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บทคดัย่อ 

 
งานวิจยัน้ีท าการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้น

การจดัการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  โดยใชก้รอบแนวคิดการ

จัดการห่วงโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง  การวิจัยเ ร่ิมต้นจากท าการประเมิน

ประสิทธิภาพโดยใชแ้บบประเมินท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยอาศยัหลกัแบบจ าลองอา้งอิงการด าเนินงานโซ่

อุปทาน (SCOR Model)  หลงัจากนั้นจึงน าหัวขอ้ท่ีมีประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดของทั้งสองดา้นน ามา

วเิคราะห์เพื่อหาแนวทางแกไ้ข   จากนั้นท าการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานโดยใชรู้ปแบบการ

พยากรณ์ และรูปแบบการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมมาปรับใชโ้ดยการใชข้อ้มูลอุปสงคท่ี์เกิดข้ึนจริงในเดือน

มกราคม – พฤษภาคม 2555   ขั้นตอนต่อมาได้น าผลการปรับปรุงมาประเมินเพื่อเปรียบเทียบกบั

ประสิทธิภาพก่อนการปรับปรุง  

 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพ  พบว่า หัวขอ้ท่ีมีประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดในดา้น

การวางแผนคือ ความแม่นย  าในการพยากรณ์ และในดา้นการจดัหาแหล่งวตัถุดิบคือ จ านวนคร้ังใน

การเปล่ียนแปลงการส่งมอบท่ีนอกเหนือจากแผนการส่งมอบเดิม  โดยมีระดบัประสิทธิภาพอยู่ท่ี 

43% และ 48% ตามล าดบั หลงัจากการปรับปรุงโดยก าหนดรูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม คือ



จ 

 

แบบ Adjusted Exponential Smoothing ท่ีมีดชันีฤดูกาลเป็นส่วนประกอบ สามารถเพิ่มความแม่นย  า

ของการพยากรณ์โดยลดความคลาดเคล่ือนจาก 41% เป็น 14%   ในการก าหนดรูปแบบการสั่งซ้ือท่ี 

เหมาะสมโดยการก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (EOQ) และก าหนดจุดสั่งซ้ือซ ้ า    ซ่ึง
สามารถลดตน้ทุนโดยรวมในการสั่งซ้ือไดถึ้ง 967,078 บาทต่อปี  โดยสรุป  จากการน าแบบประเมิน
ไปประยกุตใ์ช ้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยรวมในดา้นการวางแผน 23% และ
ในดา้นการจดัหา 21% 
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Abstract 

 

This independent study aims to enhance an efficiency of Planning and Sourcing in 

Supply Chain Operation in Electronic Assembly Industry  by using supply chain management 

framework to improve.      The study started by developing an assessment by applying matrix of 

Supply Chain Operation Reference model (SCOR Model) for measurement criteria which 

findings could reflect the main problem of the operation. Then, the lowest efficiency  for Planning 

and Sourcing was taken for further analysis and solution.        In improvement step, forecasting 

method and purchasing technique was applied based on actual data in Jan-May, 2012. The final 

step was to compare the performance achievement of improved index to before improvement one. 

The result shows that the accuracy of forecasting has the lowest efficiency in Planning 

and number of additional delivery time  from original schedule is the lowest one in Sourcing with 

43% and 48% achievement respectively.  After improving by implementing the best forecasting 

method, which is  Adjusted Exponential Smoothing method with seasonal index, Mean Absolute 

Percent Error (MAPE) was decreased from  41% to 14%.  To design purchasing technique, 

Economic Order Quantity technique (EOQ) and reorder point were optimized. This optimum 

quantity and reorder point could reduce the total cost about  967,078  THB per year. In summary,  



ช 

 

by implementing the developed assessment model, Planning and Sourcing could be enhanced  

23% and 21% respectively. 

 

 


