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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิ สระฉบับ นี้ เป็ นการศึก ษาเพื่อลดระดับสิ นค้าคงคลัง ของโรงงานผลิ ต
ชิ้ นส่ วนไมโครอิ เล็คทรอนิ คส์ จากการวิเคราะห์โครงสร้ างของผลิ ตภัณฑ์และระบบการจัดการ
ชิ้นส่ วน พบว่าปั ญหาหลักเกิดจากการไม่สามารถดูแลสิ นค้าคงคลังได้ทวั่ ถึงเนื่ องจากมีจานวนมาก
และหลากหลายชนิ ด ทาให้จานวนสิ นค้าคงคลังมีจานวนสู งเกิ นค่าที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ จากเหตุผล
ดัง กล่ า วจึ ง ท าการแก้ปั ญ หาโดยการประยุก ต์ใ ช้วิธี ก ารวิเ คราะห์ เอบี ซี โ ดยเปรี ย บเที ย บวิธี ก าร
วิเคราะห์แบบดั้งเดิมและหลายเกณฑ์เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการจาแนกกลุ่ม ซึ่ งจากการศึกษา
พบว่าวิธีการวิเคราะห์เอบีซีแบบหลายเกณฑ์โดยใช้ปัจจัยด้านราคาต่อหน่ วยและเวลานาเป็ นเกณฑ์
เหมาะสมกว่า จึงนานี้มาจาแนกกลุ่มทั้งสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ กลุ่มเอ กลุ่ม
ที่มีความสาคัญปานกลาง คือกลุ่มบีและ กลุ่มที่มีความสาคัญน้อย คือกลุ่มซี ซึ่ งประกอบด้วยจานวน
ชิ้นส่ วน 42 , 32 และ 152 รายการตามลาดับ จากนั้นปรับปรุ งระบบการควบคุมวัสดุ ที่โรงงานใช้ใน
ปั จจุบนั ด้วยการกาหนดนโยบายในแต่ละกลุ่มวัสดุ โดยเน้นการดาเนิ นการหาแนวทางลดวัสดุคง
คลังกลุ่มเอ ผลที่ได้จากการปรับปรุ งคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนมีปริ มาณชิ้นส่ วนที่เหมาะสม
ตามปริ มาณการผลิ ตโดยสามารถเลื่ อนการรับวัสดุ คงคลังกลุ่ มเอออกไปได้ และลดวัสดุ คงคลัง
โดยรวมได้ท้ งั สิ้ น 15,165,695 ชิ้นส่ วน ซึ่ งสามารถลดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสได้ ตามลาดับ
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ABSTRACT
This Independent Study focuses on reduce inventory of Microelectronics factory. From
analysis of product’s structure and inventory management system, the study show that the main
problem is caused from a lot of inventory variety and high volume that make rarely monitor on
inventory and make inventory higher than company’s target. For this reason, the study is applied
ABC analysis to solve the problem by comparing ABC analysis with single and multiple criteria
in order to classify inventory based on importation items. The result is found that multiple criteria
ABC analysis is suitable for this factory. Both of price and lead time are applied for classification
of ABC group and the sequel is showed 3 levels of significant; most significant (A model),
medium significant (B model), and least significant(C model), containing 42 items, 32 items, and
115 items respectively. After that, the method is to improve control inventory system, assign
policy for controlling inventory with comprehensively on items in A model. The results of
improvement are suitable quantity for collecting by postpone receiving of A model totally, reduce
overall quantity totally 15,165,695 pcs and decrease opportunity cost % during Feb-Apr 2011.

