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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษานี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษารู ปแบบการจัด การโซ่ อุ ป ทานการผลิ ต
เครื่ องสําอางของบริ ษทั ผลิตเครื่ องสําอาง บริ ษทั A ซึ่ งตั้งอยู่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย
เน้นการศึกษาแนวทางการจัดการวัตถุดิบและเทคนิคการจัดซื้ อวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่ องสําอาง
โดยการประยุ ก ต์ใ ช้เทคนิ ค การจัด การสิ นค้า คงคลัง แบบการแบ่ ง หมวดหมู่แบบเอบี ซี (ABC
Classification) ร่ วมกับ การจัดทํา นโยบายการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบตามหมวดหมู่แบบเอบีซี และจัดทํา
ตารางวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning: MRP) เพื่อลดปั ญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบและการถือครองวัตถุดิบเกินความจําเป็ นในกระบวนการผลิต
การศึกษาพบว่าบริ ษทั A มีปัญหาด้านการถือครองวัตถุดิบมากเกินความจําเป็ นโดยบริ ษทั
จะมี การสั่ งซื้ อวัตถุ ดิบทุ ก 3 เดื อน ปั จ จุ บ ันมี วตั ถุ ดิ บ ในคลัง ทั้ง หมด 535 รายการ มี มู ล ค่ า
2,918,396.37 บาท มี วตั ถุ ดิบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Death stock) 260 รายการ ซึ่ งมีมูลค่า
1,097,908.98 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.62 ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังทั้งหมด เมื่อนําเทคนิ คการ
จัดซื้ อรู ปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้โดยใช้ตารางวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)กับการจัดการ
สิ นค้าคงคลังโดยแบ่งหมวดหมู่แบบเอบีซี ผลลัพธ์คือ บริ ษทั A สามารถลดมูลค่าการถือครอง
วัตถุดิบคงคลังจาก 2,918,396.37 บาท เหลือ 2,561,733.37บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.22
คํ า สํ า คั ญ : การจัด การการจัด ซื้ อ /การจัด การสิ น ค้า คงคลัง /การวางแผนความต้อ งการวัส ดุ /
โรงงานผลิตเครื่ องสําอาง

Abstract
This study aimed to elucidate supply chain management systems of a cosmetic
company. The study focused on raw material management and purchasing technique for
cosmetic manufacturing, Company A, which located in Banglamung district, Chonburi
province. This study adopted ABC classification with purchasing technique as Material
Requirement Planning (MRP) to solve over stock and shortage of raw materials in production
system.
The study found that company A has many inventory management problems, which
usually replenish every 3 months. The company has raw material altogether 535 items in
inventory with account to 2,918,396.37 Baht. There are over 260 death stock items, which cost
1,097,908.98 Bath or 37.62% of total inventory value. The new purchasing techniques were
introduced and implemented by using Material Requirements Planning with ABC inventory
management system. The result of the study showed that Company A can reduced inventory
value from 2,918,396.37 Baht to 2,561,733.37 Baht or decreasing 12.22%
Keywords: Purchasing management/Inventory Management/Material Requirement planning/
Cosmetic manufacturing
บทนํา

เครื่ องสําอางเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสู งและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง (จีรเดช มโนสร้ อย, นริ นทร โฆษิตสันติวงศ์ และอรัญญา มโนสร้อย, 2551) เนื่ อง
ด้วยพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไปซึ่ งมีสาเหตุมาจากอายุเฉลี่ ยของประชากรไทยมี
แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น การให้ ค วามสํ า คัญ กับ การดู แ ลความสวยความงามและสุ ข ภาพจึ ง เพิ่ ม ขึ้ น
ประกอบกับกระแส K-POP หรื อเกาหลีฟีเวอร์ ในปั จจุบนั ได้เข้ามามีบทบาทต่อทัศนคติทางด้าน
สุ ขภาพและความงาม มีผลให้มีผสู ้ นใจในความงามเพิ่มมากขึ้นและส่ งผลให้ธุรกิจเครื่ องสําอางใน
ประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2552)
ปั จจุบนั ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางในประเทศมีความหลากหลายและมีการแข่งขันกัน
สู ง ขึ้ น ทั้ง ในแง่ ข องความโดดเด่ น ความแตกต่ า งจากสิ น ค้า อื่ น ๆ ในส่ ว นของรู ป แบบสี สั น
คุณสมบัติ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ (Functional Benefit) และคุณภาพของวัตถุดิบ

(Raw Material) ที่นาํ มาผลิ ตเครื่ องสําอาง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจในตัว
สิ นค้าเพิ่มมากขึ้นและเพื่อแย่งชิงส่ วนแบ่งตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่ องสําอางของประเทศไทย เริ่ มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น
รวมทั้งมีผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมบางรายเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตเครื่ องสําอางให้กบั บางแบรนด์
สิ นค้า (OEM: Original Equipment Manufacturer) (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2556) ซึ่ งในขณะนี้
กระแสของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางที่ผลิตแบบ OEM เป็ นที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
บริ ษ ัท รั บ ผลิ ต เครื่ อ งสํ า อาง A ตั้ง อยู่ใ นอํา เภอบางละมุ ง จัง หวัด ชลบุ รี รั บ ผลิ ต
เครื่ องสําอางประเภท Personal Care ซึ่ งรับผลิตเครื่ องสําอางแบบ OEM สร้างสิ นค้าและแบรนด์
สิ นค้าตามความต้องการของลูกค้า มีบริ การแบบครบวงจร (One Stop Service) จากการสอบถาม
ผูป้ ระกอบการพบว่า การจัด การทางด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซัพ พลายเชนของบริ ษ ัท ยัง ไม่ ดี พ อ
เนื่องจากในบางเดือนที่มียอดการสั่งผลิตเครื่ องสําอางในปริ มาณมาก ทําให้วตั ถุดิบบางตัวที่ใช้ใน
ตํารั บเป็ นประจํา มีไม่เพียงพอต่อการผลิ ต ส่ งผลให้เกิ ดความล่ าช้าในการส่ งมอบสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าทําให้ลูกค้าเกิดความไม่เชื่ อมัน่ ในตัวบริ ษทั และการคาดการของทางผูป้ ระกอบการว่าจะมี
การผลิตสิ นค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Multi Benefit) ซึ่ งเป็ นตํารับที่ให้สารสําคัญ (Active
Ingredient) ที่หลากหลาย ทางผูป้ ระกอบการได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทสารสําคัญมาเตรี ยมไว้
เพื่อพัฒนาตําหรับและเสนอให้แก่ลูกค้าเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีสารสําคัญหลายตัวที่ไม่ได้มี
การใช้และหมดอายุลงในที่สุด ทํา ให้ผูป้ ระกอบการเกิ ดความสู ญเสี ย ทั้งนี้ จากปั ญหาดังกล่า ว
ข้างต้นล้วนก่อให้เกิดต้นทุนสิ นค้าคงคลังและการดําเนินงานที่เพิ่มสู งขึ้นทั้งสิ้ น ดังนั้นการจัดการ
รอบการสัง่ ซื้อจึงมีบทบาทสําคัญในการลดความสู ญเสี ยวัตถุดิบและสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
ที่สั่งผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางว่าจะได้รับของตามเวลาที่กาํ หนด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.
ศึกษาแนวทางการจัดการวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่ องสําอาง ของ บริ ษทั รับผลิ ต
เครื่ องสําอาง A อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุ รี โดยประยุกต์ใช้การแบ่งหมวดหมู่แบบเอบี ซี
(ABC Classification) ร่ วมกับการจัดทํานโยบายการสั่งซื้ อวัตถุดิบตามหมวดหมู่
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กรณี ศึกษาบริ ษทั รับผลิตเครื่ องสําอาง A ตั้งอยู่ที่ อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาการจัดการวัตถุดิบและเทคนิคการจัดซื้ อเพื่อการผลิต
เครื่ องสําอางของกรณี ศึกษาบริ ษทั รับผลิตเครื่ องสําอาง A โดยใช้ทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่ตาม
หลักการ ABC Classification วิเคราะห์จดั หมวดหมู่วตั ถุดิบทั้งหมด 535 รายการ เพื่อแยกวัตถุดิบ
ที่สําคัญในการผลิตเครื่ องสําอาง (Raw Material) และวัตถุดิบที่เป็ นเดสสต๊อกเพื่อจัดทํานโยบาย
การสั่งซื้ อวัตถุ ดิบสําหรับการผลิ ตเครื่ องสําอางและจัดทําตารางการวางแผนความต้องการวัสดุ
(Material Requirement Planning) เพื่อลดปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและวัตถุดิบ
จํานวนมากเกินความจําเป็ น
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1.1 วัตถุดิบและการผลิตเครื่ องสําอาง
วัตถุดิบเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการผลิตเครื่ องสําอางซึ่ งต้องมีการควบคุมคุณภาพเป็ นอย่างดี
วัตถุดิบในการผลิ ตเครื่ องสําอางนั้นได้มาจากหลายแหล่ง มีหลายรู ปแบบ และหลากหลายชนิ ด
แตกต่า งกันออกไปตามคุ ณ สมบัติและหน้า ที่ใ นตํา หรั บ ทั้ง นี้ วตั ถุ ดิบ ในการผลิ ตเครื่ องสํา อาง
สามารถจําแนกออกเป็ น 64 หมวดหมู่ตามหน้าที่ในตําหรับเครื่ องสําอาง (Cosmeticsinfo, 2003)
โดยส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่มีหน้าที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง คือนักวิจยั และพัฒนาซึ่ งเป็ นผู ้
กําหนดอัตราส่ วนวัตถุ ดิบต่างๆในตําหรับเพื่อให้เครื่ องสําอางที่ได้มีลกั ษณะและคุณสมบัติตาม
ต้องการ ทั้ง นี้ ก ระบวนการต่ างๆจําเป็ นต้องดําเนิ นงานภายใต้ GMP (Good Manufacturing
Practices) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความคงตัวพร้อมแก่การจําหน่ายต่อไป
1.2 การจัดการสิ นค้าคงคลัง
หลัก การบริ ห ารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ นหนึ่ งในทฤษฎี ก ารบริ ห ารการจัด การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ ปั จจุ บ นั มี การนํา มาใช้อย่า งแพร่ หลายในธุ รกิ จหลายประเภท เนื่ องจากช่ วยลด
ต้นทุนที่ไม่จาํ เป็ นขององค์กรให้ต่าํ สุ ดควบคู่กบั การปรับปรุ งโครงสร้างการปฏิบตั ิงานให้มีความ
คล่องตัว แต่ยงั คงรักษาระดับหรื อเพิ่มระดับความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้โดยหนึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์
หลักที่สําคัญ คือการบริ หารการจัดการสิ นค้าคงคลัง เนื่ องจากสิ นค้าคงคลังเป็ นตัวเชื่ อมระหว่าง
การผลิ ต และการขายให้ ด ํา เนิ น ไปอย่า งราบรื่ น และต่ อ เนื่ อ ง (เธี ย รภัท ร, 2554) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดจึงมุ่นเน้นที่การหารู ปแบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง มักเริ่ มจากการแบ่งกลุ่ม
สิ นค้าออกเป็ นกลุ่มๆที่มีลกั ษณะคล้ายกัน วิธีทวั่ ไปที่นิยมใช้และเป็ นที่รู้จกั กันดีคือ การแบ่งกลุ่ม
สิ นค้า ตามลํา ดับ ความสํา คัญแบบ ABC Classification, ระบบขนาดการสั่ ง ซื้ อที่ ป ระหยัด

(Economic Order Quantity: EOQ) ซึ่ งเป็ นตัวแบบพื้นฐานที่ใช้ได้ง่ายและใช้กบั สิ นค้าทัว่ ไป
สํา หรั บการวางแผนความต้องการวัส ดุ ใ ช้จดั การการผลิ ตและควบคุ ม วัส ดุ ค งคลัง เพื่อให้เกิ ด
ต้นทุนรวมของการจัดการสิ นค้าคงคลังที่ต่าํ ที่สุด
1.3 ทฤษฏีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าตามหลักเอบีซี (ABC Classification)
เป็ นวิธีการจําแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริ มาณและมูลค่า
ของสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์ เพื่อลดการดูแลตรวจนับและควบคุมสิ นค้าคงคลังที่มีอยู่
จํานวนมาก ซึ่ งหากควบคุ มทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน จะทําให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่าย
มากเกินความจําเป็ นโดยที่กลุ่มA เป็ นสิ นค้าที่มีปริ มาณน้อยแต่มีมูลค่ารวมสู ง คิดเป็ น5-15% ของ
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังทั้งหมด กลุ่มB เป็ นสิ นค้าที่มีปริ มาณและมูลค่าปานกลาง คิดเป็ น 30%ของ
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังทั้งหมด และ กลุ่มC มีปริ มาณมาก แต่มีมูลค่าค่อนข้างตํ่า คิดเป็ น 50-60%ของ
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังทั้งหมด
1.4 ทฤษฏีการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning: MRP)
เป็ นระบบการวางแผนการผลิตและควบคุมวัตถุ ดิบที่อาศัย คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วย
หรื อเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นการวางแผนความต้องการตามช่ วงเวลา (Time Phase Requirement
Planning) ระบบMRPเกี่ยวข้องกับการจัดตารางกรผลิตและควบคุมวัสดุคงคลัง โดยทําหน้าที่เป็ น
กลไกในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตารางการผลิต เมื่อมีการทบทวนแผนงานเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยงั
ช่วยให้การคงคลังมีระดับตํ่าสุ ดและมีวตั ถุดิบไว้ใช้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนการ
ผลิต, ตารางการจัดส่ ง และการจัดซื้ อได้อีกด้วย MRP จึงเหมาะในการหาจํานวนวัสดุ ชิ้นส่ วน
และส่ วนประกอบ ที่เป็ นอุปสงค์ตามเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามจํานวนและเวลาที่กาํ หนดตามตาราง
การผลิต จึงเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม
2. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สามารถแบ่งผลงานวิจยั ออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) วิธีการจําแนกสิ นค้าคงคลัง
ออกเป็ นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริ มาณและมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์
ตามทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าตามหลักเอบีซี (ABC Classification) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบจัดซื้ อและการจัดการสิ นค้าคงคลังโดยรจนาฏ ไกรปั ญญาพงศ์, อรวรรณ ธนวงศ์, ศิข
ลักษณ์ อิศรกุล และณัฏฐ์นรี งามประเสริ ฐชัย (2555) ได้ประยุกต์ใช้หลักการแบ่งกลุ่มแบบ ABC
Classification และคํานวณระยะทางของตําแหน่งการวางอะไหล่สําหรับงานซ่ อมบํารุ งรถบรรทุก
คอนเทนเนอร์ ซึ่ งมี ต้น ทุ น ในการจัด ซื้ อ ค่ อ นข้า งสู ง ร่ ว มกับ การคํา นวณหาปริ ม าณสั่ ง ซื้ อ ที่
เหมาะสมพบว่าต้นทุนในการจัดซื้ อลดลงส่ งผลให้ตน้ ทุนในการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังลดลงไปด้วย
อีกทั้งงานวิจยั ของ ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์, ศิวชั ปริ ญญาเมธี และธี รโชติ สกุลศึกษาดี (2556) ได้

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแบ่งกลุ่มตามแบบ ABC โดยพิจารณามูลค่าการใช้ของวัตถุดิบร่ วมกับการ
พิจารณาความสําคัญแบบหลายเกณฑ์พร้ อมทํา การหารู ปแบบสั่ งซื้ อที่เหมาะสมในการจัดการ
สิ นค้าคงคลังของโรงงานเบเกอรี่ พบว่าต้นทุนรวมของการจัดการสิ นค้าคงคลังและมูลค่าสิ นค้าคง
คลังเฉลี่ยลดลง จากผลงานวิจยั ข้างต้นเป็ นไปได้วา่ หลักการแบ่งกลุ่ม ABC Classification ร่ วมกับ
วิธีการจัดซื้ อที่เหมาะสมจะสามารถนํามาใช้จดั การวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่ องสําอางของบริ ษทั A
ได้ เนื่ องจากหลักการแบ่งกลุ่มแบบ ABC Classification จะช่วยให้แบ่งลําดับความสําคัญของ
วัตถุดิบที่จะทําการสั่งซื้ อได้ และสามารถใช้วิธีการจัดซื้ อที่เหมาะสมกับกลุ่มของวัตถุดิบ 2) จาก
งานวิจยั ของ ธวัชชัย พงษ์สนาม (2556) พบว่าการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังจะช่วยให้ส่ัง
ปริ มาณบรรจุภณ
ั ฑ์ได้อย่างถูกต้อง คือไม่มากเกินไปหรื อน้อยไปกว่าจํานวนที่ตอ้ งการและมีของ
ตรงตามเวลาที่กาํ หนด และลดความเสี่ ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนสิ นค้า
สําเร็ จรู ปที่ผลิ ตไม่ทนั กําหนดการส่ งมอบ และชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของพนักงานในส่ วน
ผลิตมีจาํ นวนน้อยลง ซึ่งมีแนวโน้มเดียวกันกับ งานวิจยั ของ ฉมาธร กุยศรี กุล (2556) ซึ่ งได้พฒั นา
ระบบ MRP โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excelพบว่าโปรแกรม MRP ที่พฒั นาขึ้นทําให้เกิดความ
สะดวก และ สามารถตอบสนองการทํางานได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ งผลให้เวลาที่ใช้ในการดําเนิ นงาน
ตั้ง แต่ รั บ คํา สั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค้า จนเสร็ จ สิ้ น การสั่ ง ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ของฝ่ ายจัด ซื้ อ ลดลงและทํา ให้
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดซื้ อวัตถุดิบให้เพิ่มมากขึ้นจากผลงานวิจยั ข้างต้น เมื่อนําการวางแผนความ
ต้องการวัสดุ (MRP) มาประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ สามารถลดต้นทุนในการถือ
ครองวัตถุ ดิบ และมี มูลค่าวัตถุ ดิบคงคลังเฉลี่ ยลดลง และ มีวตั ถุดิบเพียงพอต่อความต้องการใช้
วัตถุ ดิบในกระบวนการผลิ ต หากนํา การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) มาประยุกต์ใช้กบั
บริ ษทั A คาดว่าปริ มาณวัตถุดิบคงคลังเฉลี่ยจะลดลง และมีวตั ถุดิบเพียงพอต่อการผลิต
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิ งประยุกต์ (Mixed Research Method) เป็ นการใช้
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิ งลึก ร่ วมกับการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งใช้ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาการจัดการวัตถุดิบและเทคนิค
การจัดซื้ อวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่ องสําอาง ของบริ ษทั รับผลิตเครื่ องสําอาง A โดยการประยุกต์ใช้
หลักการแบ่งหมวดหมู่สินค้า ABC Classificationร่ วมกับการจัดทํานโยบายการสั่งซื้ อวัตถุดิบ,
และตารางการวางแผนความต้องการวัสดุ

2. ขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนในการศึ กษาวิจยั เริ่ มจากทําการศึ กษาสภาพปั จจุ บนั ในการดําเนิ นการจัดการ
วัตถุ ดิบ ของกรณี ศึก ษา วิเคราะห์ ข้ นั ตอนในการดําเนิ นงานต่างๆในปั จจุ บนั และสรุ ป ปั ญหาที่
เกิดขึ้น ขั้นที่สองรวบรวมข้อมูลรายการปริ มาณวัตถุดิบ, ปริ มาณที่ผลิต, มูลค่าของวัตถุดิบในคลัง
ของบริ ษทั นํามาทําการแบ่งหมวดหมู่วตั ถุดิบตามหลักการ ABC Classification ตามมูลค่าในการ
ผลิต และคํานวณหาปริ มาณวัตถุดิบที่ไม่มีการใช้งาน (Dead Stock) เพื่อหาต้นทุนจม จากนั้นจัดทํา
นโยบายการจัดซื้ อวัตถุ ดิบตามกลุ่มวัตถุ ดิบ และเลือกวัตถุ ดิบกลุ่ม Aที่มีมูลค่าในการผลิตสู งมา
จัดทําตารางความต้องการวัตถุ ดิบแล้วจึงเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานในปั จจุบนั
และตามแผนความต้องการวัสดุ ลําดับสุ ดท้ายสรุ ปผลการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ตาม
ประเภทของข้อมูล คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลส่ วนที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผูป้ ระกอบการโดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (SemiStructured Interview) เกี่ยวกับข้อมูลในการดําเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดซื้ อวัตถุดิบ, การ
พยากรณ์คาํ สั่งผลิตของลูกค้า, การจัดซื้ อสิ นค้า, ระยะเวลาการรอรับวัตถุดิบ, ต้นทุนการสั่งซื้ อ,
การจัดเก็บสิ นค้าคงคลังและการผลิต จนกระทัง่ สิ นค้าถึงมือลูกค้า และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลการจัดการวัตถุดิบในการผลิตเครื่ องสําอาง เช่น
รายการวัตถุดิบปริ มาณการใช้วตั ถุดิบ, ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย, ปริ มาณวัตถุดิบคงเหลือ, ปริ มาณ
วัตถุดิบเสี ย, ปริ มาณวัตถุดิบสํารอง, ปริ มาณการสัง่ ซื้อปั จจุบนั , รอบการสัง่ ซื้อและระยะเวลาใน
การจัดซื้ อสิ นค้า (ตามข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทําการวิเคราะห์รูปแบบโซ่อุปทานของกรณี ศึกษาว่ามีการดําเนินงานในลักษณะใด พร้อม
วิเคราะห์ปัญหาในการจัดซื้ อวัตถุดิบ จากหลักเกณฑ์ในการสั่งซื้ อวัตถุดิบ รอบการจัดซื้ อ ปริ มาณ
ในการจัดซื้ อ และขึ้นตอนการจัดซื้ อ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวเลขที่ได้จากบันทึกของบริ ษทั โดย
ใช้ขอ้ มูลวัตถุดิบที่ใช้ต่อปี ราคาต่อหน่วยปริ มาณการผลิตในแต่ละเดือนนํามาจําแนกวัตถุดิบตาม
หลัก ABC Classification ตามมูลค่าการใช้งานและคํานวณเปอร์ เซ็นต์สะสมนํามาเขียนกราฟเพื่อ
แบ่งวัตถุดิบจากนั้นคํานวณหาวัตถุดิบที่ไม่มีการใช้ และจัดทํานโยบายการจัดซื้ อวัตถุดิบโดยอาศัย
กลุ่มของวัตถุดิบเป็ นเกณฑ์ แล้วจึงจัดทําตารางการวางแผนวัสดุ และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปริ มาณ
การถื อครองวัตถุดิบ จํานวนครั้งที่มีการขาดแคลนวัตถุดิบระหว่างการดําเนิ นงานในปั จจุบนั และ
ตามการวางแผนความต้องการวัสดุ

ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ ผปู ้ ระกอบการบริ ษทั รับผลิตเครื่ องสําอาง A เป็ นอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก รับผลิตเครื่ องสําอางแบบ OEM สร้างสิ นค้าและแบรนด์สินค้าตามความต้องการของลูกค้า มี
บริ การแบบครบวงจร ซึ่ งการจัดการโซ่ อุปทานในการผลิตเครื่ องสําอางของบริ ษทั มีลกั ษณะกล
ยุทธ์ทางการตลาดแบบ B2B (Business-to-Business) คือการทําการตลาดระหว่างธุ รกิจกับธุ รกิ จ
โดยที่ บริ ษทั เป็ นผูเ้ ล่นที่ อยู่กลางนํ้า รับผลิ ตสิ นค้าตามความต้องการของคู่คา้ ซึ่ งเป็ นการค้าที่ มี
ความคาดหวังสู งโดยที่คุณภาพของสิ นค้าจะต้องดีเยีย่ มในราคาที่ถูก แต่ปริ มาณที่ทาํ การซื้ อขายกัน
จะต้องมีปริ มาณมาก ดังนั้นต้นทุนการขายแต่ละครั้งจึงสู งกว่าตลาดผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากใช้เวลา และ
ขั้นตอนในการพิจารณามากกว่าตลาดผูบ้ ริ โภค การจัดการวัตถุดิบคงคลังมีนกั วิจยั และพัฒนาเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบโดยติดต่อกับซัพพลายเออร์ ซ่ ึ งเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดิบต่างๆ โดยเน้นการสั่งซ้อและ
จัดเก็บวัตถุ ดิบ ให้มีจาํ นวนสอดคล้องกับการพยากรณ์ของฝ่ ายการตลาด ซึ่ งจะทําการสั่งวัตถุดิบ
เข้ามาในคลังทุก 3 เดือน ในปริ มาณมาก เนื่องจากเป็ นการประหยัดต่อขนาด เมื่อทําการซื้ อจํานวน
มากราคาต่ อ หน่ ว ยย่อ มถู ก ลงทั้ง นี้ วัต ถุ ดิ บ ในคลัง ของบริ ษ ัท A มี จ าํ นวนมากเนื่ อ งจากมี
ผูร้ ับผิดชอบเพียงคนเดียว ไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และมีการตรวจนับวัตถุดิบใน
คลังเพียงปี ละ 2 ครั้งเท่านั้น จึงทําให้เกิดการตกหล่นและล่าช้าของข้อมูล ทั้งยังส่ งผลกระทบต่อ
การผลิตและมีวตั ถุดิบหมดอายุ ผูศ้ ึกษาจึงได้นาํ ข้อมูลวัตถุดิบมาแบ่งกลุ่มตามหมวดหมู่เอบีซีโดย
พิจารณาจากมูลค่าในการผลิ ตทั้งหมด ในปี 2555-2556 เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล ปั จจุบนั บริ ษทั มี
วัตถุดิบในคลังทั้งหมด 535 รายการมีมูลค่า 2,918,396.37 บาท โดยที่วตั ถุดิบกลุ่ม A มี25 รายการ,
กลุ่ม B มี 57 รายการ และ กลุ่ม C มี 453 รายการดังที่แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งวัตถุดิบกลุ่ม C เป็ น
วัตถุดิบที่มีการเคลื่อนไหวน้อยและมีวตั ถุดิบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) 260 รายการ มี
มูลค่า1,097,908.98 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 37.62 ของมูลค่าสิ นค้าคงคลังทั้งหมด
ตารางที่ 1 หมวดหมู่วตั ถุดิบในการผลิตเครื่ องสําอางตามหลัก ABC Classification จากมูลค่าใน
การผลิตทั้งหมดในปี 2555-2556
กลุ่ม
A
B
C

รายการ
25
57
453
535

สัดส่ วน (%)
70.29
19.73
9.98
100.00

มูลค่ า (บาท)
1,270,257.21
356,552.33
180,453.86
1,807,263.40

จากการแบ่งวัตถุดิบตามหมวดหมู่เอบีซี จะเห็นได้วา่ วัตถุดิบกลุ่ม A มีเพียง 25 รายการ
แต่มีมูลค่าในการผลิ ตที่สูงดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงเลื อกวิธีการสั่งซื้ อโดยการสั่งซื้ อวัตถุดิบตามตาราง
ความต้องการวัสดุ เนื่ องจากวัตถุดิบกลุ่มนี้ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ ส่ วนวัตถุดิบกลุ่ม B และ C
ยัง คงใช้ก ารสั่งซื้ อเป็ นรอบทุ ก 3 เดื อนตามความเห็ นของผูด้ ู แลจากนั้นจึง ทํา การเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการวัตถุดิบระหว่างระบบปั จจุบนั ที่ทางบริ ษทั ได้ดาํ เนินการอยู่ และแบบ
แผนความต้องการวัตถุ ดิบ โดยเปรี ยบเทียบระดับการถือครองวัตถุดิบ, จํานวนครั้งที่วตั ถุดิบคง
คลังมีไม่เพียงพอต่อการผลิต
จากการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานของบริ ษทั รับผลิตเครื่ องสําอาง A ใน
วัตถุ ดิบกลุ่ม A ดังข้อมูลข้างต้นพบว่า ระดับการถือครองวัตถุดิบคงคลังตามแผนความต้องการ
วัสดุ มีมูลค่าการถื อครองวัตถุ ดิบคงคลังอยู่ที่ 2,561,733.37บาท ซึ่ งน้อยกว่าระดับการถื อครอง
วัตถุดิบคงคลังในปั จจุบนั ซึ่ งมีมูลค่าการถือครองวัตถุดิบจริ ง 2,918,396.37 บาท โดยมีผลต่างของ
มูลค่าการถือครองสิ นค้าอยูท่ ี่ 2,918,396.37 - 2,561,733.37 = 356,663 บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.22
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า เมื่ อนํา เทคนิ ค การจัดซื้ อรู ปแบบใหม่ มาประยุกต์ใช้โดยใช้ตาราง
วางแผนความต้องการวัสดุ(MRP)กับการจัดการสิ นค้าคงคลังโดยแบ่งหมวดหมู่แบบเอบีซีพบว่า
บริ ษทั รับผลิตเครื่ องสําอาง A สามารถลดมูลค่าการถือครองวัตถุดิบคงคลังลงไปได้ 356,663 บาท
คิดเป็ น ร้ อยละ 12.22 แต่ท้ งั นี้ ยงั มีวตั ถุ ดิบที่ไม่มีการเคลื่ อนไหวจํานวนกว่า 260 รายการ ซึ่ งมี
มูลค่า1,097,908.98 บาท ผูศ้ ึกษาได้แนะนําให้ทางบริ ษทั จัดการกับวัตถุดิบกลุ่มนี้ โดยให้ฝ่ายวิจยั
และพัฒนานํามาขึ้นตํารับและเสนอขายให้กบั ทางลูกค้าและฝ่ ายการตลาดจะต้องช่วยสนับสนุ น
การขายเครื่ องสําอางที่ผลิ ตจากวัตถุดิบดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการทําโปรโมชัน่ หรื อทําการ
แถมผลิ ตภัณฑ์ไปให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ หากลูกค้าถูกใจในตัวผลิตภัณฑ์จะได้ทาํ การสั่งผลิตใน
อนาคต แต่ถา้ ลูกค้าไม่ถูกใจจะถือเป็ นการจัดการวัตถุดิบดังกล่าวไม่ให้หมดอายุและถูกทําลายทิ้ง
ทําให้เกิดต้นทุ นเพิ่มขึ้นกับทางบริ ษทั อีกทั้งยังเป็ นการตอบแทนลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กบั บริ ษทั อีกด้วย หากทางบริ ษทั ทําตามข้อเสนอแนะจะช่ วยให้บริ ษทั ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นและ
สร้างโอกาสในการขายได้มากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
เนื่ องจากกรณี ศึกษาเป็ นบริ ษทั ที่เพิ่งเปิ ดดําเนินการ อุปสงค์ (Demand) ที่เข้ามาบริ ษทั นั้น
ยังไม่มีความแน่นอน 100% จึงต้องทําการเก็บข้อมูลยอดขาย หรื อ ยอดสั่งผลิตเครื่ องสําอางให้มี
ข้อมูลที่มากกว่า 3 ปี จึงทําการพยากรณ์ความต้องการที่แน่นอน เพื่อลดระดับการถือครองวัตถุดิบ
คงคลังให้น้อยลง และลดปั ญหาการขาดแคลนวัตถุ ดิบในการผลิ ตที่ จะส่ งผลกระทบต่อความ
น่ า เชื่ อถื อของบริ ษ ทั และ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ซึ่ งไม่ส ามารถประเมิ นความเสี ย หายได้
ประกอบกับวัตถุ ดิบที่ไม่มีการใช้แปรรู ปให้เกิดประโยชน์น้ นั เป็ นต้นทุนจมของทางบริ ษทั หาก
ทางบริ ษ ัท ไม่ ท าํ การแปรรู ป แล้วเสนอขายหรื อแจกจ่า ยให้แก่ ลู ก ค้า จะทํา ให้วตั ถุ ดิบ ดัง กล่ า ว
หมดอายุและ เสื่ อมคุ ณภาพ ทางบริ ษทั ต้องกําจัดวัตถุ ดิบเหล่านี้ ทิ้งด้วยการว่าจ้าง จะทําให้ทาง
บริ ษทั เกิ ดต้นทุ นเพิ่ มขึ้น แต่ถ้า หากทางบริ ษทั ทําการผลักดันวัตถุ ดิบ เหล่ า นี้ ออกไปให้กบั ทาง
ลูกค้าจะเกิดผลประโยชน์กบั ทางบริ ษทั มากกว่าการปล่อยให้วตั ถุดิบหมดอายุ ทั้งนี้ทางผูศ้ ึกษาไม่
สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็ นตัวเลขได้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นเพียงแนวความคิดในการ
พัฒนาการจัดการวัตถุดิบที่ไม่มีการใช้เท่านั้น หากทางบริ ษทั นําไปใช้จริ งจึงจะสามารถวัดผลได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป
ในการศึ ก ษาต่ อ ไปควรศึ ก ษาสิ น ค้า คงคลัง ประเภทบรรจุ ภ ัณ ฑ์ , ฉลาก และ สิ น ค้า
สําเร็ จรู ปของกรณี ศึกษาร่ วมด้วย เนื่ องจาการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะวัตถุดิบในการ
ผลิตเครื่ องสําอางเพียงเท่านั้น อีกทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลังควรมี
ข้อมูล มากกว่าหรื อเท่า กับ 3 ปี เพื่ อทํา การพยากรณ์ ยอดขายร่ วมด้วย เนื่ องจากสิ นค้า ประเภท
เครื่ องสําอางเป็ นสิ นค้าที่มีรูปแบบการขายแบบฤดูกาล เพื่อให้เกิดความแม่นยําในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพิม่ มากขึ้น
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