รำคำท่ีเหมำะสมจำกแหล่งขำยท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ 

 2.2 ทฤษฎแีผนผงัพาเรโต (Pareto Diagram)  

 แผนผงัพำเรโต (Pareto Diagram) คือ แผนภูมิท่ีใช้ส ำหรับตรวจสอบปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

องคก์รวำ่ปัญหำใดเป็นปัญหำส ำคญัท่ีสุดโดยกำรเรียงล ำดบั จำกนั้นน ำปัญหำหรือสำเหตุ เหล่ำนั้นมำจดัหมวดหมู่



หรือแบ่งแยกประเภท แลว้เรียงล ำดบัควำมส ำคญัจำกนอ้ยไปหำมำก เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวำ่แต่ละ ปัญหำมีอตัรำส่วน

เท่ำใดเม่ือเทียบกบัปัญหำทั้งหมด โดยกำรแสดงลกัษณะ กรำฟแท่ง จุดท่ีสุดคือของกรำฟคือปัญหำท่ีเกิดร่วมกนั

มำกท่ีสุด (Most Common Problem) จึงตอ้งสนใจแกไ้ขในจุดนั้นมำกท่ีสุด 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเจรจาต่อรอง  

สันทดั ศะศิวณิช (2551) กล่ำวว่ำกำรเจรจำต่อรอง คือ กระบวนกำรท่ีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ำยข้ึนไป 

ด ำเนินแลกเปล่ียนขอ้เสนอ-สนอง ในเร่ืองท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงมีผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั แลว้ต่ำงกห็ำขอ้ลดหยอ่นใน

เง่ือนไขของขอ้ตกลงและเรียกร้องระหวำ่งกนั ใหเ้กิดผลประโยชน์ร่วมกนัมำกท่ีสุด เพ่ือหำขอ้ยติุท่ีทุกฝ่ำยยอมรับ

กนัได ้โดยใชก้ำรโนม้นำ้ว กำรประนีประนอม ในลกัษณะท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงตอบแทนกนั  เพ่ือน ำไปสู่ขอ้ตกลงโดยไม่

ใชพ้ละก ำลงัรุนแรงบีบบงัคบักนั  

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 ศิริลกัษณ์ คำโสจนัทร์,อดุลย ์นงภำ และ รพี อุคมทรัพย(์2556) ไดท้  ำกำรศึกษำกระบวนกำร จดัซ้ือ

จดัหำของบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต์แห่งหน่ึง พบว่ำมีปัญหำท่ีเกิดจำกควำมช ้ำชอ้นในขั้นตอนกำรขอใบเสนอ

รำคำและควำมล่ำชำ้ในกำรตอบกลบัรำคำผูข้อสั่งซ้ือ ซ่ึงมีสำเหตุมำจำกควำมถ่ีในกำรสั่งซ้ือสินคำ้รำยกำรเดิมท่ี

ตอ้งท ำกำรขอใบเสนอรำคำทุกคร้ังท่ีท ำใบสั่งซ้ือ จึงไดท้  ำกำรศึกษำขอ้มูลยอ้นหลงั 6 เดือน พบว่ำมีรำยกำรท่ีมี

ควำมถ่ีในกำรสั่งซ้ือบ่อย ผูศึ้กษำจึงเสนอใหป้รับปรุงกระบวนกำรจดัซ้ือโดยกำรจดัท ำ Master Price Approve เพื่อ

ลดขั้นตอนกำรขอใบเสนอรำคำ และเม่ือไดรั้บกำรแกไ้ขปัญหำพบว่ำปัญหำท ำงำนซ ้ ำซ้อนและปัญหำกำรตอบ

กลบัรำคำผูข้อซ้ือลคลง 

 อุยำวดี อินทร์คลำ้ย (2555) ไดท้  ำกำรศึกษำกำรลดของเสียในกระบวนกำรเช่ือมภำยในแผนก 

Welding โดยใชห้ลกักำร PDCA ,ผงัพำเรโต ้(Pareto Diagram) ,แผนผงักำ้งปลำ (Fish  Bone Diagram) และเทคนิค 

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) มำใช ้โดยหลงัจำกกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรแลว้ พบวำ่กำรเกิด

รอยร่ัวเน่ืองจำกกำรเช่ือมท่ีต ำแหน่ง Pipe-L ลดลงของเดิมรอยร่ัวอยูท่ี่ 5. 1% เหลือ 1.5%, ดำ้นรอยร่ัวท่ีมำจำกกำร

เช่ือมท่ีต ำแหน่ง Upper & Lower  สำมำรถลดกำรเช่ือมร่ัวจำกเดิม 3.7% ลดลงเหลือ 1.2% 

3. วธีิการด าเนินงานวจิัย (Research Methodology) 
 งำนวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำกำรจัดซ้ือดว้ยรูปแบบกำรจัดซ้ือแบบ Blanket Order ซ่ึงมีขั้นตอน

กำรศึกษำ คือ เกบ็รวบรวมขอ้มูลรำยกำรสินคำ้กลุ่ม Spare Part ท่ีสั่งซ้ือในปี พ.ศ. 2561-2563 เพื่อวิเครำะห์ปริมำณ

ค ำสั่งซ้ือ และท ำกำรศึกษำรูปแบบกำรจดัซ้ือ ทฤษฏีต่ำง ๆในกำรท่ีจะหำตน้ทุนในกำรสั่งซ้ือและค่ำใชจ่้ำยโดยรวม

ท่ีเหมำะสมท่ีสุดและลดควำมซ ้ ำซอ้นในกระบวนกำรท ำงำนของแผนกจดัซ้ือ จำกนั้นไดน้ ำหลกักำรพำเรโตม้ำใช้

ในกำรคดักรองและคดัเลือกเพ่ือหำสินคำ้กลุ่มตวัอยำ่งส ำหรับกำรจดัท ำ Blanket Order จำกนั้นพิจำรณำแนวโนม้

ของรำคำและท ำกำรขอเอกสำรเสนอรำคำจำก Supplier 3 รำย เพ่ือจดัท ำตำรำงเปรียบเทียบรำคำและเลือกซ้ือสินคำ้

กลุ่มตวัอยำ่งจำก Supplier ท่ีใหร้ำคำท่ีเหมำะสมท่ีสุด 

 



4. ผลการวจิัย (Research Finding) 
กระบวนกำรในกำรท ำ Blanket Order ตั้งแต่เร่ิมตน้เลือกกลุ่มตวัอยำ่งสินคำ้จนถึงขั้นตอนท่ี User สำมำรถ

น ำสินคำ้กลุ่ม Spare Part ดงักล่ำวไปใชง้ำนตำมควำมตอ้งกำรหรือจดัเกบ็ มีขั้นตอนดงัน้ี 

เร่ิมจำกเตรียมขอ้มูลรำยกำรสินคำ้กลุ่ม Spare part ทั้งหมดท่ีจะท ำกำรสั่งซ้ือแบบ Blanket Order และคดั

กรองควำมส ำคญัรำยกำรสินคำ้ในแต่ละปีดว้ยหลกักำรพำเรโต ้( Pareto Principle ) คดัเลือกรำยกำรสินคำ้ท่ีจะ

น ำมำท ำกำรจัดซ้ือแบบ Blanket Order ซ่ึงตอ้งมีกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของรำยกำรสินคำ้ และก็จะส่ง

รำยกำรสินคำ้ไปขอเอกสำรเสนอรำคำจำก Supplier และน ำใบเสนอรำคำมำตรวจสอบโดยเปรียบเทียบควำม

ถูกตอ้งของรำคำ เม่ือเปรียบเทียบรำคำแลว้กท็  ำกำรเลือก Supplier ท่ีใหร้ำคำสินคำ้รำยกำรต่ำง ๆเหมำะสมท่ีสุดมำ

จดัซ้ือแบบ Blanket Order ติดต่อ Supplier เพื่อท ำ Contract Price ในกำรยืนรำคำสินคำ้รำยกำรนั้นๆ ตลอดทั้งปี 

และสุดทำ้ยกท็  ำกำรแจง้ User ใหท้รำบถึงกำรสั่งซ้ือแบบ Blanket Order เพื่อให้ User ก ำหนดเวลำในกำรทยอยส่ง

ของเขำ้ในแต่ละรอบเพ่ือน ำมำใชง้ำนตำมควำมตอ้งกำร 

 
 

ผลการคดัเลือกสินค้าตัวอย่างและประยุกต์ใช้แนวทางจัดซ้ือแบบ Blanket Order 

 จำกกำรคดัเลือกสินคำ้ตวัอยำ่งดว้ยหลกักำรพำเรโตแลว้ จะไดสิ้นคำ้ทั้งหมด 100 ซ่ึงทำงผูว้ิจยัไดเ้ลือก

สินคำ้ตวัอยำ่งมำ 6 รำยกำร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสินคำ้ เน่ืองจำกสินคำ้ตวัอยำ่งท่ีเลือกมำเป็นสินคำ้ท่ีมีกำรจดัซ้ือ

ต่อเน่ืองตลอด 3ปี และเป็นสินคำ้ในกลุ่มเดียวกนัท่ีสำมำรถขอเอกสำรเสนอรำคำจำก Supplier ไดใ้นคร้ังเดียว อีก

ทั้งมีควำมสอดคลอ้งกนัในดำ้นมูลค่ำกำรสั่งซ้ือและปริมำณสั่งซ้ือท่ีมำก จึงเหมำะสมแก่กำรน ำมำจดัท ำรำยกำร

จดัซ้ือแบบ Blanket Order โดยกลุ่มสินคำ้ตวัอยำ่ง กลุ่มท่ี1 คือ สินคำ้ประเภท LED และกลุ่มท่ี 2 คือ สินคำ้

ประเภท Electric Wire  ซ่ึงเม่ือคดัเลือกและท ำกำรจดัซ้ือแบบ Blanket Order แลว้ จะไดผ้ลลพัธ์ดงัตำรำ 

Yes 



ตารางแสดงราคาเปรียบเทียบการท า Blanket Order สินค้า LED 

 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรท่ี 1 LEDT8,18W2300LM เม่ือเปรียบเทียบรำคำของทั้ง3บริษทัแลว้ จะพบว่ำควรเลือกซ้ือกบั

บริษทั C เพรำะใหร้ำคำต ่ำท่ีสุดท่ี 187 บำท/หน่วย ซ่ึงสร้ำง Save Cost ไดสู้งถึง 38 %  

รำยกำรท่ี 2 ESS LED BULB 11W เม่ือเปรียบเทียบรำคำของทั้ง3บริษทัแลว้ จะพบว่ำควรเลือกซ้ือ กบั

บริษทั A เพรำะใหร้ำคำต ่ำท่ีสุดท่ี 80 บำท/หน่วย ซ่ึงสร้ำง Save Cost ไดสู้งถึง 30 %  

รำยกำรท่ี 3 LED 16W,DAY LIGHT เม่ือเปรียบเทียบรำคำของทั้ง3บริษทัแลว้ จะพบวำ่ สินคำ้มีกำรปรับ

ข้ึนรำคำจำกปี 2563 พอสมควรเน่ืองจำกรำคำกลำงในตลำดมีควำมผนัผวน จึงท ำใหค้วรเลือกซ้ือสินคำ้กบับริษทัท่ี

ปรับข้ึนรำคำต ่ำท่ีสุด คือบริษทั B เพรำะใหร้ำคำต ่ำท่ีสุดท่ี 180 บำท/หน่วย ซ่ึงปรับรำคำเพ่ิมข้ึนเพียง 67 % 

 

ตารางแสดงราคาเปรียบเทียบการท า Blanket Order สินค้า Elertric Wire

 

Item 1 LEDT8,18W2300LM,DL65 PF95 H15LN,PV5 ราคา/หน่วย
จ านวน

ส่ังซ้ือเฉลี่ย

ราคาส่ังซ้ือ

เฉลี่ย/ปี
Save Cost Save Cost%

ขอ้มลูการสัง่ซ้ือสินคา้ในปี พ.ศ. 2563 300.00         400.00       120,000.00 - -

บริษทั A 275.00         400.00       110,000.00 10,000.00  8%

บริษทั B 310.00         400.00       124,000.00 4,000.00-    -3%

บริษทั C 187.00         400.00       74,800.00    45,200.00  38%

Item 2 ESS LED BULB 11W ราคา/หน่วย
จ านวน

ส่ังซ้ือเฉลี่ย

ราคาส่ังซ้ือ

เฉลี่ย/ปี
Save Cost Save Cost%

ขอ้มลูการสัง่ซ้ือสินคา้ในปี พ.ศ. 2563 115.00         300.00       34,500.00    - -

บริษทั A 80.00           300.00       24,000.00    10,500.00  30%

บริษทั B 95.00           300.00       28,500.00    6,000.00    17%

บริษทั C 84.00           300.00       25,200.00    9,300.00    27%

Item 3 LED 16W,DAY LIGHT ราคา/หน่วย
จ านวน

ส่ังซ้ือเฉลี่ย

ราคาส่ังซ้ือ

เฉลี่ย/ปี
Save Cost Save Cost%

ขอ้มลูการสัง่ซ้ือสินคา้ในปี พ.ศ. 2563 108.00         200.00       21,600.00    - -

บริษทั A 275.00         200.00       55,000.00    33,400.00-  -155%

บริษทั B 180.00         200.00       36,000.00    14,400.00-  -67%

บริษทั C 260.00         200.00       52,000.00    30,400.00-  -141%

Item 1 ELECTRIC WIRE 3X2.5 SQMM ราคา/หน่วย
จ านวน

ส่ังซ้ือเฉลี่ย

ราคาส่ังซ้ือ

เฉลี่ย/ปี
Save Cost Save Cost%

ขอ้มลูการสัง่ซ้ือสินคา้ในปี พ.ศ. 2563 38.15          1,500.00    57,225.00 - -

บริษทั X 46.00          1,500.00    69,000.00 11,775.00- -21%

บริษทั Y 48.79          1,500.00    73,185.00 15,960.00- -28%

บริษทั Z 49.00          1,500.00    73,500.00 16,275.00- -28%



 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรท่ี 1 ELECTRIC WIRE 3X2.5 SQMM เม่ือเปรียบเทียบรำคำของทั้ง 3 บริษทัแลว้ จะพบวำ่สินคำ้

มีกำรปรับข้ึนรำคำจำกปี 2563 ทุกรำยกำรจึงท ำให้ควรเลือกซ้ือกบับริษทัท่ีปรับข้ึนรำคำต ่ำท่ีสุด คือ บริษทั X 

เพรำะใหร้ำคำต ่ำท่ีสุดท่ี 46 บำท/หน่วย ซ่ึงปรับรำคำเพ่ิมข้ึนเพียง 21 % 

รำยกำรท่ี 2 ELECTRIC WIRE 4X2.5 SQMM เม่ือเปรียบเทียบรำคำของทั้ง 3 บริษทัแลว้ จะพบวำ่สินคำ้

มีกำรปรับข้ึนรำคำจำกปี 2563 เน่ืองจำกควำมผนัผวนจึงท ำให้ควรเลือกซ้ือกบับริษทัท่ีปรับข้ึนรำคำต ่ำท่ีสุด คือ 

บริษทั Y เพรำะใหร้ำคำต ่ำท่ีสุดท่ี 43.67 บำท/หน่วย ซ่ึงปรับรำคำเพ่ิมข้ึนเพียง 3 % 

รำยกำรท่ี 3 ELECTRIC WIRE 3X1.5 SQMM เม่ือเปรียบเทียบรำคำของทั้ง3บริษทัแลว้ จะพบวำ่สินคำ้

มีกำรปรับข้ึนรำคำจำกปี 2563 พอสมควรจึงท ำให้ควรเลือกซ้ือกบับริษทัท่ีปรับข้ึนรำคำต ่ำท่ีสุด คือ บริษทั Y 

เพรำะใหร้ำคำต ่ำท่ีสุดท่ี 24.15 บำท/หน่วย ซ่ึงปรับรำคำเพ่ิมข้ึนเพียง 17 % 

5. สรุปละอภิปรายผลการวจิัย 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือวิเครำะห์ปริมำณสั่งซ้ือสินคำ้ประเภทช้ินส่วนอะไหล่ส ำรองของ

เคร่ืองจกัร (Spare Part) เพ่ือหำรูปแบบกำรจดัซ้ือใหไ้ดม้ำซ่ึงตน้ทุนในกำรจดัซ้ือและค่ำใชจ่้ำยโดยรวมท่ีเหมำะสม 

ลดกำรท ำงำนท่ีซ ้ ำซอ้นในกระบวนกำรจดัซ้ือและเพ่ือเสนอแนวทำงท่ีจะช วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจดัซ้ือสินคำ้

กลุ่ม Spare Part ของบริษทักรณีศึกษำ จำกกำรวจิยัสำมำรถสรุปผลไดว้ำ่ 

 ในวตัถุประสงคด์ำ้นกำรหำตน้ทุนในกำรจดัซ้ือท่ีเหมำะสมท่ีสุด ผูว้จิยัไดศึ้กษำและน ำรูปแบบกำร

จดัซ้ือแบบ Blanket Order มำใช ้เพ่ือแกปั้ญหำกำรปรับข้ึนของรำคำสินคำ้กลุ่มต่ำง ๆ เน่ืองจำกรูปแบบกำรจดัซ้ือ

ดงักล่ำวจะเป็นกำรตกลงซ้ือ-ขำยในปริมำณท่ีมำกเพียงคร้ังเดียว แลว้แบ่งส่งสินคำ้เป็นรอบตำมท่ีผูซ้ื้อก ำหนดใน

สัญญำ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรใชต้ลอดทั้งปี ซ่ึงมีขอ้ดีคือผูจ้ดัซ้ือสำมำรถน ำปริมำณสินคำ้ท่ีมำกไปต่อรอง

รำคำกบัทำงผูข้ำย หรือ Supplier เพ่ือใหไ้ดร้ำคำท่ีเหมำะสมท่ีสุดและสำมำรถยนืรำคำเดิมท่ีตกลงกนัไดต้ลอดทั้งปี 

(Contract Price) โดยท่ีรำคำสินคำ้ท่ีซ้ือนั้นจะไม่เปล่ียนแปลงแมว้ำ่รำคำกลำงในตลำดจะมีกำรแปรผนัข้ึนหรือลงก็

ตำม 

Item 2 ELECTRIC WIRE 4X2.5 SQMM ราคา/หน่วย
จ านวน

ส่ังซ้ือเฉลี่ย

ราคาส่ังซ้ือ

เฉลี่ย/ปี
Save Cost Save Cost%

ขอ้มลูการสัง่ซ้ือสินคา้ในปี พ .ศ. 2563 42.60          1,800.00    76,680.00 - -

บริษทั X 51.40          1,800.00    92,520.00 15,840.00- -21%

บริษทั Y 43.67          1,800.00    78,606.00 1,926.00-    -3%

บริษทั Z 55.00          1,800.00    99,000.00 22,320.00- -29%

Item 3 ELECTRIC WIRE 3X1.5 SQMM ราคา/หน่วย
จ านวน

ส่ังซ้ือเฉลี่ย

ราคาส่ังซ้ือ

เฉลี่ย/ปี
Save Cost Save Cost%

ขอ้มลูการสัง่ซ้ือสินคา้ในปี พ .ศ. 2563 20.60          2,300.00    47,380.00 - -

บริษทั X 25.45          2,300.00    58,535.00 11,155.00- -24%

บริษทั Y 24.15          2,300.00    55,545.00 8,165.00-    -17%

บริษทั Z 27.00          2,300.00    62,100.00 14,720.00- -31%



ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ำสินคำ้ช้ินส่วนอะไหล่ส ำรองมำท ำกำรคดัเลือกดว้ยหลกักำรพำเรโตเพ่ือเลือกช้ินส่วน

อะไหล่ท่ีมีมูลค่ำสั่งซ้ือสูงมำจดัท ำ Blanket Order แบ่งไดเ้ป็น2กลุ่ม คือ กลุ่ม LED และ กลุ่ม Electric Wire โดย

เม่ือขอเอกสำรเสนอรำคำและท ำกำรเปรียบเทียบรำคำแลว้ พบวำ่สินคำ้กลุ่มตวัอยำ่งบำงรำยกำรมีกำรปรับรำคำข้ึน

จำกปี พ.ศ. 2563 ดังนั้นในส่วนรำยกำรสินคำ้ท่ีมีกำรปรับรำคำข้ึน ทำงผูซ้ื้อจึงจ ำเป็นตอ้งเลือกซ้ือสินคำ้กบั 

Supplier ท่ีปรับรำคำข้ึนต ่ำท่ีสุด ดงันั้นกำรจดัซ้ือควรพิจำรณำในแต่ละรำยกำรของสินคำ้เพื่อเลือกซ้ือกบั Supplier  

ท่ีใหร้ำคำเหมำะสมท่ีสุดในรำยกำรนั้นๆ  

กติติกรรมประกาศ  
 งำนวิจยัฉบบัน้ีสำมำรถส ำเร็จไดด้ว้ยควำมร่วมมือ ค ำแนะน ำ และกำรเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ของ 

หลำยๆท่ำน ขอขอบพระคุณดร.พีรพล สิทธิวิจำรณ์ อำจำรยป์ระจ ำคณะโลจิสติกส์ มหำวิทยำลยับูรพำ ซ่ึงเป็น 

อำจำรยท่ี์ปรึกษำของโครงงำนวิจยัฉบบับน้ีท่ีไดรั้บเป็นท่ีปรึกษำใหแ้ก่ผูว้ิจยั รวมทั้งแนะน ำแนวทำงท่ีถูกตอ้งและ 

ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง จึงขอกรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงไวใ้นโอกำสน้ี   

ขอขอบพระคุณ บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมอบโอกำสใหค้ณะผูจ้ดัท ำไดรั้บ

กำรปฏิบติัสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำรจริง ท ำใหท้ำงคณะผูจ้ดัท ำไดรั้บประสบกำรณ์และเพ่ิมพูนควำมรู้ ซ่ึง

กำรฝึกสหกิจคร้ังน้ีส ำเร็จลุล่วงไดด้ว้ยควำมอุปกำระจำกพ่ีๆทุกท่ำนในแผนกจดัซ้ือท่ีใหค้วำมช่วยเหลือทั้งทำงดำ้น

ขอ้มูลกำรวจิยัและค ำแนะน ำต่ำงๆ 

สุดทำ้ยน้ีขอขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่ำนท่ีไม่ไดก้ล่ำวนำม ณ ท่ีน้ี ท่ีไดก้รุณำสละเวลำใหค้วำมร่วมมือ

และสนบัสนุนในดำ้นต่ำงๆ ท ำให้ผูว้ิจยัไดรั้บก ำลงัใจและขอ้คิดเห็นท่ีเปนประโยชน์มำกมำย ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนั

และช่วยใหโ้ครงงำนวจิยัฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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