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ศึกษาการกาํหนดจุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) เพื่อลดปัญหาการซ่อมบาํรุงล่าช้า 

กรณีศึกษา บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จาํกัด 

A STUDY OF REORDER POINTS (ROP) TO REDUCE DELAYED 

MAINTENANCE  

A CASE STUDY OF ITHAPORN IMPORT CO., LTD. 

ชมภูนุช เหรียญปรีชา1, ณภคั หงษ์จํารัส2, สรุศกัดิ์   โสริวาน3   

Chompoonut Rianpreecha1, Napak Hongjomrud2, Surasak Soriwan 3 
1 อาจารย์ (สาขาวิขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ) 
2อาจารย์ (สาขาวิขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ) 

3นกัศกึษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ) 

 

บทคัดย่อ 

  ปัญหาสําคญัท่ีพบเจอบอ่ยใน บริษัท  อิทธิพร อิมปอร์ต จํากดั สาขา หนองแขม คือ การ

ขาดแคลนอะไหลใ่นการบริหารงานซอ่มบํารุง เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาของการซอ่มบํารุงลา่ช้า

และสินค้าคงคลงัไมเ่พียงพอทําให้นํารถออกไมท่นัตามกําหนด ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึได้เสนอหาวิธีการ

จดัการสินค้าคงคลงัท่ีเป็นระบบแบบ POM for Windows 3 เข้ามามีสว่นชว่ยในการปรับปรุงสินค้า

คงคลงั วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี ้เพ่ือพฒันาการจดัการสินค้าคงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ 

ความสามารถในการควบคมุระดบัสินค้าคงคลงัเพ่ือให้มีต้นทนุต่ําท่ีสดุ และในขณะเดียวกนันัน้จะ

มีสินค้าอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการอีกด้วย 

 ขัน้ตอนการเร่ิมคา่จากการท่ีศกึษาหาสาเหตขุองการขาดอะไหลค่งคลงัและ วิเคราะห์ระบบ

การสัง่ซือ้โดยวิธีการสัง่ซือ้ แบบ EOQ (Economy Order Quantity) สต๊อกเพ่ือความปลอดภยั 

(Safety Stock) และจดุสัง่ซือ้ใหม ่(Reorder Point;   ROP) เพ่ือรวมสินค้าอะไหลต่า่งๆให้ถกูต้อง 

 จากการศกึษาดงักลา่วได้พบวา่ผลของการปรับปรุงนัน้ทําให้พฒันาการจดัการสินค้าคง

คลงัได้อยา่งมีประสิทธิภาพในการจดัการอะไหลค่งคลงั 

คาํสาํคัญ: จดุสัง่ซือ้ใหม ่
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Abstract 

Major frequently-encountered problem in Itthiporn Import Co., Ltd., Nong Khaem 

Branch, is a shortage of spare parts for maintenance management. In order to be 

resolve the problems of delayed maintenance and insufficient inventory, which cause 

delayed car deliverly, the researcher proposes to implement POM for Windows 3 

inventory management system to help improve inventory.  The research objective is to 

develop an efficient inventory management with the ability to control inventory levels in 

order to achieve the lowest cost. and with enough products to meet the demand as well. 

The process begins from studying the cause of lacking spare parts inventory 

and ordering system analysis, by mean of purchasing EOQ (Economy Order Quantity) 

order, safety stock and reorder point (ROP) in order to combine various spare parts 

correctly. 

According to the study, it was found that the results of the improvement resulted 

in efficient inventory management of spare parts. 

Keywords: Reorder point 

 

บทนํา 

 สภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจในปัจจบุนัสง่ผลให้องค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตวัเพ่ือ

ความอยูร่อดโดยการพฒันาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้อีกทัง้ลดต้นทนุและ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้โดยการใช้กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมซึง่แตล่ะธุรกิจมีการ

ตดัสินใจเลือกกลยทุธ์แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะประเภทธุรกิจ 

สินค้าคงคลงัมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างความสมดลุใน โซอ่ปุทาน ( Supply chain) โดย

ปัจจยันําเข้าของกระบวนการผลิตท่ีมีความสําคญัอยา่งย่ิงคือ ชิน้สว่น วตัถดุบิและวสัดตุา่งๆ ท่ี

เรียกรวมกนัวา่สินค้าคงคลงั ซึง่เป็นองค์ประกอบของต้นทนุการผลิตผลิตภณัฑ์หลายชนิด

นอกจากนัน้การท่ีสินค้าคงคลงัมีความสําคญัตอ่กิจกรรมหลกัของธุรกิจเป็นอยา่งมาก การบริหาร

สินค้าคงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพจงึสง่ผลกระทบตอ่ผลกําไรจากการประกอบการโดยตรง และการ

จดัซือ้สินค้าคงคลงัมาในคณุสมบตัท่ีิตรงตามความต้องการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม 

ทนัเวลาท่ีต้องการ  

อะไหลเ่ป็นปัจจยัท่ีสําคญัของสว่นงานซอ่มบํารุงรักษา ซึง่ปริมาณอะไหลมี่ผลกระทบตอ่

ความสามารถในการซอ่มบํารุงทําให้เกิดความสญูเสียได้เม่ือการซอ่มบํารุงต้องหยดุรออะไหลท่ี่

ไมไ่ด้เตรียมสํารองไว้คงคลงั หากจดัเก็บอะไหลไ่ว้ต่ําเกินไปสามารถนําไปสูค่วามเส่ียงตอ่การสง่รถ
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ไมต่รงตามกําหนด เพราะอะไหลข่าดสต๊อก แตใ่นทางตรงข้ามหากมีการจดัเก็บอะไหลม่ากเกิน

ความจําเป็นในการใช้งาน ก็จะทําให้ต้องใช้เงินทนุมากเกินความจําเป็นและก่อให้เกิดการจดัเก็บ

อะไหลท่ี่สงูหรืออะไหลท่ี่เก็บไว้อาจจะไมไ่ด้ใช้งาน และยงัพบวา่อะไหลบ่างรายการจดัเก็บไว้เป็น 

เวลานาน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและทําการศกึษาพบวา่ ปัญหาในปัจจบุนัคือ “การสง่มอบรถ ”

ลา่ช้ากวา่กําหนด สาเหตท่ีุสง่มอบลา่ช้ามาจากอะไหลท่ี่ไมเ่พียงพอหรืออะไหลข่าดสต๊อก ทําให้

ต้องรอคอยอะไหลท่ี่นานเป็นเวลาหลายวนั ซึง่ยงัไมมี่วิธีแก้ไข เน่ืองจากบริการซอ่มหรือเบกิอะไหล่

ท่ีไมแ่นน่อน ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึเลือกสาเหตนีุใ้นการนํามาศกึษาเพ่ือหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริการซอ่มและลดความลา่ช้าของอะไหล ่
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือกําหนดจดุสัง่ซือ้ใหม(่ROP) ของอะไหล ่

2.เพ่ือควบคมุและจดัการอะไหลค่งคลงัให้เพียงพอตอ่ความต้องการ 

 

การดาํเนินการวิจัย 

1.ขัน้ตอนการเก็บข้อมลู 

 จากการสมัภาษณ์ผู้จดัการบริหารศนูย์บริการและผู้ปฏิบตังิานในศนูย์ เพ่ือให้ทราบถึง

ขัน้ตอน และขบวนการในการปฏิบตังิาน ทราบถึงปัญหาและอปุสรรค์ในการซอ่มบํารุงในแตล่ะครัง้ 

รวมถึง การศกึษาและวิเคราะห์กิจกรรมเชิงลกึ โดยการวินิจฉยัปัญหาความสามารถของสถาน

ประกอบการ 

1.1 ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นของ บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จํากดั เก่ียวกบัสินค้าในคงคลงัโดย

ศกึษากระบวนการบริการซอ่มบํารุงลา่ช้าและยงัพบวา่สินค้าคงคลงัไมเ่พียงพอตอ่ความ

ต้องการ 

1.2      ศกึษาสินค้าคงคลงัท่ีขาดแคลน 

1.3 จดัให้มีการประชมุคณะผู้จดัทําวิจยัในการกําหนดการในการสมัภาษณ์และข้อสงัเกตใน

การเข้าไปศกึษาในสถานท่ีจริง 

1.4 ประสานงานกบัสถานท่ีประกอบการเพ่ือเข้าไปทําการศกึษาเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ 

1.5 คณะผู้จดัทําวิจยัได้เข้าไปทําการศกึษาในสถานท่ีจริง สอบถามถึงกระบวนการบริการซอ่ม

บํารุง เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาของการซอ่มบํารุงลา่ช้าและสินค้าคงคลงัไมเ่พียงพอทําให้นํารถ

ออกไมท่นัตามกําหนด 

1.6 การประชมุและวิเคราะห์ผล 
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2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําวิจยั 

2.1 ข้อมลูการสัง่ซือ้อะไหลข่องบริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จํากดั  

2.2 เคร่ืองมือคณุภาพโดยนําแนวคดิของเคร่ืองมือคณุภาพ ได้แก่  

ROP  =   ( ) (LT) + dLTσ มาใช้ในการคํานวณ สําหรับเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ค้นหาปัญหา 

สาเหตขุองปัญหาในแนวทางการแก้ไข และสาเหตขุองปัญหาในการซอ่มบํารุงลา่ช้าและอะไหลไ่ม่

เพียงพอ 

จากข้อมลูและอตัราการใช้สามารถหาคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราการใช้ ( dσ )    ได้

ดงันี ้

dσ  =    

ผลการคํานวณคา่เฉล่ียของอตัราการใช้ d  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราการใช้

ในชว่ง 1 สปัดาห์ dσ (หรือในท่ีนีเ้ทา่กบัชว่งเวลา ดงันัน้ dσ    ในท่ีนีจ้งึเทา่กบั dLTσ ) จงึได้ผล

วิจยัดงันี ้

ผลการวิจัย 

1.จุดส่ังซือ้ใหม่ของสินค้าแต่ละชนิด 

คณะผู้ศกึษาได้ทําการใช้โปรแกรม QM – for window มาชว่ยในการคํานวณจดุสัง่ซือ้ใหมไ่ด้

ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 1 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ“ยางเรเดียน (11R22.5)” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 50.8 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.16 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 77 

จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “ยางเรเดียน 

(11R22.5)” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 77 เส้นตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 
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ตารางท่ี 2 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “ไฟไซเรน (วบัวาบ)” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 48.4 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 21.35 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 85 

จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “ไฟไซเรน 

(วบัวาบ)” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 85 ดวงตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 

ตารางท่ี 3 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “นํา้มนัเคร่ือง” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 594.07 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 95.50 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 758 

จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “นํา้มนัเคร่ือง” 

มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 758 ลิตรตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 

  ตารางท่ี 4 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “นํา้มนัไฮดรอลิก” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 298 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 105.34 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 478 

จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “นํา้มนัไฮดรอ

ลิก” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 478 ลิตรตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 
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ตารางท่ี 5 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “แผน่เหล็กสปริงขึน้รูป (เหล็กอา่นนํา้เสีย)” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 13.2  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.73  

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 20  

จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “แผน่เหล็ก

สปริงขึน้รูป (เหล็กอา่นนํา้เสีย)” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 20 อนัตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหล่

ใหมใ่นทนัที 

ตารางท่ี 6 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “โคมไฟหร่ี กลม (หลอด LED เหลือง ขาว แดง)” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 2.2 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 4 

จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “โคมไฟหร่ี 

กลม (หลอด LED เหลือง ขาว แดง) ” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 4 อนัตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้

อะไหลใ่หมใ่นทนัที 

ตารางท่ี 7 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “ชดุไฟหน้า” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 1.6 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 4 

   จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “ชดุไฟหน้า” มี

จดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 4 ชดุตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 
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ตารางท่ี 8 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “วาล์วทองเหลือง (วาล์วนํา้เสีย)” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 4.27 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.19 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 7 

   จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้ทําการศกึษา

และทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวางแผนการจดัซือ้

อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “วาล์วทองเหลือง (วาล์วนํา้

เสีย)” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 7 อนัตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 

ตารางท่ี 9 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “บงัโคลน” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 11 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 15 

 จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “บงัโคลน” มี

จดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 15 อนัตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 

ตารางท่ี 10 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “ไฟสอ่งข้าง (หลอด LED)”  

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 12.13  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.39  

ระดับการบริการ % 95 %  

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 18  

จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “ไฟสอ่งข้าง 

(หลอดLED)” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 18 ดวงตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 
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ตารางท่ี 11 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “กระจกมองข้าง” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 4.27 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.34 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 7 

     จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “กระจกมอง

ข้าง” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 7 อนัตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 

ตารางท่ี 12 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “นํา้มนัเบรค” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 34 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.7 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 44 

 จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “นํา้มนัเบคร” 

มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 44 ลิตรตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 

ตารางท่ี 13 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “ใบปัดนํา้ฝน” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 19.8 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.89 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 34 

 จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “ใบปัดนํา้ฝน” 

มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 34 อนัตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 
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ตารางท่ี 14 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “บนัไดอลมูิเนียม” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 5.14 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.23 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 11 

 จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “บนัได

อลมูิเนียม” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 11 อนัตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หมใ่นทนัที 

ตารางท่ี 15 จดุสัง่ซือ้ใหม ่(ROP) ของ “ไฟสอ่งข้าง (หลอด ฮาโลเจน)” 

ค่าเฉล่ียของอัตราความต้องการสินค้า 9.8 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.64 

ระดับการบริการ % 95 % 

จุดส่ังซือ้ใหม่ (ROP) 17 

 จากวิธีการสัง่ซือ้ในรูปแบบเก่าทําให้เกิดปัญหาในการขาดแคลนอะไหล ่จงึได้

ทําการศกึษาและทําการคํานวณเพ่ือหาจดุสัง่ซือ้ใหม ่( ROP) เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวาง

แผนการจดัซือ้อะไหลใ่ห้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ จากการคํานวณของ “ไฟสอ่งข้าง 

(หลอด ฮาโลเจน) ” มีจดุสัง่ซือ้ใหมอ่ยูท่ี่ 1 7 ดวงตอ่ครัง้ แล้วก็ให้ดําเนินการสัง่ซือ้อะไหลใ่หม่

ในทนัที 

 

อภปิรายผล 

จากการท่ีคณะของผู้ศกึษาวิจยัได้ทําการเข้าไปศกึษาวิจยัเร่ือง การกําหนดจดุสัง่ซือ้ใหม ่

เพ่ือลดปัญหาของการซอ่มบํารุงลา่ช้า เน่ืองจากการขาดอะไหลท่ี่ไมเ่พียงพอแล้วนัน้ ยงัพบวา่ใน

การดําเนินงานท่ีผา่นมาทางบริษัทได้มีการแบง่สินค้าในรูปแบบของ ( ROP) อยูแ่ล้ว แตบ่ริษัทก็ยงั

เจอกบัประสบปัญหาในการขาดแคลนสินค้าเพ่ือจะนํารถออกใช้งานตามกําหนดเป็นจํานวนมาก 

เน่ืองจากความต้องการท่ีจะเอารถออกใช้งานมีความแปรปรวนสงู ดงันัน้ทางผู้ วิจยัจงึได้นําข้อมลู

นํามาทําการวิเคราะห์หาคา่ความแปรปรวนแล้วนําคา่ความแปรปรวนนัน้นํามาทําการคํานวณจดุ

สัง่ซือ้ใหมซ่ึง่ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 16 แสดงการสรุปจดุสัง่ซือ้ใหมข่องอะไหลต่า่งๆ 

ช่ือสินค้า จุดส่ังซือ้ใหม่ 

1. ยางเรเดียน (11R22.5) 77 

2. ไฟไซเรน (วบัวาบ) 85 

3. นํา้มนัเคร่ือง 758 

4. นํา้มนัไฮดรอลิก 478 

5. แผน่เหลกัสปริงขึน้รูป (เหล็กอา่งนํา้เสีย) 20 

6. โครมไฟหร่ีกลม (หลอด LED,เหลือง,ขาว,แดง) 4 

7. ชดุไฟหน้า 4 

8. วาล์วทองเหลือง (วาล์วนํา้เสีย) 7 

9. บงัโคลน 15 

10. ไฟสอ่งข้าง (หลอด LED) 18 

11.   กระจกมองข้าง 7 

12.   นํา้มนัเบรค 44 

13.   ใบปัดนํา้ฝน 34 

14.   บนัไดอลมูิเนียม 11 

15.   ไฟสอ่งข้าง (หลอดฮาโลเจน) 17 

จากตารางท่ี 16 แสดงการสรุปจดุสัง่ซือ้ใหมข่องอะไหลท่ี่ขาดแคลน ซึง่หลงัจากคณะผู้

ศกึษาได้นําเอาจดุสัง่ซือ้ใหมท่ี่ได้คํานวณไปทําการจําลองสถานการณ์โดยใช้ตวัแบบของ POM for 

Windows 3 ปรากฏวา่ไมมี่การขาดแคลนสินค้าเกิดขึน้อีกเลยจงึทําให้สามารถเช่ือได้วา่ถ้าหาก

ความแปรปรวนของระดบัความต้องการสินค้ายงัไมมี่การเปล่ียนแปลง ซึง่บริษัทตวัอยา่งจะ

สามารถใช้ระดบัของจดุสัง่ซือ้ใหมท่ี่คณะผู้ศกึษาวิจยัได้ทําการคํานวณไว้ให้ได้ตอ่ไปจนกวา่ระดบั

คา่ความแปรปรวนของความต้องการจะมีการเปล่ียนแปลงสินค้าขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 

  1.1 บริษัทควรมีการเก็บข้อมลูอยา่งละเอียดในระดบัความต้องการของสินค้า

ตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือนํามาวิเคราะห์คา่แปรปรวนของความต้องการสินค้านัน้ๆ ตลอดเวลา

โดยเฉพาะสินค้าคงคลงัของ ยางเรเดียน ( 11R22.5) และนํา้มนัไฮดรอลิก เพราะมีมลูคา่สงูใน

ท้องตลาด 
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 1.2 ในการบริหารสินค้าคงคลงันัน้ควรมีการนําเทคนิคอยา่งหนึง่นํามาใช้ด้วยนัน่ คือ การ

พยากรณ์ความต้องการสินค้าตา่งๆท่ีต้องใช้ ดงันัน้องค์กรควรมีการศกึษาในเร่ืองของอปุสงค์ 

(Demand) ของสินค้าตา่งๆ ในตลาดด้วย 

 1.3 บริษัทควรมีการศกึษาในเร่ืองต้นทนุในการจดัเก็บรักษาสินค้าคงคลงัด้วย เน่ืองจากใน

การศกึษาวิจยัในครัง้นีค้ณะผู้ศกึษาขาดข้อมลูในเร่ืองเงินทนุในการจดัเก็บของสินค้าคงคลงัของ

บริษัทมาร่วมใช้ในการพิจารณาด้วยหากมีการศกึษาเพิ่มเตมิควรจะมีการพิจารณาในเร่ืองของ

ต้นทนุของสินค้าคงคลงัในด้านตา่งๆด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

  2.1 ในการวิจยัครัง้นีศ้กึษากลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นสินค้าท่ีมีการซอ่มบํารุงบอ่ยของ

บริษัทตวัอยา่งเพียงกลุม่เดียวทําให้กลุม่ตวัอยา่งมีขอบเขตท่ีจํากดั ดงันัน้ควรมีการศกึษากลุม่

โรงงานอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบจดุสัง่ซือ้ใหมข่องสินค้าคงคลงัอ่ืนๆในโรงงาน

อตุสาหกรรมอ่ืนๆ หรือคล้ายกนั 
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