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บทคัด ย่ อ : บริษั ท กรณี ศึก ษาประสบปั ญ หาได้ร ับ วัต ถุ ดิบ ล่ า ช้า บ่ อ ยครัง้ โดยเฉพาะวัต ถุ ดิบ เคมีท่ีซ้ื อ จาก
ต่างประเทศทีม่ เี วลาสั ่งซื้อนานและมีความแปรปรวนสูง จึงเพิม่ ปริมาณวัตถุดบิ คงคลังให้สงู ขึน้ เพื่อป้ องกันการขาด
แคลน ส่งผลให้เกิดต้นทุนการจัดเก็บสูงและพืน้ ทีจ่ ดั เก็บไม่เพียงพอ จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่าขันตอนขออนุ
้
มตั ิ
คาสั ่งซื้อภายในองค์กรมีระยะเวลาดาเนินงานทีแ่ ปรปรวนสูงกว่าขัน้ ตอนอื่น ส่งผลให้มคี าสั ่งซื้อทีล่ ่าช้าเกิน กาหนด
ถึง 82.4% สาเหตุเกิดจากขัน้ ตอนการทางานทีม่ คี วามยุ่งยากส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานและ
ขาดการแบ่ งปั นข้อมูลระหว่างแผนกจึงเกิดการผิดพลาดอยู่บ่อยครัง้ งานวิจยั นี้จึงปรับปรุงการทางานโดยน า
หลักการ ECRS และการบริหารจัดการสื่อสารข้อมูลโดยโปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ มาใช้ในการ
ติดตามคาสั ่งซื้อและการแบ่งปั นข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการสั ่งซื้อวัตถุดบิ จากการเก็บข้อมูลหลังปรับปรุงพบว่า
สามารถลดระยะเวลาสั ่งซื้อเฉลี่ย ลงได้ 7.04 วัน จาก 95.35 วัน ลดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บลงได้ 34.8 ตารางเมตร จาก 136
ตารางเมตร และลดต้นทุนวัตถุดบิ คงคลังได้ 3.4 ล้านบาท จาก 11.5 ล้านบาท
คาสาคัญ: ระยะเวลาการสั ่งซื้อ; วัตถุดบิ คงคลัง; ECRS; ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ
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Abstract: The case study company was impacted by often late receive raw materials, especially
imported raw materials that has long and high variability purchasing lead time. The company had
decided to increase safety stock level to prevent a raw material shortage, which caused high raw
material holding cost and storage area. After researched, found the most variable part is the company's
internal approval process. The approval process affected 82.4% late behind the standard procedure.
The main reason is complicated working steps, lack of information sharing and linkage between
departments. Therefore, ECRS and management information systems; i.e. Microsoft power BI program
were applied to simplify working activities and share important information for reducing purchasing lead
time. As a result, the purchasing lead time of raw materials was decreased by 7.04 days from the
original lead time of 95.35 days, the raw materials storage area was decreased by 34.8 m2 from 136
m2, and carrying cost was decreased by 3.4 million baht from 11.5 million baht.
Keywords: Purchasing lead time; Inventory; ECRS; Microsoft power BI
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1. บทนา
วัต ถุ ดิบ เป็ นปั จจัย ส าคัญ ของทุ ก อุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะวัตถุดบิ ทีต่ ้องสั ่งซื้อมาจากต่างประเทศ ซึ่ง
จะต้ อ งมีก ารวางแผนการจัด การวัต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ นสิ่ง
สาคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองความ
ต้ อ งการวัต ถุ ดิบ ของกระบวนการผลิต ในการวาง
แผนการจัดการวัตถุดบิ จาเป็ นต้องศึกษาตัวแปรสาคัญ
ที่จ ะส่ ง ผลต่ อ การวางแผนการสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ ได้แ ก่
ความต้ อ งการวัต ถุ ดิบ ระยะเวลาการสั ่งซื้อ วัต ถุ ดิบ
ความแปรปรวนของความต้ อ งการวัต ถุ ดิบ ความ
แปรปรวนของระยะเวลาการสั ่งซื้อ และปริม าณการ
สั ่งซื้อ เพื่อท าการควบคุม ปั จจัยดังกล่าวไม่ให้ส่งผล
กระทบต่ อ กระบวนการการสั ง่ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ หาก
ไม่เช่นนัน้ แล้วจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น การได้รบั วัตถุดบิ ล่าช้าอาจทาให้เกิดการ
ขาดแคลนวัต ถุดิบ กระบวนการผลิตต้องหยุด ชะงัก
ส่งผลให้ไม่ สามารถผลิต สิน ค้าเพื่อ ตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ท าให้ เสีย โอกาสในการขาย
สินค้าหรือเกิดสถานการณ์ รา้ ยแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
ความน่ าเชื่อ ถือของบริษัท ที่อ าจน าไปสู่ก ารสูญ เสีย
ฐานลูกค้าในทีส่ ุด
บ ริ ษั ท กรณี ศึ ก ษ าใน งาน วิ จ ั ย นี้ เป็ น บ ริ ษั ท
ผู้ ป ระกอบการผลิ ต ผ้ า เบรกส าหรับ รถยนต์ แ ละ
รถบรรทุ ก แห่ ง หนึ่ งในประเทศไทย ที่มีรูป แบบการ
ผลิต แบบผสมทัง้ การผลิต แบบเพื่อเก็บ ไว้ในคลังรอ
การขาย (Make to Stock) และการผลิตแบบตามสั ่ง
(Make to Order) โดยจะส่ ง ผ ลให้ ค วาม ต้ อ งการ
วัตถุดิบ ของกระบวนการผลิต มีความแปรปรวนมาก
โดยในปี พ.ศ.2562 บริษั ท มี ก าลัง การผลิ ต เฉลี่ ย
170,000 ชุดต่อเดือน ซึง่ มูลค่าการสั ่งซื้อวัตถุดบิ

โดยรวมของบริษั ท 330 ล้ า นบาท สามารถแบ่ ง
วัต ถุ ดิบ ได้เป็ น 3 ประเภท คือ สารเคมี เหล็ก และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการวางแผนความต้องการวัตถุดบิ ใน
การผลิตจะสามารถพยากรณ์ ปริมาณการใช้วตั ถุ ดิบ
ล่วงหน้าจากแผนการผลิตทีม่ กี ารวางแผนล่วงหน้าได้
ท าให้ มีก ารค านวณระดับ วัต ถุ ดิบ คงคลัง ที่เหลือ ได้
ก่อนมีการเบิกใช้ในกระบวนการผลิต ยกเว้นวัตถุดบิ
สารเคมีท่ีจะมีก ารสั ่งซื้อ เมื่อมีก ารเบิก ใช้ว ัต ถุ ดิบ ไป
แ ล้ ว จ น ถึ งจุ ด ก ารสั ง่ ซื้ อ ให ม่ (Re-Order Point)
เนื่ อ งจากสู ต รการผลิต และอัต ราส่ ว นสารเคมีเ ป็ น
ความลับ ทางการค้า ของบริษั ท ท าให้ พ นั ก งานไม่
สามารถคานวณการใช้งานล่วงหน้าได้ หากการสั ่งซื้อ
เกิด ความล่ า ช้ า ก็ จ ะมีค วามเสี่ย งในการขาดแคลน
มากกว่าวัต ถุดิบประเภทอื่น จึงมีการเพิ่มระดับ การ
จัด เก็ บ วัต ถุ ดิบ คงคลัง เพื่ อ ความปลอดภัย (Safety
Stock Level) เพื่อ ป้ อ งกัน การขาดแคลน ส่ งผลให้มี
ระดับวัตถุดบิ คงคลังมากเกินความจาเป็ น โดยมูลค่า
การสั ่งซื้อโดยรวมวัตถุดิบเคมีในปี พ.ศ.2562 สูงถึง
138 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 42% ของมู ล ค่ า การสัง่ ซื้ อ
วัต ถุ ดิบ ทัง้ หมด ซึ่ ง การเพิ่ ม ระดับ การจัด เก็ บ ของ
วัตถุดบิ ในคลังวัตถุดบิ ทีม่ ากเกินความจาเป็ นนี้ ทาให้
บริษัท ประสบปั ญ หาในการบริห ารคลังวัต ถุ ดิบ เกิด
ต้นทุนวัตถุดบิ คงคลังทีส่ งู และยังส่งผลให้พน้ื ทีใ่ นการ
จัดเก็บมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากการศึกษา
การท างานและข้อ มู ล การสัง่ ซื้ อ พบว่ า ขัน้ ตอนการ
ดาเนิ นงานในส่วนของการขออนุ มตั ิคาสั ่งซื้อภายใน
องค์กรนัน้ มีความแปรปรวนของระยะเวลาทีส่ งู ผิดปกติ
(ค่ า ความแปรปรวนมากกว่ า 100% คื อ มี ค วาม
แปรปรวนมากกว่าระยะเวลาเฉลีย่ ของการดาเนินงาน
ในขัน้ ตอนนัน้ ) ส่งผลต่อระยะเวลาการสั ่งซื้อวัตถุดิบ
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และแผนการสั ่งซื้อ วัต ถุ ดิบ อย่ า งมาก ซึ่ งอาจท าให้
สินค้ามีโอกาสเกิดการขาดแคลนสูงขึ้น จึงต้องมีการ
ปรับปรุงขัน้ ตอนการดาเนินงาน
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิจ ัย นี้ จึง ต้ อ งการปรับ ลด
ระยะเวลาในกระบวนการสั ่งซื้อวัต ถุ ดิบลง เพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุ่นให้กบั การบริหารคลังวัตถุดบิ ให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนระดับการจัดเก็บของวัตถุดบิ ให้เหมาะสม
กับ สถานการณ์ ปั จจุบ ัน และความต้อ งการวัตถุ ดิบ ที่
แปรปรวนของการผลิต ได้ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งมี ร ะดั บ
วัต ถุดิบ คงคลังมากเกิน ไป เพื่อลดต้นทุ นวัตถุ ดิบคง
คลังและพืน้ ทีจ่ ดั เก็บลงได้
ขอบ เขต ของงานวิ จ ั ย ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษ า
กระบวนการสั ่งซื้อวัตถุดิบสารเคมีของผลิตภัณฑ์ผ้า
เบรกรถยนต์ตงั ้ แต่ขนั ้ ตอนการสั ่งซื้อ ระยะเวลาในการ
สั ่งซื้อ และข้อจากัดในการสั ่งซื้อของวัตถุดบิ แต่ละชนิด
โดยใช้หลักการศึกษาการทางาน [1] เพื่อให้ทราบถึง
ปั จจัย ที่ส่งผลต่ อระยะเวลาในการสั ่งซื้อ แล้วท าการ
ปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานด้ ว ยหลัก การ ECRS และ
ประยุ ก ต์ ใช้โ ปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไ อ
(Microsoft Power BI) กั บ กระบวนการการสั ง่ ซื้ อ
ภายในองค์กร เพื่อการแบ่งปั นข้อ มูลระหว่างแผนก
และติดตามการดาเนินงานให้อยู่ในเวลาทีก่ าหนดโดย
ด าเนิ น การศึก ษาในกลุ่ ม ของวัต ถุ ดิบ เคมีท่ีสัง่ จาก
ต่างประเทศ เนื่องจากเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตผ้า
เบรก มีความสาคัญต่อกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมาก
มีมลู ค่าการสั ่งซื้อสูง ใช้ระยะเวลาในการสั ่งซื้อนานและ
มีความแปรปรวนสูง ถึง 95.3 ± 19.5 วัน ซึ่งมากกว่า
เวลาที่บ ริษัท ก าหนดไว้ว่ าต้องไม่ เกิน 93 วัน ท าให้
วัตถุดบิ กลุ่มนี้มคี วามเสี่ยงในการขาดแคลนมากกว่า

วัตถุดบิ กลุ่มอื่น และหากขาดแคลนก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตอย่างมาก
โดยหลักการ ECRS [2] เป็ นหลักการที่ใช้ในการ
ปรับ ปรุ ง ขัน้ ตอนการท างาน ซึ่ ง จะท าการศึ ก ษา
ขัน้ ตอนการดาเนินงานของกระบวนการเพื่อนาไปใช้
ในการปรับปรุงขัน้ ตอนการดาเนินงานและควบคุมตัว
แปรที่ส่ งผลกระทบต่ อ ระยะเวลาการสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ
แล้วทาการวิเคราะห์ปรับ ลดขัน้ ตอนการทางานที่ไม่
จาเป็ นลง (Elimination), การรวมขัน้ ตอนการทางานที่
สามารถดาเนินการในขัน้ ตอนเดียวกันได้เข้าด้วยกัน
(Combine), การจัดเรียงลาดับขัน้ ตอนการทางานใหม่
(Rearrangement) เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกรวดเร็ว ใน
การทางาน, หรือการปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อทา
ให้ข นั ้ ตอนการท างานง่ายขึ้น หรือสะดวกรวดเร็วขึ้น
(Simplification) ซึ่งในปั จจุบนั ECRS เป็ นหลักการใน
การปรับปรุงการทางานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ตัว อย่ า งเช่ น ในการปรับ ปรุ ง การขนส่ ง ของบริษั ท
ขนส่ ง ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ลัด ดาวัล ย์ [3] ใช้ ห ลัก การ
ECRS ปรับปรุงกิจกรรมการดาเนินงาน โดยภายหลัง
การปรับปรุงสามารถลดเวลาในการทางานลงจากเดิม
50% และสามารถรับ-ส่งสินค้าได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ซึ่งในงานวิจยั นี้จะมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมทีช่ ่อื
ว่า ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ [4] ซึ่งเป็ นโปรแกรม
ทีใ่ ช้ในการสร้างภาพข้อมูล (Data Visualization) เพื่อ
น าเสนอข้ อ มู ล ที่ มี ก ารเก็ บ รวบรวมไว้ ใ ห้ ส ามารถ
มองเห็นถึงแนวโน้มและภาพรวมของข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถู กต้อ ง และแม่ น ย า โดยจะสามารถเข้า ถึง
ข้อมูลได้ทงั ้ ผ่านทางแอพพลิเคชันบนมื
่
อถือ โปรแกรม
บนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของโปรแกรม
ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็ นที่นิยมอย่างมากในปั จจุบนั
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ตัวอย่างเช่น หทัยพรและณัฐพร [5] นาโปรแกรมไป
ประยุกต์ใช้ในบริษัทที่มกี ารบริหารงานโรงแรมถึง 23
แห่ง เพื่อช่วยลดขัน้ ตอนการทางานในการสรุปผลการ
ปฏิบตั งิ านรายวันรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทีย่ ุ่งยาก ล่าช้า
และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ให้สามารถดาเนินงาน
ได้ ง่ า ย รวดเร็ว และมี ค วามถู ก ต้ อ ง เช่ น เดีย วกั น
กั บ ปั ทมา [6] ที่ มี ก ารน าโปรแกรมไปใช้ ใ นการ
บริห ารงานของโรงพยาบาลดัง ตัว อย่ า งในรู ป ที่ 1
เพื่อให้ขอ้ มูลทีม่ กี ารบันทึกไว้ของโรงพยาบาลได้มกี าร
นามาใช้ในการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
มีการแปลผลข้อมูลจานวนมากให้เข้าใจง่าย และทาให้
สามารถมองเห็นถึงแนวโน้มของข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ การตัด สิน ใจในเรื่อ ง
ต่าง ๆ ของคณะผูบ้ ริหารโรงพยาบาล

งานวิจยั นี้จงึ ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์
พาวเวอร์ บีไอ กับ หลัก การ ECRS ในการปรับ ปรุ ง
ขัน้ ตอนการสั ่งซื้อวัต ถุดิบ เคมีจากต่างประเทศ เพื่อ
ปรับ ให้ ข นั ้ ตอนในการปฏิ บ ัติง านง่า ยขึ้น ลดความ
ยุ่ ง ยาก ลดความล่ า ช้ า ลดโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความ
ผิดพลาดจากการคานวณข้อมูล และช่วยให้สามารถ
มองเห็นภาพรวม แนวโน้มของข้อมูลซึ่งเป็ นสิง่ สาคัญ
สาหรับการจัดการและการบริหารคลังสินค้า [7] ซึ่งจะ
สามารถลดระยะเวลาในการสั ่งซื้อ วัต ถุ ดิบ เคมีจ าก
ต่างประเทศลง แล้วคานวณหาจุดสั ่งซื้อใหม่และระดับ
วัตถุดบิ คงคลังเพื่อความปลอดภัยให้มคี วามเหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนวัตถุดบิ คงคลังและพืน้ ทีจ่ ดั เก็บวัตถุดบิ

รูปที่ 1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ ในการบริหารงานโรงพยาบาล [6]
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2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั

หรือ การเบิก จ่ า ยวัต ถุ ดิบ คงคลัง และผู้ข ายวัต ถุ ดิบ
เป็ นผูผ้ ลิตหรือจาหน่ายวัตถุดบิ ให้กบั บริษทั
จากนัน้ ได้ศกึ ษาระยะเวลาการดาเนินงานของการ
สั ่งซื้อ วัต ถุ ดิบ ในแต่ ละช่ วง โดยจะเริ่ม พิจารณาจาก
ข้อ มู ล การสัง่ ซื้ อ วัต ถุ ดิบ ย้ อ นหลั ง 48 เดือ น ตัง้ แต่
เดือ นมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือ นธัน วาคม พ.ศ.
2562 แล้ ว น ามาเปรีย บเที ย บความแปรปรวนของ
ระยะเวลาการดาเนินงาน เพื่อหาขัน้ ตอนที่ส่งผลต่ อ
ความแปรปรวนมากที่สุด แต่เนื่องจากข้อมูลในแต่ละ
ชุดมีค่าต่างกัน จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช่ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการเปรียบเทียบได้ ในงานวิจยั นี้จงึ ใช้ค่า
สัมประสิทธิความแปรปรวน
์
(Coefficient of Variation
หรือ C.V.) [8] ซึ่ ง จะเป็ นร้ อ ยละของค่ า เบี่ ย งเบน
ม า ต รฐ า น (Standard Deviation ห รื อ S.D.) ต่ อ
ค่ า เฉลี่ย ของระยะเวลาการสัง่ ซื้ อ (Average) ท าให้
สามารถเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างชุดข้อมูล
ได้ [9] โดยในการดาเนินงานพบว่าสามารถเก็บข้อมูล
ระยะเวลาได้ เ ป็ นช่ ว งการด าเนิ น งานเท่ า นั ้น ไม่
สามารถระบุรายละเอียดระยะเวลาในแต่ละขัน้ ตอน ซึ่ง
จะได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ค์ วามแปรปรวน ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1

2.1 การศึกษากระบวนการสังซื
่ ้อวัตถุดิบ
กระบวนการสั ่งซื้อวัตถุดบิ ถือว่าเป็ นกระบวนการ
เริ่ม ต้ น ของการผลิ ต สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ่ึ ง เป็ น
ขัน้ ตอนสาคัญ เพื่อ ให้มีก ารดาเนิ น การจัด ซื้อ จัด หา
วัตถุดิบที่มคี ุณภาพมาใช้ในการผลิตได้ทนั เวลา จาก
วัตถุดบิ ทัง้ หมดของผ้าเบรกทีเ่ คยได้กล่าวมา งานวิจยั
นี้ ไ ด้ เลื อ กท าการปรับ ปรุ ง กระบวนการสัง่ ซื้ อ ของ
วัตถุดบิ เคมีจากต่างประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งในการขาด
แคลนมากทีส่ ุด ซึ่งมีดว้ ยกันทัง้ หมด 5 รายการ ได้แก่
CB01, CB02, CB03, CB04 และ CB05 โดยมีมูลค่ า
รวมสูงถึง 26.3 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเริม่ จากการศึกษา
ขัน้ ตอนการดาเนินงานของกระบวนการสั ่งซื้อวัตถุ ดบิ
สารเคมีจากต่างประเทศ พบว่ามีขนั ้ ตอนการทางาน
ทัง้ หมด 24 ขัน้ ตอน จะสามารถรวมขัน้ ตอนการ
ทางานเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้
เป็ น 4 ช่ ว งดัง รู ป ที่ 2 ช่ ว งที่ 1 การจัด ท าใบค าขอ
สั ่งซื้อ (Purchasing Requisition) การขอใบเสนอราคา
ไปจนถึงการจัดท าใบค าสั ่งซื้ อ (Purchasing Order),
ช่วงที่ 2 ช่วงการอนุ มตั ิคาสั ่งซื้อโดยผู้มอี านาจในการ
อนุ มตั ิ, ช่วงที่ 3 ช่วงการจัดหาและผลิต วัตถุดิบ ของ
ผูข้ ายวัตถุดบิ ตลอดจนการขนย้ายลงเรือขนส่งสินค้า,
และช่วงที่ 4 ช่วงการขนส่งสินค้าทางเรือจากทางเรือ
ต้นทางและการขนส่งทางบกจนถึงโรงงานปลายทาง
ไปจนถึงการตรวจรับวัตถุดบิ ซึง่ จะมีแผนกทีเ่ กีย่ วข้อง
หลัก ๆ 4 แผนก ได้ แ ก่ ฝ่ ายวางแผนผลิ ต เป็ นผู้
ตรวจสอบระดับวัตถุดบิ คงคลังและออกเอกสารคาขอ
สั ่งซื้อวัตถุดบิ ฝ่ ายจัดซื้อ เป็ นผูด้ าเนินการติดต่อสั ่งซื้อ
วัตถุดบิ จากผู้ขายและผู้จดั การฝ่ ายจะมีอานาจอนุ มตั ิ
คาสั ่งซื้อ ฝ่ ายคลังวัต ถุ ดิบ ผู้บ ริห ารดูแ ลการจัด เก็บ

ตารางที่ 1 ค่าทางสถิตขิ องระยะเวลาการดาเนินงาน
รายการ
Max
Min
ค่าเฉลีย่
S.D.
%C.V.
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ช่วง 1
79
0
3.4
3.5
104.1

ช่วง 2
56
0
6.7
6.0
90.2

ช่วง 3
95
15
52.4
17.1
32.5

ช่วง 4
56
8
32.8
3.8
11.6
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รูปที่ 2 แผนภาพขัน้ ตอนการสั ่งซื้อวัตถุดบิ เคมีจากต่างประเทศ
The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

21

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.03.001
บทความวิจัย

จากตารางที่ 1 พ บว่ า ช่ ว งการท างานที่ มี ค่ า
สัมประสิทธิความแปรปรวนมากคื
์
อขัน้ ตอนการทางาน
ช่วงที่ 1 และ 2 ซึง่ เป็ นช่วงการดาเนินการขออนุ มตั คิ า
สั ง่ ซื้ อ ภายในองค์ ก รที่ มี น โยบายที่ ก าหนดให้ มี
ระยะเวลาการดาเนินการรวม 2 ช่วงไม่เกิน 3 วัน จาก
ข้อมูลพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานรวมของ
ช่วงที่ 1 และ 2 มีทงั ้ สามารถดาเนินการเสร็จภายใน
วัน เดียวไปจนถึง ใช้ระยะเวลานานถึง 80 วัน โดยมี
ค่ า เฉลี่ย ของระยะเวลาการด าเนิ น งานรวม 2 ช่ ว ง
เท่ากับ 10.1 วัน ซึ่งจะพบว่าข้อมูลมีความแปรปรวน
มากและจ านวนครัง้ ที่ มีร ะยะเวลาการด าเนิ น งาน
มากกว่ า เวลามาตรฐานมีถึง 103 ครัง้ จากทัง้ หมด
125 ค าสั ง่ ซื้ อ หรื อ คิ ด เป็ น 82.4% ดั ง นั ้ น จึ ง จะน า
ขัน้ ตอนการขออนุ ม ัติ ค าสัง่ ซื้ อ ภายในองค์ ก รนี้ ม า
ศึกษาเพื่อหาสาเหตุและปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ทาให้เกิดความล่าช้าขึน้ ในการสั ่งซื้อ

ในปั จจุบนั ยังไม่มกี ารแบ่งปั นข้อมูลระหว่างแผนก เช่น
ข้อมูลปริมาณวัตถุดบิ คงคลังจากฝ่ ายวางแผน เพื่อให้
ฝ่ ายจัด ซื้ อ ค านวณเวลาในการสัง่ ซื้ อ วัต ถุ ดิบ หรือ
ข้อมูลการสั ่งซื้อวัตถุดบิ ว่าอยู่ในขัน้ ตอนใด เพื่อให้ฝ่าย
วางแผนสามารถบริหารจัดการสต๊อกวัตถุดบิ ได้อย่าง
เหมาะสม ทาให้การดาเนินงานในการสั ่งซื้อวัตถุดบิ มี
ความไม่ ต่ อ เนื่ อ ง แผนกต้ น ทางที่ เ ป็ นผู้ สัง่ ซื้ อ ไม่
สามารถทราบถึงสถานะของคาสั ่งซื้อนัน้ ก่อเกิดการ
ผิด พลาดจากการดาเนิ น งานบ่ อยครัง้ เช่น ขัน้ ตอน
การอนุ ม ัติไ ม่ มีก ารส่ ง อีเมล์ แ จ้ง ผู้บ ริห าร แผนกต้ น
สัง กัด ไม่ ได้ส่ งข้อ มู ล รายละเอีย ดวัต ถุ ดิบ ที่ต้ อ งการ
สั ่งซื้อ ให้ฝ่ ายจัด ซื้อ หรือฝ่ ายจัด ซื้อไม่ได้ส่ง อีเมล์ถึง
ผู้ขาย โดยคาสั ่งซื้อที่เกิดความล่าช้าที่มีสาเหตุความ
ผิดพลาดจากการดาเนินงานทาให้เกิดการตกหล่นเป็ น
จานวน 93 ครัง้ จากคาสั ่งซื้อที่เกิดล่าช้า 103 ครัง้ คิด
เป็ น 90% ของคาสั ่งซื้อล่าช้าทัง้ หมด ดังรูปที่ 3 และ
ยังพบว่าการท างานนัน้ ยังมีความยุ่งยากซับ ซ้อนใน
บางส่วน เช่น การตรวจติดตามคาสั ่งซื้อทีอ่ ยู่ในแต่ละ
ขัน้ ตอนที่ ต้ อ งตรวจติ ด ตามที ล ะค าสั ง่ ซื้ อ ท าให้
เสียเวลาในการดาเนินงาน หรือฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้องไม่
สามารถติดตามความคืบ หน้ าของการดาเนินงานได้
เป็ นต้น

2.2 การศึ ก ษาหาสาเหตุ ที่ ท าให้ ร ะยะเวลาการ
สังซื
่ ้อวัตถุดิบไม่เป็ นไปตามเวลาที่กาหนด
เมื่อดาเนินการศึกษาขัน้ ตอนการสั ่งซื้อวัตถุดบิ เคมี
จากต่ า งประเทศในส่ ว นของการขออนุ ม ัติค าสัง่ ซื้ อ
ภายในองค์กรตามหัวข้อ 2.1 แล้วนามาสร้างแผนผัง
ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงานตามรูป ที่ 2 และด าเนิ น การ
ตรวจสอบบั น ทึ ก สาเหตุ ก ารล่ า ช้ า และสัม ภาษณ์
พนักงานผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อหาสาเหตุความแปรปรวน
ของระยะเวลาสั ่งซื้อ พบว่าการดาเนินงานในช่วงการ
ขออนุ ม ัติค าสัง่ ซื้อ ภายในองค์ ก รนั น้ มีข นั ้ ตอนการ
ดาเนินงานทัง้ หมด 9 ขัน้ ตอน (ขัน้ ตอนที่ 1-9) แต่ตอ้ ง
มีการประสานงานกันระหว่างแผนกเกิดขึ้นหลายครัง้
ทัง้ ทางฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายจัดซื้อ และผูข้ ายวัตถุดบิ ซึ่ง

รูปที่ 3 สาเหตุของความล่าช้าในการสั ่งซื้อวัตถุดบิ
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2.3 การปรับ ปรุงการท างาน เพื่ อ ลดเวลาในการ
สังซื
่ ้อวัตถุดิบ
เมื่อทราบว่าสาเหตุของความล่าช้าส่วนใหญ่ ทเ่ี กิด
ขึน้ มาจากความผิดพลาดด้านการประสานงาน ทาให้
เกิดการตกหล่นของคาสั ่งซื้ออยู่บ่อยครัง้ ผูว้ จิ ยั นี้จงึ ได้
นาหลักการ ECRS มาประยุกต์ใช้ในการปรับขัน้ ตอน
การทางานให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้น
เพื่อลดระยะเวลาในการสั ่งซื้อวัตถุดบิ โดยได้มกี ารนา
โปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ มาประยุกต์ใช้
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถดู แ นวโน้ ม ข้ อ มู ล และเห็ น
ภ าพ รวม ข องข้ อ มู ลได้ อ ย่ างรวด เร็ ว ผ่ าน ท าง
แอพพลิเคชันในมื
่ อถือ หน้าเว็บไซต์ หรือโปรแกรมใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้พ นักงานสามารถตรวจติดตาม
ข้อมูลของคาสั ่งซื้อได้ง่ายขึ้นและมีการแบ่งปั นข้อมูล
ระห ว่ า งแผ น ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง จะส่ งผ ลให้ ก าร
ประสานงานระหว่างแผนกดียิ่งขึ้น และสามารถน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันทัง้ ระดับวัตถุดบิ คงคลังและ
การดาเนิ น การจัด ซื้อ เพื่อ วางแผนป้ อ งกัน การขาด
แคลนวัตถุดบิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การออกแบบหน้ า รายงานของโปรแกรมต้ อ ง
คานึงถึงการนาเสนอข้อมูลให้ผใู้ ช้งานนัน้ ได้รบั ข้อมูลที่
ต้องการอย่ างครบถ้วน โดยข้อมูลอาจถู กแปลงเป็ น
กราฟ แผนภู มิ หรือ ตัว เลขแสดงผลต่ า ง ๆ เพื่อ ให้
ผู้ใช้ง านสามารถเข้า ใจความหมายได้ง่า ยและต้ อ ง
คานึงถึงความสะดวกในการใช้งานสาหรับผูใ้ ช้งานทัง้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องและง่ายต่อการกรอก
ข้อ มู ลของผู้ป ฏิบ ัติง าน โดยในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ท าการ
ออกแบบร่วมกับทางบริษทั กรณีศกึ ษา เพื่อให้รูปแบบ
การนาเสนอเป็ นไปอย่างมีประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งในงานวิจยั นี้ จะใช้

ฐานข้ อ มู ล ในโป รแกรม ไมโครซอฟ ท์ เอกเซ ล
(Microsoft Excel) เพื่อให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลของ
บริษัท โดยการออกแบบรูป แบบหน้ าแสดงผลของ
โปรแกรมจะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คือ ส่ ว นที่ 1 เป็ นการ
แบ่งปั นข้อมูลระหว่างแผนกดังรูปที่ 4 ทีจ่ ะประกอบไป
ด้วยข้อมูลการดาเนินงานในแผนกต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในที่น้ี จ ะเป็ น ข้อ มู ล ระดับ วัต ถุ ดิบ คงคลัง จากแผนก
คลังสินค้า และรายละเอียดการดาเนินงานของแต่ละ
ค าสัง่ ซื้อ จากแผนกจัด ซื้ อ และมีก ารแจ้ง เตือ นเมื่อ
วัต ถุ ดิบ คงคลัง ถึ ง ระดับ ที่ จ ะต้ อ งสัง่ ซื้ อ ใหม่ ซึ่ ง จะ
สามารถลดขัน้ ตอนที่ 1 การตรวจสอบปริมาณวัตถุดบิ
คงคลัง ที่ฝ่ ายวางแผนผลิต ต้ อ งด าเนิ น การได้ และ
โปรแกรมในส่วนทีส่ องคือการตรวจติดตามข้อมูลของ
คาสั ่งซื้อวัตถุดบิ ดังรูปที่ 5 ในส่วนนี้จะมีการนาข้อมูล
การสั ่งซื้อมาคานวณร่วมกับระดับวัตถุดบิ คงคลังเพื่อ
แสดงสถานะของคาสั ่งซื้อ โดยการแสดงผลจะแสดง
เป็ น สถานะของใบคาสั ่งซื้อ และมีแถบแสดงจานวน
ของคาสั ่งซื้อทีย่ งั คงค้างอยู่ในแต่ละขัน้ ตอน เช่น กาลัง
จัด ท าใบ PO, รอการอนุ ม ัติ, หรือ ได้รบั วัต ถุดิบ แล้ว
โดยเมื่อมีการจัดทา PO โปรแกรมก็จะมีการแจ้งเตือน
ไปยังผูม้ อี านาจอนุมตั ิ ทาให้สามารถลดขัน้ ตอนการส่ง
อีเมลล์แจ้งผู้มอี านาจอนุ มตั ิลงได้ นอกจากนี้ยงั ส่งผล
ให้การตรวจติดตามคาสั ่งซื้อได้ง่ายขึ้น และช่วยให้มี
ความสะดวก รวดเร็วในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมากยิง่ ขึน้
จากการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ พาว
เวอร์ บี ไ อข้ า งต้ น จะสาม ารถ ลดขั ้น ต อน การ
ดาเนินงานได้ 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
ปริมาณวัตถุดบิ คงคลัง และขัน้ ตอนการส่งอีเมลล์ แจ้ง
ผูม้ อี านาจอนุมตั คิ าสั ่งซื้อ ดังแผนภูมกิ ารไหลในรูปที่ 6
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้อมูลแ นกจัดซื้อ

้อมูลแ นกคลังสิ นค้า

รูปที่ 4 ส่วนการตรวจติดตามคาสั ่งซื้อในโปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ

แสดงจานวนคาสังซื
่ ้อ
ที่ยงั คงค้างอยูใ่ น

กรอง ้อมูล

นั ้ ตอนต่าง
รายละเอียดการสังซื
่ ้อ

รูปที่ 5 ส่วนการตรวจติดตามคาสั ่งซื้อในโปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ
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แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
Flow Process Chart
แผนภูมหิ มายเลข... แผนที่ ... ของ ...
Activity
ปฏิบตั ิงาน
เคลื่อนย้าย
รอคอย
ตรวจสอบ
เก็บ
รวม
ระยะเวลา (วัน)

ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ /พนักงาน
ผลิตภัณฑ์ดสิ ก์เบรกและดรัมพ์เบรก/วัตถุดบิ เคมี
กิจกรรม : กระบวนการการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ เคมีจากต่างประเทศ (ก่อนการปรับปรุง)

วิธที างาน :

ระยะทาง เวลา

คาอธิบาย

(เมตร)

สรุปผล
หลังปรับปรุง

ปั จจุบนั
7
0
1
1
0
9
10.1

สัญลักษณ์

ลดลง

หมายเหตุ

(วัน)

*Eliminate

1. ตรวจสอบปริมาณคงคลังของวัตถุดบิ เคมี
2. จัดทาเอกสารขอซื้อ (Purchasing Requisition) ในระบบ ERP
3. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการสังซื
่ ้อทางฝ่ ายจัดซื้อทราบ
4. ส่งอีเมลล์แจ้งรายละเอียดวัตถุดบิ ทีต่ ้องการซื้อ เพือ่ ขอเอกสารใบเสนอราคาวัตถุดบิ (Quotation
หรือ Performa Invoice) กับทางผู้ขายวัตถุดบิ

3.4

5. รอการตอบกลับจากผู้ขาย
6. พิจารณาราคาและรายละเอียดการสังซื
่ ้อต่าง ๆ
7. จัดทาเอกสารสังซื
่ ้อ (Purchasing Order)
8. แจ้งเตือนผู้จดั การฝ่ ายจัดซื้อหรือผู้มอี านาจในการอนุมตั ิคาสังซื
่ ้อ

*Eliminate

6.7

9. ผู้จดั การอนุมตั ิคาสังซื
่ ้อ
รวม

10.1

7

0

1

1

0

รูปที่ 6 แผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการสั ่งซื้อวัตถุดบิ เคมีจากต่างประเทศทีป่ รับปรุงการทางานโดยใช้ ECRS
2.4 การติ ดตาม ลหลังการปรับปรุง
เมื่อท าการปรับปรุงการท างานของกระบวนการ
การสั ่งซื้อวัตถุดบิ เคมีจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถลด
ขัน้ ตอนการทางานจาก 9 ขัน้ ตอน เหลือ 7 ขัน้ ตอนจะ
ได้แ ผนภู มิก ารไหลใหม่ ด ังรูป ที่ 7 จึง ได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อ มูลการดาเนิ น งานหลังการปรับ ปรุง การ
ทางานเป็ น เวลา 2 ไตรมาส (เดือ นมกราคม พ.ศ.
2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) พบว่าเมื่อลด

ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงานลงและท าการแบ่ งปั น ข้อ มู ล
ระหว่ า งแผนก ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความล่ า ช้ า ผิด พลาด
น้ อ ยลงและมีก ารประสานงานที่ ดีข้ึน สามารถลด
ระยะเวลาในขัน้ ตอนการอนุ มตั คิ าสั ่งซื้อภายใน (ช่วงที่
1 และ 2) ลงจากเดิมเฉลี่ย 10.1 วัน เหลือเพียง 3.0
วัน และระยะเวลาการสั ่งซื้ อ ทัง้ หมดลดลงจากเดิม
เฉลี่ย 95.35 วัน ลดลง 7.04 วัน เหลือ 88.31 วัน ดัง
ตารางที่ 2
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แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
Flow Process Chart
แผนภูมหิ มายเลข... แผนที่ ... ของ ...
Activity
ปฏิบตั ิงาน
เคลื่อนย้าย
รอคอย
ตรวจสอบ
เก็บ
รวม
ระยะเวลา (วัน)

ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ /พนักงาน
ผลิตภัณฑ์ดสิ ก์เบรกและดรัมพ์เบรก/วัตถุ ดบิ เคมี
กิจกรรม : กระบวนการการสั ่งซื้อวัตถุ ดบิ เคมีจากต่ างประเทศ
(หลังการปรับปรุง)

วิธที างาน :

ระยะทาง เวลา

คาอธิบาย

(เมตร)

สรุปผล
หลังปรับปรุง
5
0
1
1
0
7
3

ปั จจุบนั
7
0
1
1
0
9
10.1

สัญลักษณ์

ลดลง
2
0
0
0
0
2
7.1
หมายเหตุ

(วัน)

2. จัดทาเอกสารขอซื้อ (Purchasing Requisition) ในระบบ ERP
3. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการสั ่งซื้อทางฝ่ ายจัดซื้อทราบ
4. ส่งอีเมลล์แจ้งรายละเอียดวัตถุ ดบิ ทีต่ ้องการซื้อ เพือ่ ขอเอกสารใบเสนอราคาวัตถุ ดบิ (Quotation
หรือ Performa Invoice) กับทางผู้ขายวัตถุ ดบิ
5. รอการตอบกลับจากผู้ขาย
6. พิจารณาราคาและรายละเอียดการสั ่งซื้อต่ าง ๆ
7. จัดทาเอกสารสั ่งซื้อ (Purchasing Order)
9. ผู้จดั การอนุ มตั ิคาสั ่งซื้อ
รวม

3

3

5

0

1

1

0

รูปที่ 7 แผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการสั ่งซื้อวัตถุดบิ เคมีจากต่างประเทศหลังการปรับปรุงการทางาน
2.5 การคานวณจุดสังซื
่ ้อใหม่และระดับวัตถุดิบคง
คลังเพื่อความปลอดภัย จากระยะเวลาการสังซื
่ ้อ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
หลัง จากการปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานซึ่ง การลด
ขัน้ ตอนการท างานจะส่ งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
ของระยะเวลาในการสั ่งซื้อวัตถุดิบ ทาให้จาเป็ นต้อง
ทาการคานวณจุดสั ่งซื้อใหม่และระดับวัตถุดบิ คงคลัง
เพื่อความปลอดภัย [10] ให้มีความเหมาะสมต่อการ
บริ ห ารคลั ง วัต ถุ ดิ บ หลั ง ท าการปรับ ปรุ ง ซึ่ ง การ
คานวณระดับวัตถุดบิ คงคลังต่าง ๆ สามารถคานวณ
ได้ดงั นี้ [11]

ตารางที่ 2 การเปลี่ย นแปลงของระยะเวลาเฉลี่ยใน
การสั ่งซื้อวัตถุดบิ ทีส่ ั ่งซื้อจากต่างประเทศ
ระยะเวลาการสังซื
่ ้อเฉลี่ย (วัน)
รายการ
CB01
CB02
CB03
CB04
CB05
ค่าเฉลี่ย

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ลดลง

82.67
102.80
93.77
115.00
82.51
95.35

73.67
97.20
86.54
107.00
77.14
88.31

9.00
5.60
7.23
8.00
5.37
7.04
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จุดสั ่งซื้อใหม่ (ROP) คานวณจากสมการที่ (1)
ROP = (d̅ x L̅) + SS

เตือนผู้จดั การฝ่ ายจัดซื้อหรือผู้มอี านาจในการอนุ มตั ิ
คาสั ่งซื้อ ที่สามารถดาเนินการผ่านแอพพลิเคชันของ
่
โปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไ อได้ ส่ ง ผลให้
ระยะเวลาการดาเนิ น งานของทัง้ กระบวนการสั ่งซื้อ
วัตถุดบิ มีการลดลง โดยสามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยได้
ดังตารางที่ 2 จากเดิม ก่ อนการปรับ ปรุงอยู่ท่ี 95.35
วัน และหลังการปรับปรุงการทางานระยะเวลาเฉลี่ย
88.31 วัน ซึ่งลดลงถึง 7.04 วัน โดยที่เมื่อระยะเวลา
ของกระบวนการการสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ มีก ารลดลง จะ
ส่งผลให้ระดับวัตถุดบิ คงคลังเพื่อความปลอดภัยและ
จุดสั ่งซื้อใหม่เกิดการเปลีย่ นแปลงด้วยเช่นกัน
เมื่ อ น าระยะเวลาสัง่ ซื้ อ หลัง การปรับ ปรุ ง ไปใช้
คานวณหาระดับ วัตถุ ดิบ คงคลังเพื่อ ความปลอดภัย
และจุดสั ่งซื้อใหม่ตามสมการที่ (1) และ (2) เพื่อให้มี
ความเหมาะสมของระดับวัตถุดบิ คงคลังกับระยะเวลา
การสั ่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป จะทาให้ได้ระดับวัตถุดบิ
คงคลังเพื่อความปลอดภัยและจุดสั ่งซื้อใหม่ดงั ตารางที่
3 และ 4 ตามลาดับ

(1)

โดยที่ d̅ คือ ความต้อ งการวัตถุ ดิบ เฉลี่ย ของการ
ผลิต, L̅ คือ ระยะเวลาการสัง่ ซื้อ เฉลี่ย ของวัต ถุ ดิบ ,
และ SS คือระดับวัตถุดิบคงคลังเพื่อความปลอดภัย
ซึง่ จะสามารถคานวณได้จากสมการที่ (2)
SS = z (L̅ (SDd)2 + d̅2 (SDL)2)1/2

(2)

โดยที่ z คื อ ระดั บ การบริ ก ารลู ก ค้ า (Service
Level) ในที่น้ี บ ริษัท ใช้ 95% หรือ z =0.95, SDd คือ
ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานของความต้องการวัต ถุดิบ ใน
ก ระบ ว น ก า รผ ลิ ต (Standard Deviation of Raw
Material Demand) แ ล ะ SDL คื อ ค่ า เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐานของระยะเวลาการสั ่งซื้อวัตถุดบิ (Standard
Deviation of Raw Material Purchasing Lead Time)
3. ลการวิ จยั และการอภิ ปราย ล
เนื่องจากบริษทั กรณีศกึ ษาประสบปั ญหาการได้รบั
วัตถุดิบล่าช้าบ่อยครัง้ โดยเมื่อทาการหาสาเหตุของ
ปั ญ หาพบว่าขัน้ ตอนของการอนุ มตั ิคาสั ่งซื้อภายใน
องค์กรเกิดความผิดพลาดบ่อยครัง้ สาเหตุมาจากการ
ประสานงานผิด พลาดท าให้เกิด การตกหล่ น ของค า
สั ง่ ซื้ อ งาน วิ จ ั ย นี้ จึ ง ได้ น าห ลั ก การ ECRS ม า
ประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ
เพื่ อ ช่ ว ยในการติด ตามค าสัง่ ซื้อ และแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล
ระหว่างแผนก พบว่าจะสามารถปรับลดขัน้ ตอนการ
ท างาน ได้ 2 ขั ้น ตอน ขั ้น ตอนแรกคื อ ขั ้น การ
ตรวจสอบปริมาณคงคลังของวัตถุดิบเคมี ที่จะมีการ
แจ้ ง เตื อ นเมื่ อ ถึ ง จุ ด สั ง่ ซื้ อ ใหม่ ได้ จ ากโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไ อ และขัน้ ตอนการแจ้ง

ตารางที่ 3 เปรีย บเที ย บระดับ วัต ถุ ดิบ คงคลัง เพื่ อ
ความปลอดภัย
รายการ
CB01
CB02
CB03
CB04
CB05
รวม
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ระดับวัตถุดิบคงคลังเพื่อความปลอดภัย
(กิ โลกรัม)
ก่อน
หลัง
ลดลง
%
ปรับปรุง ปรับปรุง
ลดลง

1,800
3,400
5,400
3,900
4,000
18,500

742
1,378
3,591
802
1,433
7,946

1,058
2,022
1,809
3,098
2,567
10,554

59%
59%
33%
79%
64%
57%
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจุดสั ่งซื้อใหม่
รายการ
CB01
CB02
CB03
CB04
CB05
รวม

จุดสังซื
่ ้อใหม่ (กิ โลกรัม)
ก่อน
หลัง
ลดลง
ปรับปรุง ปรับปรุง

ลดลง

6,000
8,200
21,000
9,000
10,000
54,200

30%
20%
11%
24%
34%
21%

4,180
6,562
18,591
6,865
6,576
42,774

1,820
1,638
2,409
2,135
3,424
11,426

สัง่ ซื้ อ ใหม่ ท่ีล ดลง ส่ ง ผลให้ ร ะดับ การจัด เก็ บ สู ง สุ ด
ลดลงด้ ว ย โดย CB01, CB02 , CB03, CB04, และ
CB05 มี พ้ื น ที่ ท่ี ใ ช้ จ ัด เก็ บ ดั ง นี้ 1200, 1000, 1000,
600,160 kg/pallet ตามลาดับ เมื่อ 1 พาเลท เท่ากับ
1.2 ตารางเมตร จะได้ว่า พื้นที่ท่ีใช้จดั เก็บวัตถุดิบจึง
ลดลงถึง 34.8 ตารางเมตรหรือคิดเป็ น 16% ของพืน้ ที่
จัดเก็บ วัต ถุ ดิบเคมีจากต่ างประเทศทัง้ หมด และยัง
ส่งผลต่อต้นทุนในการบริหารจัดการคลังวัตถุดบิ ทาให้
ต้นทุนในการจัดเก็บลดลง ซึ่งในทีน่ ้ีจะคานวณต้นทุน
ในการจัดเก็บวัตถุดบิ จากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเก็บ
รักษาและดูแลวัตถุดบิ ที่เป็ นส่วนต่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
ก่อนการปรับปรุงและหลังทาการปรับปรุงดังตารางที่
5 ซึ่งในทีน่ ้จี ะคิดเป็ นค่าส่วนต่างของต้นทุนวัตถุดบิ คง
คลังของบริษัทในการสั ่งซื้อวัตถุดบิ เคมีท่มี ีการลดลง
ถึง 3,440,000 บาท จากก่อนการปรับปรุงการทางาน
และคิด เป็ นต้ น ทุ น ค่ า เสีย โอกาสของเงิน ทุ น ได้ ถึ ง
137,600 บาท/ปี (4% ต่อปี ของต้นทุนวัตถุดบิ คงคลัง)

%

จากการลดลงของระยะเวลาของกระบวนการสั ่งซื้อ
วัต ถุ ดิบ เคมีจ ากต่ า งประเทศ จะส่ ง ผลท าให้ บ ริษั ท
สามารถลดปริมาณสินค้าที่จะต้องจัดเก็บสินค้าไว้ลง
ซึ่งจะลดระดับวัตถุดบิ คงคลังเพื่อความปลอดภัยและ
จุดสั ่งซื้อใหม่ของวัตถุดบิ เคมีท่สี ั ่งซื้อจากต่างประเทศ
ทั ง้ 5 รายการ ได้ แ ก่ CB01, CB02, CB03, CB04,
และ CB05 มีระดับวัตถุดิบเพื่อความปลอดภัยลดลง
1,058, 2,022, 1,809, 3,098, และ 2,567 กิ โ ลกรั ม
ตามลาดับ รวมแล้วระดับวัตถุดบิ เพื่อความปลอดภัยมี
การลดลงถึง 10,554 กิโลกรัม หรือ ลดลง 57% จาก
ระดับวัตถุดบิ คงคลังเพื่อความปลอดภัยเดิม และจุด
สั ่งซื้อใหม่ของวัตถุดบิ แต่ละชนิดลดลง 1,820, 1,638,
2,409, 2,135, 3,424 กิ โ ลกรัม ตามล าดั บ รวมจุ ด
สั ่งซื้อ ใหม่ ลดลงถึง 11,426 กิโลกรัม หรือ 21% จาก
ระดับจุดสั ่งซื้อเดิม ซึง่ จะส่งผลให้ระดับการจัดเก็บของ
วัตถุดบิ คงคลังลดลงเช่นกันดังตารางที่ 4 และจะพบว่า
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องอีกปั จจัยหนึ่งคือพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้จดั เก็บของ
วัตถุดิบ ก็จะมีการลดลงเช่น กัน โดยคานวณจากจุด

ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงหลังการปรับปรุงของการ
ดาเนินงาน
การลดลงหลังการปรับปรุง
รายการ

CB01
CB02
CB03
CB04
CB05
รวม
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ROP ที่
ลดลงได้
(kg)
1,820
1,638
2,409
2,135
3,424
11,426

พื้นที่
จัดเก็บที่
ลดลงได้
(m2)
1.2
2.4
2.4
3.6
25.2
34.8

ต้นทุน
วัตถุดิบที่
ลดลงได้
(บาท)
166,262.77
107,079.12
163,994.96
195,384.87
2,807,282.32
3,440,004.04

ต้นทุนค่าเสีย
โอกาส อง
เงินทุนที่ลดลงได้
(บาท/ปี )
6,650.51
4,283.16
6,559.80
7,815.39
112,291.29
137,600.16
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4. บทสรุป

5. กิ ตติ กรรมประกาศ

จากปั ญหาการได้ ร ับ วัต ถุ ดิ บ ล่ า ช้ า ของบริษั ท
กรณี ศกึ ษา เมื่อทาการศึกษาการทางานพบว่าสาเหตุ
เกิ ด จากขัน้ ตอนของการขออนุ ม ัติ ค าสัง่ ซื้ อ ภายใน
องค์กร เนื่องจากขัน้ ตอนการทางานมีการประสานงาน
ระหว่ างแผนกหลายครัง้ แต่ ไม่ มีก ารแบ่ งปั น ข้อ มู ล
ระหว่างแผนก และการตรวจติดตามคาสั ่งซื้อนัน้ เป็ นไป
ได้ยาก จึงเกิดเหตุการณ์ การดาเนิ นงานผิดพลาดอยู่
บ่อยครัง้ ของคาสั ่งซื้อ ทาให้การดาเนินการล่าช้า ส่งผล
ให้ได้รบั วัตถุดบิ ล่าช้าและมีความเสีย่ งในการขาดแคลน
วัตถุ ดิบ โดยงานวิจยั ได้น าเอาหลักการปรับปรุงการ
ท างาน ECRS มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไ อ ให้ ข ัน้ ตอนการตรวจ
ติ ด ตามค าสัง่ ซื้ อ สามารถด าเนิ น การได้ ง่ า ยขึ้น และ
สามารถแบ่งปั นข้อมูลระหว่างแผนก อีกทัง้ โปรแกรม
ยังสามารถช่วยในการประมวลผลข้อมูลออกมาอยู่ใน
รูปแบบทีส่ ามารถมองเห็นถึงแนวโน้มและภาพรวมของ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องอีกด้วย จึงสามารถ
ลดเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินงานจากเดิม 95.35 วัน ลดลง
7.04 วัน เหลือ 88.31 วัน ทาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ทันระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด (ไม่เกิน 93 วัน)
โดยเมื่อมีระยะเวลาการสั ่งซื้อวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นไปตาม
เวลามาตรฐานแล้ว จึงนาระยะเวลาการสั ่งซื้อหลังการ
ปรับปรุงมาใช้ในการคานวณหาระดับวัตถุ ดิบคงคลัง
เพื่ อความปลอดภั ย และจุ ด สั ง่ ซื้ อ ใหม่ ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบคง
คลังในวัตถุเคมีท่สี ั ่งจากต่างประเทศได้ถึง 3,440,000
บ าท คิ ด เป็ น ต้ น ทุ น ค่ าเสี ย โอกาสของเงิ น ทุ น
ได้ 137,600 บาท/ปี และลดการใช้ พ้ื น ที่ จ ั ด เก็ บ ได้
34.8 ตารางเมตร

การศึกษาครัง้ นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสานักงาน
สภานโยบายการอุ ด มศึก ษาวิท ยาศาสตร์ วิจ ัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
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