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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปั ญหาด้านระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบ
ทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุ ง
ระบบการจัดซื้ อวัตถุ ดิบทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด โดยประชากร
ที่ศึกษาประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อ จานวนทั้งหมด
30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ข้อมู ลทางสถิ ติทางด้านการจัดซื้ อ และ
2) แบบสอบถาม และ วิเคราะห์รูปแบบการสั่งซื้ อที่ประหยัดการจาแนกวัตถุดิบคงคลังโดยใช้วิเคราะห์
แบบ ABC Analysis การเปรี ยบเทียบต้นทุนในการสั่งซื้ อ และ ยืนยันความเหมาะสมของการจัดซื้ อโดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ โดยสภาพ และปั ญหาด้านระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิต
เสื้ อ ผ้า ส าเร็ จ รู ป ของบริ ษ ัท ไทย พาฝั น จ ากัด พบว่า 1) ปั ญ หาการแบ่ ง กลุ่ ม สิ น ค้า ที่ เ หมาะสมกับ
การเคลื่อนไหววัตถุดิบ 2) ปั ญหาการกาหนดเวลาจัดซื้ อ และผูส้ ่ งมอบ 3) ปั ญหาการคานวณหาระดับ
ปริ มาณการสั่ ง ซื้ อที่ ป ระหยัด 4) ปั ญ หการค านวณหาระดับ วัต ถุ ดิ บ สู งสุ ด –ต่ า สุ ด 5) ปั ญ หา
การเปรี ยบเทียบต้นทุนการจัดส่ งที่เหมาะสม 6) ปั ญหาการเปรี ยบเทียบต้นทุนสิ นค้าคงคลัง และวัตถุดิบ
ที่เหมาะสม และ 7) ปัญหาการบริ หารควบคุมกระบวนการผลิตสิ นค้า
สาหรับแนวทางการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อจากการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ของ
บริ ษทั ไทยพาฝั น จากัด ได้แก่ 1) การแบ่งกลุ่มสิ นค้าให้เหมาะสมกับการเคลื่ อนไหววัตถุ ดิบ 2) การ
กาหนดเวลาการจัดซื้ อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบทางตรงแต่ละกลุ่ม 3) การคานวณหา
กาหนดระดับปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัดของวัตถุดิบแต่ละกลุ่ม 4) การคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด

(ก)

– ต่ า สุ ดในคลัง สิ นค้า แต่ ล ะกลุ่ ม สิ นค้า 5) การเปรี ย บเที ย บต้นทุ นและคุ ณภาพมาตรฐานสิ นค้า ตาม
ที่กาหนดเหมาะสม 6) การเปรี ยบเทียบต้นทุนการจัดส่ งที่เหมาะสมทาประเมินประสิ ทธิ ภาพทางด้าน
การจัดส่ งด้านความน่ าเชื่ อถื อ 7) การบริ หารปั จจัยที่มีความเสี่ ยงภายนอกองค์กรให้ความสาคัญ และ
ความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารความเสี่ ยง 8) การบริ หารควบคุมกระบวนการดาเนินงานด้านการผลิต
สิ นค้าเพื่อลดความเสี่ ยง 9) การติ ดต่อประสานงานเพื่ อลดความเสี่ ยงโดยมี ระบบสารสนเทศอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ 10) การควบคุมวัตถุดิบคงคลังให้เหมาะสม และ 11) การเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีความ
สมดุลกับจุดสั่งซื้ อ การนาสู ตร EOQ เข้ามาคานวณเพื่อหาจุดสั่งซื้ อที่ประหยัดของวัตถุดิบ ทาให้ทราบ
จานวนปริ มาณสั่งซื้ อที่ประหยัดในแต่ละครั้ งของการสั่งซื้ อ และได้ปริ มาณจานวนครั้ งในการสั่งซื้ อ
วัตถุดิบผ้าทาให้ไม่จาเป็ นต้องสั่งซื้ อในปริ มาณที่มาก ซึ่ งเมื่อเทียบกับปริ มาณการใช้วตั ถุดิบทั้งปี สามารถ
ทาให้การสั่งซื้ อมีประสิ ทธิ ภาพรองรับแผนการผลิ ต และส่ งผลให้สามารถควบคุ มการบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลัง เพื่อให้เกิ ดการเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบที่สะดวก และรวดเร็ ว ได้มีการจัดรู ปแบบจาแนก
วัตถุ ดิบตามกลุ่มสิ นค้า ABC ซึ่ งช่ วยให้ลดภาระการดู แลรักษา และช่ วยลดต้นทุนในการจัดเก็บรั กษา
วัตถุดิบ

คาสาคัญ วัตถุดิบทางตรง การจัดซื้ อ การสั่งซื้ อที่ประหยัด การจาแนกกลุ่มสิ นค้า ABC
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ABSTRACT
This study aimed to 1) investigate state and problems about the direct material purchasing
to produce garments of Thai Parfun Co., Ltd. and; 2) explore the guidelines to improve the direct
material purchasing to produce garment of Thai Parfun Co., Ltd. The population of this study included
30 executives and purchasing staff. The research instruments were; 1) statistical data about purchasing
and; 2) questionnaires. ABC Analysis was applied to analyze economical purchasing, classify inventory
and compare purchasing cost. Focus group was employed to ensure appropriateness of purchasing.
The problems about the direct material purchasing to produce garment of Thai Parfun Co.,
Ltd. were; 1) classifying products that were appropriate to material movement; 2) purchasing time
frame; 3) calculating appropriate amount of purchasing; 4) calculating the highest and lowest level of
materials; 5) comparing appropriate cost of delivery; 6) comparing cost of inventory and appropriate
materials and; 7) managing the production process. The guidelines for improving purchasing system
derived from focus group of Thai Parfun Co., Ltd. were; 1) classifying products to meet material
movement appropriately; 2) defining appropriate purchasing time frame for direct material movement
of each group; 3) calculating economical purchasing of each material; 4) calculating the highest and
lowest level of materials; 5) comparing cost and product quality appropriately; 6) comparing appropriate
cost of delivery and evaluating effectiveness and reliability of delivery; 7) managing risk factors outside
the organization, emphasizing and understanding of risk management; 8) managing production process

(ค)

to reduce risk; 9) coordinating to reduce risk using information system effectively; 10) controlling
inventory appropriately and; 11) balancing material movement and purchasing.
We take EOQ formula to used for calculate the savings purchase of raw materials which we
can know surely amount of orders in each time. Also get more information about an amount of time to
purchase the fabric which is unnecessary to order in the large quantities. When it was compared to the
quantity of raw materials used per year that can make an order to effectively support the plan. As a
result, we can control inventory management to achieve so fast and convenient movement of raw
materials has been formatted classified material separated by ABC Group, which helps to reduce the
burden of care and reduces the cost of storing material assured.

Keywords: Direct materials purchasing economical purchasing ABC product classification
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำ และควำมสำคัญของปัญหำ
สถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่ งห่ มเป็ นอุ ตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งปั จจัยที่จาเป็ นในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ และยังมีความเชื่ อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่ องอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดม ซิ ป และตราสิ นค้า (Label) เป็ นต้น โดยโครงสร้างการผลิตใน
อุตสาหกรรมสิ งท่อและเครื่ องนุ่ งห่ ม ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย
2) อุตสาหกรรมปั่ นด้าย 3) อุตสาหกรรมทอผ้า / ถักผ้า 4) อุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์ และตกแต่งสาเร็ จ
และ 5) อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์ส่ิ งท่ออื่น ๆ (ดวงพรรณ กริ ชชาญชัย ศฤงคาริ นทร์ และ
คณะ, 2552) ซึ่ ง สมาคมอุ ตสาหกรรมเครื่ องนุ่ ง ห่ ม ไทย ได้ระบุ ว่า ปั จจุ บ นั อุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอ และ
เครื่ องนุ่งห่ มของไทยมีแนวโน้มมูลค่าการตลาดที่ลดลง หลังได้รับผลกระทบ จากค่าจ้างขั้นต่าที่สูงขึ้น
และการแข็งค่าของเงิ นบาทรวมถึ งเศรษฐกิ จหลักประเทศสหรัฐอเมริ กา และสหภาพยุโรปชะลอตัว
ผู ป้ ระกอบการไทยควรให้ ค วามส าคัญ กับ การยกระดับ การผลิ ต และพัฒ นาสิ น ค้า ให้มี ม าตรฐาน
แนวโน้มในประเทศไทยจะมีจานวนโรงงานการ์ เมนท์ลดลงเนื่องจากมีการย้าย (Relocate) การผลิตโดย
ขยายฐานการผลิ ตในประเทศที่ มีค่าแรงถู ก ดังนั้น การเน้นเป็ นผูพ้ ฒั นาตราสิ นค้า การบริ หารจัดการ
การบริ การ และการตลาด (R&D, Design, Service, Branding และ Marketing) เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าทาง
การตลาดให้สูงขึ้น หลีกหนี กลุ่มประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานราคาต่า และผลิตได้จานวนมาก ๆ การสร้าง
ตราสิ นค้าควบคู่กบั การพัฒนาคุ ณภาพสิ นค้าให้มีมูลค่าสู งขึ้ นเป็ นสิ่ งสาคัญ อีกทั้ง ยังมองหาแนวทาง
ขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าจ้างแรงงานต่า เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ทั้งนี้
เพื่ อ ลดต้น ทุ น ในการผลิ ต ลง รวมถึ ง การเร่ ง พัฒ นาระบบการจัด การซัพ พลายเชน (Supply Chain)
มีประสิ ทธิ ภาพครบทั้งกระบวนการผลิต และการตลาด (ฐานเศรษฐกิจ, 2556, หน้า 14-17)
โดย อุตสาหกรรมสิ่ งทอ และเครื่ องนุ่งห่ มภายในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมที่มา
จากอุ ตสาหกรรมครอบครั วจนกระทัง่ มี ก ารขยายการผลิ ตเพื่อจาหน่ า ย จึ ง ท าให้เกิ ดการพัฒนาเป็ น
อุตสาหกรรมโรงงาน และเป็ นอุตสาหกรรมที่มี การบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่ ทาให้ภาคธุ รกิจต้อง
ให้ความส าคัญในการวางแผนการบริ หารการจัดการเพื่ อลดต้นทุ น และก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนิ นธุ รกิ จ การบริ หารจัดการมีความสาคัญต่อต้นทุนการจัดจาหน่ ายไปจนถึ งการผูบ้ ริ โภค โดย
ส่ งผลต่อกาไรขององค์กร การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานของการผลิตเป็ นกระบวนการที่สาคัญ

2
ในการทาให้เกิดมูลค่าของสิ นค้า และนอกเหนื อจากผลิตแล้วยังมีกิจกรรมทางด้านการจัดซื้ อจัดหา ซึ่ ง
เป็ นกิ จกรรมหลักที่ใช้สร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่สามารถลดต้นทุนให้กบั องค์กร และการ
เพิ่มศักยภาพให้กบั บริ ษทั ในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน (ไทย พาฝัน, 2557, หน้า 9) อีกทั้ง การดาเนินงาน
อุตสาหกรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้ อได้แก่ การขาย การผลิต และการเงิน ในระยะแรกการจัดซื้ อ
วัตถุดิบ หรื ออุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ แต่ละฝ่ ายเป็ นผูจ้ ดั การซื้ อตามความต้องการและเหมาะสมขาด
การวางแผนที่ รัดกุ ม เมื่ อกิ จการมี ก ารเจริ ญเติ บ โตขยายตัวขึ้ นท าให้ก ารจัดซื้ อเกิ ดความซ้ า ซ้ อ นไม่
ประสานงาน ทาให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่าย การซื้ อวัสดุตอ้ งผ่านงานจัดซื้ อตามลาดับขั้นตอน โดยทาเป็ น
โครงการและงบประมาณ ที่ฝ่ายจัดซื้ อจะหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและเก็บข้อมูล
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดซื้ อให้ถูกต้องพอดีกบั ความต้องการในการใช้งานการศึกษาสภาวะของตลาดที่
เปลี่ ยนแปลงให้เป็ นประโยชน์ต่อการจัดซื้ อ รวบรวมความต้องการ และจัดวัตถุ ดิบอุปกรณ์ ที่จาเป็ น
สารองอยูเ่ สมอ เพื่อให้การผลิตไม่ขาดตอน (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2556, หน้า )
บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่ น เสื้ อและกางเกงกี ฬาสาหรั บ บุ รุษและสตรี ชุ ดชั้นในสาหรับ บุ รุษ และสตรี เสื้ อผ้า
ส าหรั บ เด็ ก ผู ้ช าย และเด็ ก ผู ้ห ญิ ง เป็ นต้น โดยลู ก ค้า ทั้ง หมดของบริ ษ ัท ไทย พาฝั น จ ากัด เป็ น
ผูจ้ าหน่ายสิ นค้าเสื้ อผ้า ได้แก่ ยูนิโค่ล วาโก้ สกิน อันเดอร์ อามัว เรี ยวฮิน ซึ่ งผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
พบว่า ฝ่ ายจัดซื้ อประสบปั ญหาการปรับเปลี่ยนแผนการสั่งซื้ อตามความต้องการของฝ่ ายการตลาด สั่งซื้ อ
วัตถุ ดิบเพิ่มเร่ งด่ วน ข้อกาหนดปริ มาณการสั่งซื้ อขั้นต่ าของผูผ้ ลิ ต และทาการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบล่ วงหน้า
ประกอบกับมียอดปริ มาณสิ นค้าคงเหลือ ที่สูงไม่สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารที่มีเป้ าหมาย และมีนโยบายใน
การลดต้น ทุ น ในการบริ ห ารงานจัด ซื้ อ ดัง นั้น ฝ่ ายจัด ซื้ อ ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ค วามส าคัญ ต่อ ผล
ประกอบการของบริ ษทั ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานที่ ใช้จ่ายเงิ นในการจัดซื้ อจัดหาวัตถุ ดิบ เพื่อให้ตน้ ทุนของ
บริ ษ ัท ลดต่ า ลง และสร้ า งความได้เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ทางบริ ษ ัท จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะหาแนวทาง
การพัฒนาการดาเนินงานการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสม ซึ่ งจากวิธีการสั่งซื้ อสิ นค้าที่ผ่านมา ทามีปริ มาณ
สิ นค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่องตามตารางที่ 1.1
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ตำรำงที่ 1.1 จำนวนข้ อมูลปริมำณวัตถุดิบสำหรับกำรผลิต ปี พ.ศ. 2557 หน่ วย : บำท
เดือน

ปริมำณวัตถุดิบคงเหลือ

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ปริมำณวัตถุดิบทีใ่ ช้
รวม
72,815,142.54
75,350,330.17
97,860,122.77
45,811,752.43
76,540,661.43
60,398,180.68
76,194,729.95
57,983,053.62
46,146,272.99
53,161,847.91
88,635,932.50
77,878,407.46

4,519,163.97
10,688,330.97
6,586,753.27
1,746,025.38
2,661,845.20
8,705,781.07
5,049,134.83
7,961,394.93
1,661,166.51
9,379,237.52
514,684.70
8,708,623.22

ปริมำณวัตถุดิบคงเหลือ
(ร้ อยละ)
6.20
14.18
6.73
3.81
3.48
14.41
6.63
13.73
3.60
17.64
0.58
11.18

รวม

828,776,434.45

68,182,141.57

8.23

ทีม่ ำ: ไทย พาฝัน, (2557, หน้า 10)
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120,000,000.00

12,000,000.00
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10,000,000.00

80,000,000.00

8,000,000.00

60,000,000.00

6,000,000.00

40,000,000.00

4,000,000.00

20,000,000.00

2,000,000.00
0.00

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

0.00

ปริ มาณวัตถุดิบคงเหลือ

ปริ มาณวัตถุดิบ

ภำพที่ 1.1 แสดงข้ อมูลวัตถุดิบปี พ.ศ. 2557
ทีม่ ำ:ไทยพาฝัน, 2557, หน้า 10
จากตารางที่ 1.1 จานวนข้อมูลปริ มาณวัตถุดิบสาหรับการผลิต พบว่า ปั ญหาด้านปริ มาณ
วัตถุดิบการผลิต ปี 2557 มีปริ มาณวัตถุดิบคงเหลือมากเกินความจาเป็ นมากที่สุด ซึ่งเดือนตุลาคม เท่ากับ
ร้อยละ 17.64 รองลงมาเดือนมิถุนายน เท่ากับร้อยละ 14.41 และเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับร้อยละ 14.18
ตามลาดับ ส่ งผลกระทบทาให้ปริ มาณวัตถุดิบในคลังสิ นค้าเกิ นความต้องการในการผลิต กระบวนการ
ทางานด้านการจัดซื้ อผิดพลาด อี กทั้งทาให้องค์กรเกิ ดค่าเสี ยโอกาสด้านการนาเงิ นทุ นไปหมุ นเวียน
เสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ดังนั้นความจาเป็ นในการรักษาระดับของวัตถุดิบคงคลัง ที่มีความ
เหมาะสมจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนเพราะหาก มีการเก็บ
วัตถุดิบมากเกินความจาเป็ น จะส่ งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด เนื่ องจากต้นทุน
การผลิตสู งขึ้น ซึ่ งจาเป็ นต้องเร่ งพัฒนาหาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานด้าน การจัดซื้ อจัดหา เพื่อให้
สามารถลดต้นทุนด้านการผลิต และเสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ และสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ด้านสภาพคล่องในด้านการนาเงินทุนไปหมุนเวียนได้ (ไทย พาฝัน, 2557, หน้า 11)
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จากที่ กล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นพนักงานของบริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด ต้องการ
ศึกษาสภาพ และปั ญหาเพื่อนาไปเป็ นแนวทางการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุ ดิบทางตรงการผลิ ต
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ ข้อมูลนาไปปรับปรุ ง
ในการดาเนินงานพัฒนาองค์กรให้มีศกั ยภาพสู งยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ และปั ญ หาด้า นระบบการจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทางตรงการผลิ ต เสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป ของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ปรุ ง ระบบการจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทางตรงการผลิ ต เสื้ อ ผ้า
สาเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Variables)
ปัจจัยกำรจัดซื้อภำยในองค์ กร
1. การบริ หารความเสี่ ยงโลจิสติกส์ และ
การจัดการซัพพลายเชน
2. การคานวณหาระดับปริ มาณการสั่งซื้ อ
ที่ประหยัด EOQ
3. การกาหนดเวลาระหว่างผูจ้ ดั ซื้ อและ
ผูส้ ่ งมอบ
4. การจาแนกวัตถุดิบคงคลังโดยแบบ
ABC Analysis
5. การเปรี ยบเทียบความเหมาะสมต้นทุน
ในด้านต่างๆ ของวัตถุดิบ

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

กำรปรับปรุ งระบบกำรจัดซื้อวัตถุดิบ
ทำงตรงกำรผลิตเสื้ อผ้ ำสำเร็จรู ปของ
บริษัท ไทย พำฝัน จำกัด

ภำพที่ 1.2 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงานปฏิ บตั ิงาน ที่มี อานาจอนุ มตั ิ
การขอซื้ อ และกลุ่ มพนักงานผูข้ อซื้ อ เฉพาะของ บริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด สาขาสมุทรสาครจานวน
3 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน หัวหน้าแผนก จานวน 5 คน และพนักงานปฏิบตั ิงาน จานวน 20
คน (ไทย พาฝัน, 2557)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั ศึกษาเนื้ อหาในการวิจยั ประกอบด้วย ) การจาแนกวัตถุ ดิบ สิ นค้าคงคลังโดยใช้
การวิเคราะห์ แบบ ABC Analysis 2) การกาหนดเวลาระหว่างผูซ้ ้ื อ และผูส้ ่ งมอบ ) การคานวณหา
ปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ) ) เปรี ยบเทียบต้นทุนในการสั่งซื้ อ และ ) การบริ หารความเสี่ ยง
โลจิ ส ติ ก ส์ และการจัดการซัพ พลายเชน (ศรี ธ นา บุ ญญเศรษฐ์ , 2543; เจริ ญ เจษฎาวัล ย์, 2547; ธิ ดา
แก่นจันทร์, 2552; อดุลย์ จตุรงคกุล, 2552; คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2556; วชิระ สกุลเทพ, 2556)
ขอบเขตด้านพื้นที่
บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด ตั้งอยูเ่ ลขที่ หมู่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร รหัสไปรษณี ย ์
ศึกษาพื้นที่ในสาขาจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา และรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร และการสารวจ โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ. 2557
คำนิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. การจัดซื้ อ หมายถึ ง การจัดซื้ อเป็ นกระบวนการดาเนิ นการซื้ อเพื่อให้ได้ซ่ ึ งวัสดุ ต่าง ๆ
ตามที่ กิ จ การต้อ งการเป็ นการด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งอุ ป กรณ์ วัส ดุ สิ น ค้า วัต ถุ ดิ บ และ
การบริ การต่าง ๆ โดยถู กต้องตามกฎหมาย ตลอดจน เครื่ องจักร เครื่ องมือ เพื่อต้องการให้บรรลุ ตาม
วัตถุ ป ระสงค์ขององค์ก ร เพื่ อให้ไ ด้สิ นค้าตามที่ ต้องการในปริ มาณ คุ ณภาพ เวลาที่ เหมาะสม และ
มีตน้ ทุนที่มีประสิ ทธิ โดยยึดหลัก 5R’s ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติถูกต้อง (Right Quality) 2) จานวน
ที่ถูกต้อง (Right Quantity) 3) เลื อกซื้ อจากแหล่ งที่ถูกต้อง (Right Source) 4) ในราคาที่ถูกต้อง (Right
Price) และ 5) ตรงต่ อความต้องการของลู กค้า มากที่ สุด (Right Needs) เพื่ อสนับ สนุ นต่ อการดาเนิ น
กิจกรรมหลักขององค์กร
2. ไทย พาฝัน หมายถึง บริ ษทั ที่ได้รับการจดทะเบียนให้ดาเนิ นการอุ ตสาหกรรมตัดเย็บ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกาหนด โดยรับจ้างตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ ซึ่ ง
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มี ที่ต้ งั อยู่ที่เลขที่ หมู่ ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุ ทรสาคร
รหัสไปรษณี ย ์
3. การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการบูรณาการการไหลของสิ นค้า สารสนเทศ
ทั้งไป และย้อนกลับ ในกระบวนการจัดการ การเคลื่ อนย้าย การจัดเก็บวัตถุ ดิบ และสิ นค้า ระหว่าง
องค์กรเพื่อช่วยในการวางแผน การดาเนิ นงานการประสานงาน และสนับสนุ น การควบคุมการจัดการ
กระบวนการเคลื่ อ นย้า ย การจัด เก็ บ รวมทั้ง การส่ ง มอบสิ น ค้า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากจุ ด ก าเนิ ดถึ ง
จุดบริ โภค เพื่อสร้างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และมีตน้ ทุนที่เหมาะสม
4. วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุอย่างชัดเจนว่า
ใช้ในการผลิตสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งในปริ มาณและต้นทุนเท่าใดรวมทั้งจัดเป็ นวัตถุดิบส่ วนใหญ่ที่ใช้
ในการผลิ ต สิ น ค้า ชนิ ด นั้น ๆ เช่ น ผ้า จัด เป็ นวัต ถุ ดิ บ ทางตรงของการผลิ ต เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมเสื้ อผ้า เป็ นต้น
5. การจาแนกวัตถุดิบคงคลัง หมายถึง การจัดกลุ่มสิ นค้า แบ่งเป็ นกลุ่ม A B C เป็ นวิธีการ
จาแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากมู ลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่ละ
รายการเป็ นเกณฑ์ และอัตราการเคลื่อนไหวของปริ มาณสิ นค้าเพื่อลดภาระในการควบคุมสิ นค้าคงคลัง
ดูแลตรวจนับนิยมใช้ในการจัดการผลิต และการควบคุมสิ นค้าคงคลัง แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ตามกฎ 20/80
6. การกาหนดเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่นบั จากเริ่ มออกใบสั่งซื้ อจนกระทัง่ ได้รับสิ นค้า
ตามที่ส่ัง ระยะเวลา ดังกล่าว ประกอบด้วย ส่ วน ได้แก่ ) เวลาล่วงหน้าในการเตรี ยมเอกสาร และ
งานด้านธุ รการของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องขึ้นอยูก่ บั กระบวนการในการดาเนิ นงานของแต่ละองค์กรที่กาหนดไว้
) เวลาล่ วงหน้าส าหรั บผูผ้ ลิ ต หรื อผูส้ ่ งมอบเวลาช่ วงนี้ คาดคะเนได้จากวัสดุ คงคลังส ารอง (Safety
Stock) เป็ นวัสดุคงคลังที่กาหนดขึ้นเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการควบคุมวัสดุคงคลัง
ประกอบด้วย ความไม่แน่ นอนในอัตราการใช้ของวัสดุ คงคลัง และความไม่แน่ นอนของช่ วงเวลานา
การคานวณเพื่อพิจารณาจุดสั่งซื้ อ หรื อสั่งผลิตจะขึ้นอยูก่ บั ระบบที่ใช้ในการควบคุมของวัสดุคงคลัง
7. ระดับ ของจุ ด สั่ ง ซื้ อ ใหม่ หมายถึ ง การควบคุ ม ระดับ ต่ า สุ ด (Minimum Level) และ
ระดับสู งสุ ด (Maximum Level) ของวัสดุคงคลังเป็ นการพยายามควบคุมมิให้ระดับวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับต่ าสุ ดที่ ได้กาหนดไว้ และมิให้สู งกว่าระดับสู งสุ ดที่ ได้กาหนดไว้จะต้องมีการพิจารณา
กาหนดระดับต่าสุ ด และสู งสุ ดให้กบั วัสดุคงคลังแต่ละรายการ
8. การสั่ ง ซื้ อที่ ป ระหยัด หมายถึ ง การค านวณหาปริ ม าณจานวนในการสั่ ง ซื้ อวัตถุ ดิบ
ที่ประหยัดของวัตถุ ดิบแต่ละประเภท ซึ่ งการคานวณหาปริ มาณสั่งซื้ อที่ ประหยัด ช่ วยในการกาหนด
ปริ มาณสิ นค้าที่ตอ้ งการสั่งซื้ อแต่ละครั้ง ว่าเป็ นครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม และก่อให้เกิดต้นทุน หรื อ
ค่าใช้จ่ายต่ าสุ ด โดยในการคานวณ EOQ มี ตน้ ทุ นที่ สาคัญ ได้แก่ ) ต้นทุ นการเก็บรั กษาสิ นค้า และ
) ต้นทุนในการสั่งซื้ อ
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9. การเปรี ยบเทียบต้นทุนในการสั่งซื้ อ หมายถึง การประเมินต้นทุนที่ได้มาของสิ นค้ารวม
จะใช้ในทางตรง และในอนาคต แม้จะเป็ นต้นทุนที่เป็ นไปได้ควรที่จะพิจารณาเพื่อให้ทราบต้นทุนตลอด
ซัพพลายเชน ที่ มีการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ ) ต้นทุ นคุ ณภาพ เป็ นต้นทุ นเงิ นที่ จ่ายเนื่ องจากความ
บกพร่ อง และสิ นค้าไม่ได้คุณภาพ ) ต้นทุนการจัดส่ ง เป็ นความเชื่อถือของผูจ้ ดั ส่ ง ) ต้นทุนผลงานการ
นาเข้าวัตถุดิบ ) ต้นทุนเวลานา ) ต้นทุนคลังสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ ) ต้นทุนสต็อก และสิ นค้าคงคลัง
) ต้นทุ นในการหาผูข้ ายปั จจัย การผลิ ตใหม่ ) ต้นทุ นบริ หาร และ ) ต้นทุ นราคาสิ นค้า เพื่ อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และทาให้เกิดมูลค่าที่เหมาะสม
10. การบริ หารความเสี่ ยง หมายถึง การบริ หารจัดการความเสี่ ยง เป็ นการจัดการบริ หาร
ปั จจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กร
จะเกิ ดความเสี ย หายที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตอยู่ใ นระดับ ที่ องค์ก รรั บ ได้ ประเมิ นได้ ควบคุ ม ได้ และ
ตรวจสอบได้เพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจ และการวินิจฉัยสั่งการด้านต่าง ๆ ขององค์กรเป็ นสาคัญ
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ข้อ มู ล สาเหตุ และปั ญ หาด้า นระบบการจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทางตรงการผลิ ต เสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
2. ได้ขอ้ มูลแนวทางการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
3. สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การจัดซื้ อของบริ ษทั ไทย พาฝั น
จากัด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการปรับปรงุ ระบบการจัดซื้ อวัตถุ ดิบทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ของบริ ษ ัท ไทย พาฝั น จ ากัด โดยผู ้วิ จ ัย ได้ท าการศึ ก ษาเอกสาร และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยมี
รายละเอียดหัวข้อตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุและการจัดซื้ อ
3. แนวคิดเกี่ยวกับจุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจาแนกสิ นค้าคงคลังแบบ ABC Anal4sis
5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูข้ าย
6. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
7. บริ บท ของ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกีย่ วกับโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์
ทวี ศ ัก ดิ์ เทพพิ ท ั ก ษ์ (2550, หน้ า 20-21) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ เป็ น
กระบวนการออกแบบ และการจัดการระบบการควบคุม การเคลื่อนย้าย หรื อการไหลของสิ นค้า ข้อมูล
จากต้นทางมายังองค์กร และจากองค์กรไปยังลูกค้า อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลหรื อการย้าย
พัสดุ และข้อมูลตั้งแต่วตั ถุดิบไปจนเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปจากต้นทางไปยังปลายทางจนถึงผูบ้ ริ โภคโดย
มีการประสานงานแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
วิพร คูเจริ ญไพศาล (2552, หน้า 278) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการโลจิสติกส์ เป็ นการจัดการ
กระบวนการต่าง ๆ ของการกระจายสิ่ งของ เครื่ องอุ ปโภคบริ โภค และการสนับสนุ นไปยังหน่ วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง เป็ นกระบวนการวางแผน การลงดาเนินงานและ
การควบคุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล รวมทั้งควบคุมต้นทุนให้มีความเหมาะสมในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การผลิตถึงการส่ งมอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และมีตน้ ทุนต่า
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คานาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 2) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการโลจิสติกส์ เป็ นกระบวน
การจัดการ การเคลื่อนย้าย ประสานงานด้วยการบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ และจัดเก็บจากผูข้ ายวัตถุดิบ
ไปยัง ผู ้บ ริ โ ภครายสุ ด ท้า ยเพื่ อ เป็ นการตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า ด้ว ยการบริ ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ภายใต้ตน้ ทุนที่เหมาะสมในการดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลกาไร และ
ความสามารถในการแข่งขัน
ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หน้า 13) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการโลจิสติกส์ เป็ นกระบวนการ
จัดส่ งสิ นค้า ข้อมู ล และทรัพ ยากรจากต้นทางไปยังผูบ้ ริ โภคตามความต้องการของลู กค้าโลจิส ติก ส์
เกี่ ยวข้องกับการผสมผสานข้อมูล การขนส่ ง การบริ หารวัสดุ คงคลัง การจัดการวัตถุ ดิบ และการบรรจุ
หี บห่อ ซึ่ งเป็ นช่องทางหนึ่งของซัพพลายเชนที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลา และสถานที่
วิชิระ สกุลเทพ (2556, หน้า 5) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการโลจิสติกส์ เป็ นการวางแผน และ
ดาเนินงานในการจัดการสิ นค้าตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต จนกระทัง่ ถึงมือผูบ้ ริ โภคอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจในสิ นค้า
และบริ การอย่างตอเนื่อง
จากที่ กล่ าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการโลจิ สติ กส์ เป็ นกระบวนการบู รณาการการ
ไหลของสิ นค้า สารสนเทศทั้งไป และย้อนกลับ ในกระบวนการจัดการ การเคลื่ อนย้าย การจัดเก็ บ
วัต ถุ ดิ บ และสิ น ค้า ระหว่างองค์ก รเพื่ อ ช่ ว ยในการวางแผน การด าเนิ น งานการประสานงาน และ
สนับ สนุ น การควบคุ มการจัดการ กระบวนการเคลื่ อนย้าย การจัดเก็ บ รวมทั้งการส่ งมอบสิ น ค้าให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากจุ ด ก าเนิ ด ถึ ง จุ ด บริ โ ภค เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โ ภค และมี ต้น ทุ น
ที่เหมาะสม
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ในแต่ละบริ ษทั มีการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ ในระดับที่แตกต่างกัน บางบริ ษทั
เลื อ กเฉพาะบางกิ จ กรรมของโลจิ ส ติ ก ส์ บางบริ ษั ท ก็ ใ ช้ เต็ ม รู ปแบบ ผลจากการศึ ก ษาวิ จ ัย ใน
อุ ตสาหกรรมไทย พบว่า ในปั จจุ บ นั การจัดการโครงสร้ างองค์ก ารฝ่ ายโลจิ ส ติ ก ส์ ร้ อยละ 89.2 เป็ น
ประเภทแบ่งตามหน้าที่ และมีการดาเนินการด้านโลจิสติกส์ในบางกิจกรรมเท่านั้น ซึ่ งกิจกรรม
โลจิสติกส์ (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2547, หน้า 10) มีรายละเอียด ดังนี้
1. การให้บริ การลู กค้า งานทุกชนิ ดที่ดาเนิ น งานขึ้นแล้ว ไม่สามารถสัมผัสด้วยประสาท
ทั้ง 5 แต่สัมผัสด้วยใจ กล่ าวคือ ต้องเกิ ดเป็ นความพึงพอใจ เป็ นความประทับใจ การให้บริ การลู กค้า
ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่กิจกรรมแต่เนื่องมาจากเป็ นผลกระทบต่อกิจกรรมอื่น ๆ ของโลจิสติกส์ การตัดสิ นใจ
ทั้งหมดเกี่ ยวกับโลจิสติ กส์ มาจากความต้องการที่จะให้บริ การลูกค้า งานให้บริ การลู กค้าเป็ นกิ จกรรม
ที่ เป็ นแรงผลัก ดัน ให้ เกิ ด กิ จ กรรมอื่ น ๆ และยัง รั ก ษาระดับ การให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยด้ว ยความ
ประทับใจ และได้มาตรฐาน
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2. การขนส่ ง เป็ นการเคลื่ อนย้ายวัสดุ ส่ิ งของ วัตถุ ดิบ และสิ นค้าไปยังเครื อข่ายของการ
ขนส่ งต่าง ๆ เป็ นการเลือกใช้รูปแบบวิธีในการขนส่ ง เช่น ทางรถยนต์ รถไฟ ทางอากาศ ทางน้ า และทาง
เส้ น ท่ อ การเลื อกเส้ นทางการบริ ก าร เช่ น การบริ ก ารตามปกติ หรื อการบริ ก ารพิ เศษ กระบวนการ
เรี ยกร้องความเสี ยหายการตรวจสอบอัตราค่าระวางหลายบริ ษทั ต้นทุนด้านขนส่ งเป็ นต้นทุนที่สูงที่สุด
ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เป็ นไปตามความประสงค์ และเกิดอรรถประโยชน์สนองต่อความ
ต้องการลูกค้ามากที่สุด
3. การควบคุมสิ นค้าคงคลัง เนื่องจากสิ นค้าคงคลังเป็ นตัวที่รองรับในระบบการให้บริ การ
ลู ก ค้า โดยจากลู ก ค้า ภายในบริ ษ ัท คื อ สนั บ สนุ น การผลิ ต แก่ โ รงงาน (Inbound Customers) หรื อ
สนับสนุนการตลาดจากโรงงานไปยังลูกค้า (Outbound Customers) ต้นทุนการลงทุนด้านสิ นค้าคงคลัง
สามารถนาไปใช้เพื่อกิจกรรมอย่างอื่นได้ แต่สินค้าคงคลังยังมีความจาเป็ นในกรณี ยงั มีความไม่แน่นอน
ของความต้องการจากลู กค้า ฉะนั้น ระดับสิ นค้าคงคลังที่ ดีที่สุดจาเป็ นต้องมีการควบคุ มเพราะทาให้
ต้นทุ นในการเก็บ รั ก ษาดี ที่ สุ ด โดยสามารถรั กษาระดับ การให้บ ริ การแก่ ลูก ค้าและการเปลี่ ยนแปลง
ในการผลิต
4. การดาเนิ นการสั่งซื้ อ จะเกี่ยวกับคาสั่งซื้ อของลูกค้าการตัดสิ นใจเกี่ยวกับความต้องการ
ด้านต่าง ๆ ในกระบวนการ และการให้ความมัน่ ใจในการจัดส่ งให้ลูกค้า กิ จกรรมนี้ มีความสาคัญต่อ
กิจกรรมโลจิสติกส์ เพราะว่ามีผลต่อรอบเวลาในการสั่งซื้ อ (Lead time) กระบวนการดาเนิ นการสั่งซื้ อ
ที่ดีตอ้ งสามารถลดรอบเวลาได้ เพื่อให้ตน้ ทุนต่ าจากการลดเวลาในการจัดส่ งของลูกค้าลง เพราะจะทา
ให้การขนส่ งจากแบบพิเศษเป็ นแบบปกติ นัน่ คือสามารถทาให้เกิดการประหยัดให้แก่บริ ษทั
5. การสื่ อสารในการกระจายสิ นค้า ข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศมีความ
จาเป็ นต้องมี ก ารสื่ อสารผ่านทางผู ข้ ายสิ น ค้ากับ ลู ก ค้า และภายในบริ ษ ทั เพราะความแน่ นอน และ
การสื่ อสารที่รวดเร็ วในเวลาจริ ง (Real time) มีความถูกต้องข้อมูล ในเวลาที่ตอ้ งการข้อมูล เพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจเป็ นหลักการที่ทาให้การจัดการโลจิสติกส์ ที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งสามารถช่วยให้ได้ขอ้ มูลทั้งสอง
ฝ่ ายด้วยข้อมู ลที่ เป็ นจริ ง รวดเร็ ว แม่ นย่า และมี ค วามถู กต้องเป็ นปั จจุ บ นั มากที่ สุ ดเพื่ อสนองต่อการ
ดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
6. การพยากรณ์ อุป สงค์ เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ หลายฝ่ ายในบริ ษ ทั การตลาดเป็ น
ฝ่ ายแรกที่ เกี่ ยวข้องในการพยากรณ์ ยอดขาย โดยจะเกี่ ยวข้องกับผลกระทบในกิ จกรรมโฆษณาทั้งปี
กลยุท ธ์ ราคา และความพยายามในการเพิ่ ม ยอดขาย โรงงานจะพยากรณ์ เกี่ ย วกับ ก าหนดการผลิ ต
การวางแผนความต้องการการวัสดุ (Material Requirement Planning: MRP) และการจัดส่ งแบบทันเวลา
พอพี (Just in Time: JIT) ใช้การพยากรณ์ จากทั้งสองฝ่ ายเพื่ อหาจานวนสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม และ
ทาเลที่ต้ งั ในการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง เพื่อส่ งไปยังโรงงาน และลูกค้า
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7. การคลังสิ นค้า และการจัดเก็บ โดยการจัดการคลังสิ นค้า เป็ นการบูรณาการทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อให้ดาเนิ นกิจการคลังสิ นค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล และบรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ของคลังสิ นค้า แต่ละประเภทที่กาหนดไว้ สิ นค้าคงคลังต้องเก็บไว้ในพื้นที่ที่ได้วางแผนไว้ คลังสิ นค้า
และกิจกรรมจัดเก็บจึงรองรับความต้องการในการเก็บสิ นค้าในกิจกรรมโลจิสติกส์ มีหน้าที่กาหนดพื้นที่
การวางผังการจัดเก็บในคลังสิ นค้า การออกแบบท่าขนถ่ายเพื่อเตรี ยมสิ นค้าข้อกาหนดของคลังสิ นค้า
การเติม หรื อสร้างเก็บสิ นค้าทดแทน ไม่เหมือนการควบคุมสิ นค้าคงคลัง เพราะว่าเป็ นการนาข้อมูลจาก
กิจกรรมในการปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้ามาใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง
8. การคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างคลังสิ นค้า การเลือกทาเลที่ต้ งั ของโรงงาน และคลังสิ นค้า
เพื่อเชื่อมต่อไปยังกิจกรรมที่ต่าง ๆ ของโลจิสติกส์การเปลี่ยนแปลงที่ต้ งั มีผลกระทบต่อเวลาใน
การเดิ นทาง อัตราค่าขนส่ งจากแหล่งผลิ ตสิ นค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ระดับการให้บริ การแก่ลูกค้า
และต้นทุนด้านโลจิสติกส์ การตัดสิ นใจไม่ได้ทาเฉพาะฝ่ ายโลจิสติกส์ ฝ่ายเดี ยวเท่านั้น แต่เกี่ ยวข้องกับ
ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายการตลาดเพื่อบูรณาการการจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
9. การเคลื่อนย้ายสิ นค้า การออกแบบผัง โรงงาน หรื อคลังสิ นค้ามีระยะทางเคลื่อนที่ของ
การขนถ่ า ยวัส ดุ ร ะหว่ า งกิ จ กรรมหรื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานน้ อ ยที่ สุ ด การเคลื่ อ นย้า ยในที่ น้ ี รวมถึ ง
การเคลื่ อนย้ายวัตถุ ดิบ สิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าคงคลังในระหว่างการผลิ ต และสิ นค้าสาเร็ จรู ปภายใน
โรงงาน และคลังสิ นค้า เป็ นกระบวนการเลื อกหยิบสิ นค้า การจัดเก็บ และการจ่ายสิ นค้า ซึ่ งการนาเอา
อุปกรณ์ในระบบโลจิสติกส์ มาใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ นค้า หรื อ ทดแทนการเคลื่อนย้ายที่ไม่เกิ ดมูลค่า
และหาทางที่จะลดต้นทุน จึงเป็ นเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์
10. การจัดซื้ อ มีความสาคัญต่อองค์การธุ รกิจการมีระบบการบริ หารจัดซื้ อ และหน้าที่อื่น
ที่ส นับ สนุ นด้านวัส ดุ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดส่ งสิ นค้า การจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งต่ อ
การบริ หารธุ รกิ จการจัดซื้ อมีหน้าที่สนองความต้องการวัตถุดิบ และบริ การจัดส่ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีการไหลต่อเนื่องทั้งสายการผลิต และการกระจายสิ นค้า การจัดซื้ อเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกแหล่ง
จัดซื้ อจัดจ้าง เวลาในการจัดซื้ อ การว่าจ้าง รวมถึงปริ มาณที่จะต้องทาการจัดซื้ อ กิจกรรมนี้ เกี่ ยวข้องกับ
ต้น ทุ นทั้งหมดของโลจิ ส ติ กส์ ระดับ การให้ บ ริ ก ารจานวนของสิ นค้าที่ สั่ ง และความถี่ ในการสั่ งซื้ อ
กระทบต่ อระดับ สิ นค้าคงคลัง ส่ วนที่ ต้ งั ของผูข้ ายวัตถุ ดิบ หรื อสิ นค้า มี ผลต่ อต้น ทุ น การขนส่ ง ซึ่ ง
รับผิดชอบโดยฝ่ ายจัดซื้ อของบริ ษทั
11. การสนับสนุ นอะไหล่ และ การบริ การ กิ จกรรมโลจิสติ กส์ ไม่เกี่ ยวข้องเฉพาะสิ นค้า
สาเร็ จรู ป เท่ านั้น แต่ รวมถึ งการสนับ สนุ นชิ้ นส่ วนอะไหล่ และการบริ การซ่ อมบารุ งที่ มีค วามจาเป็ น
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริ การหลังการขายเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด และสนับสนุ นการผลิต สิ นค้าใน
ตลาดส่ วนมากจะไม่เป็ นที่นิยมถ้าอะไหล่ในการซ่ อมหายาก โลจิสติกส์ จะทาหน้าที่ ในการจัดหา และ
สนับสนุนอะไหล่ในเวลา และสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
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12. การบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นการนาวัส ดุ ภายนอกที่ ท าหน้าที่ ป กป้ อง หรื อห่ อหุ ้ ม ผลิ ตภัณ ฑ์
ภายในให้ป ลอดภัยสะดวกต่อการขนส่ ง เอื้ ออานวยให้เกิ ดผลประโยชน์ ทางการค้า และการบริ โภค
ฉะนั้น จึ งมี ค วามสาคัญ ในระบบโลจิ ส ติ กส์ เพื่ อประโยชน์ ในการเคลื่ อนย้าย และจัดเก็ บสิ นค้า หรื อ
อะไหล่ง่ายขึ้น บรรจุภณ
ั ฑ์ใช้สาหรับป้ องกันความเสี ยหายแตกหักระหว่างการเคลื่ อนย้าย และจัดเก็บ
การตลาดให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์เพราะใช้เป็ นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกค้า
มองเห็นได้ง่าย และถูกใจสามารถสร้างกลุ่มผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องสาอาง น้ าหอม
นม ซึ่ งมีสีสันสะดุดตาจะทาให้สามารถเพิ่มยอดขายในตลาดได้
13. การก าจัด ของเสี ย วิธี ก ารผลิ ตที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ วตั ถุ ดิบ ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต เกิ ด
ความเสี ย หาย รวมถึ ง การเคลื่ อนย้ายที่ ไ ม่ ดี ก็ ส่ ง ผลต่ อ ความเสี ย หายเช่ น กัน ปั จจุ บ ัน การน าวัตถุ ดิ บ
ที่เสี ยหาย หรื อเหลื อใช้กลับมาใช้ และ/หรื อการกาจัดพัสดุ ที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้เกิ ดมูลค่าสู งสุ ดใน
อุตสาหกรรม
14. การเคลื่อนย้ายสิ นค้าที่ส่งกลับเป็ นการไหลของสิ นค้าที่มีทิศทางย้อนกับการไหลของ
สิ นค้า เพื่อจัดส่ งคืนผูข้ ายวัตถุดิบหรื อสิ นค้า ซึ่ งส่ วนมากเกิดจากสิ นค้ามีขอ้ บกพร่ อง หรื อการนาสิ นค้า
ไปทดแทน รวมถึงการคืนบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ในการขนส่ ง เช่ น พาเลท กล่อง ตูค้ อนเทนเนอร์ เพราะทัว่ โลก
ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น การคืน การทาลาย หรื อนากลับมาใช้ของวัสดุที่ใช้วางสิ นค้า
เช่ น พาเลท กล่ องพลาสติ ก มี ความสาคัญมาก โดยการคื นหรื อนากลับ มาใช้ไม่มีต้นทุ นมากนัก เช่ น
ซี รอค มี ก ารจัดการเกี่ ยวกับ การนาสิ นทรั พ ย์เก่ านากลับ มาใช้ใหม่ (Asset Recycle Management) เพื่ อ
การจัดการงานในด้านนี้ โดยเฉพาะ และใช้การนาวัสดุมาแปรสภาพใหม่เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
15. ตารางกาหนดการผลิ ต การวางแผนการผลิต จะเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามระยะเวลา
ที่ใช้กาหนดขึ้นของบริ ษทั เช่น การวางแผนดาเนิ นงาน การจัดตารางผลิตรวม โดยเพิ่มจากการพยากรณ์
และการรับคาสั่งซื้ อจากลู กค้า จะถู กนามาจัดเป็ นแผนการใช้แรงงาน วัตถุ ดิบ อุปกรณ์ ให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับเวลาในการผลิตของสิ นค้าพิเศษ ที่มีความสาคัญ กรณี
ที่บริ ษทั มีการผลิตสิ นค้าหลายชนิ ดที่จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรร่ วมกัน กิจกรรมนี้ บริ หารโดยฝ่ ายผลิต เพื่อ
ท าให้ เกิ ด ความมั่น ใจว่ า วัส ดุ ใ นการผลิ ต มี อ ย่า งเพี ย งพอและสิ น ค้า คงคลัง ได้มี ก ารควบคุ ม อย่ า ง
มีประสิ ทธิ ภาพ การประสานงานระหว่างฝ่ ายโลจิสติกส์ และฝ่ ายผลิตจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ กิจกรรมโลจิสติกส์ เป็ นการเชื่อมโยงของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการผลิต
และการกระจายสิ นค้า ตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึ งปลายน้ า ที่ประกอบด้วย 1) การให้บริ การลู กค้า 2) การขนส่ ง
3) การควบคุมสิ นค้าคงคลัง 4) การดาเนินการสั่งซื้ อ 5) การสื่ อสารในการกระจายสิ นค้า 6) การพยากรณ์
อุป สงค์ 7) การคลังสิ นค้า 8) การเลื อกท าเลที่ ต้ งั ของโรงงาน และคลังสิ นค้า 9) การเคลื่ อนย้ายสิ นค้า
การออกแบบผังโรงงาน 10) การจัดซื้ อ 11) การสนับสนุ นอะไหล่ และการบริ การ 12) การบรรจุภณ
ั ฑ์
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13) การกาจัดของเสี ย 14) การเคลื่อนย้ายสิ นค้าที่ส่งกลับคืน และ 15) ตารางกาหนดการผลิต จะส่ งผลให้
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นของธุ รกิ จ มี การดาเนิ นงานกิ จกรรมโลจิสติกส์ ที่ดี จะทาให้ได้ปริ มาณ
และคุ ณภาพสิ นค้าที่ดี ส่ งสิ นค้าถู กสถานที่ และสิ นค้าถึ งมื อผูบ้ ริ โภคตามเวลาที่ กาหนด ซึ่ งส่ งผลให้
ต้นทุนการผลิตที่ต่า
ความสาคัญการจัดการโลจิสติกส์
ไชยยศ ไชยมัน่ คง และมยุขพันธุ์ ไชยมัน่ คง (2550, หน้า 6-12) ได้กล่าวไว้วา่ ความสาคัญ
ของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ 1) โลจิสติกส์ ช่วยให้ตน้ ทุนลดลง 2) โลจิสติกส์ ช่วยสนับสนุ นการผลิต
3) โลจิสติกส์ ช่วยสนับสนุ นทางการตลาด 4) โลจิสติกส์ ช่วยสนับสนุ นเพิ่มคุณค่า 5) โลจิสติกส์ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 6)โลจิสติกส์ ช่วยสร้างเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า 7) โลจิสติกส์เป็ น
สิ นทรัพย์ขององค์กรเนื่ องจากการจัดการโลจิสติกส์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลจะสร้างความ
ได้เปรี ยบมีตน้ ทุนต่ า ทาให้สามารถเพิ่มส่ วนแบ่งตลาด และกาไร และสามารถยกระดับการให้บริ การ
ลูกค้าสู งขึ้นเพื่อสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจ สอดคล้อง กฤษณา ปุณยางกูร (2554, หน้า
7-8) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ความส าคัญ ของการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ ประกอบด้วย 1) เป็ นการเพิ่ ม ระดับ การ
ให้บริ การลู กค้า กิ จกรรมโลจิสติกส์ เป็ นกิ จกรรมที่สนับสนุ นกิ จกรรมทางการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ช่วยให้ระดับการบริ การลูกค้าเพิ่มสู งขึ้น 2) การเข้าถึ งแหล่งวัตถุดิบ และผูบ้ ริ โภคในยุคโลกาภิวตั น์ที่มี
การติดต่อ และมีขอ้ มูลสารสนเทศอย่างกว้างขวางทาให้มีแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายรวมทั้งรู ปแบบการ
บริ การก็ไม่แตกต่าง ดังนั้น กิ จกรรมโลจิสติกส์ เป็ นการสนับสนุ นให้สามารถเข้าถึ งแหล่งวัตถุ ดิบ และ
การบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น 3) เป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารจัดการ นอกจากการแข่งขันในตัว
สิ นค้า ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการให้บ ริ ก ารก็มี ค วามส าคัญ ดังนั้น กระบวนการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์
จึงเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการที่ สาคัญอย่างสาหรับการดาเนิ นงานขององค์กร และ 4) เป็ นการ
ประหยัดต้นทุน กิจกรรมโลจิสติกส์ เป็ นกิจกรรมในการดาเนิ นงานขององค์กรที่สามารถช่ วยประหยัด
ต้นทุนโลจิสติกส์ การให้ความสาคัญต่อกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวม
ขององค์กรเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ สิ ทธิ พร พิมพ์สกุล (2554, หน้า 11) ได้กล่าวไว้วา่ ความสาคัญของการ
จัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 1) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน และเพิ่มผลผลิต เป็ นการส่ งเสริ ม
ให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมโลจิสติกส์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ราบรื่ น รวดเร็ ว และเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของแนวทางเพิ่มผลผลิต 2) เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เป็ นการช่วย
เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการลู กค้าได้อย่างรวดเร็ ว 3) ลดระดับการจัดเก็บสิ นค้า
คลัง เป็ นการสนับสนุ นความร่ วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และสามารถกาหนดระดับการ
จัดเก็บสิ นค้าคงคลังที่ เหมาะสม และมีตน้ ทุนในการจัดเก็บสิ นค้าที่ ต่ า 4) ลดเวลารวมในการผลิต เป็ น
การช่ วยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการเคลื่ อนที่ อย่างต่อเนื่ องของวัส ดุ หรื อสิ นค้าการเคลื่ อนที่ ของข้อมู ล
สารสนเทศและลดขั้นตอนการรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าการผลิตสิ นค้า ตลอดจนถึงการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
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ลูกค้า 5) ลดต้นทุน และเพิ่มกาไร เป็ นการสนับสนุ นให้องค์กรสามารถกาหนดแนวทางการลดต้นทุ น
และเพิ่มผลกาไรจากการดาเนิ นกิจกรรมโลจิสติกส์ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การลดต้นทุนการจัดซื้ อวัตถุดิบ
หรื อชิ้ นส่ วน ต้นทุ นการผลิ ตสิ นค้า หรื อบริ การ ต้นทุ นการขนส่ ง และ การกระจายสิ นค้า ต้นทุนการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง และต้นทุนการจัดการคลังสิ นค้า
จากที่ ก ล่ าวมาสามารถสรุ ป ได้ว่า ความส าคัญ ของการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ ประกอบด้วย
1) เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ นงาน และเพิ่ ม ผลผลิ ต เป็ นการส่ งเสริ ม ให้การดาเนิ นงานด้าน
กิ จกรรมโลจิ ส ติ กส์ ให้เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ราบรื่ น และรวดเร็ ว 2) เพื่อเพิ่ มความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของลู กค้าในการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว 3) เพื่อลดระดับการจัดเก็บ
สิ นค้าคงคลัง เป็ นการสนับ สนุ นในความร่ วมมื อแลกเปลี่ ยนข้อมู ลระหว่างหน่ วยงานที่ มีก ารจัดเก็ บ
สิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม และมีตน้ ทุนที่ต่า 4) เพื่อลดเวลารวมในการผลิต เป็ นการช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ
ในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่ องของวัสดุ หรื อสิ นค้า หรื อข้อมูลสารสนเทศ และลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า และ 5) เพื่อลดต้นทุนโดยรวม และช่วยเพิ่มกาไรให้กบั องค์กร
ความหมายของการจัดการซัพพลายเชน
ไชยยศ ไชยมัน่ คง และมยุข พันธุ์ ไชยมัน่ คง (2550, หน้า 29) ได้ก ล่ าวไว้ว่า การจัดการ
ซัพพลายเชน เป็ นเรื่ องของการเคลื่อนย้าย และการเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์ต้ งั แต่จุดเริ่ มต้นจนถึ งปลายทาง
ผูบ้ ริ โภค กระบวนการในแต่ละขั้นซัพพลายเชจะเพิ่มคุณค่าสิ นค้า ซึ่ งเกิดจากกระบวนการประสานงาน
ของสมาชิ ก ซัพ พลายเชนและการบู รณาการโลจิ ส ติ กส์ ในทุ ก ขั้นตลอดเส้ นทางซัพ พลายเชนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลของผูเ้ กี่ยวข้องได้ประโยชน์ร่วมกัน
โกศล ดีศีลธรรม (2551, หน้า 39) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการซัพพลายเชน เป็ นกระบวนการ
วางแผน การดาเนินงาน และการควบคุม เพื่อให้เกิดปะสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลของการไหล และการ
จัดเก็บสิ นค้า ตลอดจนการไหลของสารสนเทศจากจุดเริ่ มต้นไปสู่ ลูกค้าที่กระจายอยูท่ ุกภูมิภาคทัว่ โลก
พูลพัฒน์ พัวทวีพงศ์ (2551, หน้า 3) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการโซ่ อุปทาน เป็ นโครงข่ายของ
องค์กรที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมี การเชื่ อมต่อกระบวนการที่ แตกต่างกัน ซึ่ งให้ผลลัพธ์ในรู ปของผลิ ตภัณฑ์
และการบริ การที่ส่งไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นการประสานงานของกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างผูข้ ายกับผูผ้ ลิ ต
และผูผ้ ลิ ตกับ ลู ก ค้าเพื่ อที่ จะน าสิ น ค้า และบริ ก ารสามารถตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าอย่าง
ทันเวลา และเชื่ อถื อได้ ซึ่ งจะทาให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันและก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความพึงพอใจ และต้นทุนที่เหมาะสม
ค านาย อภิ ป รั ช ญาสกุ ล (2553, หน้ า 28) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การจัด การซั พ พลายเชน เป็ น
กระบวนการบูรณาการ การประสานงาน และการควบคุมการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าคงคลังทั้งวัตถุ ดิบ และ
สิ นค้าสาเร็ จรู ป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจากผูข้ ายวัตถุดิบ ผ่านบริ ษทั ไปยังผูบ้ ริ โภค
เพื่ อให้เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง และรวดเร็ วสามารถดาเนิ นการได้อย่าง
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มีป ระสิ ท ธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลสามารถประยุ ก ต์ใช้ในทุ กกิ จกรรมทั้งภายในองค์กร และภายนอก
องค์กรเพื่อสร้างความถูกต้องและรวดเร็ ว เพื่อให้การไหลข้อมูลอย่างรวดเร็ ว และถูกต้อง
อาทร เสริ ม ศัก ดิ์ ศศิ ธ ร (2553, หน้า 11) ได้ก ล่ าวไว้ว่า การจัด การซั พ พลายเชนจะเป็ น
การประสานงานกันของกิ จกรรมต่าง ๆ ระหว่างผูข้ ายกับผูผ้ ลิ ต และผูผ้ ลิ ตกับลู กค้าเพื่อที่จะนาสิ นค้า
และบริ การไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา และเชื่ อถื อได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายรวม
ตลอดซัพพลายเชนต่าที่สุด และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความพึงพอใจสู งสุ ด
จากที่ ก ล่ าวมาสามารถสรุ ป ได้ว่า การจัดการซัพ พลายเชน เป็ นกระบวนการบู รณาการ
การประสานงาน และการควบคุ ม การเคลื่ อนย้ายสิ นค้าคงคลังทั้งวัตถุ ดิบ และสิ นค้าส าเร็ จรู ป และ
สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการจากผูข้ าย และกับผูผ้ ลิ ต และผูผ้ ลิ ตกับลู กค้าเพื่อที่ จะนาสิ นค้า
และบริ การสามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างต่อเนื่ อง และรวดเร็ วสามารถดาเนิ นการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างทันเวลา และเชื่ อถือได้ และ
ทาให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และก่อให้เกิดความสมดุล และมีตน้ ทุนที่เหมาะสม
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดหาวัสดุ และการจัดซื้อ
ความหมายการจัดหาวัสดุ และการจัดซื้ อ
อรุ ณ บริ รักษ์ (2550, หน้า 164-172, หน้า 178-180) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดหาและการจัดซื้ อ
เป็ นกระบวนการที่ บ ริ ษ ัท หรื อองค์ก รต่ าง ๆ ตกลงการซื้ อขายเพื่ อให้ ไ ด้ม าซึ่ ง สิ น ค้า หรื อบริ ก ารที่
ต้องการเพื่ อให้บ รรลุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องธุ รกิ จอย่างมี จงั หวะเวลา และมี ต้น ทุ นที่ เหมาะสม โดยมี
เป้ าหมายเพื่อให้ได้สินค้า หรื อบริ การที่มีคุณภาพ ปริ มาณที่ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ตอ้ งการ ในราคาที่
เหมาะสมจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 7) ได้กล่าวคาไว้ว่า การจัดซื้ อ
(Purchasing) และการจัด หา (Procurement) เป็ นกิ จ กรรมการบริ ห ารพัส ดุ การส่ ง ก าลัง บ ารุ ง โดย
การจัด การเคลื่ อ นย้ายพัส ดุ (Logistics) การจัด ซื้ อ หรื อ การจัด หา เป็ นกระบวนการที่ บ ริ ษ ัท ต่ า ง ๆ
ทาสัญญากับบุคคลฝ่ ายที่สามเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้า และบริ การที่ตอ้ งการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ของธุ รกิจด้วยจังหวะเวลา และต้นทุนที่เหมาะสม ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการจัดซื้ อที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้
บริ ษทั ได้รับสิ นค้า และบริ การทุกอย่างที่จะต้องนามาใช้จากภายนอกองค์กร
วรรณี ชลนภาสถิ ต (2554, หน้ า 181) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า การจัด หา เป็ นกรรมวิ ธี ใ นการ
ดาเนิ นงานเพื่อให้ได้มาซึ่ งอุปกรณ์ วสั ดุ และการบริ การต่าง ๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย หรื อโดยวิธีการ
ตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้ การจัดหามีความหมายกว้างกว่าจัดซื้ อเพราะจะรวมถึ งการดาเนิ นการต่าง ๆ
ประกอบด้วย 1) การจัดซื้ อ ได้แก่ การจัดซื้ อวัสดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน 2) การเช่า ได้แก่ การเช่าทรัพย์สิน
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ต่าง ๆ 3) การโอน ได้แก่ การโอนวัสดุเหลือใช้เพื่อนาไปใช้งานอื่น ๆ 4) การขอยืม 5) การจ้าง 6) การทา
การผลิตเอง 7) การแลกเปลี่ยน 8) การรับบริ จาค และ 9) การยึด ซึ่ งการจัดซื้ อเป็ นวิธีการจัดหาที่สาคัญ
สวัสดิ์ เชาวกุล (2554, หน้า 287) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดซื้ อ เป็ นกระบวนการดาเนิ นการซื้ อ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งวัส ดุ ต่ า ง ๆ ตามที่ กิ จการต้อ งการซึ่ งกระบวนการในการจัด ซื้ อ หมายความรวมถึ ง
การกาหนดและการประมาณการความต้องการใช้วสั ดุ การสรรหา และการคัดเลือกแหล่งขาย การซื้ อมา
ในราคาที่เหมาะสม การออกใบสั่งซื้ อ หรื อทาสัญญาการซื้ อขาย และการติดตามผลการสั่งซื้ อเพื่อให้ได้
วัสดุ ที่มีคุณสมบัติตามที่ ตอ้ งการภายในเวลาที่ กาหนด ซึ่ งการจัดซื้ อมีความหมายที่ แคบกว่าการจัดหา
เนื่ องจากการจัดหามีความหมายรวมถึง การจัดซื้ อ การจัดจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ ยน การรับโอน และ
การจัดทาเอง
ค านาย อภิ ป รั ช ญาสกุ ล (2556, หน้า 3) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การจัด หา และการจัด ซื้ อ เป็ น
กิ จกรรมของผูจ้ ดั ซื้ อโดยยึดหลัก 5R’s ในการพิ จารณาเลื อกซื้ อสิ นค้า ได้แก่ 1) มีคุณสมบัติที่ ถูกต้อง
(Right Quality) 2) มี จานวนที่ ถูกต้อง (Right Quantity) 3) เลื อกซื้ อจากแหล่ งที่ ถูก ต้อง (Right Source)
4) ในราคาที่ถูกต้อง (Right Price) และ 5) ตรงต่อความต้องการของลู กค้ามากที่สุด (Right Needs) โดย
สามารถนาออกขายแล้ว มี กาไร ซึ่ งการจัดซื้ อเป็ นการก าหนดประมาณความต้องการใช้ข องกิ จการ
การสรรหา การคัดเลื อกแหล่ งขาย ในราคาที่ เหมาะสม เงื่ อนไขการชาระเงิ นที่ น่าพอใจ การจัดทาใบ
สั่ งซื้ อ การติ ดตามผลการสั่ งซื้ อ เพื่ อให้ ได้ม า ซึ่ งวัส ดุ อุป กรณ์ ในเวลาที่ ก าหนดไว้ เพื่ อให้ ไ ด้ม า ซึ่ ง
วัตถุ ดิบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ตามที่ กิจการต้องการ ในสภาพที่พร้ อมที่ จะผลิ ต จัดจาหน่ าย
และเพื่อใช้งาน
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดหา และการจัดซื้ อ เป็ นกระบวนการดาเนิ นการซื้ อ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งวัสดุ ต่าง ๆ ตามที่ กิจการต้องการเป็ นการดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ งอุปกรณ์ วัสดุ
สิ น ค้า วัตถุ ดิบ และการบริ ก ารต่ าง ๆ โดยถู ก ต้องตามกฎหมาย ตลอดจน เครื่ องจัก ร เครื่ องมื อ เพื่ อ
ต้องการให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ตอ้ งการในปริ มาณ คุณภาพ เวลา
ที่ เหมาะสม และมี ต้น ทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ โดยยึดหลัก 5R’s ประกอบด้วย 1) คุ ณ สมบัติถู ก ต้อง (Right
Quality) 2) จานวนที่ถูกต้อง (Right Quantity) 3) เลือกซื้ อจากแหล่งที่ถูกต้อง (Right Source) 4) ในราคา
ที่ถูกต้อง (Right Price) และ 5) ตรงต่อความต้องการของลู กค้ามากที่ สุด (Right Needs) เพื่อสนับสนุ น
ต่อการดาเนินกิจกรรมหลักขององค์กร
วัตถุประสงค์การจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 6) ได้กล่าวไว้วา่ วัตถุประสงค์
การจัดซื้ อมุ่งที่การบริ หารทัว่ ไป ได้แก่ 1) เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานขององค์กรด้วยการจัดการวัสดุ
และบริ การสนองโดยมาขาดสาย เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักเนื่ องจากขาดวัสดุ 2) ทาการซื้ อ
โดยได้ราคาไม่ เกิ น กว่าคู่ แข่ งขัน และท าการเสาะแสวงหาสิ่ งที่ มี คุ ณ ค่ าที่ ดีก ว่าในราคาที่ ต้องจ่ายไป
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3) รักษาคุณภาพของวัสดุที่ทาการซื้ อให้อยูใ่ นมาตรฐานที่ดีพร้อมใช้งาน 4) รักษาระดับความเสี ยหายอัน
เกิ ด แก่ ก ารลงทุ น ในวัส ดุ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด โดยขจัด การซื้ อ ซ้ าซ้ อ นกัน ความสู ญ เสี ย และล่ า สมัย อัน
เนื่ องมาจากการเก็บรักษาที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ 5) สร้ างแหล่ งขายที่น่าเชื่ อถื อได้ไว้เป็ นแหล่งสารองใน
การจัดหาวัส ดุ 6) พัฒ นาให้เกิ ดความสั มพันธ์ กบั ผูข้ ายสิ นค้าเพื่ อขจัดปั ญหาต่าง ๆ และยังทาให้การ
จัดซื้ อวัสดุได้ในราคา และบริ การที่ดี และมีภาพลักษณ์ ที่ดี 7) แสวงหาความร่ วมมือกับแผนกอื่น ๆ ใน
องค์กรเพื่ อที่ จะให้ก ารสนับ สนุ นทางด้านวัส ดุ ได้ดีย่ิงขึ้ น 8) ฝึ กอบรมและพัฒนาบุ คลากรฝ่ ายจัดซื้ อ
เพื่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการทางานให้แผนก และองค์กรจนประสบความสาเร็ จ 9) จัดทานโยบาย และ
วิธีการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ โดยมีตน้ ทุนในการดาเนิ นงานตามความเหมาะสม และ 10) เพื่อ
รักษาฐานะการแข่งขันให้กบั องค์กร
วรรณี ชลนภาสถิต (2554, หน้า 182) ได้กล่ าวไว้ว่า วัตถุ ประสงค์การหาวัสดุ และจัดซื้ อ
ที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) เพื่อสนับสนุ นให้การดาเนิ นงานการผลิตเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง 2) เพื่อให้มีวสั ดุ
ในปริ มาณที่เหมาะสมมีการลงทุนในวัสดุ คงเหลื อที่ ต่ า และช่ วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการจัดให้มีวสั ดุ
คงเหลือ 3) เพื่อให้ได้วสั ดุ ที่มีคุณภาพอันจะส่ งผลถึ งผลิ ตภัณฑ์ที่ทาการผลิ ตมี คุณภาพสู งด้วย 4) เพื่ อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย อันจะก่อให้เกิ ดความช่ วยเหลื อต่อกันในด้านต่าง ๆ เช่ น
ราคา คุณภาพ และการบริ การ เป็ นต้น 5) ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ ายจัดซื้ อเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การทางานในหน้าที่เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์กร 6) เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างแผนก
หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในธุ รกิจเดียวกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์กบั แผนกผลิต แผนกการเงิน
แผนกตรวจสอบ แผนกขาย และบัญชี เป็ นต้น
สวัสดิ์ เชาวกุล (2554, หน้า 287-289) ได้กล่าวไว้วา่ วัตถุประสงค์การจัดซื้ อ เป็ นเป้ าหมาย
หรื อจุดมุ่งหมายปลายทางที่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจัดซื้ อต้องดาเนิ นการให้บรรลุผลตามที่กาหนดไว้เป็ น
การกาหนดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นภายหลังการดาเนินการจัดซื้ อ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุ ประสงค์เป็ นการกาหนดจุดยืนขององค์การ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของ
องค์ก ารทราบจุ ดมุ่ งหมายขององค์ก ารว่าต้องการบรรลุ ผ ลในเรื่ องใด ซึ่ งเป็ นแนวทางให้ เจ้าหน้า ที่
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
2. วัตถุประสงค์ช่วยในการตัดสิ นใจ ในการตัดสิ นใจขององค์การจะต้องอยูใ่ นกรอบ
ของวัตถุประสงค์ขององค์การที่กาหนดไว้
3. วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ช้ เป็ นมาตรฐานในการประเมิ น ผลงานการปฏิ บ ัติ ง าน ในการ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรวัตถุประสงค์สามารถจาแนกออกได้เป็ น
3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การจัดซื้ อเพื่อขายต่อ (Purchasing for Resale) เป็ นการจัดซื้ อโดยพ่อค้าคนกลาง โดย
มี วตั ถุ ป ระสงค์ในการจัดซื้ อมาเพื่ อขายต่ อหาก าไร ซึ่ งการตัดสิ นใจซื้ อขึ้ น อยู่ก ับ การพยากรณ์ ความ
ต้อ งการของลู ก ค้า 2) การจัด ซื้ อ เพื่ อ การบริ โ ภค (Purchasing for Consumption) เป็ นการจัด ซื้ อ โดย
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ผูบ้ ริ โภค โดยตรงหรื อซื้ อไปให้บุ คคลอื่ น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ในการจัดซื้ ออุ ป โภค บริ โภค เป็ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อขึ้นอยูก่ บั อารมณ์ และความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อเป็ นหลัก นอกเหนื อจากเหตุผล ความจาเป็ น
และราคาวัส ดุ แ ละ 3) การจัด ซื้ อ เพื่ อ แปรสภาพ (Purchasing for Conversion) เป็ นการจัด ซื้ อ โดยที่
ตัวแทนจัดซื้ อ หรื อพนักงานจัดซื้ อของกิ จการ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ในการจัดซื้ อเพื่ อการผลิ ต ซึ่ งการ
ตัดสิ นใจซื้ อขึ้นอยูก่ บั แผนงานการผลิตภายใต้การจัดซื้ อที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และใช้ตน้ ทุนประหยัด
ที่สุด
ศรี ธ นา บุ ญ ญเศรษฐ์ (2555, หน้า 269) ได้ก ล่ าวไว้ว่า วัตถุ ป ระสงค์ก ารจัด ซื้ อ เป็ นการ
ด าเนิ น การจัด ซื้ อ ที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ต่ า ง ๆ ประกอบด้ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นระดับ บริ ห าร และระดับ
ปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะเน้นความสาคัญในการได้มาของวัสดุ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ระดับบริ หาร เป็ นวัตถุ ประสงค์โดยทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารที่ ตอ้ งการได้
วัสดุมาด้วยความถูกต้อง 6 ประการ ได้แก่ 1.1) ความถูกต้องของปริ มาณ 1.2) ความถูกต้องของคุณภาพ
1.3) ความถู ก ต้อ งของราคา 1.4) ความถู ก ต้อ งของผู ้ข าย 1.5) ความถู ก ต้อ งของเวลาส่ ง มอบ และ
1.6) ความถูกต้องของสถานที่ส่งมอบวัสดุ
2. วัตถุประสงค์ระดับปฏิบตั ิการ เป็ นวัตถุประสงค์ตามหน้าที่งานที่เฉพาะเจาะจง และ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิงานต่อไป ได้แก่ 2.1) เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้ดาเนินงานไปด้วยความราบรื่ น
2.2) เพื่อให้การซื้ อวัสดุ เป็ นไปด้วยความรอบคอบ 2.3) เพื่อรักษาระดับการลงทุนตลอดจนควบคุมการ
สู ญเสี ยในสิ นค้าคงเหลื อให้อยู่ในระดับต่ าที่ สุด 2.4) เพื่อธารงรักษาความสัมพันธ์ อนั ดี กบั ผูข้ ายอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง 2.5) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ งตรงกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานผู ้ใ ช้ ก ับ ผู ้ซ้ื อวัส ดุ และ
2.6) เพื่อให้จดั การงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ และการจัดซื้ ออย่างมืออาชีพ
ค านาย อภิ ป รั ช ญาสกุ ล (2556, หน้ า 5) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารจัด ซื้ อ การ
ดาเนิ นการจัดซื้ อมีวตั ถุ ประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ 1) สามารถจัดซื้ อวัสดุ หรื อสิ นค้าเป็ นไปตามข้อกาหนด
รายละเอียดในเอกสารสั่งซื้ อ และสามารถใช้งานได้ตามความต้องการขององค์กร ด้วยความรวดเร็ ว ไม่มี
ความเสี่ ย ง สิ น ค้าราคาต่ าสุ ด ท าให้ มี ก าไรมากขึ้ น ในสภาวะที่ ส ามารถแข่ งขัน กับ ผูค้ ้ารายอื่ น ๆ ได้
2) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และปริ มาณที่เหมาะสมกับผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้งาน ความต้องการของฝ่ ายต่าง
ๆ ในองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 3) เพื่อให้ได้สินค้าตามจานวนโดยไม่ขาดตอน และ
การลงทุ น ในสต็ อกต่ าสุ ด สอดคล้องกับ จานวนการสั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยัดตามความต้อ งการตลาด และ
หลีกเลี่ยงปั ญหาการซื้ อสิ นค้าซ้ าซ้อน สิ นค้าชารุ ด เสี ยหาย และล่าสมัย 4) เพือ่ หาแหล่งจัดซื้ อได้ในระดับ
สากลทั้งการจัดซื้ อแบบธรรมดา และการจัดซื้ อในตลาดกลาง สามารถจัดซื้ อได้สินค้ามีคุณภาพ ปริ มาณ
ถูกต้อง ตรงเวลา สถานที่กาหนด ราคาเหมาะสมและแน่นอนเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ตกลง 5) สามารถ
นาความล้ าสมัย และเทคโนโลยีเพื่อนามาจัดซื้ อและนาข้อมูลที่ได้จากการป้ อนเข้าและผลลัพธ์ที่ได้มา
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจให้สามารถตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาในการสั่งซื้ อสิ นค้าที่
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ซ้ าซ้อน ชารุ ด ล้าสมัย และ 6) สามารถนากลยุทธ์จดั ซื้ อมาเพื่อสามารถประสานงานกับลูกค้า และผูข้ าย
ปั จจัยการผลิตเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจ และแข่งขันกับคู่แข่งได้
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ วัตถุประสงค์การจัดหาและจัดซื้ อ ที่สาคัญ ประกอบด้วย
1) เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานการผลิตเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง 2) เพื่อให้มีวสั ดุในปริ มาณที่เหมาะสมใน
การลงทุ น และช่ วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการจัดให้มีวสั ดุ คงเหลื อ 3) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และ
ปริ มาณที่เหมาะสมกับผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้งาน ความต้องการของฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กร และ ความถูกต้องของ
ปริ มาณ ความถูกต้องของคุณภาพ ความถูกต้องของราคา ความถูกต้องของผูข้ าย ความถูกต้องของเวลา
ส่ งมอบ และ ความถูกต้องของสถานที่ส่งมอบวัสดุ 4) เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย
5) ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ ายจัดซื้ อเพื่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการทาหน้าที่ และ 6) เพื่อทาให้สร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแผนก หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อ
อดุ ลย์ จาตุ รงคกุ ล และ พิ มพ์เดื อน จาตุ รงคกุล (2552, หน้า 30) ได้ก ล่ าวไว้ว่า นโยบาย
เกี่ ย วกับ การจัดการวัส ดุ และการจัดซื้ อ บทบาททางด้านกลยุท ธ์ ก ารจัดซื้ อทุ ก แห่ งมี นโยบายทั้งใน
รู ปแบบที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และรู ปแบบอื่น ๆ นโยบายเป็ นเครื่ องในการบริ หาร และสะท้อนให้เห็น
ถึงปรัชญาของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ขอบเขตการกาหนดนโยบายที่ดี
ประกอบด้วย1) นโยบายที่ต้ งั จะลดความจาเป็ นที่จะต้องทาการตัดสิ นใจใหม่ทุกครั้งที่มีสถานการณ์ใหม่
เกิดขึ้น2) นโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะทาให้ทุกฝ่ ายเกิดความเข้าใจ แน่ใจได้วา่ การตัดสิ นใจ และ
การปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกัน และยังสอดคล้องกับการตัดสิ นใจของหัวหน้าแผนกอีกด้วย 3) นโยบาย
ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ แ ล้ว ให้ อ านาจในการปฏิ บ ัติ ก าร 4) นโยบายที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ แ ล้ว ให้ มี ม าตรฐานใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ 5) นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิแล้วช่วยเตรี ยมการตรวจสอบให้ดีข้ ึน
สิ ท ธิ ชัย ฝรั่ งทอง (2553, หน้า 123-126) ได้ก ล่ าวไว้ว่า การจัดซื้ อเป็ นหนึ่ งในกิ จกรรม
โลจิสติกส์ ขององค์กร หน่ วยงานจัดซื้ อหรื อฝ่ ายจัดซื้ อ นับว่าเป็ นหน่ วยงานที่ มีความสาคัญมากต่อผล
ประกอบการขององค์กร เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานที่ใช้จ่ายเงินในการจัดซื้ อวัตถุ ดิบ / สิ นค้า หรื อบริ การ
เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการหรื อตรงตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Specifications) ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ และทาหน้าที่ครอบคลุ มถึ งกระบวนการจัดหาแหล่งสิ นค้า วัตถุ ดิบ การคัดเลื อกผูข้ ายตลอดจน
เทคนิ คในการเจรจาต่อรอง รวมถึงเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบทาให้ตน้ ทุนขององค์กรลดต่าลง เพื่อสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน และยังสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบั องค์กรในการซื้ อวัตถุดิบและ
สิ นค้าเข้าสู่ องค์กร ฝ่ ายจัดซื้ อขององค์กรยังต้องมีการบริ หารจัดการ และการสร้างพันธมิตรกับซัพพลาย
เออร์ เพื่ อให้เกิ ดการเชื่ อมโยงกับ ฝ่ ายอื่ น ๆ ขององค์กรธุ รกิ จ และเชื่ อมโยงการจัดการซัพ พลายเชน
(Supply Chain Management) ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ปั จจัย ที่ ถื อ เป็ นหั ว ใจของงานจัด ซื้ อมี อ ยู่
7 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า 7 R’s ดังนี้
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1. ซื้ อ ให้ ไ ด้คุ ณ ภาพตามความต้อ งการ (Right Quality) เป็ นความต้อ งการใช้ข อง
หน่ วยงานต่าง ๆ ขององค์กร หรื อคุ ณภาพที่ ได้รับจากการใช้งานตามที่ ตอ้ งการ นอกจากนี้ นักจัดซื้ อ
จาเป็ นจะต้องมีส่วนร่ วมในการช่ วยกาหนดคุณสมบัติของสิ่ งที่ตอ้ งการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหา และ
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ซื้ อสิ นค้าให้ได้ปริ มาณ จานวน ตามความต้องการ (Right Quantity) จานวนสิ นค้า
ที่บริ ษทั ต้องการ โดยปริ มาณที่จดั หามานั้นจะต้องตรงกับปริ มาณความต้องการ ไม่ขาด ไม่เกิ น เพื่อลด
ปั ญ หา และค่าใช้จ่ายที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการสั่ งซื้ อ หรื อจัดส่ งปริ มาณที่ ไม่เป็ นไปตามความต้องการนัก
จัดซื้ อจะต้องคานึ งถึ งการวางแผนในการสั่งซื้ อ การพยากรณ์ ความต้องการในอนาคต การสั่งซื้ อจาก
ต่างประเทศ สิ นค้า หรื อวัตถุ ดิบ ที่เป็ นไปตามฤดู ก าล อนึ่ ง บางครั้งผูข้ ายเสนอส่ วนลดที่ ผนั แปรตาม
ปริ ม าณเพื่ อท าให้น่าสนใจ นัก จัดซื้ อควรตรวจสอบด้วยว่า คลังสิ นค้าขององค์กรมี เนื้ อที่ ป ริ ม าณใน
การจัด เก็ บ เพี ย งพอกับ ปริ ม าณที่ ส่ั ง และส่ ว นลดที่ ไ ด้รั บ นั้ นท าให้ เกิ ด การประหยัด จริ ง หรื อ ไม่
ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็ นต้นทุนจม (Sunk Cost)
3. ส่ งสิ นค้าให้ได้ในเวลาที่ตอ้ งการ (Right Time) เป็ นการกาหนดเวลาในการส่ งสิ นค้า
วัตถุ ดิบ ซึ่ งขั้นตอนนี้ มีความสาคัญในกิ จกรรมต่างๆ ขององค์กร หากมีการส่ งสิ นค้า / วัตถุ ดิบช้ากว่า
กาหนดที่ตอ้ งการ อาจส่ งผลทาให้โครงการกระบวนการผลิตหยุดชะงัก ดังนั้น นักจัดซื้ อจาเป็ นจะต้อง
ระบุเวลาในการจัดส่ งที่แน่นอน (Lead Time)
4. การซื้ อสิ นค้าที่ได้ราคายุติธรรมเหมาะสม (Right Price) เป็ นการซื้ อของให้ได้ราคา
ถูก และอย่าลืมว่าราคาซื้ อที่ถูกเป็ นเพียงปั จจัยเบื้องต้นที่เห็นชัดเจน แต่จะต้องคานึ งถึงปั จจัยหลายอย่าง
ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการดาเนินงานขององค์กรด้วย เช่น คุณภาพ ความคุม้ ค่าของสิ นค้าและวัตถุดิบ
5. ส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ (Right Place) เป็ นการระบุสถานที่ในการจัดส่ ง
เพื่อ ให้ได้สินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้องตามคุณภาพ ปริ มาณที่ครบถ้วน เวลาที่ตรงกับความต้องการ ราคา
ที่ เหมาะสม ซึ่ งองค์กรบางแห่ งให้ผูข้ ายส่ งสิ นค้า/วัตถุ ดิบ ตามจานวนที่ แต่ละแห่ งต้องการ เช่ น ศู นย์
กระจายสิ นค้ า คลั ง สิ นค้ า แต่ ล ะแห่ ง เป็ นต้น นอกจากนี้ บางแห่ ง ก าหนดให้ จ ัด ส่ งวัต ถุ ดิ บ เข้า
กระบวนการผลิ ตของโรงงานตามเวลาสถานที่ แต่ ละแห่ งเพื่ อจะได้ไม่ ตอ้ งมี ค ลังสิ นค้าหรื อสถานที่
จัดเก็บวัตถุดิบอีกด้วย
6. ซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขายที่เชื่ อถือได้ (Right Source) เป็ นการตรวจสอบประวัติผขู ้ าย
เพื่อพิจารณาความน่ าเชื่ อถือจากกระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สมาคม / ชมรมต่าง ๆ หรื อจากเว็บไซต์ของแหล่ งขาย เป็ นต้น เพื่อดู ว่าแหล่งขายนั้นมี ทุนจดทะเบี ยน
ประกอบการถู ก ต้องตามกฎหมายหรื อไม่ ความมี ชื่ อเสี ย ง ความมัน่ คงในการดาเนิ น การของผูข้ าย
รวมทั้ง งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ที่ มี ค วามสามารถในการสั่ งซื้ อ -สั่ ง จ่ าย หรื อ กระแสเงิ น หมุ น เวี ย นใน
การดาเนินธุ รกิจต่อกัน
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7. คุ ณ ภาพการบริ ก ารเป็ นที่ น่ าเชื่ อถื อ (Right Service) เป็ นการให้บ ริ ก ารที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการหรื อเกิ นความคาดหวังที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจจาก
การซื้ อผลิตภัณฑ์จากผูข้ าย (Supplier) เช่น ระยะเวลา การรับประกัน การบริ การหลังการขาย ซ่ อม และ
เปลี่ยนอะไหล่ฟรี มีอุปกรณ์ให้ใช้ทดแทนขณะซ่อม หรื อส่ งสิ นค้าให้บ่อยครั้งได้ เป็ นต้น
สมาคมบริ หารงานจัด ซื้ อ และซัพ พลายเชนแห่ งประเทศไทย คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนา
วิชาชีพ (2554, หน้า 13-17) ได้กล่าวไว้วา่ วัตถุประสงค์การจัดหาและจัดซื้ อแต่ละแห่ งให้ความสาคัญจะ
ไม่ เท่ า กัน ขึ้ น อยู่ก ับ นโยบายของแต่ ล ะองค์ ก รบางแห่ ง ให้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งคุ ณ ภาพ ราคา ดัง นั้ น
หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นงานจัดหาและจัดซื้ อ มีวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย ดังนี้ 1) การจัดซื้ อพัสดุที่ได้
คุ ณ ภาพถู ก ต้อ ง (Right Quality) 2) ปริ ม าณที่ ถู ก ต้อ ง (Right Quantity) 3) จัง หวะเวลาถู ก ต้อ ง (Right
Time) 4) ราคาที่ ถู ก ต้อง (Right Price) 5) แหล่ ง ขายที่ ถู ก ต้อ ง (Right Source) และ 6) สถานที่ ถู ก ต้อ ง
(Right Place)
สวัส ดิ์ เชาวกุล (2554, หน้า 288) ได้กล่ าวไว้ว่า นโยบายการจัดการวัส ดุ และการจัดซื้ อ
เป็ นการกาหนดหลักการเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานจัดซื้ อที่ตอ้ งดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนั้น การกาหนดนโยบายการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อ
ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการจัดซื้ อก่ อนแล้วจึงกาหนดนโยบายเพื่อให้ได้ผลสาเร็ จตาม
วัตถุ ป ระสงค์ ซึ่ งขอบเขตการกาหนดนโยบายที่ ดี ได้แก่ 1) นโยบายที่ ก าหนดขึ้ น จะต้องสะท้อนถึ ง
การทางาน หรื อพฤติกรรมขององค์กรที่เป็ นอยู่ หรื อที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้น 2) นโยบายที่กาหนดขึ้นต้อง
สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง จึงต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทุกด้านให้รู้ขอ้ จากัด และโอกาสก่อน
การกาหนดนโยบาย เพื่อให้สามารถนานโยบายไปปฏิบตั ิได้จริ ง 3) นโยบายที่ดีตอ้ งครอบคลุมถึงงานใน
ส่ วนที่ สาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จ หรื อความล้มเหลวขององค์กร เช่ น ด้านการเงิน ด้านการผลิ ต ด้าน
การตลาด 4) นโยบายต่าง ๆ ขององค์กรต้องมีความสอดคล้อง และช่วยสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน รวมถึง
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เช่น นโยบายการเงินต้องสอดคล้องกับนโยบายการผลิต
และนโยบายการตลาด เป็ นต้น การกาหนดนโยบายเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อทาให้
กลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นสาเร็ จได้ แต่การวางนโยบายต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้านด้วย เพื่อให้
สามารถนานโยบายไปปฏิบตั ิได้จริ ง
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 4) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายการจัดซื้ อ เป็ นการจัดซื้ อ
สิ นค้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ให้ได้ดีที่สุดได้คุณสมบัติที่ถูกต้อง ปริ มาณถูก ต้อง เวลาที่ถูกต้อง
ราคาที่เหมาะสม จากแหล่งขายที่ถูกต้อง และจัดส่ งไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง โดยการกาหนดนโยบายการ
จัดซื้ อมี ข้ นั ตอนการกาหนดนโยบายของหน่ วยงาน ได้แก่ 1) การเลื อกแหล่งซื้ อ เนื่ องจากมีผูข้ ายและ
ผูผ้ ลิ ตหลายรายในตลาดสิ นค้าประเภทเดี ยวกัน แต่ต่างกันในด้านคุณภาพ รู ปแบบ ราคา ความสามารถ
ในการจัดส่ ง การพิ จารณาผูข้ ายจะต้องสอดคล้องกับ เงื่ อนไขในการจัดซื้ อ และนโยบายขององค์ก ร
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2) การกาหนดจานวนแหล่ งจัดซื้ อที่ นาเข้าสู่ การตัดสิ นใจ กลยุทธ์การจัดซื้ อในซัพพลายเชน การเลื อก
จัดซื้ อสิ นค้าควรเลื อกจากผูข้ ายน้อยราย 2 - 3 รายเท่านั้น และพัฒนาเป็ นพันธมิตร แต่ไม่ใช่ หลักเกณฑ์
ที่ตายตัวแน่นอน ซึ่ งการปฏิบตั ิงานที่กาหนดต้องเหมาะสมให้ผลรวดเร็ ว ง่ายที่สุด มีความแน่ นอน และ
เป็ นที่พึงพอใจต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งยึดหลักความง่ายเป็ นสิ่ งสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด มีความถูก
ต้อง รวดเร็ ว และได้รับผลกาไร มีความแน่นอน ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนเข้าใจระเบียบและแผนในการจัดซื้ อ
ต้องก าหนดอานาจหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบ ขอบเขตการปฏิ บ ตั ิ งาน และสอดคล้องประสานงานกับ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
จากที่ กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า นโยบายการจัดหาวัสดุ และการจัดซื้ อ เป็ นการกาหนด
หลักการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ได้แก่ 1) นโยบายที่ กาหนดขึ้ นจะต้องสะท้อนถึ ง
พฤติกรรมขององค์กร หรื อความต้องการให้เกิดขึ้น 2) นโยบายจะต้องสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง
3) นโยบายต้องครอบคลุ มถึ งงานในส่ วนที่สาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จ หรื อความล้มเหลวขององค์กร
4) นโยบายต่าง ๆ ขององค์กรต้องมีความสอดคล้อง และช่ วยสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน ทั้งด้านคุ ณภาพ
รู ปแบบ ราคา ความสามารถในการจัดส่ ง การพิจารณาผูข้ ายต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขในการจัดซื้ อ และ
นโยบายขององค์กร 5) นโยบายที่ลดความจาเป็ นต้องทาการตัดสิ นใจใหม่ทุกครั้งที่ มีสถานการณ์ ใหม่
6) นโยบายที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่จะทาให้ทุกฝ่ ายเกิ ดความเข้าใจ 7) นโยบายที่ได้รับอนุ มตั ิแล้วให้
อานาจในการปฏิบตั ิการ 8) นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิแล้วให้มีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และ 9) นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิมีการตรวจสอบให้ดีข้ ึนเพื่อให้สามารถนานโยบายไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ความสาคัญการควบคุมการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อ
ศรี ธนา บุญญเศรษฐ์ (2555, หน้า 270) ได้กล่ าวไว้ว่า ความสาคัญการควบคุมการจัดการ
วัสดุ และการจัดซื้ อ ในสภาวะแวดล้อมปั จจุ บ นั ที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ วตาม
กระแสของโลกาภิวฒั น์ได้ส่งผลให้การควบคุ มการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อมีความสาคัญต่อองค์กร
ดังนี้
1. ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก รประสบผลส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านต้นทุนย่อมสร้างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันและเอื้อต่อความสามารถในการปรับตัวให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
2. ช่ วยให้การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อที่ ดีข้ ึ น และให้ท นั ต่อ
เหตุ ก ารณ์ การควบคุ ม ข้อมู ล ต่ าง ๆ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อการตัดสิ น ใจ ช่ วยให้ ผูบ้ ริ ห ารสามารถนาไป
วิเคราะห์หาสาเหตุ และกาหนดแนวทางดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
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3. ช่ ว ยสนั บ สนุ น ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการจัด การวัส ดุ และ
การจัดซื้ อขององค์กร การควบคุมต้องมีการกาหนดมาตรฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรับจากทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถนามาใช้เป็ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานแต่ละคนได้
4. ช่วยสนับสนุนเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด การ
วัสดุ และการจัดซื้ อ ซึ่ งนอกจากจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่ วยงานผูซ้ ้ื อโดยตรง ยังเกี่ ยวโยงกับ
หน่วยงานผูใ้ ช้ และผูข้ ายวัสดุดว้ ย ดังนั้น มาตรฐานการควบคุมที่กาหนดขึ้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน และเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันในระดับหนึ่ง
จากที่กล่ าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า ความสาคัญการควบคุ มการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อ
ประกอบด้ ว ย 1) ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก รประสบผลส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า ง
มีประสิ ทธิ ภาพ อย่างรวดเร็ ว 2) ช่วยให้การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อดีข้ ึน และทัน
ต่อเหตุการณ์ การควบคุ มข้อมูลต่าง ๆ ที่ มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจ ช่ วยให้ผูบ้ ริ หารสามารถนาไป
วิเคราะห์ ห าสาเหตุ และก าหนดแนวทางดาเนิ น งานได้อย่างเหมาะสม 3) ช่ วยสนับ สนุ น ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อขององค์กร การควบคุมต้องมีการกาหนด
มาตรฐานต่ าง ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรั บ จากทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อง ซึ่ งสามารถน ามาใช้เป็ นเกณฑ์
การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิงาน และ 4) ช่ วยสนับ สนุ นเสริ ม สร้ างความสั ม พันธ์ ระหว่างหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุ และการจัดซื้ อ ดังนั้น มาตรฐานการควบคุมที่กาหนดขึ้นจึงมีความเกี่ยวข้อง
กับหลาย
การจัดทามาตรฐานเพื่อการควบคุมการจัดการวัสดุและการจัดซื้ อ
การควบคุมการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
เป็ นเรื่ องที่ประเมินได้ยากหากไม่มีสิ่งใดสิ่ งหนึ่งเป็ นเครื่ องชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นว่าอยูใ่ นระดับ
ที่น่าพอใจหรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด ดังนั้น กระบวนการควบคุมการจัดการวัสดุและการจัดซื้ อต้อง
เริ่ มต้นด้วยการจัดทามาตรฐานเพื่อการควบคุมการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อ ซึ่ งประกอบด้วย ตัวแปร
หรื อสิ่ งที่ จะวัดกับมูลค่า หรื อระดับผลลัพธ์ที่ตอ้ งการของสิ่ งที่จะวัดที่ กาหนดขึ้นอย่างชัดเจน และอยู่
ระดับที่ เหมาะสม เพื่อให้เป็ นที่ ยอมรั บ และเข้าใจถู กต้องตรงกันของทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง และที่ สาคัญ
มาตรฐานต้องตอบสนองต่อวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถนาไปใช้ในการวัด และ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่างถู ก ต้อ ง ส าหรั บ มาตรฐานเพื่ อ การควบคุ ม การจัด การวัส ดุ และ
การจัดซื้ อ (ศรี ธนา บุญญเศรษฐ์, 2554, หน้า 281-283) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) มาตรฐานใน
เชิ งปริ มาณ เป็ นมาตรฐานที่กาหนดออกมาเป็ นหน่ วย หรื อตัวเลขที่สามารถวัดได้ชดั เจน ประกอบด้วย
1.1) มาตรฐานที่วดั เป็ นจานวน เช่น จานวนวัสดุที่ซ้ื อ จานวนผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น 1.2) มาตรฐานที่วดั เป็ น
จานวนเงิน เช่น ต้นทุนสิ นค้า ราคาวัสดุ เป็ นต้น และ 1.3) มาตรฐานที่วดั เป็ นเวลา เช่น จานวนวันในการ
ผลิตสิ นค้าราคาวัสดุ เป็ นต้น 2) มาตรฐานเชิ งคุณภาพ เป็ นมาตรฐานที่ไม่สามารถกาหนดออกมาเป็ นตัว
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เลขที่ ชัด เจนมัก ก าหนดเป็ นข้อ ความที่ บ รรยายคุ ณ ลัก ษณะต่ า ง ๆ เช่ น รู ป ร่ า ง และสี สั น ของวัส ดุ
ที่ตอ้ งการพฤติกรรมของผูป้ ฏิ บ ตั ิงาน เป็ นต้น ส าหรับ การจัดทามาตรฐานไม่ ว่าจะเป็ นมาตรฐานเชิ ง
ปริ มาณ หรื อมาตรฐานเชิงคุณภาพมีแนวทางในการจัดทาโดยทัว่ ไป ดังนี้
1. มาตรฐานจากข้อมูลในอดีตเป็ นการจัดทามาตรฐานโดยใช้ขอ้ มูลผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ผ่านมาในกาหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานที่ตอ้ งการจัดทามาตรฐาน แนวทางนี้ จึงเหมาะสมหาก
สภาวะแวดล้อมไม่เปลี่ ยนแปลงมากนักจากอดี ตสู่ อนาคตการปฏิ บตั ิงานที่ผ่านมา จึงใช้เป็ นมาตรฐาน
สาหรับการปฏิบตั ิงานที่จะเป็ นไปในอนาคตได้
2. มาตรฐานจากการเปรี ย บเที ย บเป็ นการจัด ท ามาตรฐาน โดยใช้ ข้อ มู ล ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุ คคลอื่นหรื อหน่ วยงานอื่น ทั้งภายใน และภายนอกองค์การที่ มีความคล้ายคลึ งกันมา
เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลหรื อหน่วยงานนั้น แล้วกาหนดเป็ นมาตรฐานผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคคล หรื อหน่วยงานนั้น ๆ ต่อไปการจัดทามาตรฐานแนวทางนี้ จึงขึ้นอยูก่ บั บุคคลหรื อหน่ วยงาน
ที่นามาเปรี ยบเทียบ ซึ่ งยากในการหาบุคคลหรื อหน่วยงานที่เหมาสม
3. มาตรฐานจากดุ ลยพิ นิจ เป็ นการจัดทามาตรฐาน โดยใช้ป ระสบการณ์ และวิจาร
ญาณของผูบ้ ริ หารมากาหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิ ซึ่ งจะเหมาะสม และถูกต้องเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่
กับความรู ้ และความสามารถของผูบ้ ริ หาร
4. มาตรฐานทางวิศวกรรมเป็ นการจัดทามาตรฐาน โดยใช้การวิเคราะห์อย่างมีหลักการ
และมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ก่อนสรุ ปเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการการจัดทามาตรฐาน
แนวทางนี้ จึงใช้เวลา และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งในการดาเนิ นงาน ซึ่ งการจัดทามาตรฐานข้างต้นควรใช้
หลายแนวทางประกอบกันไม่ควรเลื อกใช้เพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่ ง การจัดทามาตรฐานจึงไม่ใช่
เรื่ องง่าย และเป็ นขั้นตอนที่ยากที่สุดในกระบวนการควบคุม อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่ดียอ่ มเกิดขึ้นได้
หากคานึงถึงหลักการในการจัดทามาตรฐาน ประกอบด้วย 1) มีความตรงประเด็น มาตรฐานควรกาหนด
ขึ้นอย่างสอดคล้อง และรองรับกับวัตถุประสงค์โดยตรงต่อการบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้
สามารถนามาใช้ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างแท้จริ ง 2) มีความชัดเจน และวัดได้ง่าย มาตรฐาน
ควรกาหนดขึ้นอย่างชัดเจน ทุกฝ่ ายเข้าใจถู กต้องตรงกัน และเกิดผลในทางปฏิบตั ิ 3) มีความเป็ นไปได้
มาตรฐานควรกาหนดขึ้นเหมาะสม 4) มีความน่ าเชื่ อถื อมาตรฐานควรกาหนดขึ้น ด้วยวิธีการที่มีเหตุผล
และโดยเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานเพื่อให้อธิ บายได้ และเกิดการยอมรับจากทุกฝ่ าย 5) มีความยืดหยุน่
มาตรฐานควรปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงสอดคล้องกับสถานการณ์
และเกิ ดความคล่ องตัวในการควบคุ ม 6) มี ค วามคุ ้ม ค่าในการที่ จดั ทามาตรฐานแต่ ละมาตรฐานจะมี
ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด ท า และประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ จากการน าไปใช้ แ ตกต่ า งกัน ไปในการจัด ท าต้อ งมี
ประโยชน์คุม้ ค่า และเหมาะสมที่จะจัดทามาตรฐานนั้น
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จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า การจัดทามาตรฐานเพื่อการควบคุมการจัดการวัสดุ และ
การจัด ซื้ อ เป็ นการควบคุ ม การจัด การวัส ดุ และการจัด ซื้ อให้ เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิ ผล สาหรับมาตรฐานเพื่อการควบคุมการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อ ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน
เชิงปริ มาณเป็ นมาตรฐานที่กาหนดออกมาเป็ นหน่วย หรื อตัวเลขที่วดั ได้ชดั เจน 2) มาตรฐานเชิงคุณภาพ
ที่ ไม่ ส ามารถก าหนดออกมาเป็ นตัวเลขที่ ชัดเจน ส าหรับ มาตรฐานที่ เป็ นมาตรฐานเชิ งปริ มาณ หรื อ
มาตรฐานเชิงคุณภาพ มีมาตรฐานโดยทัว่ ไป ได้แก่ 1) มาตรฐานจากข้อมูลเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ที่ตอ้ งการจัดทามาตรฐาน 2) มาตรฐานจากการเปรี ยบเที ยบเป็ นการจัดทามาตรฐาน โดยใช้ขอ้ มูลผล
การปฏิบตั ิงานกาหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบุคคล หรื อหน่วยงาน 3) มาตรฐานจากดุลยพินิจ
เป็ นการจัด ท ามาตรฐาน โดยใช้ ป ระสบการณ์ และวิ จ ารญาณของผู บ้ ริ ห ารก าหนดเป็ นมาตรฐาน
การปฏิ บ ัติ ง าน และ 4) มาตรฐานทางวิศ วกรรมเป็ นการจัด ท ามาตรฐาน โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ อย่า ง
มีหลักการ และมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์
การวัดผลการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการวัสดุและการจัดซื้ อ
การวัดผลการปฏิ บตั ิงาน เป็ นกระบวนการแปรค่าผลการปฏิ บตั ิงานจริ งที่ เกิ ดขึ้นให้เป็ น
ข้อมูลเชิ งปริ มาณหรื อเชิ งคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่ งจะต้องกาหนดวิธีการวัด และช่วงเวลา
ที่ เหมาะสมในการวัด ให้ ส อดคล้ อ งกั น ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ผ ลของการวัด มี คุ ณ ภาพ และแสดงถึ ง ผล
การปฏิบตั ิงานที่เป็ นจริ งการวัดผลการปฏิบตั ิงานจะต้องวัดในสิ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั มาตรฐาน ซึ่ งบาง
มาตรฐานอาจวัดได้ง่ายจากสิ่ งที่มีความสัมพันธ์โดยตรง เช่น อัตราการหมุนเวียนของวัสดุคงเหลือวัดได้
จากมูลค่ารวมของยอดขายเปรี ยบเทียบกับมูลค่ารวมของวัสดุคงเหลื อ เป็ นต้น แต่บางมาตรฐานไม่อาจ
วัดได้โดยตรงต้องวัดจากสิ่ งที่มีความสัมพันธ์โดยอ้อม เช่ น ความพึงพอใจ และยินดีของผูข้ ายวัสดุใน
การขายวัสดุ ให้แก่องค์การ อาจวัดจากจานวนผูข้ ายเดิ มที่ ยงั ขายวัสดุ ให้แก่องค์การอย่างต่อเนื่ อง หรื อ
จานวนครั้งที่ผขู ้ ายส่ งมอบวัสดุไม่ถูกต้องตามข้อตกลงเป็ นต้น การวัดผลการปฏิบตั ิงานจึงต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบเพื่อให้ผลของการวัดสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อควรดาเนินการอย่างสม่าเสมอโดยอาจวัดก่อนการดาเนิ นงานระหว่าง
การดาเนิ นงาน หรื อหลังการดาเนิ นงาน และวิธีการวัดที่ ได้รับ ความนิ ยม ประกอบด้วย การรายงาน
การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสารวจโดยแบบสอบถาม (ศรี ธนา บุญญเศรษฐ์, 2554, หน้า 284-288)
ดังนี้
1. การรายงาน เป็ นการแจ้งข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ งตามที่กาหนดไว้
ในรู ปของรายงาน ซึ่ งอาจเป็ นรายงานด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์ อกั ษรก็ได้ การรายงานด้วยวาจามักเป็ น
การแจ้งข้อเท็จจริ งอย่างง่าย สั้น ๆ ไม่ มีรายละเอี ยด หรื อตัวเลขที่ ตอ้ งจดจามาก เช่ น รายงานจานวน
พนักงานมาทางาน รายงานเหตุการณ์ทวั่ ไป เป็ นต้น การรายงานด้วยวาจาจึงเหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการ
ทราบผลรวดเร็ ว และตัดสิ นใจท างานหรื อแก้ปั ญหานั้น ๆ ได้ท นั ที ส่ วนการรายงานด้วยลายลัก ษณ์
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อัก ษรเป็ นการแจ้ง ข้อ เท็ จ จริ ง ในรายละเอี ย ดในรู ป ของเอกสารที่ จ ัด ท าอย่า งเป็ นทางการ โดยอาจ
ประกอบด้วย ข้อความบรรยาย สถิติ ข้อมูล รู ปภาพ ตาราง หรื ออื่น ๆ ซึ่ งควรมีความชัดเจน สมบูรณ์
และตรงประเด็นการรายงานจะเป็ นวิธีการที่ดีหากมีการวางระบบในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลจาก
การปฏิ บ ัติง านประจาวัน อย่างเหมาะสม และน ามาประมวลผลเสนอเป็ นรายงานเป็ นระยะ ๆ ตาม
ช่ วงเวลาที่ กาหนด เช่ น รายงานทุ กสัปดาห์ ทุ กเดื อน หรื อทุ ก 3 เดื อน เป็ นต้น นอกจากนี้ ขอ้ เท็จจริ งที่
บรรจุอยูใ่ นรายงานต้องเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งและสามารถพิสูจน์ได้ การรายงานจึงมักถูกจากัดให้รายงาน
ข้อเท็จจริ งในเชิ งปริ มาณเป็ นส่ วนใหญ่การรายงานเป็ นวิธีการพื้นฐานที่มกั ใช้กนั ทัว่ ไปในการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านวัสดุ และการจัดซื้ อ โดยมีการรายงานเรื่ องสาคัญ ๆ ได้แก่ 1) รายงานเรื่ องราคาวัสดุมกั
รายงานเฉพาะรายการวัสดุที่มีราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงมากและเป็ นรายการวัสดุที่มีความสาคัญต่อองค์การ
เช่ น ราคาน้ ามันดิ บ ส าหรั บ อุ ตสาหกรรมกลัน่ น้ ามัน ราคากระดาษส าหรั บ กิ จการโรงพิ ม พ์ เป็ นต้น
ตามปกติราคาวัสดุ ทุกรายการที่มีการซื้ อเข้ามาใช้ในองค์การจะถูกเก็บบันทึกไว้เรี ยงตามลาดับรายการ
วัสดุ และจะถู กปรับราคาเดิ มทุกครั้งที่ มีการสั่งซื้ อเข้ามาด้วยราคาใหม่ 2) รายงานบริ หารงานด้านการ
จัดซื้ อเป็ นรายงานได้ข ้อเท็จจริ งจากการบัน ทึ ก หรื อรายงานสถิ ติด้านการจัดซื้ อแรงงานและค่ าจ้าง
แรงงานในหน่ วยงานจัดซื้ อแล้วนามาทาเป็ นรายงานสรุ ปซึ่ งมักทาเป็ นรายปี 3) รายงานการบริ หารงาน
ด้านวัสดุเป็ นรายงานได้ทราบข้อเท็จจริ งจากการบันทึก หรื อมีรายงานจานวนจ่าย และรับวัสดุ แรงงาน
และค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการบริ หารคลังวัสดุ แล้วนามาทาเป็ นรายงานสรุ ป
2. การสั ง เกต เป็ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมปฏิ กิ ริย าโต้ต อบหรื อ มี ก ารตอบสนองของ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งควรมีการวางแผนการสังเกตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
ได้ขอ้ เท็จจริ งและเชื่ อมโยงกับการปฏิ บ ตั ิ งานได้อย่างถู กต้อง การสั งเกตอาจดาเนิ นการโดยผูส้ ังเกต
เท่านั้น หรื อผูส้ ังเกตเข้าไปมีส่วนรวมในกิจกรรม หรื อการปฏิบตั ิงานนั้น ๆ เพื่อการสังเกตอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ผูส้ ังเกตควรมี ความรู ้ ในเทคนิ ควิธีการสั งเกต และได้รับการฝึ กฝนเพื่อให้การสังเกตเป็ นไปด้วย
ความถู ก ต้อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการสั ง เกตซึ่ งเป็ นวิธี ก ารที่ มี ข้อดี ใ นการให้ ข ้อ เท็ จจริ งที่ เกี่ ย วกับ
การปฏิ บ ตั ิ งานจริ งที่ เกิ ดขึ้ นมากกว่าวิธีการอื่ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ พฤติ กรรม และ
ทักษะการปฏิบตั ิงาน และไม่ตอ้ งอาศัยความเต็มใจของผูถ้ ูกสังเกต อย่างไรก็ตาม การสังเกตก็มีขอ้ จากัด
ส าคัญ ที่ ผูส้ ั งเกตซึ่ งอาจมี อ คติ และไม่ ส ามารถสั ง เกตได้ค รบถ้วนสมบู รณ์ ห ากขอบเขตการสั ง เกต
กว้างขวางมากหรื อมีผูถ้ ูกสังเกตจานวนมากการสังเกตที่นามาใช้ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานด้านวัสดุ
และการจัดซื้ อจะดาเนิ นการโดยผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูส้ ังเกตผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยตรง ซึ่ ง
มักจะสังเกตพฤติกรรม และสภาพการปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ ที่ไม่สามารถวัดได้อย่างชัดเจนจากการรายงาน
หรื อวิธีการอื่น และทาให้ผบู ้ ริ หารได้ขอ้ เท็จจริ งที่มีคุณค่ายิง่ ขึ้น
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3. การสัมภาษณ์ เป็ นการสนทนาซักถามระหว่างผูส้ ัมภาษณ์ กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพื่อให้
ได้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานที่ตอ้ งการโดยเฉพาะข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับทัศนคติ และความคิดเห็ น
ของผูถ้ ู กสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ อาจดาเนิ นการอย่างเป็ นทางการโดยเตรี ยมการล่วงหน้าอย่างดี หรื อ
ดาเนิ นการอย่างไม่เป็ นทางการก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผูส้ ัมภาษณ์ ควรเข้าใจประเด็นที่ จะสัมภาษณ์ และ
มีเทคนิ คการสัมภาษณ์ ที่ ทาให้ผูถ้ ู กสัมภาษณ์ ยินดี ให้ขอ้ เท็จจริ งมากที่ สุดการสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการที่
นามาใช้ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานด้านวัสดุ และการจัดซื้ อในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารต้องการรายละเอียดมาก
ขึ้นมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมจากการรายงานโดยผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาจะพูดคุย และซักถามรายละเอียด
จากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยตรง
4. การสารวจโดยแบบสอบถาม เป็ นการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริ งจากที่อยูท่ ้ งั หมด หรื อ
จากกลุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งจะต้องจัดลาดับคาถาม ลักษณะ
ของคาถาม และความสั้นยาวของแบบสอบถาม ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
การส่ งแบบสอบถามอาจส่ งทางไปรษณี ย ์ หรื อส่ งภายในที่ ทางานก็ได้และข้อเท็จจริ งที่ รวบรวมจาก
แบบสอบถามมัก เป็ นข้ อ เท็ จ จริ งที่ เกี่ ย วกั บ ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ในการปฏิ บ ั ติ ง านการส ารวจโดย
แบบสอบถามเป็ นวิธี ก ารที่ น ามาใช้ใ นการวัด ผลการปฏิ บ ัติ ง านด้านวัส ดุ และการจัด ซื้ อ ในกรณี
ที่ตอ้ งการความคิดเห็นของบุคคลฝ่ ายต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานที่รับผิดชอบด้านวัสดุ
และการจัดซื้ อโดยตรงโดยจัด ท าในรู ป แบบสอบถามยาว ๆ หรื อ ใบแสงดความคิ ด เห็ น สั้ น ๆ เช่ น
แบบสอบถามผูข้ ายวัสดุ เกี่ ยวกับความพึงพอใจในการติ ดต่อประสานงานกับหน่ วยงานด้านวัสดุ และ
การจัดซื้ อขององค์การใบแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับการให้บริ การของผูซ้ ้ื อวัสดุรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการให้การบริ การที่ดีข้ ึน เป็ นต้น วิธีการวัดผลการปฏิบตั ิงานข้างต้นมักจะนามาใช้เป็ น
ประสมประสานกันเพื่อให้การวัดผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด โดย
มัก เริ่ ม จากผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาเป็ นผูร้ ายงานข้อเท็จจริ งของผลการปฏิ บ ตั ิ งานที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นระยะ ๆ ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับเหนื อขึ้นไปในขณะเดียวกันผูบ้ งั คับบัญชาก็จะสังเกตสภาพการปฏิบตั ิงาน และ
อาจทาการสัมภาษณ์ เพิ่มเติมหากต้องการรายละเอียดที่ลึกซึ้ ง และหากยังไม่เพียงพอสาหรับการนามา
วิเคราะห์ และประเมินผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของความรู ้ สึกนึ กคิดก็อาจดาเนิ นการเพิ่มเติ มโดย
การสารวจการวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อ
จากที่ ก ล่ า วมาสามารถสรุ ป ได้ว่า การวัด ผลการปฏิ บ ัติ ง านด้านการจัด การวัส ดุ และ
การจัดซื้ อ การวัดผลการปฏิ บตั ิงานต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ผลของการวัดสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง การวัดผลการปฏิ บตั ิ งานด้านการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อควรดาเนิ นการ
อย่างสม่ าเสมอโดยอาจวัดก่ อนการดาเนิ นงาน ระหว่างการดาเนิ นงาน หรื อหลังการดาเนิ นงาน และ
วิธีการวัดที่ได้รับความนิ ยม ประกอบด้วย การรายงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสารวจโดย
แบบสอบถาม เป็ นกระบวนการแปรค่าผลการปฏิ บตั ิ งานจริ งที่ เกิ ดขึ้ นให้เป็ นข้อมู ลเชิ งปริ มาณ หรื อ
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เชิ งคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่ งจะต้องกาหนดวิธีการวัดและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวัดให้สอดคล้อง
กันด้วย เพื่อให้ผลของการวัดมีคุณภาพ และแสดงถึงผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจริ ง
การวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการวัสดุและการจัดซื้ อ
การวิเคราะห์และประเมินผล เป็ นการพิจารณาคุ ณค่าของผลการปฏิ บตั ิงานจริ งที่ เกิ ดขึ้ น
โดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ หากมีความแตกต่างเกิ ดขึ้นก็จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
ดาเนิ นการแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไปการวิเคราะห์ และประเมินผลจึงมีวตั ถุประสงค์สาคัญ 2 ประการ
(ศรี ธนา บุ ญญเศรษฐ์, 2554: 289-292) ประกอบด้วย 1) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิ บ ตั ิ งานจริ งจะประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด 2) เพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และก าหนดแนวทางแก้ไ ขให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ต่ อ ไปซึ่ งขั้น ตอนการวิเคราะห์ และประเมิ น ผล
การวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. การเปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บ ัติ ง านกับ มาตรฐาน เป็ นการน าผลที่ ม าจากการ
ปฏิ บตั ิงานจริ งที่ เกิ ดขึ้นจากการปฏิ บตั ิที่กาลังดาเนิ นอยู่หรื อการปฏิ บตั ิงานที่ เสร็ จสิ้ นลงแล้ว ซึ่ งได้มา
จากการวัดผลการปฏิบตั ิงานมาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ต้ งั แต่แรก โดยจะเกิดผลใน
3 ลักษณะ ได้แก่
1.1 ผลการปฏิ บ ัติงานจริ งเท่ ากับ มาตรฐาน แสดงว่าผลการปฏิ บ ัติง านเป็ นที่ น่ า
พอใจ
1.2 ผลการปฏิ บตั ิงานจริ งสู งกว่าค่ามาตรฐาน แสดงว่าผลการปฏิ บตั ิงานเป็ นที่น่า
พอใจมากยิง่ ขึ้น
1.3 ผลปฏิบตั ิงานจริ งต่ากว่ามาตรฐาน แสดงว่า ผลการปฏิบตั ิงานไม่น่าพอใจ และ
มีขอ้ ข้อผิดพลาดขึ้น
2. การดาเนินการแก้ไข เป็ นการนาข้อมูลที่มีความแตกต่างระหว่างผลที่การปฏิบตั ิงาน
จริ งกับมาตรฐานมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ และกาหนดแนวทางดาเนิ นการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยเน้น
ความสนใจในความแตกต่างที่มีนยั สาคัญหรื อความแตกต่างในรายการสาคัญ ๆ เท่านั้น การดาเนิ นการ
แก้ไขสามารถดาเนินได้ใน 3 ลักษณะเช่นเดียวกัน ได้แก่
2.1 กรณี ไม่มีความแตกต่างเป็ นการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอยู่เป็ นไปอย่างเหมาะสมแล้ว
จะทาให้ผลการปฏิบตั ิงานจริ งเท่ากับมาตรฐาน ดังนั้นองค์กรต้องพยายามรักษาการปฏิ บตั ิงานในระดับ
นี้ไว้
2.2 กรณี ความแตกต่างสู งกว่ามาตรฐาน เป็ นการปฏิ บ ตั ิ งานที่ เป็ นอยู่ในระดับที่ ดี
มากท าให้ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง สู ง กว่า มาตรฐาน นับ เป็ นสถานการณ์ ที่ เป็ นโอกาสแก่ อ งค์ก รใน
การศึกษาสาเหตุที่ทาให้เกิดผลดีในลักษณะนี้ และพยายามรักษาไว้ในขณะเดียวกันก็เป็ นโอกาสอันดีใน
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การทบทวนวัต ถุ ป ระสงค์ และมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ว่า ควรปรั บ ให้ สู ง ขึ้ น หรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ท ้า ทาย
ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน และเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
2.3 กรณี ความแตกต่างต่ากว่ามาตรฐาน เป็ นการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอยูม่ ีขอ้ ผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจึงทาให้ผลการปฏิบตั ิงานจริ งต่ากว่ามาตรฐาน นับเป็ นสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาแก่องค์การ และ
จะต้องเร่ งแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อผิดพลาดที่จะก่อให้เกิ ดผลเสี ยอย่างมากแก่องค์กรแนวทางแก้ไข
โดยทัว่ ไป ประกอบด้วย การปรั บ ปรุ งการปฏิ บ ตั ิ งาน หากมี ขอ้ ผิดพลาดเกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บ ตั ิ งานก็
จะต้อ งมี แก้ไ ขที่ ก ารปฏิ บ ัติง าน ซึ่ งอาจจะเป็ นที่ ตวั ผู ป้ ฏิ บ ัติง าน ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติง าน หรื อ อื่ น ๆ
ตัวอย่าง เช่ น ผูป้ ฏิ บตั ิงานไม่มีความรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ ดี พอก็ตอ้ งจัดการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ หรื อ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานมีการซ้ าซ้อน และวกวนก็ตอ้ งแก้ไขขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม เป็ นต้น
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการปฏิบตั ิงานให้สูงขึ้น และรับกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ การปรับปรุ งมาตรฐานหาก
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการกาหนดมาตรฐานที่เป็ นเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิทาให้มาตรฐานที่กาหนด
ไว้สู ง เกิ น ไปก็ จ ะต้อ งแก้ไ ขที่ ม าตรฐาน โดยปรั บ ลดมาตรฐานลงให้ เหมาะสมกับ ความเป็ นจริ ง
การปรับปรุ งการวัดผลการปฏิ บตั ิงานหากมีขอ้ ผิดพลาดเกิ ดขึ้ นจากการวัดผลการปฏิ บตั ิงานทาให้ผล
การปฏิ บ ตั ิงานที่ วดั ได้ต่ ากว่าความเป็ นจริ งก็จะต้องแก้ไขที่ การวัดผลการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งอาจจะเป็ นที่
การเลือกเครื่ องมือวัดไม่ถูกต้องหรื อใช้วธิ ี การวัดไม่เหมาะสมก็ได้
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการควบคุ มการจัดการวัสดุ และการจัดซื้ อเป็ น
การจัดทามาตรฐาน เป็ นการกาหนดเกณฑ์ที่ใช้วดั ผลการปฏิ บตั ิงานที่ได้รับการยอมรับทัว่ ไป ซึ่ งจัดทา
เป็ นมาตรฐานเชิ งปริ มาณ หรื อเชิ งคุ ณภาพ และมีแนวทางตลอดจนหลักการในการจัดทามาตรฐานที่
แตกต่างกันไป การวัดผลการปฏิ บตั ิงานเป็ นการวัดผลการปฏิ บตั ิ งานที่ เกิ ดขึ้ นจริ งตามมาตรฐานที่ได้
กาหนดไว้ ซึ่ งอาจดาเนินการโดยการรายงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ หรื อการสารวจ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลเป็ นการพิจารณาคุ ณค่าของผลการปฏิ บตั ิงานโดยเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
หากพบว่า มีความแตกต่างเกิดขึ้นก็จะต้องค้นหาสาเหตุ และดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป
ความหมายของการเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองเกิ ดขึ้ นได้ตลอดเวลา การเจรจาต่อรองถื อว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างมาก
และมักจะเกิดขึ้นเป็ นอันดับแรกๆ เมื่อจะต้องประสานงานกับผูอ้ ื่นไม่ว่าจะเป็ นการเจรจาต่อรองกับผูท้ ี่
จะต้องดาเนิ นธุ รกิจด้วยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในมิติอื่น ๆ เพียงแต่วา่ เรื่ องนั้นควรต่อรองหรื อไม่คุม้
หรื อไม่กบั การต้องต่อรองมีรายละเอียด ดังนี้
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 171) ได้กล่าวไว้วา่ การเจรจา
ต่อรอง เป็ นการค้าขายหรื อปรึ กษาหารื อเพื่อนาไปสู่ ขอ้ ตกลง การเจรจาต่อรองมีความหมายรวมตั้งแต่
ปั ญหาเรื่ องราคา ปริ มาณ คุณภาพ และองค์ประกอบด้านบริ การของรายการที่ติดต่อกันนอกเหนื อจาก
ราคาการจัดซื้ อโดยมี ก ารเจรจาต่ อรองเป็ นศิ ล ปะที่ ท าให้ เกิ ดความเข้าใจร่ วมกันโดยผ่านการต่ อรอง
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ในเรื่ องสาคัญของสัญญา เช่น การจัดส่ ง คุณลักษณะเฉพาะ ราคา และข้อตกลงในการซื้ อขายจากปั จจัย
ต่าง ๆ
สวัสดิ์ เชาวกุล (2555, หน้า 137) ได้กล่าวไว้วา่ การเจรจาต่อรอง เป็ นกระบวนการที่กระทา
เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งสิ่ ง ที่ ต้องการโดยที่ สิ่ ง นั้น อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของบุ ค คลอื่ น ซึ่ งหารื อ เพื่ อ ที่ จ ะได้
ข้อตกลงในการบรรลุผลเพื่อให้ได้ส่ิ งที่ตอ้ งการการเจรจาต่อรอง คือ การสื่ อความระหว่างสองฝ่ าย โดย
มีวตั ถุ ประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงกิจกรรมที่บุคคลสองฝ่ ายร่ วมกันทาโดยที่คนใดคนหนึ่ งบางสิ่ งบางอย่าง
ที่อีกฝ่ ายหนึ่งต้องการ และทั้ง 2 ฝ่ ายเต็มใจที่จะต่อรองเพื่อให้ได้ของสิ่ งนั้นเกิดจากความต้องการของแต่
ละฝ่ ายที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 104) กล่าวไว้ว่า การเจรจาต่อรอง เป็ นการสนทนา
เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นการแสดงเหตุผล เพื่ อหวังผลโดยใช้ศิลปะการชักจูงใจให้ผูส้ นทนาเห็ น
คล้อยตามด้วยความเต็มใจ จะท าให้มี ความพอใจให้เ กิ ดขึ้ น ในการติ ดต่ อไม่ ว่าจะเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์
ทางด้านธุ รกิจการค้าหรื ออื่น ๆ ตราบใดก็ตามที่มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นเพื่อสร้างสัมพันธภาพ หรื อ
กระชับสัมพันธภาพ โดยอ้างข้อตกลงถื อว่าเป็ นการเจรจา การเจรจาต่อรองเป็ นงานที่สาคัญที่ สุดงาน
หนึ่ งของนักจัดซื้ อมืออาชี พเป็ นงานที่ละเอียดอ่อนและยากเพราะมันเกี่ ยวข้องกับการต่อรองของผูข้ าย
ซึ่ งมุ่งที่จะทากาไรให้สูงสุ ดโดยให้ได้ราคาสู งสุ ด ตรงกันข้ามผูซ้ ้ื อกลับมี วตั ถุ ประสงค์ตรงกันข้ามคื อ
เพื่อลดกาไรให้ต่าลง และราคาอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การเจรจาต่อรองในธุ รกิจที่มีการซื้ อ และการขายการเจรจาต่อรอง
จึงมีความสาคัญผูซ้ ้ื อและผูข้ ายมักจะมีความต้องการที่สวนทางกัน ผูซ้ ้ื อต้องการซื้ อสิ นค้าให้ได้ราคาถูก
ผูข้ ายต้องการขายในราคาสู งเพื่อให้ได้กาไรมาก ๆ ดังนั้น จึงมีการเจรจาต่อรองเพื่อให้ท้ งั สองฝ่ ายเคลื่อน
ไปข้างหน้าให้บรรลุข้อตกลงร่ วมกัน การวางแผน การทบทวนการวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยพยายามที่ จะ
บรรลุ ข ้อตกลงให้ได้ เพื่ อสร้ างมู ล ค่าเพิ่ ม และลดต้นทุ นเป็ นการโต้แย้งหาเหตุ ผลเพื่ อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
วัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 172) กล่าวไว้วา่ วัตถุ ประสงค์
ของการเจรจาต่อรองที่ พบทัว่ ไปสาหรับ การเจรจาต่อรอง ได้แก่ 1) เพื่อแสวงหาพัสดุ ราคาที่ยุติธรรม
และสมเหตุ ผ ลสอดคล้องกับ คุ ณ ภาพที่ จะท าให้ เจรจาต่ อ รองโดยมี ก ารวิเคราะห์ ราคาไปจนถึ ง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนของผูข้ ายซึ่ งมีความซับซ้อน 2) เพื่อทาให้ผขู ้ ายส่ งมอบพัสดุทนั ตามสัญญา
ด้วยคุณภาพและปริ มาณที่กาหนด 3) เพื่อควบคุ มให้มีการปฏิบตั ิตามสัญญา ผูซ้ ้ื ออาจเจรจาต่อรองให้มี
การควบคุม เพื่อให้ผขู ้ ายปฏิบตั ิให้สอดคล้องในด้านคุณภาพ ปริ มาณ การจัดส่ ง และบริ การตามที่ระบุไว้
ในสัญญา 4) เพื่อจูงใจให้ผขู ้ ายร่ วมมือกับบริ ษทั ผูซ้ ้ื อความร่ วมมือสามารถเกิดขึ้นได้ก็โดยการให้รางวัล
แก่ผูข้ ายที่ปฏิ บตั ิ งานได้ดีโดยให้คาสั่งซื้ อล่ วงหน้า การจ่ายเงินให้พวกเขาตรงต่อเวลาก็จะได้รับความ
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ร่ วมมือจากลูกค้าของเขาเพิ่มขึ้นอีกด้วย และ 5) เพื่อพัฒนาความสันพันธ์ที่ดี และต่อเนื่องกับผูข้ ายเมื่อทา
การเจรจาต่อรองกับผูข้ ายผูซ้ ้ื อจะต้องตระหนักว่า โดยปกติการปฏิบตั ิการที่กระทาอยู่เป็ นแต่เพียงส่ วน
หนึ่ งของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่ องบางครั้งการเจรจาต่อรองทาให้ผซู ้ ้ื อถือเป็ นข้อได้เปรี ยบต่อผูข้ าย ดังนั้น
วิธีที่ถูกต้องผูซ้ ้ื อจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างการปฏิบตั ิงานในระยะยาวของผูข้ ายเอาไว้
จากที่ ก ล่ า วมาสามารถสรุ ป ได้ว่า วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเจรจาต่ อ รองเป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ
การดาเนิ นการตามขั้นตอนต่างๆ ย่อมจะนาไปสู่ การเจรจาต่อรองที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดเวลา และ
ค่ า ใช้จ่า ย และยังน าไปสู่ ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดีข องคู่ เจรจาด้วย เพื่ อให้ ไ ด้สิ น ค้า หรื อ วัส ดุ ต ามคุ ณ ภาพ
ปริ มาณ ราคา และพร้ อมด้วยการบริ การด้านต่าง ๆ และจะเป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์
ของการเจรจา
หลักเกณฑ์การเจรจาต่อรองในการจัดซื้ อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 171) ได้กล่าวไว้วา่ การเจรจา
ต่อรองครอบคลุมถึงเรื่ องการจัดซื้ อ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสัญญาและเงื่อนไขที่มีต้ งั แต่แรกเรื่ องที่
ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายจะเจรจาต่อรองมีได้แก่ 1) ราคา ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเดิม 2) การแก้ไขในการ
จัดส่ งทรั พ ย์สิ น เครื่ องที่ อานวยความสะดวก เครื่ องมื อพิ เศษ แม่พิม พ์ และเครื่ องติ ดตั้ง 3) เปลี่ ยนจุด
จัดส่ ง พาหนะหรื อหี บ ห่ อ 4) เปลี่ ยนดรออิ้ ง (Drawing) และคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ 5) การเปลี่ ยนแปลง
คุณภาพ 6) การปรับราคาใหม่เป็ นขั้นบันไดสิ่ งจูงใจ และการกาหนดเงื่อนไขของสัญญาใหม่ 7) ปั ญหา
การยอมรับพัสดุที่มีตน้ ทุนต่ากว่าสัญญาที่ระบุตน้ ทุน 8) อัตราค่าโส่ หุ้ยอุปกรณ์ตามสัญญาที่ระบุตน้ ทุน
9) การยกเลิ กข้อตกลงและปั ญหาในการจาหน่ ายทรัพย์สิน ซาก และของส่ วนเกิ น 10) เมื่อของที่จดั หา
หรื อบริ การหาได้จากแหล่งขายแหล่งเดียว 11) เมื่อมีการประกวดราคาไม่ได้ผชู ้ นะการประกวดราคาเลย
12) เมื่อร่ างคุ ณลักษณะเฉพาะหรื อรายละเอียดของอุปกรณ์ ที่จดั หาหรื อบริ การไม่ได้ 13) ไม่รู้ราคาของ
การก่ อสร้ าง บารุ งรักษา ซ่ อมแซม เปลี่ ยนแปลง หรื อตรวจสอบ และ 14) เมื่อผูร้ ับเหมาก่อสร้ างกาลัง
ปฏิบตั ิงานไม่อาจยอมให้ผรู ้ ับเหมาอื่นเข้ามาทางานในสถานที่เดียวกัน หรื อทางานอื่นเพิ่มเติมเล็กน้อย
ค านาย อภิ ป รั ช ญาสกุ ล (2556ข, หน้ า 108) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า การเจรจาต่ อ รอง เป็ นตัว
ขับเคลื่อนในการเจรจาการจัดซื้ อ ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่ล้ าสมัย คุณภาพที่ลูกค้าต้องการและความ
คาดหวังของผูถ้ ือหุ ้น การแข่งขันและการจัดการซื้ อในยุคโลกาภิวฒั น์ การจัดซื้ อภายในองค์กรและการ
จัดซื้ อภายนอก การพัฒนาความสั มพันธ์ กบั ผูข้ าย และการจัดการเครื อข่ าย และการเปลี่ ยนแปลงใน
อุตสาหกรรม ผลกระทบจากการเจรจาต่อรอง เกิ ดจากการแกว่งตัวของราคา การยึดถื อเวลาเป็ นเรื่ อง
ใหญ่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความสนใจเชิ งสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ าย ความเสี่ ยง
จากปั จจัยของความเกลี ยดชัง หรื อไม่ชอบ อานาจในการเจรจาต่อรอง ข้อจากัดสภาพแวดล้อมระดับ
มหภาค นโยบายองค์กร และระเบียบปฏิ บตั ิการเจรจาต่อรองในการจัดซื้ อ โดยปกติเมื่อมีการคิดกันว่า
การเจรจาต่อรองเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการวางราคาและเงื่อนไขต่างๆ และสภาวการณ์ การเจรจาต่อรองอาจ
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ครอบคลุ มไปในการจัดซื้ อมากกว่านั้น สัญญามักจะมีการเปลี่ ยนแปลงในข้อตกลงและเงื่ อนไขที่มีมา
แต่แรกเรื่ องที่ผซู ้ ้ื อกับผูข้ ายจะเจรจา
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ หลักเกณฑ์การเจรจาต่อรองในการจัดซื้ อมีความสาคัญทั้ง
ฝ่ ายผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะต้องพิจารณาและกาหนดจุดยืนของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจนโดยเฉพาะจุดยืนในเรื่ อง
ของราคา หลัก ส าคัญ ของแนวคิ ดในการก าหนดราคาที่ ต้องการนั้น ผูก้ าหนดราคาจะต้องยอมรั บ ว่า
ความต้องการนั้นมักจะไม่ ถูกก าหนดแน่ นอนตายตัวในทางปฏิ บตั ิ ก ารเจรจาต่อรองจะกาหนดความ
ต้องการในเรื่ องของราคาไว้คู่เจรจาต่อรองจะต้องพยายามหาช่ องของการเจรจาต่อรองของทั้ง ฝ่ าย
เมื่อค้นพบแล้วก็จะเป็ นตัวอย่างสาคัญที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการเจรจาต่อรอง
เวลา และโอกาสที่ตอ้ งมีการเจรจาต่อรอง
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 119-122) ได้กล่าวไว้วา่ หน้าที่
ทางการจัดซื้ อมี ความส าคัญ ทัศ นคติ ต่ออาชี พ ของคนที่ ป ฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ในฝ่ ายจัดซื้ อก็พ ฒ
ั นาขึ้ นเรื่ อย ๆ
มีการใช้เครื่ องมื อที่ทนั สมัยในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จเพิ่มมากขึ้น การเจรจาต่อรองเป็ นตัวอย่างที่ ดีใน
การพัฒนาสถานการณ์ จดั ซื้ อที่ใช้การเจรจาต่อรอง ได้แก่ 1) สัญญาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับราคา
สเปก ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดส่ ง มาตรฐาน และเกี่ยวกับคุณภาพ 2) การซื้ อพัสดุที่ตอ้ งทาตามสเปกของ
ผูซ้ ้ื อ ความสาคัญอยู่ที่ การซื้ อมือแรก เนื่ องจากจะต้องมีการสารวจความต้องการของผูซ้ ้ื อโดยละเอียด
การทาเช่นนี้ เป็ นผลให้ผลิตภัณฑ์ดีข้ ึน และราคาลดลง 3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบ หรื อสเปกหลังจาก
ที่ ไ ด้ออกค าสั่ งซื้ อไปแล้ว 4) เมื่ อได้ราคาจากผูเ้ ข้าประกวดราคาแต่ ไ ม่ ไ ด้ตดั สิ น ใจสั ญ ญาแก่ รายใด
5) เมื่อมีปัญหาเกี่ ยวกับเครื่ องมือ และการหี บห่ อเกิ ดขึ้น 6) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตลาด และสภาวะ
เศรษฐกิจจนทาให้ปริ มาณ และราคาเปลี่ยนแปลงไป 7) เมื่อมีปัญหาในการยกเลิกสัญญา และทาให้ตอ้ ง
จาหน่ ายเครื่ องอานวยความสะดวก วัสดุ หรื อเครื่ องมื อเครื่ องใช้ และ 8) อื่ น ๆ การเจรจาต่อรองเป็ น
ศิลปะมากกว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ ของบริ ษทั ต่าง ๆ และอานวยการฝ่ ายจัดซื้ อทาให้มีกฎ
ทัว่ ไปในการเจรจาต่อรองขึ้นมา ถ้าผูซ้ ้ื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎดังกล่าว ต้องทาการปรับปรุ งการเจรจาต่อรอง
กฎหล่านี้จาแนกได้เป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย ก่อน ระหว่าง และหลังการเจรจาต่อรอง ได้แก่
1. ก่อนการเจรจาต่อรอง ได้แก่
1.1 การเตรี ยมการ ประกอบด้วย
1.1.1. กาหนดแหล่งขาย
1.1.2 วิเคราะห์ตาแหน่งของผูข้ าย
1.1.3 ทาการสารวจเครื่ องอานวยความสะดวก
1.1.4 วิเคราะห์ทางการเงินของผูข้ าย
1.1.5 วิเคราะห์ขอ้ เสนอของผูข้ าย
1.1.6 จัดทีมเจรจาต่อรอง
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1.1.7 ทาความเข้าใจกับงาน
1.1.8 กาหนดวัตถุประสงค์ของการเจรจาต่รอง
1.1.9 เตรี ยมหาทางเลือก
1.1.10 ต้องรู ้ขอบเขตอานาจของตน
1.1.11 จัดหาเครื่ องอานวยความสะดวกในการประชุมให้เพียงพอ
1.1.12 การจัดห้องประชุมไว้ล่วงหน้า
1.2 ความคิดเห็นเบื้องต้น ได้แก่
1.2.1 เตรี ยมออมชอม
1.2.2 ต้องขาย ตาแหน่งให้คนรู ้จกั
1.2.3 รักษาหน้าบริ ษทั
1.2.4 อย่ามองผูข้ ายต่าไป
1.2.5 ต้องระวังตัวตลอดเวลา
1.2.6 ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ และทางานให้ดี
1.2.7 ในระหว่างเจรจาต่รองต้องไม่มีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง
1.2.8 ต้องมีเหตุมีผล
1.2.9 ไม่วา่ จะเสนออะไร ผูข้ ายต้องการมากกว่า
1.2.10 ถ้าสับสนเมื่อไรคู่แข่งจะเห็นเป็ นจุดอ่อน
2. ในระหว่างเวลาเจรจาต่อรอง ได้แก่
2.1 สรุ ปผลผูข้ าย ประกอบด้วย
2.1.1 พิจารณาการมองของคู่แข่งขัน
2.1.2 ดูวา่ ใครเป็ นผูน้ าฝ่ ายคู่แข่งขันที่แท้จริ ง
2.1.3 ถ้าเราลังเลที่จะรอเรื่ องราวจะเป็ นการชี้ให้เห็นจุดอ่อน
2.1.4 ถ้าผูข้ ายไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ องราวหลัก เป็ นการแสดงความอ่อนแอ
2.1.5 มุ่งสนใจมอง และฟังทีมตรงข้ามพูด
2.2 กลยุทธ์ (Strategy) ประกอบด้วย
2.2.1 ควบคุมการเจรจา นัง่ หัวโต๊ะ
2.2.2 เรี ยกชื่อทีมผูข้ ายได้ถูกต้อง
2.2.3 กาหนดอานาจของผูแ้ ทนฝ่ ายขาย
2.2.4 ประเมินตาแหน่งสุ ดของผูข้ าย
2.2.5 พูดแต่ในทางบวก
2.2.6 ตั้งคาถามที่ส่งเสริ มให้มีคาตอบในทางบวก

35
2.2.7 เมื่ออยูใ่ นฐานะได้เปรี ยบพยายามออมชอมในเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ
2.2.8 ถ้าเราออมชอมในตอนแรก ผูข้ ายจะออมชอมเช่นกัน
2.2.9 เริ่ มต้นด้วยเรื่ องราวที่ง่ายก่อน
2.3 กลวิธี (Tactics) ประกอบด้วย
2.3.1 อย่าเปิ ดเผยตาแหน่งสู งสุ ด
2.3.2 อย่าเถียงโดยไม่มีเหตุผล
2.3.3 พยายามใจเย็น
2.3.4 อย่าผูกพันเกินกว่าอานาจที่มี
2.3.5 อย่าลืมว่าผูข้ ายก็ตอ้ งการชนะ เช่นกัน
2.3.6 อย่าขัดคอขณะที่เขากาลังพูด
2.3.7 ควรตอบข้อเสนอที่รับไม่ได้โดยการนัง่ เงียบ
2.3.8 อย่านอกเรื่ อง เวลามีค่า พยายามให้อยูใ่ นเรื่ องราวทิ่พิจารณา
2.4 การแก้ไข มุมอับ ในการเจรจาต่อรองเพื่อให้เจรจาต่อไปได้ ประกอบด้วย
2.4.1 พูดจุดอื่นต่อไป
2.4.2 ผมเข้าใจตาแหน่งของคุณตอนนี้พยายามเข้าใจผมบ้าง
2.4.3 คุณช่วยแนะทางแก้ปัญหาให้ผมที
2.4.4 เรามากันไกลเกินไปจนคิดหล่มแล้ว
3. หลังจากการเจรจาต่อรอง ได้แก่
3.1 ต้องแน่ใจว่าทุกเรื่ องกระจ่างหมดจนบรรลุถึงข้อตกลงขั้นสุ ดท้าย
3.2 รู ้วธิ ี และเวลาที่จะหยุดประชุม
3.3 จุดทุกจุดที่ตกลงกันอย่างสมบูรณ์ให้ท้ งั สองฝ่ ายเซ็นรับทราบ
3.4 วิเคราะห์ส่ิ งที่เกิดขึ้น และหาว่าทาไม
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 110-111) ได้กล่าวไว้ว่า การเจรจาต่อรองเป็ นวิธีที่ดี
ที่สุดวิธีหนึ่ งของการจัดซื้ อใช้เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการประกวดราคาได้ การใช้การเจรจาต่อรองเกิดขึ้น
ในสถานการณ์ ดังต่อไปนี้
1. เมื่อไม่อาจปฏิบตั ิตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของการประกวดราคาได้
2. เมื่อปั จจัยผันแปรไม่ได้อยูใ่ นราคาเพียงอย่างเดียวแต่ผซู ้ ้ื อมุ่งที่คุณภาพ และบริ การ
3. เมื่อมีการใช้วิธีประเมินก่อนว่าผูข้ ายมีเทคโนโลยีที่ผซู ้ ้ื อต้องการว่ามีการบริ หารที่ดี
และถูกต้อง และมีความสามารถในการผลิตสู งหรื อไม่แล้วจึงหันกลับมาเจรจาต่อรอง
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4. เมื่อภัยจากธุ รกิจ และต้นทุนที่เกี่ ยวข้องไม่อาจกาหนดล่วงหน้าได้ชดั เจน เมื่อผูซ้ ้ื อ
เลือกใช้วธิ ี การประกวดราคาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ผลก็คือราคาจะสู งมากเพราะผูข้ ายจะต้องเผือ่ ราคา
ไว้กบั ความไม่แน่นอนในการประกวดราคา
5. เมื่อผูซ้ ้ื อจะทาสัญญาในการผลิ ตกับผูข้ าย ในกรณี น้ ี ผูซ้ ้ื อเป็ นผูอ้ อกแบบผลิ ตภัณฑ์
ที่ จะผลิ ต และเป็ นผูร้ ั บ ภัยทั้งหมดเกี่ ยวกับ สเปกและความสามารถในการขายเอง ผูซ้ ้ื อต้องการที่ จะ
ควบคุ มผูข้ ายในการปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตด้วย การควบคุ มจะมีได้ก็โดยการเจรจา
ต่องรอง และความร่ วมมือโดยสมัครใจของผูข้ าย
6. เมื่ อต้นทุนค่าเครื่ องมือ และการติดตั้งคิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ของต้นทุนของผูข้ าย โดย
ส่ วนมากในสั ญ ญาจะระบุ ว่า ผูข้ ายต้อ งท าหรื อซื้ อ แม่ พิ ม พ์ เครื่ อ งติ ด ตั้ง ต้น แบบ เครื่ องมื อ ทดสอบ
เครื่ องวัด เป็ นต้น แม่พิมพ์พิเศษเฉพาะใช้ได้กบั สัญญากับผูซ้ ้ื อรายนี้ เท่านั้น การแบ่งค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ
เครื่ องมือพิเศษระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเจรจาต่อรอง รวมถึ งการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึ ง
ระยะเวลาในการใช้เครื่ องมือ ระยะเวลาและจานวนเงินของสัญญา ประเภทของสัญญา เป็ นต้น
7. เมื่ อ ระยะเวลาที่ ใช้ผลิ ตพัส ดุ ที่ จะซื้ อกิ น เวลานานไปในสถานการณ์ เช่ น นี้ ผู ข้ าย
จะต้องทาการการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางด้านการปรับราคา นอกจากนั้นโอกาสที่จะมีการปรับปรุ งการ
ผลิ ต เช่ น วิธีการผลิ ตแบบใหม่ หี บห่ อใหม่ เปลี่ ยนวัตถุ ดิบอื่นเข้ามาแทนที่ จัดทาผังโรงงานใหม่ และ
ต้องใช้เครื่ องมื อใหม่ การเจรจาต่อรอง เปิ ดโอกาสให้มีการตรวจสอบ และประเมินสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง
ทั้งหมด โดยที่การประกวดราคาไม่อาจทาได้
8. เมื่อมีการผลิตต้องหยุดชะงักบ่อย เนื่ องจากมีการเปลี่ยนใบสั่งซื้ อบ่อยสถานการณ์น้ ี
เป็ นไปได้กบั พัสดุเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว สัญญาที่กระทากันมักจะเปิ ดทาง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงคาสัง่ ซื้ อมิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อมาจะล้าสมัยก่อนที่จะมีการผลิตเสร็ จหมดทุกชิ้น
9. เมื่อมี การตัดสิ นใจผลิ ต หรื อซื้ อเป็ นเรื่ องยากจนต้องมี การวิเคราะห์ อย่างละเอี ยด
ถี่ ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนใดที่ ผูข้ ายจะผลิ ตเองและส่ วนไหนที่ ผูร้ ั บ เหมาช่ วง (Subcontractors)
จะรับไปผลิต ถ้าปล่อยให้ผูข้ ายตัดสิ นใจเองผูข้ ายจะตัดสิ นใจเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดให้ตารางการผลิต และ
ตารางการส่ งของทันกาหนดเวลาถ้าใช้วธิ ี น้ ี ผูซ้ ้ื อจะเสี ยหายและได้ของราคาแพง
10. เมื่ อต้องการซื้ อพัส ดถจากผูข้ ายรายเดี ย ว โดยไม่ พิ จารณารายอื่ น ในกรณี น้ ี ไ ม่ มี
การแข่งขันดังนั้นข้อตกลง และราคาเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเจรจาต่อรองเพื่อป้ องกันการควบคุมโดยผูข้ าย
จากที่ กล่ าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า เวลา และโอกาสที่ ตอ้ งมี การเจรจาต่อรองในเรื่ องของ
ราคานั้น ผู ซ้ ้ื อและผูข้ ายมัก จะมี ค วามต้อ งการที่ ส วนทางกัน ฝ่ ายผู ซ้ ้ื อต้อ งการสิ น ค้าให้ ไ ด้ราคาถู ก
ฝ่ ายผูข้ ายต้องการขายในราคาสู ง ความต้องการและความพอใจเป็ นหลักฐานของการเจรจาต่อรอง โดย
จะต้องมีวตั ถุประสงค์ พิจารณาถึงความต้องการอย่างรอบคอบ จะทาให้สามารถแยกแยะความต้องการ
ทั้งสองฝ่ ายได้ และสามารถประเมินค่าความต้องการได้
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กลยุทธ์และยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 177) ได้กล่าวไว้วา่ กลยุทธ์ เป็ น
กระบวนการดัดแปลงวิธีการปฏิ บตั ิที่อยู่ในอานาจจัดการของผูเ้ จรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายกล
ยุท ธ์ ที่ ดี ประกอบด้ว ย 1) ปรั บ เป้ า หมายให้ เข้า กับ วิธี ก าร 2) ต้อ งจดจาวัต ถุ ป ระสงค์ไ ว้ใ นใจเสมอ
3) วางแผนใช้วิธีการที่จะมี แรงต่อต้านน้อยที่ สุด 4) ใช้วิธีการให้มีเป้ าหมายอื่นที่เป็ นทางเลือก 5) ต้อง
แน่ ใจว่าแผนมีความคล่องตัวปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงได้ 6) อย่าทุ่มเทความพยายาม
และทรัพยากรให้กบั วิธีการเดียวถ้าคู่ต่อสู ้พร้อมที่จะตั้งรับ และ 7) อย่าโจมตีแนวเดิม หรื อใช้รูปแบบเดิม
อี ก ครั้ งหนึ่ งหลัง จากที่ เคยใช้แ ล้วไม่ ส าเร็ จ ยุท ธวิธี เป็ นวิ ธี ก ารที่ ใ ช้เพื่ อ ให้ เกิ ด ความได้เปรี ย บหรื อ
ความส าเร็ จ กล่ าวอี ก นัย หนึ่ ง กลยุท ธ์ เป็ นการท าการวางแผน หรื อชี้ น าโครงการในขณะที่ ยุท ธวิธี
เกี่ ยวข้องกับกระบวนการปฏิ บตั ิ จริ ง และกลอุ บ ายที่ ใช้ในการนาเอากลยุท ธ์ มาปฏิ บตั ิ หลักใหญ่ ของ
ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง ได้แก่ 1) วิธีการที่เกี่ยวพันกับเทคนิคด้านใดด้านหนึ่ง หรื อหลายด้านเป็ นการ
ยากที่จะกระทาเมื่อเทียบกับทางสายกลาง ถ้าผูท้ าการเจรจาต่อรองไม่มนั่ ใจในฐานะของเขา 2) ยิ่งผูท้ า
การเจรจาต่อรองพยายามใช้วิธีของเขา ก็ยง่ิ มีอุปสรรคในการทางานมากขึ้น ) ต้องพยายามที่จะถอยจาก
ตาแหน่งเสมอ ) จาเป็ นต้องเปิ ดทางให้คู่กรณี ถอยได้ดว้ ยเช่นกัน เรื่ องนี้ ทาได้โดยทาการประนี ประนอม
หลังจากที่มีหลักฐานที่ได้คานวณไว้เป็ นอย่างดี เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งแสดงว่าฝ่ ายเราเป็ นฝ่ ายแพ้ อีกวิธีหนึ่ ง
ทาการเสนอวัตถุประสงค์อื่นที่เป็ นทางเลือก
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 115) ได้กล่าวไว้วา่ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ซึ่ ง
เป็ นขั้นตอนเริ่ มแรกเป็ นการเปิ ดฉากด้วยการกล่าวอารัมภบท เพื่อช่วยประสานสายสัมพันธ์ระหว่างสอง
ฝ่ าย เรี ยกร้องความสนใจ แล้วตามด้วยขั้นตอนที่ 2 เป็ นการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์เพื่อเพิ่ม
ความสนใจโดยมุ่งไปที่ความต้องการและความพอใจของทั้งสองฝ่ าย ต่อจากนั้นเป็ นการแสดงให้เห็นว่า
คู่ เจรจาจะได้รับ อะไรตอบแทน พยายามเปลี่ ย นความคิ ด ของแต่ ล ะฝ่ ายโดยใช้ยุท ธวิธี ชัก จู งต่ า ง ๆ
ขั้น ตอนสุ ดท้ายเป็ นการตกลงให้เรี ย บร้ อย มี ค วามเข้าใจตรงกัน ความส าเร็ จจะเกิ ดขึ้ น หรื อไม่ อยู่ที่
ขั้นตอนการเจรจาต่อรองทางธุ รกิ จหลังจากการวางแผน และเตรี ยมตัวอย่างดี แล้ว ประกอบด้วย 1) การ
หยัง่ เชิ ง โดยปกติก่อนการเจรจาต่อรองมักจะต้องมีพูดคุยอย่างเป็ นกันเองโดยเฉพาะนักธุ รกิจส่ งออกจะ
เข้าใจถึงความสาคัญในเรื่ องนี้ เพื่อสร้างความไว้เนื้ อเชื่ อใจให้เกิดความไว้วางใจซึ่ งกันและกันก่อน การ
หยัง่ เชิ งครั้งแรกต้องไม่นานักกฎหมาย ทนายมาร่ วมเจรจาด้วย หรื อไม่อดั เทป เพราะทาให้คู่เจรจาเกิ ด
ความรู ้สึกระแวงไม่ไว้วางใจ 2) การแลกเปลี่ ยน ผูเ้ สนอจาเป็ นจะต้องให้ขอ้ มูลที่ผซู ้ ้ื อต้องการ และแจ้ง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรงและไม่ออ้ มค้อมหรื อขู่เข็ญ ผูเ้ จรจาต้องมีความอดทนเมื่อผูฟ้ ั งไม่เข้าใจ
ขอให้อธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างเร่ งรัด ต้องใจเย็นค่อย ๆ พูด ต้องมีรูปแบบอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง และมีไหวพริ บที่จะเดาใจผูฟ้ ั งได้ และพยายามให้คู่เจรจาแสดงความคิดเห็ นตอบกลับเพื่อจะได้
ใช้โอกาศดูใจว่าเขาต้องการอะไรหรื ออยากได้อะไร ต้องพยายามนาการสนทนาที่ทาให้เกิดความพอใจ
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3) การชักจูงหัวใจของการเจรจาต่อรองเป็ นการชักจูงใจให้สาเร็ จนอกจากข้อมูลที่ตอ้ งเพียบพร้อมแล้ว
วิธีการพูดที่จูงใจก็สาคัญมาก ต้องรู ้จกั พูด รู ้ จกั วิธีโน้มน้าวเพื่อเปลี่ ยนทัศนคติของคู่เจรจาให้สาเร็ จบาง
สถานการณ์ จึงจาเป็ นต้องใช้วิธีที่หนักหน่ วง และก้าวร้ าวแบบนักเลงบางครั้งก็ใช้วิธีที่นุ่ม นวลเสนอ
ผลประโยชน์เป็ นหลัก ถ้าเป็ นนักธุ รกิจญี่ปุ่นจะให้ความสาคัญกับศิลปะแห่ งการติดต่อที่ตอ้ งอาศัยไหว
พริ บ และต้องใช้ให้ถู ก กาลเทศะ 4) การยิน ยอม และตกลงต้องเกิ ดจากความเต็ม ใจของทั้งสองฝ่ าย
ถ้าฝ่ ายใดจาใจยินยอมแล้วจะทาให้การติดต่อในอนาคตอาจมีปัญหา สาหรับธุ รกิจการส่ งออกจาเป็ นต้อง
ยึดมัน่ กับวิธีการเจรจาต่อรองที่พิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งหมดในคราวเดี ยว อาจจะพิจารณาตามลาดับ
ความสาคัญแต่ตอ้ งพิจารณา และยินยอมตรงกันทุกประเด็น
จากที่ กล่ าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า กลยุทธ์ ในการเจรจาต่อรอง เป็ นกระบวนการขั้นตอน
ที่ยากในการกาหนด และควบคุ มเวลาเพราะขึ้นอยู่กบั เนื้ อหา และความต้องการของคู่เจรจา ขั้นตอนนี้
ถื อว่าเป็ นขั้นตอนในการปฏิ บ ตั ิ หรื อเป็ นงานสนาม หลังจากที่ ได้ไตร่ ตรองและเตรี ยมตัวอย่างดี แล้ว
การเจรจาต่อรองในเรื่ องของราคานั้น ทั้งฝ่ ายผูซ้ ้ื อและฝ่ ายผูข้ ายจะต้องพิจารณา และกาหนดจุดยืนของ
แต่ ล ะฝ่ ายให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่ องของราคา ดังนั้น ควรมี ก างวางแผนการเจรจราอย่างไรจึ งจะ
ประสบความสาเร็ จโดยนักจัดซื้ อสามารถเลื อกใช้กลยุทธ์การเจรจาที่ จะนาไปสู่ สิ่งที่ตอ้ งการได้ อย่าง
ง่ายดาย
นโยบายกาหนดความรับผิดชอบในการจัดซื้ อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 31-32) ได้กล่าวไว้วา่ นโยบาย
และวิธีป ฏิ บ ตั ิ ที่ มีอยู่ในคู่มือการจัดซื้ อ เป็ นการรวมอานาจการจัดซื้ อ และขอบเขตของอานาจหน้าที่
การรวมอานาจในการจัดซื้ อเกิ ดขึ้ นเมื่ อพนัก งานจากแผนกอื่ น ๆ เช่ น วิศวกรรม บ ารุ งรั กษา การเงิ น
ท าการซื้ อ เราเรี ย กว่า เป็ นการกระจายอ านาจ ข้อดี ข องการรวมอ านาจการจัด ซื้ อ 1) ควบคุ ม ต้น ทุ น
การจัดซื้ อได้ดีกว่า 2) การปฏิ บตั ิต่อพนักงานขายอย่างยุติธรรม 3) ค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่ ากว่า และ
4) พัสดุคงคลังก็ต่ากว่าด้วยขอบเขตของอานาจหน้าที่ เมื่อฝ่ ายบริ หารให้อานาจในการจัดซื้ อ ฝ่ ายบริ หาร
ก็ ต้อ งควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยมอบให้ ผู ้อ านวยการฝ่ ายจัด ซื้ อ มี อ านาจในการเซ็ น สั่ ง ซื้ อ จ านวนมาก
ปฏิ บ ัติ ก ารทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท นโยบายบางประการในจ าพวกนี้ รวมถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ การขัด
ผลประโยชน์ การตกลงซื้ อขายระหว่างกัน และความสั มพันธ์ ระหว่างแผนก ได้แก่ 1) ความซื้ อสั ตย์
2) การขัดผลประโยชน์กนั 3) การตกลงซื้ อขายระหว่างกัน 4) ความสัมพันธ์ภายใน 5) ความสัมพันธ์กบั
ผูข้ าย 6) ผูข้ ายรายย่อ ย 7) การซื้ อแบบเก็ ง ก าไร 8) สั ญ ญา และค าสั่ ง ซื้ อ และ 9) การประกวดราคา
นโยบายกากับวิธีการปฏิบตั ิงาน
คานาย อภิปรัชญากุล (2556ข, หน้า 7-9) ได้กล่าวไว้วา่ ความรับผิดชอบในการจัดซื้ อ ฝ่ าย
จัดซื้ อมี ความรับผิดชอบในการสั่งซื้ อสิ นค้าให้ดีที่สุด ซึ่ งมี นโยบายเพื่อกากับวิธีปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้ได้
สิ นค้าที่ดี ได้แก่ 1) คุณภาพสิ นค้าต้องถูกต้อง (Right Quality หรื อ Right Specifications) เป็ นการจัดหา
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สิ นค้าที่ตรงต่อข้อกาหนดรายละเอียดที่ต้ งั ใจจะนาไปใช้โดยมีจุดประสงค์ที่ชดั เจน และลูกค้าต้องการให้
มากที่ สุด และลู กค้าพร้ อมที่ จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น คุ ณสมบัติจึงมีราคาตั้งแต่ต่ าสุ ดถึ งราคาสู งสุ ดตาม
อานาจในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคแต่ละรายซึ่ งฝ่ ายขายและฝ่ ายจัดซื้ อสามารถวางแผนร่ วมกัน โดยศึกษาจาก
การขายสิ นค้าในอดี ตที่ ผ่านมา และพฤติ ก รรมในการบริ โภคของลู ก ค้าว่าเคยซื้ อสิ นค้าจากแหล่ งใด
กาหนดคุณภาพที่ถูกต้องเป็ นเรื่ องสาคัญมากซึ่ งฝ่ ายจัดซื้ อต้องระบุกบั คุณสมบัติของสิ นค้าที่ตอ้ งการให้
ชัดเจน 2) ปริ มาณสิ นค้าที่ถูกต้อง (Right Quantity) จะต้องอาศัยข้อมูลจากการศึ กษาข้อมู ลจากการซื้ อ
การขายในอดี ต และการคาดคะเนความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต ฤดู กาล ภาวะเศรษฐกิ จ หรื อ
รายได้ จึงกาหนดจานวนประมาณการสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผลประโยชน์
ที่จะไดรับในการจัดซื้ อครั้งละมากๆ โดยมีคลังสิ คา้ สนับสนุ นต่อเนื่ อง สิ นค้าไม่ขาด ถึ งแม้ว่าจะขายดี
มาก หรื อขายได้นอ้ ยก็ตาม จานวนสิ นค้าในคลังสิ นค้าคงยังเก็บรักษาไว้ในปริ มาณต่ า 3) เวลาที่ถูกต้อง
ในการได้สินค้า (Right Time)ในการสั่งซื้ อสิ นค้าเชิ งปฏิบตั ิน้ นั เกี่ ยวกับจังหวะเวลาในการซื้ อที่ตอ้ งให้
สอดคล้องกับภาวะการตลาดซึ่ งมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 3.1) สั่งซื้ อเมื่อสิ นค้าหมด 3.2) สั่งซื้ อเมื่อคาดว่าราคา
สิ นค้าจะสู งขึ้น และ 3.3) สั่งซื้ อล่วงหน้า 4) สถานที่ถูกต้อง (Right Place) สถานที่ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายการ
เก็บรักษา และการคลังสิ นค้าของแต่ละกิ จการ ซึ่ งจัดว่าเป็ นส่ วนประกอบที่ สาคัญภายหลังการจัดซื้ อ
5) ราคาที่ ถู ก ต้อ ง (Right Price) ไม่ ไ ด้ห มายถึ ง ราคาที่ ต่ าสุ ด แต่ ต้อ งเป็ นราคาที่ ยุติ ธ รรม (Fair Price)
ที่ผูข้ ายในราคานั้นได้กาไรพอสมควร และผูจ้ ดั ซื้ อไปแล้วก็จะได้ผลกาไรจากการนาไปผลิ ตต่อเนื่ อง
หรื อจาหน่ายอีกต่อหนึ่งผูจ้ ดั ซื้ อจะต้องเปรี ยบเทียบราคาจากผูข้ ายรายอื่นประกอบ มิใช่ราคาต่าเพียงอย่าง
เดี ยวก็ตดั สิ นใจซื้ อ จะต้องพิจารณาอย่างอื่นประกอบด้วย เช่ น ความต้องการของลูกค้า เงื่ อนไขการส่ ง
มอบ และเงื่อนไขการชาระเงิ น 6) ผูข้ ายที่ถูกต้อง (Right source of supply) ในทางปฏิ บตั ิ ความยุ่งยาก
ที่การเลื อกผูข้ าย หรื อ แหล่งขายซึ่ งขึ้นอยู่กบั ลักษณะการซื้ อ เช่ น วัสดุ ใดถ้าซื้ อบ่อยการเลื อกซื้ อก็ง่าย
เพียงไปติ ดต่อยังแหล่ งที่ คุ ้นเคย แต่เป็ นวัส ดุ ใหม่ราคาสู ง ควรพิ จารณาแหล่ งขายให้รอบคอบ ข้อมู ล
ที่เกี่ยวกับผูข้ ายแต่ละรายว่ามีลกั ษณะหรื อคุณสมบัติอย่างไร
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 21-22) ได้กล่าวไว้วา่ นโยบาย
ที่กาหนดความรับผิดชอบในการจัดซื้ อ เป็ นการรวมอานาจจัดซื้ อ การกระจายอานาจหน้าที่การจัดซื้ อ
เป็ นการลดกาไรส่ วนหนึ่ งที่บริ ษทั พึงได้ ดังนั้นการรวมอานาจหน้าที่การจัดซื้ อจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ทา
ให้บริ ษทั บรรลุถึงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิการสู งสุ ดและได้กาไรสู งสุ ดการรวมอานาจการจัดซื้ อ เป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับการจัดการอานาจหนาที่การจัดซื้ อ ไม่เกี่ยวกับที่ต้ งั ของเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อ การรวมอานาจมีข้ ึน
เมื่อหน้าที่การจัดซื้ อทั้งหมดอยูใ่ นความรับผิดชอบของบุคคลคนเดี ยว บุคคลนี้ ได้รับการมอบหมายจาก
ฝ่ ายบริ หารชั้นสู งให้ รับ ผิดชอบงานด้านการจัดซื้ อทั้งหมด การกระจายอานาจการจัดซื้ อเกิ ดขึ้ นเมื่ อ
เจ้าหน้าที่จากแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกผลิ ต วิศวกรรม การตลาดและการเงิน เป็ นต้น ได้เข้ามาตัดสิ นใจ
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ในเรื่ องต่าง ๆ เช่ น แหล่งขาย การเจรจาต่อรองกับผูข้ ายโดยตรงหรื อปฎิ บตั ิหน้าที่หลักอื่นๆ ที่เกี่ ยวกับ
การจัดซื้ อวิธีการใช้การรวมอานาจ ในระบบการรวมอานาจ ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้ อได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุท้ งั หมด รวมทั้งเครื่ องจักรเครื่ องมือ และบริ การที่จะ
ทาให้ดาเนิ นกิ จการไปได้ ด้วยอานาจหน้าที่ ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้ ออาจมอบหมายให้บุคคลกลุ่มหนึ่ ง
รับผิดชอบทาหน้าที่จดั หามาประโยชน์ของการรวมอานาจจัดซื้ อ ได้แก่ 1) งานที่ซ้ าซ้อน และการจัดซื้ อ
ชนิ ดส่ งเดชจะลดลงเพราะมี ศูนย์ประสานงานการจัดซื้ อขอของบริ ษทั ทุ กแหน่ ง 2) การรวมใบสั่งซื้ อ
พัส ดุ ที่ เหมื อ นกัน และคล้า ยกัน เข้า ด้วยกัน ซึ่ งก็ จ ะท าให้ ไ ด้รับ ส่ ว นลดปริ ม าณจากผู ข้ าย 3) มี ก าร
ประหยัด ค่ า ขนส่ ง เนื่ อ งจากมี ก ารขายใบสั่ ง ซื้ อ และตารางการจัด ส่ ง 4) การรวมอ านาจจะพัฒ นา
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการจัดซื้ อขึ้นมาด้วยการฝึ กอบรมโดยเฉพาะทาให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญากรจัดซื้ อทาการซื้ ออย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าคนที่มีความชานาญน้อยกว่าทิ่พิจารณาว่าการจัดซื้ อเป็ นความรับผิดชอบอันดับ
รองของตน 5) ผูข้ ายสามารถเสนอราคาที่ดีกว่า และการให้บริ การที่ดีกว่า เพราะค่าใช้จ่ายในการขายนั้น
ลดต่ าลงมีคนที่จะไปเยี่ยมน้อยลงใบสั่งซื้ อใช้น้อยลง และใช้เอกสารทางการเงินน้อยลง 6) การควบคุม
พัสดุคงคลังเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเนื่องจากบริ ษทั มีความรู ้ในเรื่ องระดับพัสดุคงคลังการใช้
พัสดุ เวลาสั่งของและ ราคา 7) แผนกสายงานหลัก (Line Department) ไม่ตอ้ งใช้เวลากับการจัดซื้ อจึ ง
สามารถใช้เวลาและความพายามกับ งานที่ ตนรั บ ผิดชอบอยู่ได้เต็มที่ 8) ถ้ามี ก ารออกใบสั่ งซื้ อสิ นค้า
ปริ มาณเดี ยวกัน เพียงไม่กี่ใบก็จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ การรับของการตรวจสอบ การจัดการเก็บ
เจ้าหนี้ และการบันทึกให้นอ้ ยลง 9) ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการจัดซื้ อตกอยูแ่ ก่หวั หน้าแผนกเพียง
แผนกเดียว ซึ่งจะทาให้การควบคุมทางการบริ หารสะดวกขึ้น
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 62-63) ได้กล่าวไว้วา่ การรวบ
อานาจกับการกระจายอานาจ (Centralization Versus Decentralization) ถ้าองค์กรใช้วิธีการจัดซื้ อแบบ
กระจายอานาจ บางทีผใู ้ ช้จะรู ้ถึงความต้องการของแผนกได้ดีกว่าผูอ้ ื่น จะทาอะไรก็ทาได้รวดเร็ วเพราะ
เมื่อแผนกต้องการอะไร ผูจ้ ดั การก็ยกหู โทรศัพท์สั่งได้ทนั ทีปัจจัยหรื อเกณฑ์ต่อไปนี้นิยมใช้เมื่อตัดสิ นใจ
ใช้วิธีการรวบอานาจ หรื อกระจายอานาจในการจัดซื้ อ ได้แก่ 1) ความต้องการที่ใช้ในการจัดซื้ อสิ่ งของ
เดียวกัน ยิ่งผลิตภัณฑ์ที่หน่วยธุ รกิจซื้ อมีความเหมือนกัน หรื ออย่างเดียวกันมากขึ้นเท่าใด คุณประโยชน์
ที่จะได้รับจากวิธีการรวบอานาจหรื อวิธีประสานงานกันก็จะมีมากขึ้น เหตุน้ ี เราจึงมักพบว่าบริ ษทั ขนาด
ใหญ่จึงมักทาการซื้ อจากที่เดียว 2) ทาเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ เมื่อหน่วยที่ประกอบธุ รกิจตั้งอยูใ่ นประเทศ
ที่ต่างกัน และ/หรื อเขตต่างกันที่อาจไม่สามารถใช้ความพยายามในการประสานงานกันได้มากนัก เช่ น
ในทางปฏิ บตั ิ แล้วมักจะมีความแตกต่างในด้านการค้าและปฏิ บตั ิการทางการบริ หารระหว่างประเทศ
ไทยกับมาเลเซี ย แม้แต่ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เองก็มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก
และบางประเทศก็ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ก ารประสานงานกัน จากระดับ โลกมาป็ นวิธี ก ารซื้ อ จากท้อ งถิ่ น
3) โครงสร้ างตลาดของผูจ้ าหน่ ายวัสดุ บางครั้งบริ ษทั ก็ประสบกับการตลาดผูจ้ าหน่ ายวัสดุ ที่มีบริ ษทั
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ผูจ้ าหน่ ายวัสดุ ขนาดใหญ่มากไม่กี่ราย ในสถานการณ์ ดงั กล่าวความสมดุ ลของอานาจทาให้ผูจ้ าหน่ าย
วัสดุตกเป็ นผูไ้ ด้เปรี ยบ และหันไปใช้วธิ ี การซื้ อแบบประสานงานกัน หรื อวิธีการรวบอานาจเพื่อที่จะอยู่
ในตาแหน่ งที่จะเจรจาต่อรองได้ดีกว่าเมื่อเผชิ ญหนากับผูจ้ าหน่ ายที่มีอานาจสู งมากด้วยกัน 4) ศักยภาพ
ในการประหยัด ราคาวัตถุดิบบางประเภทเกี่ยวข้องกับการปริ มาณการซื้ อเป็ นอย่างมากในสถานการณ์
เช่ นนั้นการซื้ อที่มีปริ มาณสู งกว่าอาจนาไปสู่ การประหยัดต้นทุ นสาหรับสิ นค้ามาตรฐาน และชิ้นส่ วน
ประกอบชนิ ดไฮเทค 5) ความจาเป็ นที่ จะต้องมี ค วามเชี่ ยวชาญ บางครั้ งการซื้ อที่ ได้ผลจาเป็ นต้องมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญฉพาะด้าน เช่น การซื้ อชิ้นส่ วนไฮเทคของคอมพิวเตอร์ ราคาก็เกี่ยวกับกฎอุปสงค์ และอุปทาน
เป็ นอย่างมากผลคือผูผ้ ลิ ตสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการรวบอานาจในการซื้ อสิ นค้า การซื้ อ
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ก็เช่ นเดี ยวกัน 6) ความผันผวนของราคาที่ มีผต่อบรรยากาศทางการเมื อง และ
เศรษฐกิ จ โดยมากมักนิ ยมใช้วิธีการซื้ อแบบรวบอานาจ 7) ความต้องการของลู กค้า บางครั้งลู กค้าจะ
กาหนดว่าจะซื้ อสิ นค้าอะไร เช่ น อุตสาหกรรมการผลิ ตเครื่ องบินสภาวะเช่ นนี้ การตกลงกับหน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบในการผลิ ตเป็ นเรื่ องสาคัญ การปฎิ บตั ิเช่ นนี้ จะป้ องกันมิ ให้มีการใช้การประสานงานกัน
ในการซื้ อ
ค านาย อภิ ป รั ช ญากุ ล (2556ข, หน้ า 65-66) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า อ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบเป็ นสิ่ งที่ ควบคู่กนั การมอบอานาจหน้าที่ ที่มีความสมดุ ลเป็ นสิ่ งสาคัญของการมอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการมอบหมายอานาจหน้าที่ ในการกาหนดโครงสร้างขององค์การทาให้การปฏิบตั ิงาน
บรรลุเป้าหมาย ระดับของการมอบหมายอานาจหน้าที่ป็นเครื่ องมือที่องค์ก รมีโครงสร้างการบริ หารงาน
ในลัก ษณะของการรวมอานาจ (Centralization) หรื อการกระจายอานาจ (Decentralization) ส่ วนการ
บริ การแบบกระจายอานาจจะบริ หารการจัดซื้ อมีความคล่องตัว เพิ่มโอกาสความได้เปรี ยบ สนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ได้แก่
1. การกระจายงานในการจัด ซื้ อ การบริ ก ารแบบกระจายอานาจการจัด ซื้ อมี ค วาม
คล่ องตัวเพิ่มโอกาสความได้เปรี ยบ สนองความต้องการของลู กค้าได้อย่างรวดเร็ ว จะทาให้เกิ ดความ
คล่องตัวมากในการปฏิบตั ิงาน โดยส่ วนกลางควรมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อ ได้แก่
1.1) ทาสัญญาจัดซื้ อสิ นค้าที่สาคัญ
1.2) กาหนดนโยบายจัดซื้ อ
1.3) จัดการงานจัดซื้ อให้รอบคอบและมีความรัดกุม
1.4) คัดเลือกบุคลากรเกี่ยวกับการจัดซื้ อ
1.5) จัด และบริ หารงานฝ่ ายงาจัดซื้ อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
1.6) จัดซื้ อสิ นค้ารายการใหม่ที่หลายโรงงานต้องการ และฝ่ ายงานจัดซื้ อที่โรงงาน
ย่อย ควรมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อ ได้แก่
1.6.1) จัดซื้ อสิ นค้าบางรายการโดยที่กาหนดวงเงินไว้แล้ว
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1.6.2) จัดซื้ อสิ นค้ารายการที่มีความต้องการใช้เร่ งด่วน
1.6.3) จัด ซื้ อ สิ น ค้า บางรายการที่ เห็ น ว่า ซื้ อ จากแหล่ ง ซื้ อ ในท้อ งถิ่ น ดี ก ว่า
การกระจายความรับผิดชอบที่ดีเกี่ยวกับงานจัดซื้ อสิ นค้าในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดซื้ อ ปริ มาณ และลักษณะ
งานที่ได้รับมอบหมายจะขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อ จานวนพนักงานที่มีอยูใ่ นกิจกรรม
ความสามารถในการบริ หารงานของหัวหน้าแผนกจัดซื้ อของกิจการ มูลค่าของสิ นค้าที่จะจัดซื้ อ จานวน
หรื อปริ มาณสิ นค้าที่จะจัดซื้ อ
2. การรวมอานาจในการจัดซื้ อ บางกิ จการอาจใช้หลักการรวมอานาจในการจัดซื้ อ
องค์กรที่มีลกั ษณะรวมอานาจ การตัดสิ นใจจะเป็ นไปตามสายการบังคับ บัญชาให้ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ตัดสิ นใจ ทาให้งานล่าช้าไม่ทนั ต่อเวลา ซึ่ งการรวมอานาจการจัดซื้ อมีขอ้ ดี – ข้อเสี ย ดังนี้
1. ข้อดี ข องการรวมอานาจในการจัดซื้ อ ได้แก่ 1) นโยบายการจัดซื้ อที่ แน่ น อน
2) สามารถควบคุมเก็บรักษา และประกันสิ นค้าได้ง่าย 3) สามารถปรับปรุ งการจัดซื้ อให้ดียิ่งขึ้น 4) การ
รวมกันซื้ อที่เดียวจะทาได้จานวนซื้ อที่มากพอในปริ มาณที่ได้รับส่ วนลดทางการค้า
2. ข้อเสี ย ของการรวมอ านาจในการจัดซื้ อ ได้แก่ 1) โดยทั่วไปผูจ้ ดั การซื้ อของ
โรงงานมักต้องการอานาจเต็มที่ในการดาเนิ นงานอย่างอิสระ 2) ความต้องการสิ นค้าในแต่ละโรงงานมัก
ต่ า งกัน 3) การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ในปริ ม าณน้ อ ยมัก ไม่ ไ ด้รับ ส่ ว นลดจากการซื้ อ ท าให้ ไ ม่ คุ ้ม ค่ า ใช้ จ่ า ย
4) บางครั้งทันทีที่ฝ่ายงานจัดซื้ อตั้งอยู่ อาจมีแหล่งจาหน่ ายสิ นค้าที่ ดีกว่า 5) มักเสี ยค่าขนส่ งสู ง เพราะ
ต้องขนส่ งสิ นค้าไปที่ส่วนกลางก่อนแล้วจึงขนย้ายไปยังฝ่ ายที่จะใช้งานในเชิงปฏิบตั ิแล้ว หลายกิจกรรม
พยายามให้กระจายอานาจในการจัดซื้ อมากกว่าการรวมอานาจจนบางครั้งอาจทาให้เกิดการดาเนิ นงาน
ไม่คล่องตัว
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ นโยบายกาหนดความรับผิดชอบในการจัดซื้ อ ฝ่ ายจัดซื้ อ
มีหน้าที่จดั ซื้ อวัตถุ ดิบ ชิ้ นส่ วนหรื อวัสดุ ต่าง ๆ ที่หน่ วยงานต้องการให้ตรงกับความต้องการทั้งในด้าน
คุณภาพสิ นค้าต้องถูกต้อง ปริ มาณสิ นค้าที่ถูกต้อง เวลาที่ถูกต้องในการได้สินค้า สถานที่ที่ถูกต้อง ราคา
ที่ถูกต้อง ผูข้ ายที่ถูกต้อง
ความจาเป็ นต้องมีกลยุทธ์ในการจัดซื้ อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 27) ได้กล่าวไว้วา่ การวางแผน
กลยุทธ์โดยรวมการจัดซื้ อนั้นต้องการให้ผซู ้ ้ื อคอยตรวจสอบตลาดที่จดั ส่ งสิ นค้าจากภายนอก และคอยดู
แผนของบริ ษทั สาหรับสิ นค้าใหม่ การปรับสิ นค้าและการลดสิ นค้าจากสายผลิตภัณฑ์การสร้างกลยุทธ์
ในงานด้านการจัดซื้ อที่สาคัญขององค์กรธุ รกิ จเป็ นการสร้างกลยุทธ์การจัดซื้ อกลยุทธ์เหล่านี้ ทาให้เกิ ด
การยกระดับหน้าที่ในการจัดซื้ อให้ดีข้ ึนจนถึ งเป็ นการปฏิ บตั ิการระดับโลกกลยุทธ์การจัดซื้ อสามารถ
จาแนกได้เป็ น 6 ขั้นตอนในแต่ล ะขั้นตอนจาเป็ นต้องระบุ วิธี การปฏิ บ ตั ิ ที่ ดีที่ สุ ด โดยพิ จารณาดู จาก
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สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นภายในหน่ วยงานต่างๆในฝ่ ายจัดซื้ อไปพร้อม ๆกับทฤษฎีอื่น ๆ ที่บริ ษทั เกี่ยวข้อง
ลองพิจารณาขั้นตอนทั้ง 6 นี้ให้ละเอียดยิง่ ขึ้น
1. การมีส่วนร่ วมและอิทธิ พล (Contribution and Influence) การจัดซื้ อจะเป็ นอาชีพที่มี
ความหมายก็ ต่อเมื่ อหน้าที่ ก ารจัดซื้ อท าให้เกิ ดการจัดซื้ อการมี ส่ วนร่ วมต่ อองค์ก รโดยมี อิท ธิ พ ลต่ อ
การปฏิ บ ตั ิการทางธุ รกิ จทั้งหมด และต่อกลยุทธ์ อนาคตบทบาทในตอนนี้ เป็ นการยกระดับของการมี
ส่ วนร่ วม และอิทธิ พลให้ข้ ึนไปสู่ ความมีมาตรฐานในการปฏิ บตั ิการที่สูงขึ้นทั้งนี้ ก็โดยการปฏิ บตั ิตาม
ขั้นตอน ได้แก่ 1.1) เพิ่มความมี อาวุโสของเจ้าหน้าที่ ตาแหน่ งสาคัญ ๆ 1.2) เพิ่มความสามารถในการ
มี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ 1.3) ขยายขอบเขตการทางานเป็ นที มที่รวมหลายหน้าที่ เอาไว้
1.4) ยกย่อง และจัดแบ่ งโครงสร้ างของอานาจให้ชัดเจน 1.6) เพิ่ ม ระดับ การเกี่ ยวข้องผูกพัน กับ กลุ่ ม
จัดซื้ อทั้งหมด
2. การจัด ซื้ อ และขอบเขตของการท างานการตรวจสอบ (Purchasing and Audit
Framework) ส่ วนมากเรามักจะพบว่า ยากที่จะทาการควบคุมกระบวนการจัดซื้ ออย่างจริ งจังมีกฎเกณฑ์
ที่ ท าให้ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ก ลยุท ธ์ ส่ วนนี้ ก็ คื อสร้ างกรอบหรื อขอบเขตของการใช้ก ฎเกณฑ์ ที่ บ ริ ษ ัท
ต้อ งการจะให้ ก ระบวนการจัดซื้ อปฏิ บ ัติก ารได้ซ่ ึ งเรื่ อ งนี้ ก็ จ ะรวมการสร้ างและประกาศถึ ง ภารกิ จ
(Mission) บทบาทนโยบายคู่มือปฏิบตั ิการเป็ นต้นที่จะทาให้ทุกฝ่ ายเป็ นมิตรกัน และมีความคล่องตัวใน
วิธีการต่างๆที่จะใช้ในกระบวนการจัดซื้ อ
3. การจัดหน่วยงานภายในฝ่ ายจัดซื้ อ (Organization) การจัดหน่ วยงานของบริ ษทั ให้ดี
มีผลกระทบอย่างมากต่อความสัมฤทธิ ผล และความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายสาคัญ ๆ ที่สาคัญคือต้องมีการ
จัดแบ่งพรมแดนระหว่างการรวบอานาจกับการกระจายอานาจหน่ วยงานราชการจัดซื้ อที่เหมาะสมจะ
เป็ นรู ป เครื อ ข่ า ยที่ ใ ห้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารมุ่ ง สู่ จุด ศู น ย์ก ลาง (Centre-led Action Network) หรื อ รู ป แบบ
ที่พฒั นามาจากแนวความคิดนี้ ถึงจะใช้การจัดหน่วยงานรู ปแบบอื่นระดับการบังคับบัญชาจะต้องมีนอ้ ย
มากมีการสร้างเครื อข่ายแห่ งความสัมพันธ์ระดับสู งระหว่างผูซ้ ้ื อ (Buyers) กับหน่ วยงานจัดซื้ อวิธีที่จะ
จัด สรรภาระงาน (Workloads) ให้ เกิ ด ความสมดุ ล จะต้อ งอิ ง กับ การวางต าแหน่ ง ให้ ก ารจัด หาพัส ดุ
ป้ อนเข้าบริ ษทั (Supply Positioning) โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ในการเร่ งรัดหรื อการออกใบสั่งซื้ อหรื อ
ตรวจสอบสต็อกและการจ่ายเงินค่าพัสดุแก่ลูกค้า เป็ นต้น ทั้งหมดนี้ ทาให้การจัดหาหน่วยงานการจัดซื้ อ
มีความสาคัญต่อการจัดซื้ อเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
4. ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกการจัดซื้ อไม่อาจมองว่าเป็ นหน้าที่พิเศษแยกจาก
หน้าที่อื่นได้การทางานกับผูข้ ายพัสดุ และจากลูกค้าภายในแผนกต่าง ๆ (Stakeholders) ก็เช่ นกันต้องมี
ความสัมพันธ์กนั ผูป้ ฏิ บตั ิงานจัดซื้ อจะต้องทางานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องกับห่ วงโซ่ อุปทาน
(Supply Chain)
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5. ระบบต่าง ๆ (System) ระบบที่สามารถจะใช้กบั คอมพิวเตอร์ ได้เปิ ดโอกาสให้กบั
บริ ษทั สามารถเพิ่มพูนข่าวสารต่าง ๆ มากมายทาให้การตัดสิ นใจผิดแผกแตกต่างไปจากเดิ ม และอาจ
มีการ “ปรับแต่ง” กิจกรรมที่ทาอยูภ่ ายในได้ดว้ ย
6. การระบุ บุ คลากร และฝึ กอบรม (Staffing and Training) การปฏิ บ ัติง านทางด้าน
การจัดซื้ อจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ก็ ต่อเมื่ อมี ก ารบรรจุ เจ้าหน้าที่ ที่ เป็ น “มื ออาชี พ ” ที่ มี คุณ ภาพสู งเพื่ อ
ยกระดับตนเองและใช้ความรู ้ความชานาญเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาหน้าที่ในบริ ษทั ดังนั้นกลยุทธ์น้ ี จึงต้องการ
ให้ มี เจ้าหน้ าที่ ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง มี ก ารเลื่ อ นขั้น พนั ก งานที มี คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ เป็ นการจู ง ใจ และเพิ่ ม
สมรรถภาพในการปฏิบตั ิงาน
แนวคิดเกีย่ วกับจุดสั่ งซื้อทีเ่ หมาะสม
จิรวดี มีอนันต์ (2556, หน้า 8-9) ได้กล่าวไว้วา่ การควบคุมวัสดุคงคลังระบบจุดสั่งซื้ อใหม่
หรื อระบบการไหลของน้ าในอ่างจะเน้นที่การจัดให้มีการสารองสิ นค้าเก็บไว้เพื่อรองรับการผลิต วิธีการ
ไหลของน้ าในอ่างจะดาเนิ นไปโดยการใช้สารสนเทศที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการผลิ ตเพียงเล็กน้อย
นับ ตั้งแต่เมื่ อมี ใบสั่ งเข้ามาสู่ การผลิ ตจนกระทัง่ ถึ งการส่ งมอบสิ นค้า เพราะผูผ้ ลิ ตอาจจะไม่ท ราบถึ ง
ความต้องการของลู กค้าว่าจะมีปริ มาณเท่าไหร่ และในช่วงเวลาใด ผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ดจะถูกผลิ ตเก็บ
ไว้ล่วงหน้าเป็ นจานวนมาก แล้วนาไปเก็บไว้ในคลังสิ นค้าสาเร็ จรู ป เมื่อมีการส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ให้กบั
ลู ก ค้า คลังสิ น ค้า ส าเร็ จ รู ป เปรี ย บเสมื อ นอ่ างเก็ บ สิ น ค้าส าเร็ จ รู ป ก็ จ ะถู ก ส่ ง มอบผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกไป
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปแต่ละรายการที่เก็บอยูใ่ นคลังสิ นค้าก็เปรี ยบเสมือนน้ าในอ่างที่ติดตั้งปั้ มอัตโนมัติไว้
มีการตั้งระดับน้ าสู งสุ ดที่จะตัดให้ป้ ั มหยุดดูดน้ าเข้าอ่าง และมีระดับต่ าสุ ดเพื่อให้ป้ ั มอัตโนมัติดูดน้ าเข้า
การทางานของปั้ มน้ าอัตโนมัติในอ่างก็เปรี ยบเสมื อนการควบคุ มระดับสู งสุ ดต่าสุ ดของสิ นค้าคลัง ใน
คลังสิ นค้าสาเร็ จรู ป เมื่อสิ นค้าสาเร็ จรู ป ได้ส่งมอบลู กค้าจนกระทัง่ ระดับลดลงถึ งจุดต่ าสุ ด ก็จะทาการ
ผลิตสิ นค้าเพิ่มเติมเข้ามาโดยไปนาชิ้นส่ วน และส่ วนประกอบย่อยที่ได้ผลิตเก็บไว้ล่วงหน้าในคลังสิ นค้า
ของงานระหว่างผลิตมาทาการผลิต เมื่อวัสดุคงคลังของงานระหว่างผลิตลดลงถึงจุดต่าที่กาหนดไว้ ก็จะ
ทาการผลิตชิ้นส่ วน และชิ้นส่ วนประกอบย่อยเหล่านั้นขึ้นมาโดยไปนาเอาวัตถุดิบในคลังเก็บวัตถุดิบทา
ให้วตั ถุดิบลดลง เมื่อคลังวัตถุดิบลดลงถึงจุดต่าสุ ดที่กาหนดไว้ก็จะออกใบสั่งให้ผสู ้ ่ งมอบส่ งวัตถุดิบเข้า
มาเพิ่ ม ซึ่ งระบบการไหลของน้ าในอ่ างสามารถจะน าไปประยุก ต์ใช้ไ ด้ไ ม่ ว่าจะเป็ นการผลิ ตที่ เน้น
ผลิ ตภัณฑ์เป็ นหลัก หรื อการผลิ ตที่ เน้นกระบวนการเป็ นหลัก ระบบนี้ จะใช้ได้ดี และมี ประสิ ทธิ ภาพ
ก็ต่อเมื่อสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าผูส้ ่ งมอบ และการผลิตมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียง
เล็กน้อย หรื อค่อนข้างจะมีความแน่นอน และคงที่ แต่ถา้ อยูภ่ ายใต้สภาพที่มีความไม่แน่นอน ระบบการ
ไหลของน้ าในอ่าง หรื อระบบจุดสั่งซื้ อนี้ จะเป็ นระบบที่นาไปสู่ การมีระดับของวัสดุคงคลังที่มากขึ้นเมื่อ
เที ย บกับ ระบบอื่ น ๆ เช่ น Material Requirement Planning หรื อ Just In Time ดัง นั้น การควบคุ ม ของ
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วัส ดุ ค งคลังระบบจุ ดสั่ งซื้ อใหม่ เป็ นการควบคุ ม ระดับ สู งสุ ด และระดับ ต่ าสุ ด ของวัส ดุ ค งคลัง ต้อ ง
พยายามควบคุ มให้ระดับวัสดุ คงคลังโดยเฉลี่ ยต่ ากว่าระดับต่ าสุ ดนี้ และมิ ให้สูงกว่าระดับสู งสุ ดที่ ได้
กาหนดไว้ ซึ่ งต้องมีการพิจารณาระดับต่าสุ ด และระดับสู งสุ ดให้กบั วัสดุ คงคลังแต่ละรายการ ซึ่ งการที่
จะพิ จารณาระดับ ต่ าสุ ด และระดับสู งสุ ดจะต้องพิ จารณาตัดสิ นใจในปั ญ หาของวัสดุ คงคลังพื้นฐาน
ได้แก่ 1) จะสั่งซื้ อ หรื อสั่งผลิ ตเมื่ อไหร่ และ 2) จะสั่งแต่ละครั้งจานวนเท่าไหร่ และก่อนที่ จะคานวณ
เพื่อพิจารณาในปั ญหาพื้นฐานทั้ง 2 ประการจาเป็ นต้องทราบข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ อัตราการเบิกใช้ของ
วัสดุคงคลังในอดีตที่ผา่ นมา ซึ่ งเป็ นข้อมูลอัตราการใช้อาจจะอยูใ่ นรู ปของอัตราการใช้ต่อปี ต่อเดือน ต่อ
สัปดาห์ หรื อต่อช่ วงเวลานา (Lead Time) แล้วแต่ความต้องการใช้เวลานา (Lead Time) เป็ นระยะเวลา
นับจากเริ่ มออกใบสั่งซื้ อกระทัง่ ได้รับสิ นค้าตามที่สั่ง ซึ่ งข้อดี ของระบบนี้ ช่วยให้ไม่ลืมซื้ อ ส่ วนข้อเสี ย
วัส ดุ ค งคลัง อาจจะหมดก่ อ นก าหนดถ้า หากจ านวนของวัส ดุ ค งคลัง ที่ ส ารองไว้น้ อ ยเกิ น ไป และ
สอดคล้องกับ ธิ ดา แก่นจันทร์ , (2552, หน้า 26-32) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบจุดสั่งใหม่ (Type of Re-order
Point System) หัวใจสาคัญสาหรับการควบคุมวัสดุ คงคลังระบบจุดสั่งใหม่ คือการควบคุ มระดับต่าสุ ด
(Minimum Level) และระดับสู งสุ ด (Maximum Level) ของวัสดุคงคลัง กล่าวคือ จะต้องพยายามควบคุม
มิให้ระดับ วัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยต่ากว่าระดับต่าสุ ดนี้ และมิให้สูงกว่าระดับสู งสุ ดที่ได้กาหนดไว้ ดังนั้น
ในระบบนี้ จะต้องมีการพิจารณากาหนดระดับต่าสุ ด และสู งสุ ดให้กบั วัสดุคงคลังแต่ละรายการ ซึ่ งการที่
จะพิจารณาระดับต่าสุ ดและระดับสู งสุ ดได้ จะต้องตัดสิ นใจในปั ญหาของวัสดุคงคลังพื้นฐาน 2 ประการ
ได้แก่ 1) จะสั่ งซื้ อหรื อสั่ งผลิ ตเมื่อไร และ 2) จะสั่ งแต่ ละครั้ งจานวนเท่าไร ซึ่ งก่ อนที่ จะคานวณเพื่ อ
พิจารณาในปั ญหาพื้นฐานทั้ง 2 ประการจาเป็ นจะต้องทราบข้อมูลที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) อัตราการใช้
เป็ นอัตราการเบิ กใช้ของวัสดุ คงคลังในอดี ตที่ผ่านมา ซึ่ งอาจพิจารณาได้จากสต็อกการ์ ด (Stock Card)
ข้อมูลอัตราการใช้อาจจะอยูใ่ นรู ปของอัตราการใช้ต่อปี ต่อเดือน ต่อสัปดาห์ หรื อต่อช่ วงเวลานา (Lead
Time) แล้วแต่ความต้องการใช้ 2) เวลานา (Lead Time) เป็ นระยะเวลานับจากเริ่ มออกใบสั่งจนกระทัง่
ได้รับของตามที่ส่ัง ระยะเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เวลาล่วงหน้าในการเตรี ยม
เอกสารและงานด้านธุ รการของฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เวลาดังกล่าว อาจจะมาก หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั กระบวนการ
ในการดาเนิ นงานของแต่ละองค์กรที่กาหนดไว้ส่วนที่ 2 เวลาล่วงหน้าสาหรับผูผ้ ลิต หรื อผูส้ ่ งมอบเวลา
ช่วงนี้คาดคะเนได้จาก ประสบการณ์ในอดีตวัสดุคงคลังสารอง (Safety Stock) เป็ นวัสดุคงคลังที่กาหนด
ขึ้นเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนที่เกิ ดขึ้นในระบบการควบคุ มวัสดุ คงคลัง ซึ่ งประกอบด้วย ความไม่
แน่นอนในอัตราการใช้ของวัสดุคงคลังและความไม่แน่นอนของช่วงเวลานา การคานวณเพื่อพิจารณาจุด
สั่งซื้ อ หรื อสั่งผลิตจะขึ้นอยูก่ บั ระบบที่ใช้ ซึ่งในระบบของการควบคุมของวัสดุคงคลัง เพื่อการผลิตจะมี
ระบบจุดสั่งใหม่ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่

46
1. ระบบรอบเวลาสั่งคงที่ (Fixed Interval System) จะทาการสั่งตามรอบเวลา หรื อทุก
ระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ก่อนแล้วในระบบนี้ จะกาหนดปริ มาณการสั่งไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง ซึ่ งขึ้นอยู่
กับระดับของวัสดุคงคลังในขณะที่ทาการสั่ง วิธีการนี้ เหมาะกับวัสดุคงคลังที่มีราคาแพงอัตราการใช้ไม่
แน่ นอน ปริ มาณของที่ส่ังในระบบนี้ จะต้องคานึ งถึงระดับสู งสุ ดของวัสดุคงคลังที่ได้มีการกาหนดเป็ น
ระดับควบคุมไว้ โดยระดับวัสดุคงคลังสู งสุ ดโดยทัว่ ไปจะคานวณไว้ ดังนี้
ระดับวัสดุคงคลังสู งสุ ด = จานวนที่คาดจะมีการใช้ 1 รอบของการสั่ง + วัสดุคงคลัง
สารอง จานวนที่คาดว่าจะมีการใช้ 1 รอบของการสั่งอาจคานวณหาได้จากขนาดของการสั่งที่ ประหยัด
(EOQ) ในที่น้ ีจะใช้ตวั ย่อว่า Q และวัสดุคงคลังสารองจะใช้ตวั ย่อว่า SS Safety Stock
ดังนั้น ระดับของวัสดุคงคลังสู งสุ ด = Q + ss
ส่ วนจานวนที่สั่งซึ่ งจะสามารถรักษาระดับวัสดุคงคลังสู งสุ ดดังกล่าว จะคานวณได้
จากสู ตร ดังนี้
จานวนที่สั่ง = Q – OH + + ss
เมื่อ
OH คือ ระดับของวัสดุคงคลังที่เหลืออยูใ่ นขณะที่ทาการสั่ง (On Hand)
คือ อัตราการใช้โดยเฉลี่ยในช่วงเวลานา
ss คือ วัส ดุ คงคลังสารองและเป็ นระดับต่ าสุ ดของการควบคุ ม วัสดุ คงคลัง
และ ในขณะที่ของมาส่ งคาดว่าจะมีของในคลัง เท่ากับ OH ฉะนั้นในขณะที่ของมาส่ ง ซึ่ งเป็ นจุดของช่วงเวลาที่จะมีของคงคลังสู งสุ ดจะคานวณ
ได้โดยระดับวัสดุคงคลังที่เหลืออยูข่ ณะที่ของมาส่ ง + ปริ มาณที่สั่ง
หรื อ (OH - ) + (Q – OH + + ss) = Q + ss
ข้อดี ของระบบนี้ ช่วยให้ไม่ลืมซื้ อ ข้อเสี ย วัสดุ คงคลังอาจจะหมดก่ อนกาหนดถ้า
หากจานวนของวัสดุคงคลังที่สารองไว้นอ้ ยเกินไป
2. ระบบปริ ม าณสั่ ง ซื้ อคงที่ (Fixed Order Size System) ระบบนี้ จะท าการสั่ ง ซื้ อใน
จานวนที่ เท่ากันทุ กครั้ ง โดยจะสั่งเท่ากับ จานวนที่ คาดว่าจะมี การใช้ในแต่ละรอบของการสั่ ง ซึ่ งเมื อ
เทียบกับระบบที่แล้วก็คือ Q หน่ วย การควบคุมระดับสู งสุ ดของวัสดุคงคลังในระบบนี้ จะควบคุมไว้ ที่
ระดับ Q + ss เช่นกัน ฉะนั้น ณ จุดที่ของมาส่ ง ปริ มาณของวัสดุคงคลังขณะนั้นคาดว่าจะเหลือเท่ากับ ss
หน่ วย เมื่อสั่งมา Q หน่ วยก็จะทาให้ระดับของวัสดุ คงคลังสู งสุ ดเท่ากับ Q + ss และเมื่อพิจารณาถึงจุด
สั่งซื้ อ ก็จะต้องทาการสั่งซื้ อเมื่อระดับของวัสดุ คงคลังตกลงมาถึ งระดับ + ss สาหรับระดับต่าสุ ดจะ
ควบคุมไว้ที่ระดับ ss เช่นเดียวกันกับรอบเวลาการสั่งซื้ อคงที่ จะเห็นว่าระบบนี้ จะใช้ได้ดีถา้ อัตราการใช้
ค่อนข้างจะมีความแน่ นอน หากประมาณการว่าอัตราการใช้แน่ นอน ดังนั้น การลดลงของวัสดุคงคลัง
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ระดับของคงคลัง

ออกคาสั่งซื้ อใหม่

ตามช่ วงเวลาต่าง ๆ เมื่อนามาเขียนเป็ นกราฟ จึงมีลกั ษณะที่ เป็ นเส้ นตรง แต่ในความเป็ นจริ งอาจจะมี
ความคลาดเคลื่อนไปบ้างจึงต้องมีวสั ดุคงคลังสารองเผือ่ ไว้ ระบบนี้เหมาะกับวัสดุราคาปานกลางถึงสู ง
3. ระบบกล่องคู่ (Two Bin System) วิธีน้ ี เหมาะกับวัสดุคงคลังที่ไม่ค่อยมีความสาคัญ
มากนัก การก าหนดปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ และจุ ด สั่ ง ซื้ อ จะพิ จารณาจากกล่ อ งคู่ ที่ ก าหนดขึ้ น กล่ าวคื อ
ให้เตรี ยมกล่อง หรื อที่วางของวัสดุคงคลังไว้ 2 กล่องต่อวัสดุคงคลังหนึ่งรายการ และแต่ละกล่องมีขนาด
เท่ากับจานวนที่สั่งซื้ อในแต่ละครั้ง เมื่อของในกล่องใดกล่องหนึ่ งหมดก็เปรี ยบเสมือนเป็ นจุดสั่งซื้ อก็ให้
สั่งของเข้ามาเท่ากับจานวนหนึ่ งกล่อง และขณะที่มีการรอนาเข้าก็ใช้ของในกล่องที่ 2 เนื่องจากวิธีการนี้
มักไม่มีการบันทึกเมื่อมีการนาของออกจากกล่องไปใช้จึงอาจจะทาให้ยากในการตรวจสอบจานวนของ
วัสดุที่แน่นอน ดังนั้น จึงเหมาะกับวัสดุคงคลังที่เป็ นวัสดุธรรมดา ราคาต่า
แนวทางการควบคุมวัสดุคงคลังระบบจุดสัง่ ใหม่
แนวทางการควบคุ มวัสดุ คงคลังระบบจุดสั่งใหม่ ปั ญหาของการจัดการเกี่ ยววัสดุ คงคลัง
ขั้นต่อไป เป็ นการสั่งซื้ อวัสดุคงคลังนั้นเมื่อใด เมื่อสถานการณ์ ยงั คงดาเนิ นไปแบบสม่าเสมอ และคงที่
นั้น ก็ แ สดงว่า ช่ วงระยะเวลาระหว่างการสั่ งซื้ อกับ การรั บ สิ น ค้าที่ เรี ย กว่าช่ วงเวลาน า (Lead Time)
จะคงที่ ดังนั้น จุดของการสั่งซื้ อภายใต้ขอ้ สมมติดงั กล่าวก็อาจแสดงได้ตามภาพที่ 2.1

Q

ระดับของการสั่งซื้ อใหม่

ช่วงเวลานา

ช่วงเวลานา

ภาพที่ 2.1 ระดับของคงคลังในกรณีทอี่ ตั ราการใช้ และช่ วงเวลานาคงที่
ทีม่ า: ธิ ดา แก่นจันทร์ , 2552, หน้า 29
จากภาพที่ 2.1 ระดับ ของคงคลังในกรณี ที่ อตั ราการใช้ และช่ วงเวลานาคงที่ เมื่ อบริ ษ ทั
สามารถพยากรณ์ความต้องการของสิ นค้า และช่วงเวลานาได้อย่างถูกต้องแล้ว บริ ษทั ก็สามารถมีวสั ดุคง
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คลังต่าสุ ดเป็ นศูนย์ได้ โดยออกใบสั่งซื้ อได้ ณ จุดที่คานวณได้วา่ จะได้รับสิ นค้ามา เมื่อสิ นค้าในคลังหมด
พอดี เช่ น ทราบอัตราการใช้สิ นค้าว่ามี 200 หน่ วยต่อเดื อนและ ช่ วงเวลาน า 2 เดื อน บริ ษ ทั ก็ท าการ
สั่งซื้ อสิ นค้าเมื่อสิ นค้าคงเหลื อ 400 หน่ วย ซึ่ งจะได้รับสิ นค้าคงคลังที่สั่งซื้ อเมื่อสิ นค้าในคลังหมดพอดี
แต่ในทางปฏิบตั ิขอ้ สมมติเหล่านี้มกั ไม่เป็ นความจริ งเสมอไป ต้องคานึงถึงความไม่แน่นอนซึ่ งเกิดขึ้นได้
ในระบบวัส ดุ ค งคลัง เป็ นต้น ว่า อัตราการใช้ข องอาจไม่ เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
ปริ มาณการใช้ของอาจสู งกว่าปริ มาณที่ได้คาดไว้ เช่น สมมติวา่ อัตราการใช้ของที่คาดไว้ คือวันละ 100
หน่วย และรู ้ล่วงหน้าว่าของที่ส่งั ซื้ อไปจะได้รับภายใน 3 วัน (ช่วงเวลานา 3 วัน) ดังนั้น จึงสั่งของเพิ่มไป
ล่วงหน้าขณะที่ของอยูใ่ นคลัง 300 หน่วย แต่ในบางครั้งปรากฏว่าภายใน 3 วันนั้นเกิดมีอตั ราการใช้ของ
เร็ วกว่าปกติ เช่น เท่ากับ 400 หน่ วย ย่อมทาให้ของขาดแคลนเป็ นจานวน 100 หน่ วย ก่อนที่ของใหม่จะ
มาถึ ง ในทางตรงกันข้ามบางครั้งช่ วงเวลานาระหว่างการสั่งซื้ อและการรับของมักจะเปลี่ ยนแปลงอยู่
เสมออาจเป็ นเพราะผูข้ ายประสบความยุ่งยาก เช่ น เกิ ด ไฟไหม้ เครื่ องจัก รขัด ข้อ งหรื อ ความล่ าช้า
ทางด้านเส้นทางขนส่ ง (เช่น น้ าท่วม อุบตั ิเหตุ) เป็ นต้น จากตัวอย่างข้างต้นอาจได้รับของเป็ นเวลา 4 วัน
หลังจากที่ได้ออกใบสั่งซื้ อไปทาให้สินค้าขาดคลังไปเป็ นเวลา 1 วัน ความไม่แน่ นอนของอัตราการใช้
และช่ วงเวลานา มีความสาคัญ และทาให้ตอ้ งเก็บวัสดุ คงคลังให้มีปริ มาณมากขึ้นกว่าความต้องการใช้
โดยเฉลี่ยปกติที่เคยคานวณได้ วัสดุคงคลังส่ วนเกินมานี้ เรี ยกว่า ของที่เผื่อไว้ ซึ่ งจะต้องกาหนดให้มีไว้
อยู่ในคลังตลอดเวลา การกาหนดจานวนของที่ มีเผื่อไว้ดงั กล่าวนี้ ก็คือ การกาหนดจานวนวัสดุ คงคลัง
ต่าสุ ดให้อยู่ในคลังตลอดเวลาเพื่อป้ องกันการขาดแคลนวัสดุในคลัง จะเห็น ช่วงเวลานาสาหรับการสั่ง
ของที่ ไม่คงที่รวมกับความต้องการใช้ระดับของคงคลังสิ นค้าที่ เปลี่ ยนแปลงเสมอ จะทาให้เกิ ดปั ญหา
ในแง่ ของคณิ ตศาสตร์ ที่ ซับ ซ้อนยิ่งขึ้ น ดังนั้น ระบบการจัดการวัส ดุ คงคลังจะต้องสามารถประยุก ต์
เทคนิ คต่าง ๆ ทางศาสตร์ ที่เกี่ยวกับวัสดุคงคลัง เพื่อประมาณวัสดุคงคลังที่เหมาะสมที่สุดโดยผ่านระบบ
การจัดเก็บ ข้อมู ลที่ เชื่ อถื อได้ และสามารถใช้ได้กบั วัส ดุ คงคลังทุ กประเภท ซึ่ งวัตถุ ประสงค์ของการ
จัดการวัสดุ คงคลัง ก็คือ จะต้องพยายามกาหนดขนาดของมีเผื่อไว้ที่ทาให้ตน้ ทุนสมดุลกับต้นทุนที่เผื่อ
ไว้สาหรับการขาดแคลนจากระบบการจัดการวัส ดุ คงคลังที่ กล่ าวมาพอที่ จะสรุ ป ได้ว่าในการจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุคงคลัง ธุ รกิจจะต้องกาหนดจานวนวัสดุคงคลังไว้4 ประการ ได้แก่
1) ของที่มีเผือ่ ไว้ (Safety Stock) คือจานวนวัสดุคงคลังที่ตอ้ งมีไว้ต่าสุ ดตลอดเวลา
2) จุ ด สั่ ง ซื้ อใหม่ (Reorder Point) หมายถึ งจานวนวัส ดุ คงคลัง ณ ระดับ ที่ ต้อ งการออก
ใบสั่งซื้ อวัสดุคงคลังเพิ่มเติมในการพิจารณาจุดสั่งซื้ อใหม่ จะต้องทราบปั จจัย 2 อย่าง ได้แก่ ช่วงเวลานา
(Lead Time) และอัตราความต้องการใช้ (Demand Rate)
3) ขนาดของการสั่งซื้ อเพิ่มเติม
4) จุ ด สู งสุ ด (Maximum Stock Level) ช่ ว งเวลาน า (Lead Time) หมายถึ ง ช่ ว งเวลา
นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสั่งซื้ อจนกระทัง่ ถึงวันที่ได้รับของเรี ยบร้อยช่วงเวลานานี้ จะมีค่าเป็ น ถ้าเป็ นการ
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สั่ งซื้ อของในเขต พื้ น ที่ ใกล้ ๆ และมี ของพร้ อมจะนัดส่ งได้เมื่ อสั่ งของไปก็ จะได้ข องมาในเวลาอัน
ใกล้เคียง ในกรณี ที่ส่ังซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศก็จาเป็ นต้องใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่ งก่อนที่ของจะส่ งมาถึง
ช่วงเวลานานี้จะเป็ นช่วงที่ค่อนข้างแน่นอนถ้าระยะทางจากต่างประเทศ และสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ไม่ มีผ ลมากนัก แต่ถ้าระยะทางจากต่างประเทศเป็ นระยะทางไกล และมี ความไม่แน่ นอนของเรื อ
สิ นค้า ช่วงเวลานาก็จะมีความแน่นอนน้อยลง ตามภาพที่ 2.2
จุดสู งสุ ด (M)=Q+SS

ระดับของคลัง

สัง่ ซื้ อครั้งที่ N

สัง่ ซื้ อครั้งที่ N+1
Q

Q

ROP

ROP

ระดับการสัง่ ซื้ อใหม่
SS ของคงคลังสารอง

เวลาที่ส่งั ซื้ อใหม่
T8

ช่วงเวลา
นา LT

ช่วงเวลา
นา LT

TA T8
T

เวลาของมาถึง TA

T
ภาพที่ 2.2 ระบบของคงคลังทีม่ ีการพิจารณาของคงคลังสารอง
ทีม่ า: ธิ ดา แก่นจันทร์ , 2552: 30
โดยตัวแปรต่าง ๆ ในภาพ มีความหมาย ดังนี้
M =
T
=
TR =
LT =
TA =
Ss =
ROP =
Q =

ระดับสต๊อกสู งสุ ด
รอบเวลาในการสั่งซื้ อ
เวลาสั่งซื้ อใหม่
ช่วงเวลานา
เวลาของที่สั่งมาถึง
ของคงคลังสารอง
จุดสั่งใหม่
ปริ มาณการสั่งในแต่ละครั้ง
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จากภาพที่ 2.2 ระบบของคงคลังที่ มีการพิจารณาของคงคลังส ารอง ช่ วงเวลานา คื อ LT
ของคงคลังสารอง (Safety Stock) เป็ นวัสดุ คงคลังส่ วนเกิ นที่ จดั เตรี ยมไว้ โดยกาหนดให้วสั ดุ คงคลัง
ระดับนั้น ๆ เป็ นระดับที่ ตอ้ งมีสารองอยู่ตลอดเวลาจุดมุ่งหมายก็เพื่อหลี กเลี่ ยงหรื อป้ องกันการขาดมื อ
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นซึ่ งจะมี ผ ลเสี ยหายหลายประการ อย่ า งไรก็ ต าม การมี ข องเผื่ อ ไว้ใ นคลัง ก็ เป็ น
การสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วย ของที่มีเผื่อไว้จะมีผลต่อต้นทุนของธุ รกิจ 2 ประการ ได้แก่ สิ นค้าที่มีเผื่อไว้
ทาให้ตน้ ทุ นที่ เกิ ดจากของขาดมือลดลงแต่ทาให้ตน้ ทุนในการจัดให้มีวสั ดุ คงคลังเพิ่มขึ้นนอกจากจะ
สังเกตได้วา่ จานวนของที่มีเผือ่ ไว้ในคลังจะถูกเก็บไว้เป็ นจานวนคงที่อยูต่ ลอดเวลา ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งหาร
ของที่ มี เผื่อไว้ด้วย 2 ดังเช่ น ในกรณี ค านวณวัส ดุ ค งคลังถัวเฉลี่ ย ภายใต้ส ภาพการณ์ ที่ มี ก ารใช้อย่าง
สม่าเสมอ
Q = ปริ มาณที่สัง่ ซื้ อ ในครั้งหนึ่ง ๆ
Ss = ปริ มาณของที่มีเผือ่ ไว้ในคลัง
M = ระดับวัสดุคงคลังสู งสุ ด
ดังนั้น
M = Q + ss
ปริ มาณวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ย
=
Q/2 + ss
จุดสั่งใหม่ (Reorder Point) เป็ นจุดที่ บอกให้ผูร้ ับผิดชอบเกี่ ยวกับการสั่งซื้ อ หรื อสั่งผลิ ต
ทราบถึงเวลาที่จะต้องสั่งซื้ อของเข้ามาเพิ่มเติม จุดสั่งซื้ อแต่ละจุดอาจจะกาหนด เป็ น ระดับของ
การสั่งซื้ อใหม่ (Reorder Level) คื อการกาหนดระดับปริ มาณวัสดุ คงคลังที่ ควรจะออกใบสั่งซื้ อดังนั้น
ระดับของการสั่งซื้ อใหม่จะขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรผัน 2 ตัว คือ อัตราการใช้ และช่ วงเวลานา ในการคานวณ
ระดับของการสั่งซื้ อใหม่ จึงคูณอัตราการใช้ดว้ ยช่วงเวลานา แต่เพื่อป้ องกันการขาดมือบริ ษทั ควรจะจัด
ให้มีของเผือ่ เพื่อความปลอดภัยไว้จานวนหนึ่ง ดังนั้น จากภาพที่ 2.2 จะได้
ROP =
ss + ( ) ( )
เมื่อ
ROP =
ระดับของการสั่งใหม่
( ) =
อัตราความต้องการในช่วงเวลานาโดยเฉลี่ย
( ) =
ช่วงเวลานาเฉลี่ย
ซึ่ งสามารถที่จะประเมินเวลาของช่วงเวลานาได้จากการเก็บข้อมูลของช่วงเวลานาใน
การส่ งสิ นค้าในอดีต
เมื่อ
( )
คือ ค่าเฉลี่ยของช่วงเวลานา ซึ่ งหาได้ ดังนี้
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ความสาคัญของจุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม
สุ ชาติ ศุภมงคล (2547, หน้า 105) ได้กล่าวไว้วา่ จุดสั่งซื้ อใหม่ (Reorder Point) เป็ นจานวน
ที่คงเหลื อต่ าสุ ดจนถึ งจุดหนึ่ งที่ ตอ้ งการสั่งซื้ อใหม่ตอ้ งใช้วิธีการคานวณเมื่ อการใช้วสั ดุ ไปจุดถึ งจุดที่
กาหนดจาเป็ นต้องสั่ งซื้ อวัส ดุ เข้ามาส ารองเพิ่ ม ในคลังสิ นค้า ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่ งซื้ อ และ
ถ้าเกิดจาเป็ นที่ตอ้ งใช้วสั ดุหมดไปก่อนที่จะได้รับวัสดุใหม่เข้ามา หรื อการได้รับวัสดุล่าช้ากว่าปกติก็จะ
ทาให้เกิดวัสดุขาดมือ ซึ่ งจะมีผลเสี ยหายตามมาจึงจาเป็ นต้องมีสต็อกเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้ องกันวัสดุ
ขาดมือจึงจาเป็ นต้องมีการคานวณหาจุดสั่งซื้ อใหม่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ไชยยศ ไชยมัน่ คง และ
มยุข พัน ธุ์ ไชยมั่น คง (2550, หน้า 374) ได้ก ล่ า วไว้ว่า จุ ด สั่ ง ซื้ อ ใหม่ เป็ นวิ ธี ก ารสั่ ง สิ น ค้ามาเติ ม ใน
คลังสิ นค้าตามรู ปแบบที่ กาหนดซึ่ งจะทาการสั่งซื้ อเมื่ อสิ นค้าคงคลังลดลงมาถึ งระดับที่ กาหนด และ
สัง่ ซื้ อตามปริ มาณที่กาหนดตามจุดสั่งซื้ อใหม่ ซึ่ งวิธีการสั่งซื้ อแบบนี้ องค์จะต้องคอยตรวจสอบสิ นค้าคง
คลังเมื่อสิ นค้าคงคลังลดลงเหลือปริ มาณที่กาหนดไว้การสั่งซื้ อช่ วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไป เช่น ครั้ง
แรกช่ วงเวลา 15 วันจึงสั่งซื้ อใหม่ ครั้งต่อไปอาจเป็ น 10 วัน หรื อ 20 วัน ทั้งนี้ ช่วงเวลาสั่งซื้ อขึ้นอยูก่ บั
สภาพอุปสงค์ ถ้าอุปสงค์มีมาก (สิ นค้าขายดี ) ช่ วงเวลาการสั่งซื้ อจะสั้น แต่หากสิ นค้าขายไม่ดีช่วงเวลา
สั่งซื้ อใหม่จะยาว ดังนั้น การควบคุมสิ นค้าคงคลังองค์กรต้องพยากรณ์ที่แม่นยา และปริ มาณสั่งซื้ อแต่ละ
ครั้งอาจแตกต่างกันตามการรณรงค์การขาย ซึ่ งทาให้การสั่งซื้ อเหมาะสมกับการขาย และสอดคล้องกับ
ฑิตฐิตา เรื องโหน่ง (2553, หน้า 12-13) ได้กล่าวไว้วา่ ในการสั่งซื้ อสิ นค้าคงคลังเวลาเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
มากโดยเฉพาะถ้าระบบการควบคุ มสิ นค้าคงคลังขององค์กรแบบต่อเนื่ องจะสามารถกาหนดเวลาที่จะ
สั่งซื้ อใหม่ได้ เมื่ อพบว่า สิ นค้าคงคลังลดเหลื อระดับหนึ่ งตามที่ กาหนดก็จะสั่งซื้ อวัสดุ เข้ามาใหม่ใน
ปริ ม าณที่ คงที่ เท่ าปริ มาณการสั่งซื้ อที่ กาหนดไว้ ซึ่ งมี ความสั มพันธ์ ตามตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ 1) อัตรา
ความต้องการใช้สินค้าคงคลังและ 2) เวลารอคอย (Lead Time) ภายใต้สภาวการณ์ ประกอบด้วย 1) กรณี
ความต้องการสิ นค้าคงคลังคงที่ และเวลารอคอยคงที่เป็ นสภาวะที่ไม่เสี่ ยงที่จะเกิดวัสดุขาดมือเพราะทุก
สิ่ งทุกอย่างมีความแน่ นอน 2) กรณี ความต้องการสิ นค้าคงคลังแปรผันและเวลารอคอยคงที่เป็ นสภาวะ
ที่อาจเกิ ดวัสดุ ขาดมือเพราะอัตราการใช้หรื อความต้องการสิ นค้าคงคลังไม่สม่ าเสมอ จึงต้องมีการเก็บ
สิ นค้าคงคลังเผื่อขาดมือ (Buffer Stock หรื อ Safety Stock) สารองไว้ และต้องมีการประมาณระดับวงจร
ของการบริ การ (Cycle-Service Level) ซึ่ งเป็ นโอกาสที่ไม่มีวสั ดุขาดมือ 3) กรณี ความต้องการสิ นค้าคง
คลังคงที่ และเวลารอคอยแปรผันเป็ นสภาวะที่เวลารอคอยมีลกั ษณะการกระจายของข้อมูลแบบปกติ
และ 4) กรณี ความต้องการสิ นค้าคงคลังแปรผัน และเวลารอคอยแปรผันโดยที่ ท้ งั อัตราความต้องการ
สิ นค้า และเวลารอคอยมีลกั ษณะการกระจายของข้อมูลแบบปกติท้ งั สองตัวแปร
จากที่ กล่ าวมาสามารถสรุ ป ได้ว่า ความสาคัญของจุดสั่งซื้ อที่ เหมาะสม เป็ นการกาหนด
ระดับปริ มาณคงเหลื อวัสดุ คงคลังที่ เหมาะสมกับอัตราการใช้ เพื่อเป็ นการกาหนดจุดสั่งซื้ อใหม่ไม่ให้
วัสดุคงคลังขาดมือ และสั่งซื้ อตามปริ มาณที่กาหนดตามจุดสั่งซื้ อใหม่ ซึ่ งองค์กรจะต้องคอยตรวจสอบ
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สิ นค้าคงคลัง การสั่งซื้ อช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไป องค์กรต้องมีการพยากรณ์ที่แม่นยา และปริ มาณ
การสั่งซื้ อแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันตามการรณรงค์การขาย ซึ่ งทาให้การสั่งซื้ อที่เหมาะสม ซึ่ งมีตวั แปร
ที่ สั ม พัน ธ์ ได้แ ก่ 1) อัต ราความต้อ งการใช้สิ น ค้าคงคลัง และ 2) เวลารอคอย (Lead Time) ภายใต้
สภาวการณ์ ประกอบด้วย 1) กรณี ความต้องการสิ นค้าคงคลังคงที่ และเวลารอคอยคงที่เป็ นสภาวะที่ ไม่
เสี่ ยงที่ จะเกิ ดวัสดุ ขาดมื อ 2) กรณี ความต้องการสิ นค้าคงคลังแปรผัน และเวลารอคอยคงที่เป็ นสภาวะ
ที่อาจเกิดวัสดุขาดมือ จึงต้องมีการเก็บสิ นค้าคงคลังเผื่อขาดมือ (Buffer Stock หรื อ Safety Stock) สารอง
ไว้ และต้องมีการประมาณระดับวงจรของการบริ การ (Cycle-Service Level) ซึ่ งเป็ นโอกาสที่ไม่มีวสั ดุ
ขาดมื อ 3) กรณี ความต้องการสิ นค้าคงคลังคงที่ และเวลารอคอยแปรผันเป็ นสภาวะที่ เวลารอคอยมี
ลักษณะการกระจายของข้อมูลแบบปกติ และ 4) กรณี ความต้องการสิ นค้าคงคลังแปรผัน และเวลารอ
คอยแปรผันโดยที่ท้ งั อัตราความต้องการสิ นค้า และเวลารอคอยมีลกั ษณะการกระจายของข้อมูลแบบ
ปกติท้ งั สองตัวแปร ทาให้องค์กรสามารถบริ หารจัดการวัสดุ คงคลังที่ เหมาะสมกับการจัดซื้ อได้อย่าง
สมดุลและเกิดประโยชน์มากที่สุด
แนวคิดเกีย่ วกับการสั่ งซื้อทีป่ ระหยัด
ค านาย อภิ ป รั ช ญ าสกุ ล (2556, หน้ า 88-95) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า การสั่ ง ซื้ อที่ ป ระหยัด
(EconomicOrder Quality: EOQ) เป็ นระบบสิ น ค้าคงคลัง ที่ ใช้ก ัน อย่างแพร่ ห ลายโดยระบบนี้ ใช้ก ับ
สิ นค้าคงคลังที่มีลกั ษณะของความต้องการที่เป็ นอิสระไม่เกี่ ยวข้องต่อเนื่ องความต้องการของสิ นค้าตัว
อื่นปั จจัยทั้งหลายต้องมีค่าคงที่การใช้วิธีน้ ี จะมีขอ้ ดี ในส่ วนของการคานวณค่อนข้างง่าย และเหมาะสม
สาหรั บ ระบบปิ ด ซึ่ งหมายถึ งสภาวะทุ ก อย่างไม่มี อะไรเปลี่ ยนแปลงการค านวณหาปริ มาณสั่งซื้ อที่
ประหยัด ช่วยในการกาหนดปริ มาณสิ นค้าที่ตอ้ งการสั่งซื้ อแต่ละครั้ง ว่าเป็ นครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม
และก่อให้เกิดต้นทุน หรื อค่าใช้จ่ายต่าสุ ด โดยในการคานวณ EOQ มีตน้ ทุน หรื อค่าใช้จ่ายที่สาคัญอยู่ 2
ต้น ทุ น ได้แก่ 1) ต้น ทุ น การเก็ บ รั ก ษา คื อต้น ทุ น ที่ เกิ ดขึ้ นจากจากการที่ กิ จการมี สิ น ค้าส ารองอยู่ใ น
คลังสิ นค้า 2) ต้นทุนการสั่งซื้ อ คือ ต้นทุน หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาการสั่งซื้ อสิ นค้า หรื อสั่งผลิ ต
สิ นค้า ได้แก่ ต้นทุนออกใบสั่งซื้ อ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ ง เป็ นต้น ซึ่ งหากมีการซื้ อปริ มาณครั้งละน้อย ๆ
ต้นทุนการสั่งซื้ อจะมาก เพราะต้องซื้ อหลายครั้ง และถ้าสั่งซื้ อครั้งละมาก ๆ จะต้องมีสินค้าเก็บไว้ในครั้ง
สิ นค้าจานวนมาก ต้นทุน หรื อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากจึงต้องวางแผนพิจารณาความต้องการ
ด้วยวิธีการพยากรณ์ อุปสงค์ของลู กค้าโดยขนาดการสั่งซื้ อที่ประหยัดจะพิจารณาต้นทุนรวมของสิ นค้า
คงคลังที่ต่าที่สุดเป็ นหลักเพื่อกาหนดปริ มาณการสั่งซื้ อต่อครั้งการใช้ระบบ
การสั่งซื้ อที่ประหยัดแบ่งโอกาสที่จะเกิ ดขึ้ นในการจัดซื้ อ ได้แก่ 1) เหตุการณ์ ที่อุปสงค์คงที และไม่มี
สิ นค้าขาดมือ 2) เหตุการณ์ ที่อุปสงค์คงที และไม่มีสินค้าขาดมือบ้าง 3) เหตุการณ์ที่ทยอยรับ และทยอย
ใช้สินค้า และ 4) เหตุการณ์ที่มีส่วนลดปริ มาณ
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การค านวณหาปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อที่ ป ระหยัด (Economic Order Quality: EOQ) ส าหรั บ
ธุ รกิจจะต้องตัดสิ นใจว่าควรจะมีวตั ถุดิบคงเหลือในระดับใดจึงจะประหยัดที่สุด ถ้าสั่งซื้ อปริ มาณมาก
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อต่อหน่วยจะลดลง การคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ) โดยใช้สูตร
(ไพสรณ์ สู งสมบัติ ; ดารารัตน์ สุ ขแก้ว, 2556, หน้า 110) ดังนี้
EOQ

=

กาหนดให้
EOQ
=
ปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด
S
=
ปริ มาณสิ นค้าที่ขายหรื อใช้ตลอดงวด
O
=
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อต่อครั้ง
C
=
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วย
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า การสั่งซื้ อที่ประหยัด เป็ นการคานวณหาปริ มาณจานวน
ในการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบที่ประหยัดของวัตถุ ดิบแต่ละประเภท ซึ่ งการคานวณหาปริ มาณสั่งซื้ อที่ ประหยัด
ช่ วยในการกาหนดปริ มาณสิ นค้าที่ ตอ้ งการสั่งซื้ อแต่ละครั้ง ว่าเป็ นครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม และ
ก่อให้เกิดต้นทุน หรื อค่าใช้จ่ายต่าสุ ด โดยในการคานวณ EOQ มีตน้ ทุนที่สาคัญ ได้แก่ ) ต้นทุนการเก็บ
รักษาสิ นค้า และ ) ต้นทุนในการสัง่ ซื้ อ
เปรี ยบเทียบต้นทุนในการสั่งซื้ อการ
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2556, หน้า 24-25) ได้กล่ าวไว้ว่า ต้นทุ นรวมของการได้มาของ
สิ นค้าเป็ นการนาเข้ามาอย่างมีความสัมพันธ์ ซึ่ งรวมทั้งต้นทุนจริ ง และต้นทุนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ของ
การซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ ดังนั้น ต้นทุนการได้มาของสิ นค้ารวมจึงเป็ นตัวประเมินต้นทุนรวมของการจัดซื้ อ
ต้นทุนบางอย่างจะประยุกต์ใช้ในทุกการจัดซื้ อ เช่น ค่าบริ หารจัดซื้ อ ซึ่ งต้นทุนบางตัวแปรตามการจัดซื้ อ
เช่น การคลังสิ นค้า องค์ประกอบของต้นทุนรวมการได้มาของสิ นค้ารวม มีรายละเอียดดังนี้
1. ต้นทุ นคุ ณภาพ (Quality Cost) เป็ นต้นทุ นเงิ นที่ จ่ายเนื่ องจากความบกพร่ อง และ
สิ นค้าไม่ได้คุณภาพจึงเกิ ดการตรวจสอบ การซ่ อมแก้ไขงาน ค่าบริ หารเพิ่ม การแบ่งแยกลู กค้า การที่
ลูกค้าไม่พอใจ คุณภาพสิ นค้าไม่ดี การสร้างคุณภาพรวมจึงต้องใช้เวลา เงิน และคาสัญญา เพื่อทาให้ดีใน
ครั้งแรก ซึ่ งเป็ นกิจกรรมป้ องกัน และปกติเป็ นต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้า
2. ต้นทุนการจัดส่ ง (Delivery Cost) เป็ นความที่ไม่น่าเชื่ อถือของผูจ้ ดั ส่ ง หมายถึง การ
หยุดผลิต การที่สินค้าขาดมือ การจัดหาสต๊อกเพื่อความปลอดภัย การล่าช้า และมีตน้ ทุ นในการขนส่ ง
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และการผลิ ตแบบฉุ กเฉิ นสู ง เป็ นต้น การพยายามในการจัดส่ งให้สม่ าเสมอเพื่อให้ผลการดาเนิ นงานมี
ความเชื่อถือจึงเป็ นความพยายามในการจัดการของทุกองค์กร
3. ต้น ทุ น ผลงานการจัด ส่ ง (Delivery Performance Cost) เป็ นต้น ทุ น การขนส่ งที่
สามารถจัดเป็ นความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมู ลค่าต่ า รายการที่ จดั เก็บสู ง การเลื อกวิธีการขนส่ งที่
ถูกต้อง เส้นทาง และผูร้ ับขนส่ ง เป็ นมาตรวัด และต้องการใช้วางแผนล่วงหน้า
4. ต้นทุนเวลานา (Lead Time Cost) โดยทัว่ ไปเวลานาที่ยาวนานกว่าจะทาให้มีตน้ ทุน
ที่สูงกว่าวัตถุ ดิบที่ เป็ นของตนเอง บางครั้งอาจจะส่ งไปยังจุดอื่นเป็ นระยะทางไกล จึงไม่มีเพียงต้นทุ น
การขนส่ ง แต่ยงั มีตน้ ทุนในดอกเบี้ยจ่าย สิ นค้าที่ ขายไม่ได้ และไม่สามารถเติมเต็มตามอุปสงค์จึงเป็ น
ความเสี่ ยงของเวลานา ซึ่ งนับรวมในต้นทุนรวมในการได้มาของสิ นค้า ซึ่ งถ้าการหาผูข้ ายปั จจัยการผลิต
ในเวลานาที่ส้ นั จะส่ งผลให้ตน้ ทุนรวมการได้มาของสิ นค้าที่ต่าลง แต่ราคาสิ นค้าจะแพงขึ้น
5. ต้นทุนคลังสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ (Warehousing / Packaging Cost) เป็ นต้นทุนที่มี
ความสาคัญ และเพิ่มขึ้นจากการจัดส่ ง การบรรจุหีบห่ ออาจอยูใ่ นกระบวนการซัพพลายเชน ซึ่ งต้องการ
พื้นที่จดั เก็บสิ นค้า การยกขนสิ นค้า อายุสินค้า บรรจุภณั ฑ์ที่นอ้ ยลงอาจทาให้สามารถประหยัตน้ ทุนได้
6. ต้นทุนสต๊อก และสิ นค้าคงคลัง (Stock / Inventory Cost) เป็ นการตัดสิ นใจที่มีผลต่อ
ระดับสต๊อก ต้นทุนเกี่ยวข้องมากกว่าต้นทุนกระจายสิ นค้า เช่น การจัดเก็บ สิ นค้าแตกหักเสี ยหาย
7. ต้นทุ นในการหาผูข้ ายปั จจัยการผลิ ตใหม่ (New Supplier Cost) เป็ นต้นทุนในการ
ประเมินผูข้ าย การเริ่ มต้นสรรหา การเจรจาต่อรอง และการจัดการโดยการมีโปรแกรมการจัดลาดับ และ
พัฒนาผูข้ าย ซึ่ งเป็ นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
8. ต้น ทุ น บริ ห าร (Administration Cost) เป็ นต้น ทุ น ที่ เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารออกใบสั่ ง ซื้ อ
การจัดการเกี่ ยวกับงานการดาษที่จาเป็ น เงิ นเดื อน การดู แลอุปกรณ์ สานักงาน การเชื่ อมต่อข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิคส์ (EDI) เป็ นต้น
9. ต้นทุนราคาสิ นค้า (Products Price) เป็ นราคาที่ ได้ตกลงกับผูข้ ายปั จจัยการผลิตใช้
พิ จารณาในการณี ที่ ปั จจัย ด้านราคาที่ ก ล่ าวมาข้างต้นมี มู ล ค่ าเท่ ากัน ราคาสิ น ค้าจึ งเป็ นปั จจัย ในการ
พิจารณา
จากที่ กล่าวมาสามารถสรุ ป ได้ว่า การเปรี ยบเที ยบต้นทุ นในการสั่งซื้ อ เป็ นการประเมิ น
ต้นทุนที่ได้มาของสิ นค้ารวมจะใช้ในทางตรง และในอนาคต แม้จะเป็ นต้นทุนที่เป็ นไปได้ แต่ ควรที่จะ
พิ จารณาเพื่ อให้ท ราบต้น ทุ นตลอดซัพ พลายเชน ที่ มี ก ารจัดการโลจิส ติ ก ส์ ประกอบด้วย 1) ต้น ทุ น
คุณภาพ เป็ นต้นทุนเงินที่จ่ายเนื่ องจากความบกพร่ อง และสิ นค้าไม่ได้คุณภาพ 2) ต้นทุนการจัดส่ งเป็ น
ความเชื่ อถื อของผูจ้ ดั ส่ ง3) ต้นทุนผลงานการจัดส่ ง เป็ นต้นทุนการขนส่ ง 4) ต้นทุนเวลานา 5) ต้นทุน
คลังสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ 6) ต้นทุนสต๊อก และสิ นค้าคงคลัง 7) ต้นทุนในการหาผูข้ ายปั จจัยการผลิต
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ใหม่ 8) ต้นทุนบริ หาร และ 9) ต้นทุนราคาสิ นค้า เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ และทาให้เกิดมูลค่าที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ราคา ประกอบกับได้สินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงตามที่กาหนดในราคาที่เหมาะสม
แนวคิดเกีย่ วกับการจาแนกสิ นค้ าคงคลังแบบ ABC Analysis
ความหมายการจาแนกสิ นค้าคงคลังแบบ ABC Anal4sis
ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์ (2550, หน้า 268) ได้กล่าวไว้วา่ วิธีการจัดกลุ่มสิ นค้า ABC ระบบ เป็ น
วิธีการจาแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่
ละรายการเป็ นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสิ นค้าคงคลังที่มีอยู่มากมาย ซึ่ งถ้า
ควบคุ มทุ กรายการอย่างเข้มงวดเท่าเที ยมกัน จะเสี ยเวลา และค่าใช้จ่ายเกิ นความจาเป็ นในการควบคุ ม
สิ น ค้าที่ มี สิ น ค้ามาก และราคาที่ แ ตกต่ างกัน วิ ธี ก ารควบคุ ม สิ น ค้า คงคลัง มี ล ัก ษณะที่ เป็ นสั ด ส่ ว น
ความสาคัญ เช่น ถ้าปรับปรุ งงานที่สาคัญที่สุดเพียงร้อยละ 10-20 ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80-90
เพราะฉะนั้นการเลือกปรับปรุ งงานเฉพาะงานที่สาคัญ ๆ เพียงร้อยละ 10-20 จะสามารถให้ผลตอบแทน
ที่ สู งมากโดยทัว่ ไปเรี ยกว่า กฎ 20/80 หรื อ วิธีก ารจัดกลุ่ ม ABC หรื อ ABC Analysis ซึ่ งเป็ นการแยก
สิ นค้าคงคลังออกตามประเภทของความสาคัญ
อมรศิ ริ ดิ ส สร (2550, หน้า 24-36) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การจัด การสิ น ค้า คงคลัง แบบ ABC
เพื่อให้เกิ ดค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับสิ นค้าคงคลังต่าสุ ด เป็ นการจัดประเภทของสิ นค้าคงคลัง ตามความสาคัญ
ของมูลค่าการใช้สินค้า
คานาย อภิ ป รั ช ญาสกุ ล (2554, หน้า 78-80; 2556ก, หน้า 70) ได้ก ล่ าวไว้ว่า การจัดการ
สิ นค้าแบบ ABCเป็ นการจัดการสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพวิธีหนึ่ ง ซึ่ งมีหลักเกณฑ์วา่ สิ นค้าคงคลัง
จานวนน้อยในกลุ่มจะมีมูลค่ามากที่สุด ระบบนี้ นิยมใช้กนั มากที่สุดในการจัดการผลิต และการควบคุ ม
สิ นค้าคงคลังตามระบบ ABC สิ นค้ามี 3 กลุ่ม
ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หน้า 146) ได้กล่าวไว้วา่ วิธีการจัดกลุ่มสิ นค้า ABC ระบบ เป็ น
วิธีการจาแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทโยพิจารณาปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าแต่ละรายการ
เป็ นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล และควบคุม
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า การจัดกลุ่มสิ นค้า ABC เป็ นวิธีการจาแนกสิ นค้าคงคลัง
ออกเป็ นแต่ละประเภทต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์ และ
อัตราการเคลื่อนไหวของปริ มาณสิ นค้าเพื่อลดภาระในการควบคุมสิ นค้าคงคลัง ดูแลตรวจนับนิยมใช้ใน
การจัดการผลิต และการควบคุมสิ นค้าคงคลัง แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ตามกฎ 20/80
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หลักการวิเคราะห์การจาแนกสิ นค้าคงคลังแบบ ABC Anal4sis
ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์ (2550, หน้า 268) ได้กล่าวไว้วา่ วิธีการจัดกลุ่มสิ นค้า ABC ระบบเป็ น
วิธีการจาแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่
ละรายการเป็ นเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นการแยกสิ นค้าคงคลังออกตามประเภทของความสาคัญ ดังนี้
1. กลุ่ ม A เป็ นสิ นค้าที่ ส าคัญมาก มู ลค่าสู งโดยทัว่ ไปจะมี สิ นค้าอยู่ประมาณร้ อยละ
10-20 ของสิ นค้าทั้งหมด และจะมีมูลค่าอยูป่ ระมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
2. กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าที่มีความสาคัญปานกลางโดยทัว่ ไปสิ นค้าคงคลังประเภทนี้ มีอยู่
ประมาณ ร้อยละ 30-40 ของสิ นค้าทั้งหมด มีมูลค่าสิ นค้าประมาณร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
3. กลุ่ม C เป็ นกลุ่มสิ นค้าที่มีความสาคัญน้อยที่สุดเป็ นสิ นค้าที่ มีราคาต่ า และมีอตั รา
การเก็บรักษาที่มากที่สุดประมาณ ร้อยละ 40-50 และมีมูลค่า ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
ประจวบ กล่ อมจิ ตร (2556, หน้า 164) ได้ก ล่ าวไว้ว่า วิธี การวิเคราะห์ ก ารจัดกลุ่ ม สิ นค้า
ABC พิจารณาตามปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์ สามารถแบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
1. กลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่สาคัญมาก มูลค่าสู งโดยทัว่ ไปจะมีสินค้าอยู่ประมาณร้อยละ 5-15
ของสิ นค้าทั้งหมด และจะมีมูลค่าอยูป่ ระมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
2. กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าที่มีความสาคัญปานกลางโดยทัว่ ไปสิ นค้าคงคลังประเภทนี้ จะมีอยู่
ประมาณ ร้อยละ 30 ของสิ นค้าทั้งหมด และมีมูลค่าของสิ นค้าประเภทนี้จะมีค่าประมาณ ร้อยละ 15 ของ
มูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
3. กลุ่ม C เป็ นกลุ่มสิ นค้าที่ มีความสาคัญน้อยที่สุดเป็ นสิ นค้าที่มีราคาต่า และมีอตั ราใน
การเก็บรักษาที่มากที่สุดประมาณร้อยละ 50-60 และมีมูลค่าร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
อมรศิริ ดิสสร (2550, หน้า 24-36) ได้กล่ าวไว้ว่า วิธีการวิเคราะห์ การจัดกลุ่มสิ นค้าแบบ
ABC เป็ นการจัดประเภทของสิ นค้าคงคลัง ตามความสาคัญ และตามมูลค่าของการใช้สินค้านั้น ๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. กลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่สาคัญมาก มูลค่าสู งโดยทัว่ ไปจะมีสินค้าอยูป่ ระมาณร้อยละ 20
ของสิ นค้าทั้งหมด แต่มีอตั ราการใช้เป็ นจานวนเงินที่มีมูลค่าสู งสุ ดอยูป่ ระมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่า
สิ นค้าทั้งหมด
2. กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าที่มีความสาคัญปานกลางโดยทัว่ ไปสิ นค้าคงคลังประเภทนี้ จะมี
อยู่ป ระมาณ ร้ อยละ 30 ของสิ น ค้า ทั้งหมด แต่ มี อ ัตราการใช้ห มุ น เวีย นเป็ นจานวนเงิ น ที่ มี มู ล ค่ าสู ง
ประมาณร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
3. กลุ่ม C เป็ นกลุ่มสิ นค้าที่มีความสาคัญน้อยที่สุดเป็ นสิ นค้าที่มีราคาต่า และมีอตั รา
การเก็บรักษาที่มากที่สุดประมาณร้อยละ 50 และมีมูลค่าสิ นค้าร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
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คานาย อภิ ป รั ช ญาสกุ ล (2554, หน้า 78-80; 2556ก, หน้า 70) ได้ก ล่ าวไว้ว่า การจัดการ
สิ นค้าแบบ ABCเป็ นการจัดการสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพอี กวิธีหนึ่ ง ซึ่ งมีหลักเกณฑ์วา่ สิ นค้าคง
คลัง จ านวนน้ อ ยในกลุ่ ม จะมี มู ล ค่ ามากที่ สุ ด ระบบนี้ นิ ย มใช้ก ัน มากที่ สุ ด ในการจัด การผลิ ต และ
การควบคุมสิ นค้าคงคลังตามระบบ ABC สิ นค้ามี 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่มีมูลค่าสู งกว่าสิ นค้าน้อยรายการ ประมาณ ร้อยละ 15-20 ของ
รายการสิ นค้าทั้งหมด แต่มูลค่ามีประมาณ ร้อยละ 75-80 ของมูลค่าทั้งหมด
2. กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าที่มีมูลค่าปานกลาง มี จานวนสิ นค้าประมาณ ร้ อยละ 30-40 ของ
รายการสิ นค้าทั้งหมด แต่มูลค่ามีประมาณ ร้อยละ 15 ของมูลค่าทั้งหมด
3. กลุ่ม C เป็ นสิ นค้าที่ มีมูลค่าต่ า มีจานวนสิ นค้าประมาณ ร้อยละ 40-50 ของรายการ
สิ นค้าทั้งหมด แต่มูลค่ามีประมาณ ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าทั้งหมด สาหรับการแบ่งสิ นค้าเป็ นกลุ่ม ABC
เป็ นการแบ่งตามความเหมาะสม เช่น กิจการที่ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าครั้งละมาก ๆ มีจานวนน้อย หรื อสิ นค้า
ส่ วนใหญ่ผลิตโดยแบ่งผลิ ตเป็ น 3 กลุ่มเท่านั้น หรื อมีของเสี ยจานวนมากที่เกิ ดจากการผลิต เป็ นต้น ซึ่ ง
เป็ นการพิจารณาปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล
ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หน้า 146) ได้กล่าวไว้วา่ วิธีการจัดกลุ่มสิ นค้า ABC ระบบ เป็ น
วิธีในการจาแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทโยพิจารณาปริ มาณ และมู ลค่าของสิ นค้าแต่ละ
รายการเป็ นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดู แล และควบคุ ม สามารถแบ่งตามเกณฑ์ ได้แก่ 1) กลุ่ม A เป็ น
สิ นค้าที่สาคัญมาก มูลค่าสู งโดยทัว่ ไปจะมีสินค้าอยูป่ ระมาณ ร้อยละ 5-15 ของสิ นค้าทั้งหมด และจะมี
มูลค่าอยูป่ ระมาณ ร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด 2) กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าที่มีความสาคัญปานกลาง
ที่โดยทัว่ ไปสิ นค้าคงคลังประเภทนี้จะมีอยูป่ ระมาณ ร้อยละ 30 ของสิ นค้าทั้งหมด และมีมูลค่าของสิ นค้า
ประเภทนี้ จะมี ค่ าประมาณ ร้ อ ยละ 15 ของมู ล ค่ า สิ น ค้าทั้ง หมด และ 3) กลุ่ ม C เป็ นกลุ่ ม สิ น ค้า ที่ มี
ความสาคัญน้อยที่สุดเป็ นสิ นค้าที่มีราคาต่า และมีอตั ราการเก็บรักษาที่มากที่สุดประมาณ ร้อยละ 50-60
และมีมูลค่าประมาณ ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่า การจัดกลุ่มสิ นค้า ABC เป็ นวิธีการจาแนกสิ นค้าคงคลัง
ออกเป็ นแต่ละประเภทโดยจะพิจารณาปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์ เพื่อ
ลดภาระในการควบคุมสิ นค้าคงคลัง ดูแลตรวจนับ ซึ่งประกอบด้วย 1) สิ นค้ากลุ่ม A เป็ นสิ นค้า ที่สาคัญ
เนื่ องจากมีมูลค่าสู ง และเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่เคลื่อนไหวเร็ ว มีสินค้าอยู่ประมาณ ร้ อยละ 10-20 ของสิ นค้า
ทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยู่ประมาณ ร้ อยละ 70-80 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด 2) สิ นค้ากลุ่ ม B เป็ นสิ นค้าที่มี
ความสาคัญปานกลางโดยมีสินค้าอยูป่ ระมาณ ร้อยละ 30-40 ของสิ นค้าทั้งหมด และมีมูลค่าของสิ นค้า
โดยค่าประมาณ ร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด และ 3) สิ นค้ากลุ่ม C เป็ นสิ นค้าที่มีความสาคัญ
น้อยที่สุดเนื่ องจากสิ นค้าที่มีราคาต่า และมีการเก็บรักษาที่มากที่สุดประมาณ ร้อยละ 40-50 และมีมูลค่า
ประมาณ ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสิ นค้าทั้งหมด
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การควบคุมคลังสิ นค้ากลุ่ม ABC
ทวีศ ัก ดิ์ เทพพิ ท ัก ษ์ (2550, หน้า 269) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การควบคุ ม คลัง สิ น ค้ากลุ่ ม ABC
สามารถควบคุมกลุ่มสิ นค้า ได้แก่
1. การควบคุ มกลุ่มสิ นค้า กลุ่ม A จาเป็ นต้องมีการควบคุ มอย่างใกล้ชิด และเข้มงวด
การสั่ ง การ และการใช้จะต้อ งมี ก ารบัน ทึ ก รายการให้ เป็ นไปอย่า งถู ก ต้องสมบู รณ์ ม ากที่ สุ ด มี ก าร
ตรวจสอบ การควบคุ ม อย่างใกล้ชิ ด อาจรวมถึ งการส ารองวัตถุ ดิบ ที่ จะถู ก นามาใช้อย่างต่ อเนื่ องใน
ปริ มาณมาก ๆ แผนกจัดซื้ ออาจต้อ งท าสั ญ ญากับ ลู ก ค้าให้ ส่ ง วัตถุ ดิบ เหล่ า นี้ อย่า งต่ อเนื่ องในอัต รา
ที่สอดคล้องกับอัตราการใช้ และต้องระมัดระวังในเรื่ องของการกาหนดขนาดการสั่งซื้ อ และต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถส่ งของทันกับกาหนดที่ตอ้ งใช้การสารองของคลังสิ นค้าจะต้องอยูใ่ นระดับ
ที่ทาให้ระดับการบริ การที่ดียง่ิ ขึ้น ซึ่ งโอกาสที่จะเกิดสิ นค้าขาดมีนอ้ ย
2. การควบคุมกลุ่มสิ นค้า กลุ่ม B ควรจะควบคุม และติดตามโดยระบบ ซึ่ งต้องกาหนด
ช่ ว งเวลาในการควบคุ ม และตรวจสอบ เช่ น มี ก ารตรวจสอบทุ ก ๆ ช่ วงเวลา 3-4 เดื อ น หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมากขนาดของการสั่ง และการกาหนดจุดสั่งซื้ อของคงคลังเหล่านั้น สามารถวิเคราะห์
โดยใช้ตวั แบบของคลังหลายๆ แบบที่ได้กล่าวมา ซึ่ งการสั่งซื้ อจะไม่บ่อยครั้งเท่าสิ นค้ากลุ่ม A ต้นทุน
ของสิ นค้าขาดแคลนสาหรับสิ นค้าประเภท B ไม่ควรเกิดขึ้น โดยพยายามจัดสิ นค้าสารองให้เพียงพอต่อ
การควบคุมสิ นค้าถึงแม้วา่ การสั่งซื้ อจะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง
3. การควบคุ ม กลุ่ ม สิ นค้า กลุ่ ม C เป็ นสิ นค้าคงคลังที่ มี มูล ค่าต่ าแต่มี จานวนมากไม่
จาเป็ นต้องเข้มงวดมากนักโดยใช้วิธีง่าย ๆ แต่ก็ควรมีการตรวจสอบที่เป็ นงานประจาอย่างเพียงพอใน
การดาเนิ นการสั่งซื้ ออาจไม่จาเป็ นต้องประเมิ นจุดสั่งซื้ อใหม่ หรื อการหาขนาดการสั่งซื้ อที่ ประหยัด
ซึ่ งมี การพิจารณาตรวจสอบเพื่อปรับปรุ งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่ น อัตราการใช้ ช่ วงเวลานาต้นทุ น และ
ค่าใช้จ่าย ซึ่ งอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าของปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 80-8 ) และ-คานาย อภิปรัชญาสกุล (2556ก, หน้า 72)
ได้กล่ าวไว้ว่า การควบคุ มคลังสิ นค้ากลุ่มABC ซึ่ งการจาแนกสิ นค้าคงคลังเป็ นหมวด ABC ตามหลัก
Pareto (80/20) จะท าให้เกิ ดการควบคุ ม ที่ แตกต่ างกัน ซึ่ งนิ ยมประยุก ต์ใช้ในการคลังสิ นค้า และการ
ขนส่ ง โดยกลุ่ม A จะอยูใ่ นพื้นที่ดา้ นหน้าที่พร้ อมจัดส่ ง กลุ่ม C จะเก็บในพื้นที่ดา้ นหลังคลังสิ นค้า ซึ่ ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่เคลื่ อนไหวเร็ ว จาเป็ นต้องได้รับการควบคุ มอย่างเข้มงวดมาก
ซึ่งการควบคุมจึงควรใช้ระบบสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง และต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และควรหาผูข้ าย
ไว้หลาย ๆ รายเพื่อลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนสิ นค้า และสามารถเจรจาต่อรองราคาได้
2. กลุ่ ม B เป็ นสิ นค้าที่ เคลื่ อนไหวปานกลาง จาเป็ นต้องได้รับ การควบคุ มงวดปาน
กลางและมีการควบคุมตามปกติ และควรใช้ระบบสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ กลุ่ม A

59
3. กลุ่ม C เป็ นสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้า ยังไม่จาเป็ นต้องมีการควบคุมเข้มงวดมากนัก ซึ่ ง
กลุ่มนี้มีสินค้าจานวนมาก ราคาถูก และสั่งซื้ อครั้งละมาก ๆ เพื่อป้ องกันการขาดแคลนสิ นค้า เป็ นต้น
ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หน้า 150) ได้กล่าวไว้วา่ การควบคุ มคลังสิ นค้ากลุ่ม ABC ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. กลุ่ม A เป็ นสิ นค้าที่เคลื่ อนไหวเร็ ว จาเป็ นต้องได้รับการควบคุ มอย่างเข้มงวด และ
มี ก ารจดบันทึ ก ทุ ก ครั้ งที่ มี การรั บ จ่าย ซึ่ งการควบคุ มจึ งเป็ นไปควรอย่างต่อเนื่ อง และต้องเก็บ ไว้ใน
ที่ปลอดภัย และควรหาผูข้ ายไว้หลาย ๆ รายเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนสิ นค้า และสามารถ
เจรจาต่อรองราคาได้
2. กลุ่ม B เป็ นสิ นค้าที่เคลื่อนไหวปานกลาง จาเป็ นต้องได้รับการควบคุมเข้มงวดปาน
กลาง และมีการควบคุม และการจดบันทึกตามปกติ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ สิ นค้ากลุ่ม A
3. กลุ่ ม C เป็ นสิ นค้าที่ เคลื่ อนไหวช้า ยังไม่จาเป็ นต้องมี การควบคุ มเข้มมากนัก ซึ่ ง
สิ น ค้ากลุ่ ม นี้ มี สิ น ค้าจานวนมาก ราคาถู ก และมี ก ารสั่ ง ซื้ อครั้ งละมาก ๆ มี ก ารจดบัน ทึ ก แต่ ก็ เพี ย ง
เล็กน้อยเพื่อป้ องกันการขาดแคลนสิ นค้า เป็ นต้น
จากที่ ก ล่ า วมาสามารถสรุ ปได้ ว่ า การควบคุ ม กลุ่ ม สิ นค้า ABC เป็ นการควบคุ ม ให้
ความสาคัญตามมูลค่าของสิ นค้า และอัตราการเคลื่อนไหวของรายการสิ นค้า เป็ นหมวด ABC ตามหลัก
พาเรโต (Pareto) (80/20) ท าให้ เกิ ด การควบคุ ม ที่ แ ตกต่ า งกัน ได้ แ ก่ 1) สิ นค้า กลุ่ ม A เป็ นสิ นค้า
ที่เคลื่อนไหวเร็ ว จาเป็ นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ซึ่ งการควบคุมจึงควรใช้ระบบสิ นค้าคง
คลังอย่างต่อเนื่ อง และต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และควรหาผูข้ ายไว้หลาย ๆ รายเพื่อลดความเสี่ ยงจาก
การขาดแคลนสิ น ค้า และสามารถเจรจาต่ อ รองราคาได้ 2) สิ น ค้า กลุ่ ม B เป็ นสิ น ค้าที่ เคลื่ อ นไหว
ปานกลางต้องได้รับการควบคุมปานกลาง และมีการควบคุมตามปกติ และควรใช้ระบบสิ นค้าคงคลัง
อย่างต่อเนื่ องเช่ นเดี ยวกับ กลุ่ม และ 3) สิ นค้ากลุ่ม C เป็ นสิ นค้าที่เคลื่ อนไหวช้า ยังไม่จาเป็ นต้องมีการ
ควบคุมเข้มงวดมากนัก ซึ่ งกลุ่มนี้ มีสินค้าจานวนมาก ราคาถูก และสั่งซื้ อครั้งละมาก ๆ เพื่อป้ องกันการ
ขาดแคลนสิ นค้า
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการความสั มพันธ์ กบั ผู้ขาย
สิ ทธิ ชยั ฝรั่งทอง (ออนไลน์,
) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดซื้ อ (Purchasing) หรื อการจัดหา
(Procurement) จะเป็ นเรื่ องที่ ไม่เพี ยงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิ จอี กต่อไป เพราะว่าบทบาทของฝ่ ายจัดซื้ อ
จะต้องเปลี่ ยนเป็ นการจัดซื้ อ และซัพพลาย (Purchasing and Supply : P & S) ซึ่ งปั จจัยภายนอกนั้นจะ
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นสภาพเศรษฐกิจที่ข้ ึน - ลง นับตั้งแต่ปี 2551 ทุก
ธุ รกิจต้องเผชิ ญกับปั ญหามากมายเกิดอาการกลัว ทาได้ก็เพียงรักษาสถานภาพ ส่ วนในปี 2552 ทุกธุ รกิจ
ระวังอย่างมากการลงทุ น เป็ นไปอย่างระมัดระวัง ลดต้นทุ นโดยการปลดคนงานออก (Lay off) และ
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ปั จจุ บ ัน สั ญ ญาณเศรษฐกิ จที่ เริ่ ม ดี ข้ ึ น ถึ ง แม้ป ระเทศไทยการเมื อ งจะไม่ น่ิ งต่ อ การดาเนิ น ธุ รกิ จ แต่
ทุ ก ธุ รกิ จก็ ม องโลกในแง่ ดี มี เหตุ ผ ล และมองรอบด้านประกอบการตัดสิ นใจในการทาให้ตน้ ทุ นต่ า
จึงนับว่าเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมาก ซึ่ งการที่จะทาได้เช่นนั้น ฝ่ ายจัดซื้ อจะต้องสร้าง
ความเข้าใจต่ อการรั ก ษาสั ม พันธภาพที่ ดีก ับ ซัพ พลายเออร์ ต่อการส่ งมอบวัตถุ ดิบ หรื อส่ งผ่านให้แก่
ลู ก ค้ า ด้ ว ย ส าหรั บ ความหมายของการจัด การสั ม พัน ธ์ ก ั บ ซั พ พลายเออร์ (Supplier Relationship
Management : SRM) หมายถึง การทางานร่ วมกันในระยะยาวในฐานะหุ น้ ส่ วน นับตั้งแต่การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาหรื อการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย อย่างไรก็ดี การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ ในแต่ละห่ วงโซ่ จะมี ความ
ไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งฝ่ ายหรื อแผนกการจัดซื้ อและซัพพลาย (Purchasing and Supply : P & S) ของ
องค์ก รจะ มี ข อบเขตงานที่ ก ว้า งเพิ่ ม มากขึ้ น ตามไปด้ว ย รวมทั้ง ยัง จะต้อ งมี ท ัก ษะในการบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship Management : SRM) เพิ่มขึ้นอีก ดังนี้
1. การสร้างความไว้วางใจ (Trust) ระหว่างกัน คือจะต้องแสดงความไว้วางใจต่อกัน
มีศกั ดิ์ศรี ให้เกียรติซ่ ึ งกัน และกันในการทาธุ รกิจร่ วมกัน มิใช่ จ้องแต่ละทากาไรหรื อผลประโยชน์
2. ให้คุณค่าต่อกัน (Value to both) ในการดาเนินกิจกรรมร่ วมกันจะต้องมีความแม่นยา
จาได้ สัญญาชัดเจน ติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอ ไม่ใช่ เป็ นการติดต่อกันในลักษณะทวงของ หรื อสั่งของ
เท่านั้น แต่คนกันควรเป็ นแบบเสมอภาค หรื อ วางฟอร์ มกดหัวซัพพลายเออร์ เพราะต่างคนต่างมีดี
3. คบกัน ระยะยาว (A Long-Turn Hori) Supplier Relationship Management (SRM)
ไม่ ได้แปลว่า นุ่ มนวล หรื อง่าย ๆ ในการสร้ างความสัมพันธ์ หรื อยอมทุ กอย่าง แต่การคบกันกับ ซัพ
พลายเออร์ ก็เปรี ยบเหมือนกับการคบเพื่อเลือกที่จะพิจารณาดูในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เพิ่งรู ้จกั นัดพบ เริ่ ม
ทางานด้วยกันอย่างใกล้ชิด จนกระทัง่ ไปด้วยกันตลอด
4. เป็ นนักเจรจาต่อรอง โดยจะต้องเปลี่ ยนจากจุดที่ บริ ษทั มีจุดอ่อนในเรื่ องการเจรจา
กับซัพพลายเออร์ เป็ นข้อได้เปรี ยบหรื อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น มียอดสั่งซื้ อน้อย จะต้องเปลี่ยนเป็ น
คราวหน้าทางบริ ษทั จะมีโครงการใหม่อีก ราคาลดลงได้ไหม? รวมทั้งให้มองหาเพื่อนในวงการเดียวกัน
รวมคาสั่งกันให้เกิดอานาจในการเจรจาต่อรองโดยให้บริ ษทั ที่มีอานาจรับเป็ นคนเจรจาแทน หรื อไม่ก็
ให้ใช้วธิ ี การทาสัญญาระยะสั้น ๆ ซึ่งรู ปแบบของการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 6 รู ปแบบ ได้แก่ แบบที่ 1) ซื้ อคบกันเป็ นครั้งคราว (Spot Purchase) เป็ นการคัดเลือกซัพพลาย
เออร์ จะดู จากราคาสิ นค้าที่ต่ าที่สุดเป็ นสาคัญ โดยจะช่ วยเหลื อ แนะนา ปรับปรุ งระบบการทางานเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่ งความสัม พันธ์ ในลักษณะนี้ ถื อได้ว่าเป็ นพื้ นฐานโดยทัว่ ไปของการติ ดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกัน เพื่อให้ซพั พลายเออร์ เกิดความสามารถในการแข่งขันระหว่างซัพพลายเออร์ ดว้ ยกัน แบบที่
2) ซื้ อแบบสม่ าเสมอ (Regular Trading) จะเห็ นได้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้ จะต้องเปลี่ ยนใหม่ โดยจะมี
การพูดคุยกันในเรื่ องต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขการซื้ อสิ นค้า ความต้องการด้านคุณภาพ การส่ งมอบสิ นค้าด้าน
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ต้นทุน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็ นต้น แบบที่
3) ซัพพลายเออร์ เริ่ มพิถิพิถนั กับฝ่ ายจัดซื้ อ (Call-off Contracts) ทางฝ่ ายมากขึ้น เริ่ มให้สิทธิ พิเศษมาก
ขึ้ น เช่ น การยืน ราคาให้ จ นถึ ง สิ้ น ปี เป็ นต้น แบบที่ 4) ซัพ พลายเออร์ จะยืน ราคา (Fixed Contracts)
นอกจากจนถึง 6 เดือนตามตัวอย่าง ผูซ้ ้ื อก็ตอ้ งยืนยันปริ มาณที่จะต้องการสั่งด้วย แบบที่ 5) การทางาน
ร่ วมกันเสมือนเป็ นหุ ้นส่ วนกัน (Partnership) ทั้ง ๆ ที่ เราก็ไม่ได้ลงทุนกับเขา และเขาก็ไม่ได้ลงทุนกับ
เรา แต่ท้ งั สองฝ่ ายจะต้องมีสัมพันธภาพติดต่อสื่ อสารกันอย่างใกล้ชิด และแบบที่ 6) ถือหุ น้ ซึ่ งกันและกัน
(Joint Ventures) หมายถึง ว่าเราก็ถือหุ น้ เขาส่ วนหนึ่ง และเขาก็ถือหุ น้ ของเราส่ วนหนึ่งเช่นกัน หากธุ รกิจ
สามารถนาแนวคิดของการจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ มาใช้ จนสามารถพัฒนาก้าวผ่านมา
ยืนอยู่ในรู ปแบบที่ 5 หรื อ 6 จะก่อให้เกิ ดประโยชน์มหาศาลทั้งสองฝ่ ายหลัก ๆ มี 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ เกิดการพัฒนาหรื อออกแบบผลิ ตภัณฑ์ร่วมกัน จะนามาซึ่ งความสามารถ
ในการแข่งขัน ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ลดระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้า คุณภาพของสิ นค้า ที่ก่อให้เกิด
การประหยัดร่ วมกันทั้งในส่ วนของซัพ พลายเออร์ และธุ รกิ จ 2) ด้านการเงิ นและการตลาด ท าให้ มี
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทั้งในส่ วนของธุ รกิ จและซัพพลายเออร์ เนื่ องด้วยความโดดเด่นของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถผลิ ต ออกมาได้ต รงตามความต้อ งการของตลาด หรื อ การเปลี่ ย นแป ลงของ
เทคโนโลยี 3) ด้านประสิ ทธิ ผลขององค์การ เมื่อมีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้กา้ วไกลขึ้นอันเนื่องมาจาก
ข้อ 1 และข้อ 2 เนื่ อ งมาจากความส าเร็ จ ของการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ซั พ พลายเออร์ 4) ด้าน
ทรั พ ยากรบุ ค คลและด้านการมุ่ งเน้น ลู ก ค้า เนื่ องจากผลลัพ ธ์ ด้านทรั พ ยากรบุ คคลและผลลัพ ธ์ ด้าน
การมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า เพราะว่ า สิ่ งส าคัญ ที่ จ ะลื ม ไม่ ไ ด้ ก็ คื อ เมื่ อ มี ก ารออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ร่ ว มกั น
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและข้อมูล ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่ วมกัน รวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งเป็ นการพัฒนาศัพยภาพร่ วมกัน โดยเป้ าหมายของการทาธุ รกิจร่ วมกันเพื่อตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า นับว่าเป็ นผลสื บเนื่ องจากการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิจกับซัพพลาย
เออร์ ที่ดีจึงส่ งผลทางอ้อมด้วย
จากที่ กล่ าวมาสามารถสรุ ป ได้ว่า การที่ นักจัดซื้ อจะตัดสิ นใจเลื อกซื้ อจากซัพพลายเออร์
รายเดียว หรื อหลายรายนั้น ไม่สูตรตายตัวว่าจะตัดสิ นใจเลือกแบบใด แต่ไม่วา่ จะเป็ นนโยบายของบริ ษทั
หรื อดุ ลยพินิจของฝ่ ายจัดซื้ อจัดหาก็ตาม การรักษาสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์ ในยุคนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ น
และส าคัญ แต่ ก็ ข้ ึ น อยู่ก ับ เหตุ ผ ลหลายประการว่า จะต้อ งการความคงเส้ น คงวาของซัพ พลายเออร์
คุ ณภาพ หรื อประกันความเสี่ ยง ส่ วนการจะยกเลิ กซื้ อจากซัพ พลายเออร์ รายเดี ยว หรื อหลายรายนั้น
ควรดาเนิ นมาตรการจากเบาไปหาหนัก ซึ่ งควรทาบันทึกเชิ ญประชุ มปรึ กษาหารื อหาทางออกร่ วมกัน
3 ฝ่ าย ได้แก่ 1) ฝ่ ายจัดซื้ อ 2) ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง และ 3) ซัพ พลายเออร์ โดยอธิ บายชี้ แจงถึ งสาเหตุ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ า โดยมีการทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
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แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารความเสี่ ยงโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับต้นทุนโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
เจริ ญ เจษฏาวัลย์ (2547, หน้า: 46) ได้กล่าวไว้ว่า ความเสี่ ยง เป็ นการตัดสิ นใจที่ลองเผชิ ญ
หรื อลองทาดูในสิ่ งที่อาจให้ผลได้ท้ งั 2 ทาง ได้แก่ สามารถเป็ นไปได้ท้ งั ทางที่ดี และสามารถเป็ นไปได้
ทั้งทางไม่ดี ซึ่ งเป็ นการตัดสิ นใจภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็ นอยูน่ ้ นั เพื่อหวังผลในทางที่ดีมากกว่า
แม้วา่ อาจจะได้รับผลในทางไม่ดีก็ได้
เจนเนตร มณี นาค กรกนก วงศ์พานิ ช และคณะ (2548, หน้า 5) ได้กล่าวไว้วา่ ความเสี่ ยง
เป็ นเหตุการณ์ หรื อการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ ที่ไม่แน่ นอน และจะส่ งผลกระทบ
หรื อสร้างความเสี ยหาย หรื อความล้มเหลว หรื อลดโอกาสที่จะบรรลุความสาเร็ จต่อการบรรลุเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ท้ งั ในระดับประเทศ ระดับองค์กรระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้
ณั ฐ พงษ์ ยอดมโนธรรม (2550, หน้า 16) ได้ก ล่ าวไว้ว่า ความเสี่ ย ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ มี
โอกาสจะเกิ ดขึ้นในอนาคต หรื อเคยเกิ ดขึ้น และอาจส่ งผลด้านลบที่ไม่ตอ้ งการ หรื อการตัดสิ นใจใด ๆ
โดยไม่มีขอ้ มูลเป็ นการตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยงการวิเคราะห์ความเสี่ ยง และเลือกจัดลาดับความเสี่ ยง
ต่าง ๆ ลงในแผนงานเพื่อลดความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงนั้นเมื่อจัดการกับความเสี่ ยงสาเร็ จ
อาจไม่เห็นผลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปัญหาจะกลายเป็ นความเสี่ ยงได้เมื่อถึงเวลา
นิ รภัย จันทร์ สวัสดิ์ (2551, หน้า 11) ได้กล่าวไว้วา่ ความเสี่ ยง เป็ นความสู ญเสี ย หรื อ เป็ น
ความเสี ยหายที่ มีผลกระทบทั้งในรู ปตัวเงิน หรื อไม่ใช่ ตวั เงิ นต่อธุ รกิ จ หรื อ องค์กร ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
ในอนาคต เป็ นการมองคาดการไปข้างหน้า หรื อมองหาเหตุ การณ์ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต จากจุด
ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
พัชรมณฑ์ เฟื่ องเดช (2553, หน้า 5) ได้กล่าวไว้วา่ ความเสี่ ยง เป็ นโอกาส หรื อสถานการณ์
ที่อาจจะทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่ งความเสี่ ยงเป็ นการกระทา หรื อเหตุการณ์
ที่อาจจะส่ งผลทั้งด้านบวก และด้านลบแก่หน่ายงานขององค์กร หรื อบุคลากรในองค์กรต้องไม่เสี่ ยงเกิน
กว่าที่องค์กร หรื อหน่วยงานจะสามารถรับภาระนั้นไว้ได้ หากภาระนั้นหนักเกินไปที่จะรับ
วิรัช หวัน ละเบ๊ะ (2553, หน้า 10) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ความเสี่ ย ง เป็ นโอกาสที่ จะเกิ ด ความ
ผิดพลาด เกิดความเสี ยหาย การรั่วไหล ความสู ญเปล่าหรื อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และมี ผ ลกระทบ หรื อ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้าหมายขององค์กร
จากที่ ก ล่ า วมาสามารถสรุ ป ได้ว่า ความเสี่ ย ง เป็ นโอกาสที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น จากความ
ผิดพลาด เกิดจากความไม่แน่ นอน และสามารถวัดค่าได้ เช่น ความเสี ยหาย การรั่วไหล เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
ผลกระทบทั้งทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ เป้ าหมายได้ ซึ่ งเป็ นการกระทาใด ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้นภายใน
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สถานการณ์ ที่ ไม่ แน่ นอน และจะส่ งผลกระทบ หรื อสร้ างความเสี ยหาย หรื อความล้ม เหลว หรื อลด
โอกาสที่จะบรรลุความสาเร็ จต่อการบรรลุเป้าหมาย
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักขององค์กร
เจนเนตร มณี นาค กรกนก วงศ์พานิ ช และคณะ (2548, หน้า 5) ได้กล่าวไว้วา่ การบริ หาร
ความเสี่ ยง เป็ นการบริ หารปั จจัย และควบคุ ม กิ จกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนิ นงานต่าง ๆ โดยลด
มูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี ยหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ ยง และขนาดของความเสี่ ยง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
โดยคานึงถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อเป้าหมายขององค์กรเป็ นสาคัญ
ณัฐพงษ์ ยอดมโนธรรม (2550, หน้า 18) ได้กล่าวไว้ว่า การบริ หารการจัดการความเสี่ ยง
(Risk) เป็ นการบริ หารปั จจัย และการควบคุ ม กิ จกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนิ นงานต่าง ๆ โดยลด
มูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทาให้เกิ ดความเสี ยหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต อยูใ่ นระดับที่สามารถรับได้ประเมินได้ควบคุ มได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึ งถึ ง
การบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์เป็ นส าคัญ การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง ประกอบด้ว ยกระบวนการหลัก
4 ประการคือ การระบุความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การตอบสนองต่อความเสี่ ยง และการควบคาม
ติดตามการตอบสนองต่อความเสี่ ยง
นิรภัย จันทร์ สวัสดิ์ (2551, หน้า 13) ได้กล่าวไว้วา่ การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นกระบวนการ
หรื อวิธีการบริ หารจัดการที่เป็ นไปเพื่อการคาดการณ์ และลดผลเสี ยของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับ
องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการบริ หารจัดการทัว่ ไปขององค์กร ประกอบด้วย การจัดการทางด้านกลยุทธ์ การจัดการทางด้าน
การดาเนินงาน และการจัดการทางด้านความเสี่ ยง
วิรัช หวันละเบ๊ะ (2553, หน้า 14) ได้กล่ าวไว้ว่า การบริ ห ารความเสี่ ยง เป็ นการที่ จะน า
กลยุทธ์ มาตรการ หรื อแนวทางมาใช้ปฏิบตั ิเพื่อลดโอกาสที่เกิดความเสี่ ยง หรื อลดความเสี ยหายของผล
ที่อาจเกิ ดขึ้นจากความเสี่ ยงในโครงการ / กิ จกรรมที่ยงั ไม่มีกิจกรรมควบคุ มความเสี่ ยง หรื อมีอยูแ่ ต่ไม่
เพียงพอ และนามาวางแผนจัดการความเสี่ ยงทางเลือกในการบริ หารความเสี่ ยง
พัชรมณฑ์ เฟื่ องเดช (2553, หน้า 7) ได้กล่าวไว้วา่ การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นกระบวนการ
ในการป้ องกันอานาจ และทรั พ ย์สิน ที่ ได้มาของบริ ษทั โดยการลดโอกาสของการสู ญเสี ยซึ่ งมาจาก
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการความเสี่ ยง เป็ นการจัดการบริ หารปั จจัย
และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องโดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิ ด
ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
เพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจ และการวินิจฉัยสั่งการ ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการทางด้านกลยุทธ์ การจัดการ
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ทางด้านการดาเนิ นงาน และการจัดการทางด้านความเสี่ ยง โดยคานึ งถึ งการบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อ
เป้าหมายขององค์กรเป็ นสาคัญ
องค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการจัดหาและการจัดซื้ อ
พัชรมณฑ์ เฟื่ องเดช (2553, หน้า 8-11) ได้กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวกับการจัดหา และการจัดซื้ อ ประกอบด้วย 3 หมวดหมู่ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็ นรากฐานสาคัญของกรอบ
การบริ หารความเสี่ ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่ งจะมี อิทธิ พลต่อผูบ้ ริ หารองค์กรในการกาหนด
เป้ าหมายขององค์กร และกลยุทธ์ ในการดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จ การประเมินความเสี่ ยงและการจัด
การกับความเสี่ ยงประเภทต่าง ๆ หรื ออีกนัยหนึ่ งคือสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีอิทธิ พลอย่างสาคัญ
ต่อองค์ประกอบอื่นๆ ของกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งรวมไปถึงวิธีทางานของผูบ้ ริ หารวิธีการ และ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของบคุลากรฝ่ ายต่างๆ ในองค์กร ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรพิจารณาถึงระดับความเสี่ ยง
ที่ อ งค์ก รยอมรั บ ได้ การที่ ผู ้บ ริ ห ารต้อ งก าหนดระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ เพราะกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ
ที่ผบู ้ ริ หารกาหนดไว้น้ นั มีความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่ผบู ้ ริ หารกาหนดวิธีการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นการเลื อกใช้เครื่ องมื อช่ วยผูบ้ ริ หารในการกาหนดกลยุทธ์ ที่ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ องค์กรสามารถ
ยอมรับได้
2. กระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Process) เป็ นกระบวน
การวางแผนให้ป ระสบผลส าเร็ จที่ ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องวางแผน และปฏิ บ ตั ิ ตามขั้นตอนต่ าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ได้แ ก่ 1) การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร (Objective Setting) ผู บ้ ริ ห ารต้อ งก าหนด
วัตถุประสงค์ทางธุ รกิ จให้ชดั เจน สอดคล้องกับเป้ าเหมายเชิ งกลยุทธ์ รวมทั้งกาหนดระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ 2) เหตุการณ์ บ่งชี้ (E1ent Identification) เป็ นเหตุการณ์ ที่ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาถึ งกิ จกรรม
การบ่งชี้ เช่นด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบตั ิงาน และด้านระบบงาน ตลอดจนถึง
ปั จจัยเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาแหล่งความเสี่ ยงไม่ว่าจะเป็ นแหล่งภายใน หรื อแหล่ง
ภายนอกก็ตาม 3) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) เป็ นขั้นตอนที่ผูบ้ ริ หารประเมินทั้งความ
เสี่ ย ง และโอกาสขององค์ก ร รวมทั้งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น ในทางลบที่ อาจเกิ ดจากความเสี่ ย ง ผลใน
ทางบวกของโอกาส 4) การตอบสนองความเสี่ ยง (Risk Response) เมื่อผูบ้ ริ หารสามารถบ่งชี้ ความเสี่ ยง
และประเมินความเสี่ ยงผูบ้ ริ หารต้องตัดสิ นใจจัดการกับความเสี่ ยงโดยผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ควบคู่ไปกับต้นทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการ
หรื อการบริ หารความเสี่ ยง หลักการที่ผบู ้ ริ หารอาจเลือกพิจารณาในการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วย
การยอมรับความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้น ลดความเสี่ ยง การร่ วมรับความเสี่ ยง และการหลี กเลี่ ยงความเสี่ ยง
5) กิ จ กรรมควบคุ ม (Control Activities) กิ จ กรรมการควบคุ ม รวมถึ ง นโยบาย วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ง าน และ
กระบวนการปฏิ บตั ิงานขององค์กร ที่ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึนภายในองค์กรเพื่อให้กิจกรรมการควบคุ ม
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ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อทาให้มีการบริ หารจัดการกับความเสี่ ยงในทิศทางที่เหมาะสม 6) การตรวจสอบ และ
ติดตามดูแล (Monitoring) การตรวจสอบ และติดตามผลถือเป็ นมาตรการ ในการควบคุมดูแลคุณภาพ
ของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง สาหรับผูบ้ ริ หารอาจพิจ ารณาถึ งความเหมาะสมของการบริ หารจัด
การความเสี่ ยงเนื่ องจากธุ รกิ จมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรพิจารณากาหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม โดยกาหนดให้มีการรายงานตามลาดับขั้นความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม ทั้ง นี้ การติ ด ตามตรวจสอบอาจเป็ นลัก ษณะต่ อ เนื่ อ งจะท าให้ ผู ้บ ริ ห าร หรื อ บุ ค ลากร
ที่รับผิดชอบสามารถตอบสนองอย่างต่อเนื่ อง และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทนั ท่วงที
3. สารสนเทศ และการสื่ อสาร (Information & Comm0nication) การสื่ อสารอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมช่ วยให้ผูบ้ ริ หารบ่งชี้ ประเมิน และบริ หารจัดการ
ความเสี่ ย งได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลผู ้บ ริ ห ารควรก าหนดให้ มี ก ารบัน ทึ ก ข้อ มู ล
สารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะมาจากแหล่ งภายนอก หรื อภายในองค์กร และกาหนดให้มี
การสื่ อสารอย่างเหมาะสมทันต่อเวลา เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ วการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องและต้องมีการทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อสนองตอบความเปลี่ ยนแปลงหลายประเภทที่ เกิ ดขึ้ นตลอดเวลา ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจว่า
การบริ หารความเสี่ ยงนั้นไม่ใช่การกาจัดความเสี่ ยงให้เป็ นศูนย์แต่เป็ นการลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับ
ที่สามารถยอมรับได้เท่านั้น อีกทั้ง เจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2547) ได้กล่าวไว้วา่ ความเสี่ ยงในงานจัดซื้ อจัดหา
(Purchasing and Procurement) เป็ นธุ ร กรรมเกี่ ย วกับ การซื้ อ ขายที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น และง่ า ยต่ อ
การทุจริ ตคอรัปชัน่ รวมถึ งความเสี ยหายที่องค์กรมีโอกาสจะได้รับอันเนื่ องมาจากการจัดซื้ อที่ผิดพลาด
บกพร่ อง ซึ่ งความเสี ยหายที่สาคัญอันเกิดจากการจัดซื้ อจัดหา ประกอบด้วย 1) ความเสี่ ยงเรื่ องนโยบาย
(Policy Risk) ตามแนวคิ ดเรื่ องการจัดซื้ อให้ ป ระสบผลส าเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ขององค์กรถื อกันว่า
ฝ่ ายจัดการหรื อผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบโดยตรงในงานจัดซื้ อ จะต้องใช้ความพยายามสู งสุ ดในการจัดซื้ อ
ให้ดีที่สุด ซึ่ งนโยบายการจัดซื้ อที่ดีที่สุด ฝ่ ายการจัดการอาจตัดสิ นใจว่าควรมีโครงสร้างการจัดองค์กร
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ได้แก่ 1.1) นโยบายรวมศูนย์ (Centralization) งานจัดซื้ อกิจการบางกิจการฝ่ ายจัดการ
อาจจะกาหนดนโยบายการจัดซื้ อให้รวมไว้ที่ศูนย์กลางโดยให้ส่วนกลางของสานักงานใหญ่ ซึ่ งอาจเป็ น
หน่วยงานระดับฝ่ ายงาน เช่น ฝ่ ายจัดซื้ อ หรื อส่ วนจัดซื้ อเป็ นจุดรวมแห่ งเดียวที่มีอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการจัดซื้ อ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการมักมองในแง่การจัดซื้ อที่ รวมศูนย์ไว้แห่ งเดี ยว เป็ นการจัดซื้ อ
ครั้งละมาก ๆ จะมีโอกาสได้รับส่ วนลดมากกว่าการกระจายคาสั่งซื้ อให้หน่วยงาน หรื อสาขาต่างคนต่าง
ซื้ อกันเอง ซึ่ งจะขาดอานาจต่อรอง เรื่ องส่ วนลดหรื อเรื่ องราคา และคุ ณภาพ 1.2) นโยบายการกระจาย
อานาจการสั่งซื้ อ (Decentralization) กิจการบางกิจการอาจมีหน่วยงานห่ างไกลกันมาก ๆ หรื อหน่วยงาน
ที่แยกย้ายกันตั้งอยู่ เช่น อาจมีสานักงานใหญ่ในกรุ งเทพฯ มีสาขาอยูท่ ี่จงั หวัดเชี ยงราย จังหวัดหนองคาย
โครงสร้ างการตั้งหน่ วยงานที่ ห่างไกลกันย่อมไม่ สะดวกในการส านักงานใหญ่ ในกรุ งเทพมหานคร
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ทาหน้าที่เป็ นศูนย์รวมการจัดซื้ อเพียงแห่งเดียว 1.3) นโยบายการจัดซื้ อแบบทันเวลา (Just In Time: JIT)
ระบบการจัดซื้ อแบบทันเวลา (Just In Time) เป็ นอีกนโยบายหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยม แต่นโยบาย
การสั่งซื้ อแบบทันเวลา ถ้าเป็ นช่วงจังหวะเวลาที่วตั ถุดิบหรื อสิ นค้ามีราคาแพงขึ้นเรื่ อย ๆ ไปถ้าการแพง
ขึ้นของราคาวัตถุ ดิบเป็ นแบบก้าวกระโดดนโยบายการสั่งซื้ อแบบทันเวลาย่อมเป็ นความเสี่ ยงที่สาคัญ
เพราะต้องจ่ายเงินจากการสั่งซื้ อที่แพงขึ้น ) ความเสี่ ยงเรื่ องคุณภาพ (Quality Risk) การจัดซื้ อที่มีความ
เสี่ ยงน้อยที่สุด เป็ นการจัดซื้ อที่ให้ได้ของที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ ความเสี่ ยงในเรื่ องคุณภาพจะ
เกี่ยวข้องไปถึ งเรื่ องราคา และคุณลักษณะคุณภาพ เป็ นสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน หรื อเหมาะสมกับการนาไปใช้ในการผลิตสิ นค้าตามต้องการโดยมีคุณภาพที่ดีที่สุดสาหรับ
ที่จะนาไปใช้ ความเสี่ ยงเรื่ องมาตรฐานคุณภาพ เป็ นการยอมรับวัตถุดิบ หรื อสิ นค้าที่จะนามาแปรรู ป
หรื อนามาจาหน่ายต่อ 3) ความเสี่ ยงเรื่ องคุณลักษณะ (Specification Risk) เป็ นเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งมาก
อย่า งหนึ่ งในกิ จ กรรมการจัด ซื้ อ สิ น ค้าหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ต่ ล ะชนิ ด มี ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ แ ตกต่ างกัน
ยิ่ง ผลิ ตภัณ ฑ์ มี คุ ณ ลัก ษณะยุ่ง ยาก ความเสี่ ย งของผู ซ้ ้ื อ ก็ ย่ิง มี ม ากตาม ซึ่ งความเสี่ ย งในการก าหนด
คุณลักษณะอาจมี ในเรื่ องเหล่ านี้ เช่ น องค์กรมี นโยบายเป็ นผูก้ าหนดคุ ณลักษณะสิ นค้าเอง เจ้าหน้าที่
จัดซื้ ออาจมีการตกลงกับผูข้ ายในการจากัดคุณลักษณะให้ออกประกาศเฉพาะคุณลักษณะของผูข้ ายที่ตก
ลงกันไว้ องค์กรที่ไม่มีนโยบายเป็ นผูก้ าหนดคุณลักษณะเอง แต่ไปรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตขายใน
ท้องตลาดนามาศึกษา แล้วใช้เป็ นข้อกาหนดคุ ณลักษณะ ความเสี่ ยงอาจเกิ ดขึ้นจากการขาดความรู ้ ใน
คุณภาพ หรื อคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น
จากที่ กล่ าวมาสามารถสรุ ป ได้ว่า องค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ การจัดหา
และการจัดซื้ อ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็ นรากฐานสาคัญของกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ในการกาหนดเป้ าหมายขององค์กร และกลยุทธ์ในการดาเนิ น
กิ จกรรมทางธุ รกิ จ การประเมิ น ความเสี่ ยง และการจัดการกับ ความเสี่ ย งประเภทต่ าง ๆ ของกรอบ
การบริ หารความเสี่ ยง รวมไปถึงวิธีทางานของผูบ้ ริ หารวิธีการและการปฏิบตั ิงานของบคุลากรฝ่ ายต่าง ๆ
2) กระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นการกาหนด และวางแผน ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์
เหตุการณ์บ่งชี้ การประเมินความเสี่ ยง การตอบสนองต่อความเสี่ ยง การควบคุม และการตรวจสอบดูแล
ติดตาม และ 3) สารสนเทศ และการสื่ อสาร การสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพภายใต้ระบบสารสนเทศ
ที่ เหมาะสมช่ วยให้ส ามารถบ่ งชี้ ประเมิ น และบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ นการบัน ทึ ก ข้อมู ล สารสนเทศที่ เกี่ ย วข้อ งภายในองค์ก ร จากแหล่ งภายนอก และ
กาหนดให้มีการสื่ อสารอย่างเหมาะสมทันต่อเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็ ว
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บริบท ของ บริษัท ไทย พาฝัน จากัด
บริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด เริ่ มก่ อตั้งเมื่อปี พุ ทธศักราช
ด้วยทุ นจดทะเบียน ล้าน
บาท โดยส านัก งานตั้งอยู่ที่ จัง หวัดปราจี น บุ รี ได้เปิ ดด าเนิ น กิ จการผลิ ตเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ส่ งออกไป
จาหน่ ายต่างประเทศ ต่อมาปี พุทธศักราช
บริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด ได้มีการขยายกาลังการผลิ ต
เสื้ อผ้าส าเร็ จรู ปเพิ่มขึ้ นเพื่ อตอบสนองตามความต้องการของลู กค้า ที่ เพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การ
จัดตั้งสานักงานสาขาเพิ่มขึ้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด มีวิสัยทัศน์การบริ หาร
ได้แก่ การประเมินจากภายนอก เช่นจุดยืนในตลาดหรื อทางสังคม เป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรมในวงการ และ
ได้รับ การยอมรั บ ในด้านคุ ณ ภาพของการบริ ห าร อนาคตของการดาเนิ น ธุ รกิ จ มุ่ ง มั่น บริ ห ารอย่า ง
สร้างสรรค์ให้เกิดสิ นค้า และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อน สนับสนุนให้พนักงานทุก
คนมีความรู ้ พลัง และความกล้าที่จะบรรลุ เป้ าหมายสู งสู ดของตนเอง สร้ างโครงสร้ างทางการเงิน ที่
แข็งแรงมัน่ คง องค์กร บุ คลากรและความสั มพันธ์ เป็ นองค์กรที่ ตดั สิ นคุ ณค่าที่ ถูกต้อง เป็ นองค์กรที่
รวมกลุ่ มกันคิดและปฏิ บตั ิ เป็ นองค์กรที่ มุ่งเน้นการพัฒนาบุ คลากร และบริ ษทั ได้มีนโยบายด้านการ
ผลิต เป้ าหมาย คือ มอบความพึงพอใจสู งสุ ดในทุกๆ ด้านให้แก่ผบู ้ ริ โภค ยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็ น
สาคัญ หลักการ คือ ทางานโดยระลึ กอยู่เสมอว่า ขั้นตอนถัดจากเราคือลู กค้า เมื่อพนักงานทุกคนระลึ ก
อยูเ่ สมอว่า ขั้นตอนถัดจากเราคือลูกค้าในการส่ งงานให้ข้ นั ตอนถัดไปทุกคนจะมีความคิดที่วา่ ต้องส่ งต่อ
งานที่ มี คุณ ภาพดี และ คนที่ อยู่ข้ นั ตอนถัดไปต้องสามารถท างานได้ส ะดวก เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ ต่อไปทุ ก
ขั้นตอน ผลที่ตามมาคือ สิ นค้าที่เราผลิตก็จะเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพดี ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าและ
ผูบ้ ริ โภค สาหรับบริ ษทั หากพนักงานทุกคนทางานโดยคานึ งถึงคนที่อยูใ่ นขั้นตอนถัดไปก็จะเกิ ดความ
สู ญเสี ยน้อยลง และมีประสิ ท ธิ ภาพในการทางานเพิ่ มขึ้ นด้วย ซึ่ งโครงสร้ างบริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด
ประกอบด้วยโครงสร้าง (ไทย พาฝัน, 2556, หน้า 7) ตามภาพที่ 2.3
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ประธานบริ ษทั

รองประธานบริ ษทั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน

ฝ่ ายบุคคล

ฝ่ ายนาเข้าส่ งออก

ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายจัดซื้อ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

ฝ่ ายวางแผน

ภาพที่ 2.3 ผังโครงสร้ างองค์ กร
ทีม่ า: ไทย พาฝัน, 2556: 7
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ จรรยา จุล กะนาค (2552) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจในด้าน
การจัดซื้ อของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ เป็ นการศึกษารู ปแบบกลยุทธ์การจัดซื้ อ และแนวทางใน
การเลือกใช้ในธุ รกิจอุตสาหกรรมเพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในการลดต้นทุนขององค์กร
และนาพาองค์ก รไปสู่ ก ารบรรลุ ผ ลตามที่ ได้ค าดหวังทั้ง การศึ ก ษาได้เลื อกกลุ่ ม ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม
ประเภทสิ่ งทอในประเทศไทย เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีความไวในการตอบสนอง ในด้านราคา, คุณภาพ
และการบริ การอย่างเต็มรู ปแบบ งานวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน โดย ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าแต่ละ
องค์กรจะมุ่งเน้นการวางกลยุทธ์การจัดซื้ อที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ มุ่งเน้นการบริ หารด้านต้นทุน และ
มุ่งเน้นการดาเนิ นงานพร้ อมทั้งการสร้ างสัมพันธภาพ ต่อคู่คา้ ของตน ทั้งสองส่ วนเน้นการดาเนิ นการ
ที่ผสมผสานไว้ดว้ ยกัน โดยองค์กรขนาดใหญ่จะผสมผสานในสัดส่ วนที่เท่า ๆ กัน ทั้งนี้ มีผลจากปั จจัย
ทางด้านเงินลงทุน และความรู ้ความชานาญของบุคลากรในองค์กร
ธิ ดา แก่นจันทร์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องสภาพปั จจุบนั ของการจัดซื้ อจัดหาเพื่อสร้ าง
รู ปแบบการจัดซื้ อที่ เหมาะสม กรณี ศึกษา บริ ษทั เอสเค ออโต้ อิ นที เรี ย จากัด โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาระบบการจัดซื้ อจัดหาวัตถุ ดิบที่ใช้ในการผลิ ตชิ้ นส่ วนอุปกรณ์ ยานยนต์ โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของวัตถุดิบที่ทาการสั่งซื้ อย้อนหลัง 1 ปี เพื่อใช้ในการศึกษาถึงรู ปแบบการจัดซื้ อจัดหาในปั จจุบนั
ซึ่ งพบปั ญ หา 3 ข้อ คื อ การให้ ค วามส าคัญ ของวัตถุ ดิ บ เท่ ากัน ทุ ก รายการ การก าหนดเวลาน า และ
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การก าหนดระดับ จุ ด สั่ ง ซื้ อ และปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ จากการศึ ก ษาได้เสนอรู ป แบบการจัด ซื้ อ จัด หา
ที่เหมาะสมสาหรับวัตถุดิบที่นามาผลิต โดยจาแนกระดับ ของความสาคัญของกลุ่มวัตถุดิบที่จะต้องมีการ
จัด ซื้ อ จากการพิ จ ารณาข้อ มู ล จ านวนวัส ดุ ค งคลัง และมู ล ค่ าวัส ดุ ค งคลัง เพื่ อ ใช้ เป็ นข้อ มู ล ในการ
ก าหนดเวลาร่ วมกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในการดาเนิ น การผลิ ตและการจัดส่ งสิ น ค้า ซึ่ ง จะท าให้
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อมีตน้ ทุนที่ต่าลงจากการที่จานวนครั้งที่ใช้ในการสั่งซื้ อวัตถุดิบนั้นลดลงเนื่ องจาก
สามารถทราบถึงปริ มาณที่เหมาะสมกับความต้องการได้
สุ ดาวรรณ จิตรสม (2553) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจของผูแ้ ทนชุ มชุ น ใน
การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการจัด ซื้ อ จัด จ้า งของเทศบาลเมื อ งมหาสารคาม อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
มหาสารคาม โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บในเรื่ อ งอายุ ประสบการณ์ และระดับ
การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และจ าแนกเป็ นรายด้า น ดัง นี้
คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ คณะกรรมการพิ จารณาการประกวดราคา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้ อโดยวิธีพิ เศษ คณะกรรมการรั บและเปิ ดซอง
ประกวดราคา และคณะกรรมการเปิ ดสอบราคา จากการเปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจของผูแ้ ทนชุม ชน
ในการปฏิ บตั ิหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างพบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน คือ จาแนก
ตามอายุ จาแนกตามประสบการณ์ โดยรวม และรายด้าน ที่แตกต่างกัน คือ จาแนกตามระดับการศึกษา
ทางผูว้ ิจยั ได้มีขอ้ เสนอแนะ ควรมีการพิจารณาราคาตามราคาท้องถิ่ น ควรจัดระบบการส่ งมอบงานซื้ อ
จ้าง ให้ เป็ นไปตามขั้นตอน ควรประชุ ม คณะกรรมการทุ ก ฝ่ ายเพื่ อได้มี โอกาสปรึ กษาหารื อ ควรให้
คณะกรรมการควบคุ มการก่อสร้ างควบคุ มงานเป็ นไปตามขั้นตอนและแบบแปลนก่อสร้างให้มากขึ้น
และควรแต่ต้ งั คณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างจากบุคคลผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
วงศ์ทิพย์ มณี จนั ทร์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานจัดซื้ อแบบ
รวมศูนย์ ของบริ ษทั ดีเอชแอล จากัด ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงาน
จัดซื้ อแบบรวมศูนย์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงานจัดซื้ อแบบรวม
ศู น ย์ ซึ่ งพบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานจัด ซื้ อ แบบรวมศู น ย์ข องบริ ษ ัท ดี เอชแอล จากัด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับสู งเมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ทุ กด้านอยู่ในระดับสู งคื อ ด้านการ และความพึ ง
พอใจของพันธมิตรทางธุ รกิ จ โดยรวมต่อการบริ หารงานจัดซื้ อแบบรวมศูนย์ การทบทวนรายชื่ อผูข้ าย
รวมทั้งพัฒนาแหล่งผูข้ ายให้มีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการ การทบทวนนโยบาย กระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดซื้ อ ทบทวนองค์กรในด้านจานวนบุคลากร และทักษะบุคลากรจัดซื้ อในการตอบสนอง
ความต้องการของธุ รกิจ
นุ ชนภา อินตามูล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมในการจัดซื้ อวัตถุ ดิบของบริ ษทั
ร่ ว มทุ น ญี่ ปุ่ นในนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ จัง หวัด ล าพู น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรม
การจัดซื้ อวัตถุ ดิบของบริ ษทั ร่ วมทุ นญี่ ปุ่นในนิ คมอุ ตสาหกรรมภาคเหนื อ จังหวัดลาพูน และเพื่อเป็ น
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แนวทางในการวางกลยุทธ์สาหรับธุ รกิจที่ทาการติดต่อค้ากับบริ ษทั ร่ วมทุนญี่ปุ่น ซึ่ งพบว่า บริ ษทั ร่ วม
ทุนญี่ ปุ่นส่ วนใหญ่มีรูปแบบการซื้ อวัตถุดิบเป็ นแบบซื้ อซ้ าด้วยวิธีการเดิ ม โดยมีเหตุในการซื้ อวัตถุ ดิบ
เพื่อลดต้นในการดาเนินงานของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีการกาหนดปริ มาณและช่วงเวลาในการจัดซื้ อวัตถุดิบ
โดยใช้วิธี การวางแผนความต้องการวัตถุ ดิบ บุ คคลผูม้ ี อานาจในการตัดสิ น ใจซื้ อและอนุ ม ตั ิ การซื้ อ
วัตถุ ดิบ ของบริ ษ ทั ร่ วมทุ น ญี่ ปุ่ นส่ วนใหญ่ คื อผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ดของบริ ษ ัท ในขณะที่ ฝ่ ายจัดซื้ อจะเป็ น
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อวัตถุ ดิบและทาหน้าที่ซ้ื อวัตถุดิบรวมถึ งการควบคุมกระบวนการจัดซื้ อ
วัตถุดิบของบริ ษทั ร่ วมทุนญี่ปุ่น
วชิ ร ะ สกุ ล เทพ (2556) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการปฏิ บ ัติ ง านจัด ซื้ อ จัด หา โดย
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาในงานจัดซื้ อจัดหาและแนวทางในกระบวนการจัดซื้ อจัดหาของ
บริ ษ ัท โอสถสภา จากัด งานวิจยั โดยมี ผู ใ้ ห้ ข ้อมู ล แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ บุ ค ลากรแผนกจัดซื้ อ ระดับ
ปฏิ บตั ิ การ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การกอง และผูบ้ ริ หาร เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก แบบ
มีโครงสร้ าง และระดมสมอง ผลการศึกษาพบว่า สภาพปั ญหาที่พบของแผนกจัดซื้ อ มีปัญหาที่พบ 13
ความต้องการหลังจากการสั่งซื้ อสิ นค้า 3) ข้อกาหนดปริ มาณการสั่งซื้ อขั้นต่าของผูผ้ ลิต สู งกว่าจานวนที่
ผูข้ อสั่งซื้ อต้องการ 4) ผูผ้ ลิตส่ งสิ นค้า ไม่ตรงตามลักษณะที่กาหนดหรื อสิ นค้าไม่ได้คุณภาพ 5) ผูผ้ ลิตไม่
สามารถผลิ ตสิ น ค้า และส่ งได้ท ัน เวลา ด้วยสาเหตุ ต่าง ๆ เช่ นขาดแคลนวัตถุ ดิบ เครื่ องจักรช ารุ ด 6)
ผูผ้ ลิ ตไม่ให้ความร่ วมมื อในการประสานงาน ต้องติ ดตาม 7) สิ นค้าที่ มีในท้องตลาดไม่ตรงกับ ความ
ต้องการของผูข้ อสั่งซื้ อ 8) สิ นค้าบางอย่าง หนึ่ งชนิ ดแต่มีหลายแบบต้องทาการเปรี ยบเทียบ และรอการ
ตัดสิ นใจจากผูข้ อสั่งซื้ อ 9) สิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งมีผขู ้ ายน้อยราย เป็ นอุปสรรคต่อการต่อรองราคา
10) เครื่ องจักรของโรงงานที่มีลกั ษณะพิเศษ ทาให้ตอ้ งใช้วตั ถุดิบที่มีลกั ษณะเฉพาะ เป็ นอุปสรรคต่อการ
ต่อรองราคา 11) ปั จจัยภาพนอก เช่ น สภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ ที่คาดไม่ถึง 12) สิ นค้าที่มี
ระยะเวลาในการผลิตนาน แต่อายุของสิ นค้าสั้น ทาให้ยากในวางแผนการสั่งซื้ อมาก และใช้ไม่หมดใน
เวลาอันสั้น จะเกิดการสู ญเสี ย และ 13) ข้อมูลขอสั่งซื้ อที่มีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดซื้ อ จะเป็ นการกระบวนการทางานตั้งแต่
การจัดหาวัตถุ ดิบเพื่ อให้ได้วตั ถุ ดิบ และบริ การที่ มีประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ซึ่ งอาศัยปั จจัยใน
การจัดซื้ อด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทาให้การทางานด้านจัดซื้ อมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ที่ได้กาหนดไว้เป็ นนโยบายในการปฏิ บตั ิงาน ประกอบด้วย ) การจาแนกวัตถุดิบ สิ นค้าคงคลังโดยใช้
การวิเคราะห์ แบบ ABC Analysis 2) การก าหนดเวลาระหว่างผูซ้ ้ื อ และผูส้ ่ งมอบ ) การคานวณหา
ปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ) ) เปรี ยบเทียบต้นทุนในการสั่งซื้ อ และ ) การบริ หารความเสี่ ยง
โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุ ดิบทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ของ
บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการทางาน (Operating System Development) โดย
มีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรง
การผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป เพื่อให้เข้าใจระบบการจัดซื้ อที่ใช้ และปั ญหาปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่มีจานวน
มาก
ขั้นที่ 2 สร้ างกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการปรั บปรุ ง ระบบการจัดซื้ อวัตถุ ดิบ
ทางตรงการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
ขั้นที่ 3 สารวจความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องประกอบกับสถิติขอ้ มูลปริ มาณวัตถุดิบคงคลัง
ที่มีจานวนมาก และแนวทางการลดปริ มาณวัตถุดิบคงคลัง
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์การจัดซื้ อที่เหมาะสมของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
ขั้นที่ 5 ยืนยันความเหมาะสมของการจัดซื้ อที่เหมาะสมกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง และสรุ ป
แนวทาง และข้อเสนอแนะ
ขั้นที่ 1 ศึ ก ษำเอกสำรงำนวิจั ย ที่ เ กี่ย วข้ อ งในกำรปรั บ ปรุ ง ระบบกำรจั ด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทำงตรงเสื้ อ ผ้ ำ
สำเร็จรู ป เพื่อให้ เข้ ำใจระบบกำรจัดซื้อทีใ่ ช้ และปัญหำปริมำณสิ นค้ ำคงคลัง
ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาค้นคว้า แนวคิ ดเกี่ ย วกับ ระบบและกระบวนการจัดซื้ อตามนโยบายของ
บริ ษ ัท ไทย พาฝั น จ ากัด รวมทั้ง ศึ ก ษาจากเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งน ามาสั ง เคราะห์ เ ป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ที่เหมาะสมสาหรับแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั เลือกใช้แนว
ทางการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
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ขั้นที่ 2 สร้ ำงกรอบแนวคิดในกำรศึกษำแนวทำงกำรปรั บปรุ งระบบกำรจัดซื้ อวัตถุดิบทำงตรงกำรผลิต
เสื้ อผ้ ำสำเร็จรู ปของ บริษัท ไทย พำฝัน จำกัด
จากการประมวลเอกสารขั้นที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างกรอบแนวคิ ดในการศึ ก ษาปั ญหา โดย
การประยุ ก ต์แ นวคิ ด การจัด ซื้ อ ของบริ ษ ัท ไทย พาฝั น จ ากัด ผู ้วิ จ ัย ได้ป ระยุ ก ต์แ นวคิ ด ทฤษฏี
ประกอบด้วย 1) การจาแนกวัตถุดิบคงคลังโดยใช้การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis 2) การกาหนดเวลา
ระหว่างผูซ้ ้ื อ และผูส้ ่ งมอบ 3) การคานวณหาระดับปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ) ) เปรี ยบเทียบ
ต้นทุนในการสั่งซื้ อ และ 5) การบริ หารความเสี่ ยงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน (ศรี ธนา บุญญ
เศรษฐ์, 2543; เจริ ญ เจษฎาวัลย์, 2547; ธิ ดา แก่นจันทร์ , 2552; อดุลย์ จตุรงคกุล, 2552; คานาย อภิปรัชญา
สกุล, 2556; วชิระ สกุลเทพ, 2556)
ขั้ น ที่ 3 ส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ องประกอบกั บ สถิ ติ ข้ อ มู ล ปริ ม ำณวั ต ถุ ดิ บ คงคลั ง
ทีม่ ีจำนวนมำก และแนวทำงกำรลดปริมำณวัตถุดิบคงคลัง
ข้อมูลสถิติ และปั ญหาการจัดซื้ อข้อมูลปริ มาณวัตถุดิบคงคลัง ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาจากข้อมูล
สถิติที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการย้อนหลัง 12 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2557
(ไทยพาฝัน, 2557, หน้า 8)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้ อของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด สาขาสมุทรสาคร รวมทั้งหมดจานวน 30 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
จานวน 5 คน หัวหน้าแผนก จานวน 5 คน และพนักงานปฏิบตั ิงาน จานวน 20 คน (ไทย พาฝัน, 2557)
ซึ่ งเป็ นการศึกษาประชากรทั้งหมดในการวิจยั ครั้งนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นในการดาเนิ นการจัดซื้ อของบริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด เป็ นมาตรวัด
ประมาณค่ า 5 ระดับ (Rating Scale) ได้ แ ก่ 5 = เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง 4 = เห็ น ด้ ว ย 3 = ไม่ แ น่ ใ จ
2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การสร้างเครื่ องมือการวิจยั
ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามลาดับ ต่อไปนี้
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1.1 ศึกษาวิธีการและหลักการในการสร้างแบบสอบถามรวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหาที่ทาให้เกิ ดปริ มาณวัตถุดิบคงคลังที่มีจานวนมากและแนวทางการพัฒนาด้านการจัดซื้ อวัตถุดิบ
ทางตรงเพื่อความเหมาะสมในการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปที่ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้
1.2 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างเครื่ องมือ ตามกรอบการวิจยั มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ซึ่ ง
แบบสอบถามจากความคิ ดเห็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องที่ ท าให้เกิ ดปริ ม าณวัตถุ ดิบ คงคลัง ที่ มี จานวนมาก และ
แนวทางการพัฒนาด้านการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงเพื่อความเหมาะสมในการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
1.3 นาร่ างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
1.4 สร้ า งแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถาม (วงศ์ทิพย์ มณี จนั ทร์ , 2554, หน้า 114-124; สุ ญาณี พิมตะคุ, 2554, หน้า 81-85) ตามตาราง
ที่ 3.1
ตำรำง 3.1 ควำมคิดเห็นในกำรดำเนินกำรจัดซื้อของบริษัท ไทย พำฝัน จำกัด
กำรดำเนินงำนจัดซื้อ
1. กำรจำแนกกลุ่มวัตถุดิบคงคลัง
1.1 แบ่งกลุ่มสิ นค้าเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
1.2 จัดเก็บในตาแหน่งที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
1.3 การนาเข้า-การเบิกจ่ายวัตถุดิบมีความสมดุลกับอัตราการ
เคลื่อนไหวในคลังสิ นค้า
2. กำรกำหนดเวลำระหว่ำงผู้จัดซื้อและผู้ส่งมอบ
2.1 กาหนดเวลาจัดซื้ อ และผูส้ ่ งมอบตามแผนการที่ชดั เจน
2.2 กาหนดเวลาการจัดซื้ อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของ
วัตถุดิบทางตรง
2.3 กาหนดเวลาส่ งมอบเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
ทางตรง

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตำรำง 3.1 (ต่ อ)

กำรดำเนินงำนจัดซื้อ
3. กำรคำนวณหำระดับปริมำณกำรสั่ งซื้อที่ประหยัด
3.1 การคานวณหาระดับปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด
3.2 การคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด-ต่าสุ ดในคลังสิ นค้า
3. การคานวณหาปริ มาณสั่งซื้ อวัตถุดิบเพิ่ม
4. กำรเปรียบเทียบควำมเหมำะสมต้ นทุนในด้ ำนต่ ำง ๆ ของวัตถุดิบ
4.1 เปรี ยบเทียบต้นทุนคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับตามคุณสมบัติ
4.2 เปรี ยบเทียบต้นทุนการจัดส่ งที่เหมาะสมน่าเชื่อถือไว้ใจได้
4.3 เปรี ยบเทียบต้นทุนเวลานาเข้าวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการ
เคลื่อนไหววัตถุดิบ
4.4 เปรี ยบเทียบต้นทุนสต็อก และวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสมกับ
การเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
5. กำรบริหำรควำมเสี่ ยงโลจิสติกส์ และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน
5.1 การบริ หารปัจจัยที่มีความเสี่ ยงภายในองค์กร
5. การบริ หารปัจจัยที่มีความเสี่ ยงภายนอกองค์กร
5. การบริ หารควบคุมกระบวนการดาเนินงานด้านการผลิตสิ นค้า
เพื่อลดความเสี่ ยง
5. การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเสี่ ยง
5.5 การประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าสาเร็ จรู ป
5.6 จุดสั่งซื้ อที่เหมาะสมลดอัตราการขาดวัตถุดิบสาหับการผลิต
5.7 การควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยจุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม
5.8 อัตราการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีความสมดุลกับจุดสัง่ ซื้ อที่
เหมาะสม

ระดับควำมคิดเห็น
5

4

3

2

1
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จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบสารวจที่ผ่านการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว และดาเนิ นการให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่านโดยมีคุณสมบัติ ตามรายละเอียด ดังนี้ 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
และ มีประสบการณ์ดา้ นโลจิสติกส์ หรื อการทาวิจยั อย่างน้อย 5 ปี (ภาคผนวก ก) เพื่อทาการตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ระหว่างข้อคาถามถึง จุดประสงค์ของการวัด โดยมีระดับความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้
+1
เมื่อเห็นด้วย ข้อคาถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค์
0
เมื่อไม่แน่ใจ ข้อคาถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค์
-1
เมื่อไม่เห็นด้วย ข้อคาถามนั้นไม่มีความตรงตามจุดประสงค์
แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องโดยแทน
ค่าในสู ตร ดังนี้
IOC 

R
n

เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง
R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
n = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อคาถามพิจารณาจากข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ไม่ต่ ากว่า 0.50 ถ้าข้อคาถามใดมีค่าดัชนี ความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.50 ต้องนาไปปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนที่จะนาไปทดลอง
1.5 นาแบบสอบสารวจที่ผ่านการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึ กษาไปทดลอง (Try Out)
กับพนักงานปฏิ บตั ิการ ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการด้านการขนส่ ง พนักงานขับรถขนส่ ง ลู กค้า ของ
สถานประกอบการประเภทเดียวกัน จานวน 30 คน ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดย การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
ด้ว ยวิธี การประมาณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) ซึ่ งผล
การวิเคราะห์ พบว่า แบบวัดมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.877 มีค่าความเที่ยงอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อขอความร่ วมมือในการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงานปฏิบตั ิงานที่มีอานาจอนุมตั ิการขอซื้ อและกลุ่มพนักงานผูข้ อซื้ อ
ของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด สาขาสมุทรสาคร จานวน 30 คน (ไทย พาฝัน, 2557, หน้ า 10) ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ดว้ ย
ตนเอง
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจ ัย ท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาแนวทางการพัฒ นาด้า นการจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทางตรงเพื่ อ
ความเหมาะสมในการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของ บริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกเฉพาะข้อคาถามหรื อตัวแปรที่ผูต้ อบแสดงความคิ ดเห็ นว่า เห็ นด้วยกับประเด็น
ต่างๆ ตั้งแต่ค่าเฉลี่ ย 3.51 – 5.00 มาทาการสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาด้านการจัดซื้ อวัตถุดิบ
ทางตรงเพื่อความเหมาะสมในการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของ บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของ
กลุ่ ม ตัว อย่า งเพื่ อ ได้ข ้อ มู ล ลัก ษณะการแจกแจงของกลุ่ ม ตัว อย่า งด้ว ยสถิ ติ บ รรยาย ได้แ ก่ ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ระดับ คิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ตัวแปรที่ มี ผ ลต่ อการปรั บ ปรุ ง ระบบการจัดซื้ อ วัต ถุ ดิ บ
ทางตรงเพื่อความเหมาะสมของ บริ ษทั ไทย พาฝั น จากัด โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยการนาค่าเฉลี่ ยที่ได้มาเปรี ยบเที ยบ
กับเกณฑ์ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2557: 75) ดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น ของข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม โดยการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง เนื้ อ หา
(Content Analysis)
ขั้นที่ 4 กำรวิเครำะห์ กำรจัดซื้อทีเ่ หมำะสมของบริษัท ไทย พำฝัน จำกัด
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลสถิ ติปัญหาจากการจัดซื้ อ และวัตถุดิบคงคลังที่มีจานวนมาก ตามขั้นที่ 3
มาทาการวิเคราะห์ เพื่ อหาแนวทางการพัฒนาด้านการจัดซื้ อวัตถุ ดิบทางตรงเพื่อความเหมาะสมใน
การผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลและมีการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 การคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด EOQ
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ธุ รกิจจะต้องตัดสิ นใจว่าควรจะมีวตั ถุดิบคงเหลือในระดับใดจึงจะประหยัดที่สุด ถ้าสั่ง
ซื้ อปริ มาณมากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อต่อหน่วยจะลดลง
การคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ) โดยใช้สูตร (ไพสรณ์ สู งสมบัติ ;
ดารารัตน์ สุ ขแก้ว, 2556: 110) ดังนี้
EOQ

=

√2SO
C

EOQ
S
O
C

=
=
=
=

ปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด
ปริ มาณสิ นค้าที่ขายหรื อใช้ตลอดงวด
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วย

กาหนดให้

4.2 การจาแนกวัตถุดิบคงคลังโดยใช้การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis
ในการจาแนกวัตถุดิบโดยใช้การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis จะทาให้สามารถนามา
กาหนดเป็ นแนวทางในการควบคุมวัตถุ ดิบเกี่ยวกับ ปริ มาณการสั่งซื้ อ ราคาต่อหน่วย การเบิกจ่าย และ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลัง และนาไปใช้ในการกาหนดความถี่สาหรับการตรวจนับ
วัตถุดิบของแต่ละประเภท A B และ C สามารถนาข้อมูลในจุดนี้ มาใช้ร่วมกับแนวความคิดของระบบ
จุดสั่งซื้ อที่เหมาะสมในการแบ่งแยกระดับของวัตถุดิบตามความสาคัญ เพื่อจาแนกวัตถุดิบออกเป็ นกลุ่ม
มีรายละเอียดดังนี้ 1) ชื่อของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2) หมายเลขของวัตถุดิบในแต่ละรายการ 3) หน่วย
4) ราคาต่อหน่วยและ 5) ข้อมูลการจัดซื้ อวัตถุดิบต่อปี (ธิ ดา แก่นจันทร์ , 2552, หน้า 48)
4.2.1 การคานวณหาปริ มาณการใช้ของวัตถุ ดิบคงคลังแต่ละประเภทในรอบ 1 ปี
และหาราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบคงคลังแต่ละประเภท
4.2.2 การคานวณหามูลค่าของวัตถุดิบคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปี ของวัตถุดิบคง
คลังแต่ละประเภทซึ่งวิธีในการคานวณหามูลค่ารวมของวัตถุดิบคงคลัง ดังนี้
มูลค่ารวมวัตถุดิบคงคลัง = ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบแต่ละประเภท X ราคาวัตถุดิบต่อ
หน่วย
4.2.3 การเรี ยงลาดับรายการของวัตถุดิบแต่ละประเภทตามมูลค่าของวัตถุดิบคงคลัง
จากมากไปหาน้อยตามลาดับ
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4.2.4 การคานวณหาเปอร์ เซ็ นต์สะสมปริ มาณวัตถุดิบ และเปอร์ เซ็นต์สะสมของ
มู ล ค่ า วัตถุ ดิบ คงคลัง แต่ ล ะประเภทที่ ไ ด้เรี ย งล าดับ ไว้ใ นการแบ่ ง กลุ่ ม วัตถุ ดิบ ได้มี ก ารก าหนดให้มี
การจาแนกวัตถุ ดิบดังนี้ 1) วัตถุ ดิบกลุ่ม A จะกาหนดให้มีวตั ถุ ดิบคงคลังประมาณ 20 เปอร์ เซ็นต์ของ
รายการวัตถุดิบคงคลังทั้งหมดแต่มีมูลค่าสู งสุ ดประมาณ 60 เปอร์ เซ็นต์ของมูลค่าวัตถุดิบคงคลังทั้งหมด
2) วัตถุ ดิบกลุ่ ม B จะมีวตั ถุ ดิบคงคลังประมาณ 35 เปอร์ เซ็ นต์ของรายการวัตถุ ดิบคงคลังทั้งหมด แต่
มี มูลค่าประมาณ 30 เปอร์ เซ็ นต์ของมู ลค่าวัตถุ ดิบคงคลังทั้งหมดและ 3) วัตถุ ดิบกลุ่ ม C จะมีวตั ถุ ดิบ
คงคลังอยู่ประมาณ 45 เปอร์ เซ็ นต์ข องรายการวัตถุ ดิบคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าโดยประมาณเพี ย ง
10 เปอร์ เซ็นต์ของมูลค่าวัตถุดิบคงคลังทั้งหมด (ธิ ดา แก่นจันทร์ , 2552, หน้า 48)
4.3 เปรี ยบเทียบต้นทุนในการสั่งซื้ อ
จากการที่ ไ ด้มี ก ารค านวณในส่ ว นของการก าหนดเวลานาเฉลี่ ย ส าหรั บ การจัด ส่ ง
วัตถุดิบ และการคานวณหาจุดการสั่งซื้ อใหม่ สามารถนาข้อมูลที่ได้มาทาการเปรี ยบเทียบในการคานวณ
หาต้น ทุ น ในการสั่ ง ซื้ อ และต้น ทุ น ของค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ ซึ่ งในส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ ะน ามาใช้ ใ น
การคานวณหาต้นทุนในการสั่งซื้ อ เพื่อทาการเปรี ยบเทียบหลังจากการกาหนดเวลาและจุดสั่งซื้ อใหม่
ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายในการสื่ อสาร 2) ค่าวัสดุ สิ้นเปลื องในการตรวจรั บ และตรวจสอบวัตถุ ดิบ 3) ค่า
อุปกรณ์เครื่ องเขียน 4) ค่าเดิ นทาง 5) ค่าซ่ อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เช่ น โต๊ะทางาน คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
(ธิดา แก่นจันทร์ , 2552, หน้า 49)
ส าหรั บ การค านวณหาค่า ใช้จ่ายในการสั่ งซื้ อต่ อครั้ งเริ่ ม ตั้งแต่ เดื อน มกราคม 2557
จนถึงเดือน ธันวาคม 2557 คานวณได้จากสู ตร (ธิดา แก่นจันทร์ , 2552, หน้า 49) ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อต่อครั้ง =

ผลรวมของต้นทุนในการสั่งซื้ อ
จานวนใบสั่งซื้ อ

อีกทั้ง นามาทาการสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดาเนิ นงานด้านการจัดซื้ อวัตถุดิบ
ทางตรงเพื่อความเหมาะสมของ บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด
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ขั้นที่ 5 ยืนยันควำมเหมำะสมของกำรจัดซื้ อที่เหมำะสมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง และสรุ ปแนวทำง และ
ข้ อเสนอแนะของกำรพัฒนำกำรจัดซื้อทีเ่ หมำะสม
หลัง จากที่ ผู ว้ ิ จ ัย ได้ข ้อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ก ารจัด ซื้ อ ที่ เ หมาะสม และน าผลมาสร้ า ง
แบบสอบถามยืนยันความเหมาะสมของการจัดซื้ อที่ เหมาะสมกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยการสนทนา
กลุ่ ม (Focus Group) ผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร จ านวน 5 คน หัว หน้า แผนก จ านวน 5 คน และ
พนักงานปฏิบตั ิงาน จานวน 20 คน (ไทย พาฝัน, 2557) เพื่อสอบถามเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย และร่ าง
แนวทางการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป และผูว้ ิจยั ทาการเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และแก้ไขนาผลดังกล่าวมาปรับปรุ งพัฒนาการจัดซื้ อ และความเป็ นไปได้
ถูกต้องเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ของสถานประกอบการอย่างแท้จริ ง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลของกำรวิจยั เรื่ องกำรปรับปรุ งระบบกำรจัดซื้ อ
วัตถุ ดิบทำงตรงกำรผลิ ตเสื้ อผ้ำสำเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พำฝั น จำกัด สรุ ปผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตำม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผูต้ อบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 ผลสำรวจควำมคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถำม
ตอนที่ 3 กำรคำนวณหำปริ มำณกำรสั่งซื้ อที่ประหยัด EOQ
ตอนที่ 4 กำรจำแนกวัตถุดิบคงคลังโดยใช้กำรวิเครำะห์แบบ ABC Analysis
ตอนที่ 5 กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนในกำรสั่งซื้ อ
ตอนที่ 6 กำรยืนยันควำมเหมำะสมของกำรจัดซื้ อที่เหมำะสมกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ผลกำรวิเครำะห์ ขอ้ มู ลทัว่ ไปเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลเป็ นกำรวิเครำะห์แจกแจงข้อมู ล
เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุตำแหน่งงำนวุฒิกำรศึกษำและ
ประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน ซึ่ งผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมู ลจำกกลุ่ มประชำกรทั้งหมด ได้แก่ ผูบ้ ริ หำร
พนักงำนปฏิบตั ิงำนที่มีอำนำจอนุ มตั ิกำรขอซื้ อ และกลุ่มพนักงำนผูข้ อซื้ อ ของบริ ษทั ไทย พำฝัน จำกัด
สำขำสมุ ท รสำคร จ ำนวน 30 รำย (ไทยพำฝั น , 2557) ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของจ ำนวนผู ้ต อบ
แบบสอบถำมทั้งหมดโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนร้ อยละของข้ อมูลแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน
(N = 30)

ร้ อยละ

4
26
30

13.30
86.70
100.00

จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำ ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถำมเป็ นเพศหญิงมำกที่สุด เท่ำกับ 26 คน
คิดเป็ นร้อยละ 86.70 และ เพศชำย เท่ำกับ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนร้ อยละของข้ อมูลแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55 ปี ขึ้นไป

รวม

จานวน
(N = 30)
1
4
10
9
2
2
1
1
30

ร้ อยละ
3.30
13.30
33.30
30.00
6.70
6.70
3.30
3.30
100.00

จำกตำรำงที่ 4.2 ส่ วนใหญ่ มี ช่ วงอำยุ ระหว่ำ ง 30-34 ปี มำกที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.30
รองลงมำ เป็ นช่วงอำยุ ระหว่ำง 35-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และช่วงอำยุระหว่ำง 25-29 ปี และช่วงอำยุ
20-24 ปี ช่วงอำยุ 50-54 ปี และอำยุ 55 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ตำมลำดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนร้ อยละของข้ อมูลแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ งงาน
ตาแหน่ งงาน
ผูบ้ ริ หำร
ผูจ้ ดั กำรแผนก
หัวหน้ำงำน
พนักงำนปฏิบตั ิกำร
อื่นๆ
รวม

จานวน
(N = 30)
2
2
5
19
2
30

ร้ อยละ
6.70
6.70
16.70
63.30
6.70
100.00

จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำ ส่ วนใหญ่ อยู่ใ นตำแหน่ ง งำนเป็ นพนักงำนปฏิ บ ตั ิ งำนมำกที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 63.30 รองลงมำ เป็ นหัวหน้ำงำน คิดเป็ นร้อยละ 16.70 และ ผูบ้ ริ หำร ผูจ้ ดั กำรแผนก และ
ตำแหน่งงำนอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 6.70 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนร้ อยละของข้ อมูลแบบสอบถามจาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จานวน
(N = 30)

ร้ อยละ

มัธยมศึกษำตอนปลำย ม.
2
6.70
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช.
1
3.30
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชี พชั้นสู ง ปวส.
5
16.70
ระดับปริ ญญำตรี
18
60.00
ระดับปริ ญญำโท
4
13.30
รวม
30
100.00
จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่ำ ส่ วนใหญ่วุฒิกำรศึกษำ อยูใ่ นระดับระดับปริ ญญำตรี มำกที่สุด คิด
เป็ นร้ อยละ 60.00 รองลงมำวุฒิกำรศึกษำระดับประกำศนี ยบัตรวิชำชี พชั้นสู ง (ปวส.) คิดเป็ นร้ อยละ
16.70 และ วุฒิกำรศึกษำระดับระดับปริ ญญำโท คิดเป็ นร้อยละ 13.30 ตำมลำดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนร้ อยละของข้ อมูลแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
2-4 ปี
5-7 ปี
8-10 ปี
11-13 ปี
14-16 ปี
20 ปี ขึ้นไป

รวม

จานวน
(N = 30)
6
11
4
2
4
3
30

ร้ อยละ
20.0
36.7
13.3
6.7
13.3
10.0
100.00

จำกตำรำงที่ 4.5 พบว่ำ ส่ วนใหญ่ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนระหว่ำง 5-7 ปี มำกที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 36.70 รองลงมำ มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน 2-4 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และ ประสบกำรณ์
ในกำรทำงำน 8-10 ปี เป็ นร้อยละ 13.30 ตำมลำดับ
ตอนที่ 2 ผลสารวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการดาเนินการจัดซื้อ
ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข ้อ ค ำถำมที่ มี ผ ลต่ อ กำรปรั บ ปรุ ง ระบบกำรจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทำงตรง
กำรผลิ ต เสื้ อผ้ำ ส ำเร็ จ รู ป ของบริ ษ ัท ไทย พำฝั น จ ำกัด ผู ้วิ จ ัย เลื อ กเฉพำะข้อ ค ำถำม หรื อ ตัว แปร
ที่ผตู ้ อบแสดงควำมคิดเห็นว่ำ เห็นด้วย กับประเด็นต่ำง ๆ ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ซึ่ งได้นำมำทำกำร
สังเครำะห์เป็ นปั ญหำ และนำมำหำแนวทำงกำรปรับปรุ งระบบกำรจัดซื้ อวัตถุดิบทำงตรงกำรผลิตเสื้ อผ้ำ
สำเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พำฝัน จำกัด
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนค่ า เฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามจาแนกตามกลุ่ม
วัตถุดิบคงคลัง
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการจาแนกตามกลุ่มวัตถุดิบคงคลัง
1) แบ่งกลุ่มสิ นค้ำเหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
2) กำรนำเข้ำ-กำรเบิกจ่ำยวัตถุดิบมีควำมสมดุลกับอัตรำ
กำรเคลื่อนไหวในคลังสิ นค้ำ
รวม





3.57

.73

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วย

3.50

.73

เห็นด้วย

3.54

.73

เห็นด้ วย

จำกตำรำงที่ 4.6 กำรจำแนกตำมกลุ่มวัตถุดิบคงคลัง พบว่ำ กำรดำเนินงำนจัดซื้ อของบริ ษทั
ไทย พำฝัน จำกัด ด้ำนกลุ่มวัตถุดิบคงคลังในภำพรวมมีควำมคิดเห็น เห็นด้วย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.54 เมื่อ
พิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ ส่ วนใหญ่เป็ นประเด็นกำรแบ่งกลุ่มสิ นค้ำเหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของ
วัตถุดิบมีควำมคิดเห็นด้วย และรองลงเป็ นมำกำรนำเข้ำ – กำรเบิกจ่ำยวัตถุดิบมีควำมสมดุลกับอัตรำกำร
เคลื่อนไหวในคลังสิ นค้ำเป็ นอันดับสุ ดท้ำย
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมู ลแบบสอบถามจาแนกตาม
การกาหนดเวลาระหว่ างผู้จัดซื้อ และผู้ส่งมอบ
การกาหนดเวลาระหว่ างผู้จัดซื้อ และผู้ส่งมอบ





1) กำหนดเวลำจัดซื้ อ และผูส้ ่ งมอบตำมแผนกำรที่ชดั เจน
2) กำหนดเวลำกำรจัดซื้ อให้เหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของ
วัตถุดิบทำงตรง
3) กำหนดเวลำส่ งมอบเหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
ทำงตรง
รวม

3.87

.86

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วย

3.70

.79

เห็นด้วย

3.80

.89

เห็นด้วย

3.79

.85

เห็นด้ วย

จำกตำรำงที่ 4.7 กำรกำหนดเวลำระหว่ำงผูจ้ ดั ซื้ อ และผูส้ ่ งมอบ พบว่ำ กำรดำเนิ นงำน
จัดซื้ อของบริ ษ ทั ไทย พำฝั น จำกัด ในภำพรวมมี ควำมคิ ดเห็ น เห็ นด้วย มี ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กับ 3.79 เมื่ อ
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พิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ ส่ วนใหญ่เป็ นประเด็นกำรกำหนดเวลำจัดซื้ อ และผูส้ ่ งมอบตำมแผนกำร
ที่ชดั เจน รองลงมำกำรกำหนดเวลำส่ งมอบเหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของวัตถุ ดิบทำงตรง และ กำร
กำหนดเวลำกำรจัดซื้ อให้เหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบทำงตรงเป็ นอันดับสุ ดท้ำย
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมู ลแบบสอบถามจาแนกตาม
การคานวณหาระดับปริมาณการสั่ งซื้อที่ประหยัด
การคานวณหาระดับปริมาณการสั่ งซื้อทีป่ ระหยัด
1) กำรคำนวณหำระดับปริ มำณกำรสั่งซื้ อที่ประหยัด
2) กำรคำนวณหำระดับวัตถุดิบสู งสุ ด – ต่ำสุ ดในคลังสิ นค้ำ
3) กำรคำนวณหำปริ มำณสั่งซื้ อวัตถุดิบเพิ่ม
รวม





3.63
3.63
3.47
3.58

.93
.93
.94
.93

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้ วย

จำกตำรำงที่ 4.8 กำรคำนวณหำระดับปริ มำณกำรสั่งซื้ อที่ ประหยัด ทำให้พบว่ำ ในกำร
ดำเนินงำนจัดซื้ อของบริ ษทั ไทย พำฝัน จำกัด ในภำพรวมมีควำมคิดเห็น เห็นด้วย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.58
เมื่อพิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ ส่ วนใหญ่ประเด็นกำรคำนวณหำระดับปริ มำณกำรสัง่ ซื้ อที่ประหยัด และ
กำรคำนวณหำระดับวัตถุดิบสู งสุ ด – ต่ำสุ ด ในคลังสิ นค้ำ รองลงมำกำรคำนวณหำปริ มำณสั่งซื้ อวัตถุดิบ
เพิ่มเป็ นอันดับสุ ดท้ำย
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมู ลแบบสอบถามจาแนกตาม
การเปรียบเทียบความเหมาะสมต้ นทุนในด้ านต่ าง ๆ ของวัตถุดิบ
การเปรี ยบเทียบความเหมาะสมต้ นทุนในด้ านต่ างๆ ของ
วัตถุดิบ
4.1 เปรี ยบเทียบต้นทุนคุณภำพสิ นค้ำเหมำะสมกับ
คุณสมบัติ
4.2 กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนกำรจัดส่ งที่เหมำะสม
น่ำเชื่อถือไว้ใจได้
4.3 กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนเวลำนำเข้ำวัตถุดิบ
ที่เหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหววัตถุดิบ
4.4 กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนสิ นค้ำคงคลัง และวัตถุดิบคงคลัง
ที่เหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
รวม





ระดับความ
คิดเห็น

3.80

.76

เห็นด้วย

3.87

.78

เห็นด้วย

3.83

.87

เห็นด้วย

3.87

.82

เห็นด้วย

3.84

.81

เห็นด้ วย

จำกตำรำงที่ 4.9 กำรเปรี ยบเทียบควำมเหมำะสมต้นทุนในด้ำนต่ำง ๆ ของวัตถุดิบในกำร
ดำเนิ นงำนจัดซื้ อของบริ ษทั ไทย พำฝัน จำกัด ในภำพรวมมีควำมคิดเห็นด้วยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 เมื่อ
พิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ ส่ วนใหญ่ประเด็นกำรเปรี ยบเทียบต้นทุนกำรจัดส่ งที่ เหมำะสมน่ ำเชื่ อถื อ
ไว้ใจได้ และ กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนสิ นค้ำคงคลัง และวัตถุดิบคงคลังที่เหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของ
วัตถุดิบ รองลงเกี่ยวกับกำรเปรี ยบเทียบต้นทุนเวลำนำเข้ำวัตถุดิบที่เหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหววัตถุดิบ
และ กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนคุณภำพสิ นค้ำเหมำะสมกับคุณสมบัติ เป็ นลำดับสุ ดท้ำย
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ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลแบบสอบถามจาแนกตาม
การบริหารความเสี่ ยงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
การบริหารความเสี่ ยงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน





ระดับความ
คิดเห็น

5.1 กำรบริ หำรปัจจัยที่มีควำมเสี่ ยงภำยในองค์กร

3.50

.57

เห็นด้วย

5. กำรบริ หำรปัจจัยที่มีควำมเสี่ ยงภำยนอกองค์กร

3.63

.56

เห็นด้วย

3.83

.53

เห็นด้วย

3.73

.58

เห็นด้วย

3.73

.69

เห็นด้วย

3.60

.72

เห็นด้วย

3.73

.58

เห็นด้วย

3.70

.70

เห็นด้วย

3.68

.62

เห็นด้ วย

5. กำรบริ หำรควบคุมกระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ผลิตสิ นค้ำเพื่อลดควำมเสี่ ยง
5. กำรติดต่อประสำนงำนเพื่อลดควำมเสี่ ยง
5. กำรประเมิน และกำรตรวจสอบคุณภำพของสิ นค้ำ
สำเร็ จรู ป
. จุดสั่งซื้ อที่เหมำะสมลดอัตรำกำรขำดวัตถุดิบสำหรับ
กำรผลิต
. กำรควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยจุดสั่งซื้ อที่เหมำะสม
. อัตรำกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีควำมสมดุลกับ
จุดสั่งซื้ อที่เหมำะสม
รวม

จำกตำรำงที่ 4.10 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโลจิสติกส์ และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน พบว่ำใน
กำรดำเนิ นงำนจัดซื้ อของบริ ษทั ไทย พำฝัน จำกัด ในภำพรวมมีควำมคิดเห็นด้วยมี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68
เมื่อพิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ ส่ วนใหญ่ประเด็นกำรบริ หำรควบคุมกระบวนกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำร
ผลิตสิ นค้ำเพื่อลดควำมเสี่ ยงมีควำมคิดเห็นด้วย รองลงมำเกี่ ยวกับกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อลดควำม
เสี่ ยง, กำรประเมินและกำรตรวจสอบคุณภำพของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป และกำรควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยจุด
สั่งซื้ อที่เหมำะสม และอัตรำกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีควำมสมดุลกับจุดสั่งซื้ อที่เหมำะสม เป็ นลำดับ
สุ ดท้ำย
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จำกที่ ก ล่ ำ วมำสำมำรถสรุ ปได้ ว่ ำ แนวทำงปรั บ ปรุ งกำรจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทำงตรงใน
กำรผลิตเสื้ อผ้ำสำเร็ จรู ปของ บริ ษทั ไทยพำฝัน จำกัด ได้แก่ 1) กำรกำหนดเวลำจัดซื้ อ และผูส้ ่ งมอบตำม
แผนกำรที่ชดั เจน 2) กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนกำรจัดส่ งที่เหมำะสมน่ ำเชื่ อถือ 3) กำรเปรี ยบเทียบต้นทุน
สต็อก และวัตถุ ดิบคงคลังที่ เหมำะสมกับกำรเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบ 4) กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนเวลำ
นำเข้ำวัตถุดิบที่เหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหววัตถุดิบ 5) กำรบริ หำรควบคุมกระบวนกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรผลิตสิ นค้ำเพื่อลดควำมเสี่ ยง 6) กำรกำหนดเวลำส่ งมอบเพื่อให้เหมำะสมกับกำรเคลื่ อนไหว ของ
วัต ถุ ดิ บ ทำงตรง 7) กำรเปรี ย บเที ย บต้น ทุ น คุ ณ ภำพสิ น ค้ำ เหมำะสมกับ คุ ณ สมบัติ 8) กำรติ ด ต่ อ
ประสำนงำนเพื่อลดควำมเสี่ ยง 9) กำรประเมิน และกำรตรวจสอบคุณภำพของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป 10) กำร
ควบคุ มวัตถุ ดิบคงคลังโดยจุ ดสั่งซื้ อที่ เหมำะสม 11) กำรกำหนดเวลำกำรจัดซื้ อให้เหมำะสมกับ กำร
เคลื่อนไหวของวัตถุดิบทำงตรง 12) กำรเคลื่อนไหวของวัตถุ ดิบมีควำมสมดุ ลกับจุดสั่งซื้ อที่เหมำะสม
13) กำรคำนวณหำระดับปริ มำณกำรสั่งซื้ อที่ประหยัด 14) กำรคำนวณหำระดับวัตถุดิบสู งสุ ด – ต่ำสุ ดใน
คลังสิ นค้ำ 15) กำรบริ หำรปัจจัยที่มีควำมเสี่ ยงต่อภำยนอกองค์กร 16) กำรสั่งซื้ อที่เหมำะสมลดอัตรำกำร
ขำดวัตถุดิบสำหรับกำรผลิต และ 17) กำรแบ่งกลุ่มสิ นค้ำเหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
จำกตัวแปรประเด็นปั ญหำทั้ง 17 ข้อ ที่ส่งผลให้ปริ มำณวัตถุดิบมีปริ มำณคงเหลือมำกเกิ น
ควำมต้องกำรในกำรผลิต กระบวนกำรทำงำนด้ำนกำรจัดซื้ อคลำดเคลื่อน มีกำรจัดซื้ อวัตถุดิบมำกเกินไป
ทำให้กำรจัดกำรสิ นค้ำคงคลังเป็ นไปด้วยควำมลำบำก อีกทั้งทำให้องค์กรเสี ยโอกำสในกำรนำเงินทุนไป
หมุนเวียน เพื่อให้สำมำรถลดต้นทุนในด้ำนกำรผลิ ต สิ นค้ำ มีค่ำใช้จ่ำยกำรเก็บรักษำวัตถุ ดิบคงคลังที่
เหมำะสม และกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบที่รวดเร็ ว เพื่อให้สำมำรถเพิ่มสภำพคล่องในกำรนำเงินทุนไป
หมุนเวียนได้ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นกำรจัดซื้ อให้แม่นยำใกล้เคียงมำกที่สุด ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษำ แนวคิดรู ปแบบกำรคำนวณหำปริ มำณกำรสัง่ ซื้ อที่ประหยัด EOQ และแนวคิดกำรจัดกำรจำแนก
สิ นค้ำคงคลังตำมระบบ ABC Analysis เพื่อให้กำรดำเนินงำนได้มีกำรจัดซื้ อเป็ นไปด้วยประสิ ทธิ ภำพมี
กระบวนกำรขั้นตอนที่เป็ นรู ปแบบมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งจัดกำรจำแนกสิ นค้ำคงคลังตำมระบบ ABC
Analysis เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนจัดเก็บเหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบทำงตรงมีควำมสะดวก
รวดเร็ ว มี ประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้ น (ศรี ธนำ บุญญเศรษฐ์, 2543; เจริ ญ เจษฎำวัลย์, 2547; ธิ ดำแก่ นจันทร์ ,
2552; อดุลย์ จตุรงคกุล, 2552; คำนำย อภิปรัชญำสกุล, 2556; วชิระ สกุลเทพ, 2556)
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ตอนที่ 3 การคานวณหาปริมาณการสั่ งซื้อที่ประหยัด EOQ
กำรสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ) เป็ นเครื่ องมือที่ได้รับควำมนิ ยมในกำรกำหนดปริ มำณสิ นค้ำ
คงเหลื อ ที่ เ หมำะสมสอดคล้อ งกับ ปริ ม ำณกำรขำย ธุ ร กิ จ จะค ำนวณปริ ม ำณกำรสั่ ง ซื้ อ เท่ ำ ใดจึ ง จะ
ประหยัดที่สุดจะต้องตัดสิ นใจว่ำ ควรจะมี วตั ถุ ดิบคงเหลื อในระดับใดจึ งจะประหยัดที่สุ ด กำรสั่ ง ซื้ อ
ปริ มำณมำกค่ำใช้จ่ำยกำรสั่งซื้ อต่อหน่ วยจะลดลงโดยใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้ อแต่ละครั้งและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัด เก็ บ น ำมำค ำนวณหำจุ ด สั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยัด สำมำรถหำได้จำกสมกำร (ไพสรณ์ สู ง สมบัติ ;
ดำรำรัตน์ สุ ขแก้ว, 2556: 110) ดังนี้
EOQ
กำหนดให้

EOQ
S
O
C

=

√2SO
C

=
=
=
=

ปริ มำณกำรสั่งซื้ อที่ประหยัด
ปริ มำณสิ นค้ำที่ขำยหรื อใช้ตลอดงวด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้ อต่อครั้ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำต่อหน่วย

จำกสมกำร กำรหำจุดสั่งซื้ อที่ประหยัด (EOQ) ผูว้ จิ ยั ได้คำนวณหำจุดสั่งซื้ อที่ประหยัดของ
วัตถุ ดิบคงคลังจำนวนทั้งหมด 936 รำยกำร ซึ่ งเป็ นกำรคำนวณเพื่อหำจุดสั่งซื้ อที่ประหยัดของจำนวน
วัตถุดิบทั้งหมด 936 รำยกำร ตำมตำรำง (ภำคผนวก จ) ซึ่ งในกำรสั่งซื้ อแต่ละครั้งมีจำนวนปริ มำณสั่งซื้ อ
ที่ประหยัดในแต่ละครั้งกำรสั่งซื้ อ และได้ปริ มำณจำนวนครั้งในกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบผ้ำทำให้ไม่จำเป็ นต้อง
สั่ ง ซื้ อ ในปริ มำณที่ ม ำก ซึ่ งเมื่ อ เที ย บกับ ปริ มำณกำรใช้ ว ัต ถุ ดิ บ ทั้ง ปี สำมำรถท ำให้ ก ำรสั่ ง ซื้ อมี
ประสิ ทธิ ภำพรองรับแผนกำรผลิต และส่ งผลให้สำมำรถควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำคงคลัง เพื่อให้
เกิดกำรเคลื่อนไหวของวัตถุดิบที่สะดวก และรวดเร็ ว ซึ่งในกำรจัดรู ปแบบจำแนกวัตถุดิบตำมกลุ่มสิ นค้ำ
ABC ช่วยลดภำระกำรดูแลรักษำ และช่วยลดต้นทุนในกำรจัดเก็บรักษำวัตถุดิบ
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ตอนที่ 4 การจ าแนกวั ต ถุ ดิ บ คงคลั ง โดยใช้ การวิ เ คราะห์ แ บบ ABC Analysis โดยพิ จ ารณามู ล ค่ า
สิ นค้ าเป็ นเกณฑ์
ขั้นตอนวิธีกำรวิเครำะห์ A B C โดยพิจำรณำเกณฑ์ดำ้ นมูลค่ำ ดังนี้
1. คำนวณหำปริ มำณวัตถุดิบแต่ละประเภท และหำรำคำวัตถุดิบต่อหน่วยของวัตถุ ดิบแต่
ละประเภทรำยละเอียดแสดงตำมตำรำง (ภำคผนวก จ)
2. คำนวณหำมู ลค่ำ รวมวัตถุ ดิบแต่ละประเภทโดยกำรนำปริ ม ำณกำรใช้วตั ถุ ดิบ แต่ ล ะ
ประเภทคูณกับรำคำต่อหน่วยของวัตถุดิบแต่ละประเภทรำยละเอียดแสดงตำมตำรำง (ภำคผนวก จ)
3. เรี ยงลำดับรำยกำรวัตถุ ดิบด้วยมูลค่ำรวมจำกมำกไปหำน้อยของวัตถุ ดิบแต่ละประเภท
รำยละเอียดแสดงตำมตำรำง (ภำคผนวก จ)
4. คำนวณเปอร์ เซ็นต์มูลค่ำสะสมวัตถุดิบแต่ละประเภทที่ได้จดั เรี ยงไว้ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่ ง
มีรำยละเอียด ดังนี้
4.1 วัตถุดิบผ้ำกลุ่ม A เป็ นวัตถุดิบที่มี เปอร์ เซ็ นต์มูลค่ำสะสมตั้งแต่ร้อยละ 0 – 50.36
แรกของเปอร์ เซ็นต์มูลค่ำสะสมจัดอยูใ่ นวัตถุดิบกลุ่ม A มีจำนวน 64 รำยกำร คิดเป็ นร้อยละ 50 ซึ่ งเป็ น
สิ นค้ำที่มีมูลค่ำสู ง และอัตรำกำรเคลื่อนไหวที่รวดเร็ ว ฉะนั้น ควรให้ควำมสำคัญในอันดับต้น ๆ
4.2 วัตถุ ดิบ ผ้ำ กลุ่ ม B เป็ นวัตถุ ดิบ ที่ มี เปอร์ เซ็ นต์มู ล ค่ ำ สะสมตั้ง แต่ ร้อยละ 50.36 –
80.04 ถัดมำของเปอร์ เซ็นต์มูลค่ำสะสมจัดอยูใ่ นกลุ่ม B มีจำนวน 156 รำยกำรคิดเป็ น ร้อยละ30 ซึ่ งเป็ น
สิ นค้ำที่มีมูลค่ำ และอัตรำกำรเคลื่ อนไหวที่ปำนกลำง ฉะนั้น ควรให้ควำมสำคัญในอันดับรองลงจำก
วัตถุดิบกลุ่ม A
4.3 วัตถุ ดิบผ้ำกลุ่ ม C เป็ นวัตถุ ดิบที่มี เปอร์ เซ็ นต์มูลค่ ำสะสมตั้ง แต่ ร้ อยละ 80.04 –
100.00 จัดอยูใ่ นวัตถุดิบกลุ่ม C มีจำนวน 716 รำยกำรคิดเป็ นร้อยละ 20 ซึ่ งเป็ นสิ นค้ำที่มีมูลค่ำน้อยและ
อัตรำกำรเคลื่ อนไหวที่ ช้ำ ฉะนั้น ควรให้ควำมสำคัญในอันดับรองลงจำกวัตถุ ดิบกลุ่ ม B รำยละเอียด
แสดงตำมตำรำง (ภำคผนวก จ) ทั้งหมด 936 รำยกำร ที่สำมำรถจำแนกวัสดุคงคลังโดยใช้กำรวิเครำะห์
แบบ ABC Analysis สำมำรถจำแนกกลุ่มสิ นค้ำตำมมูลค่ำของสิ นค้ำคงคลัง ตำมตำรำงที่ 4.11 ภำพที่ 4.1
และภำพที่ 4.2
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ตาราง 4.11 แสดงรายงานกลุ่มสิ นค้ าแต่ ละประเภทปี 2557
กลุ่มวัตถุดิบ
A
B
C
รวม

จานวนรายการ
วัตถุดิบ
64
156
716
936

เปอร์ เซ็นต์ รายการ
จานวนวัตถุดิบ
6.83
16.67
76.50
100

ปริมาณเปอร์ เซ็นต์ สะสม
กลุ่มวัตถุดิบ
50.36
29.68
19.96
100

จำกตำรำงที่ 4.1 แสดงรำยงำนกลุ่มสิ นค้ำแต่ละประเภทปี 2557 พบว่ำ กลุ่มวัตถุ ดิบแบ่ง
ตำมเปอร์ เซ็ นมู ล ค่ ำ สะสมวัตถุ ดิบ ABC พบว่ำ กลุ่ ม สิ นค้ำวัตถุ ดิบ ผ้ำ แบ่ง ตำมจำนวนรำยกำรสิ นค้ำ
วัตถุ ดิบผ้ำตั้งแต่เดื อนมกรำคม พ.ศ. 2557 ถึ งเดื อน ธันวำคม พ.ศ. 2557 โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์แบบ
ABC Analysis พบว่ำ วัตถุดิบประเภท A มีจำนวน 64 รำยกำร คิดเป็ นร้อยละ 6.83 ของรำยกำรวัตถุ ดิบ
ทั้งหมด และมีมูลค่ำเปอร์ เซ็ นต์สะสมคิดเป็ นร้ อยละ 50.36 รองลงมำเป็ นสิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำ ประเภท B
มี จำนวนสิ นค้ำ เท่ ำ กับ 156 รำยกำร คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.67 ของรำยกำรวัตถุ ดิบ ทั้ง หมด และมี มู ล ค่ ำ
เปอร์เซ็นต์สะสมคิดเป็ นร้อยละ 29.68 และสิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำคงคลังประเภท C มีจำนวนสิ นค้ำเท่ำกับ 716
รำยกำรคิดเป็ นร้อยละ 76.50 ของรำยกำรวัตถุ ดิบทั้งหมด และมีมูลค่ำเปอร์ เซ็ นต์สะสมคิดเป็ นร้อยละ
19.96

จานวนวัตถุดิบ
6.83 เปอร์เซ็นต์

16.67 เปอร์เซ็นต์
76.50 เปอร์เซ็นต์

A
B
C

ภาพที่ 4.1 กลุ่มวัตถุดิบแบ่ งตามจานวนรายการวัตถุดิบ A B C
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จำกภำพที่ 4.1 กลุ่มวัตถุดิบแบ่งตำมจำนวนรำยกำรวัตถุดิบ ABC พบว่ำ กลุ่มสิ นค้ำวัตถุดิบ
ผ้ำแบ่งตำมจำนวนรำยกำรสิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน ธันวำคม พ.ศ.2557
โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์แบบ ABC Analysis พบว่ำ สิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำประเภท A คิดเป็ นร้อยละ 6.83 ของ
วัตถุดิบทั้งหมด รองลงมำเป็ นสิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำประเภท B คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ของวัตถุดิบทั้งหมด และ
สิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำคงคลังประเภท C คิดเป็ นร้อยละ 76.50 ของรำยกำรวัตถุดิบทั้งหมด

มูลค่ าสะสม
19.96 เปอร์เซ็นต์
50.36 เปอร์เซ็นต์

29.68 เปอร์เซ็นต์

A
B
C

ภาพที่ 4.2 กลุ่มวัตถุดิบแบ่ งตามเปอร์ เซ็นมูลค่ าสะสมวัตถุดิบ ABC
จำกภำพที่ 4.2 กลุ่มวัตถุดิบแบ่งตำมเปอร์ เซ็นมูลค่ำสะสมวัตถุดิบ ABC พบว่ำ กลุ่มสิ นค้ำ
วัตถุดิบผ้ำตำมเปอร์ เซ็นมูลค่ำสะสมตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน ธันวำคม พ.ศ.2557 โดยใช้
วิธีกำรวิเครำะห์แบบ ABC Analysis พบว่ำ วัตถุ ดิบประเภท A มีมูลค่ำเปอร์ เซ็นต์สะสมคิดเป็ นร้อยละ
50.36 รองลงมำเป็ นสิ นค้ำวัตถุ ดิบผ้ำ ประเภท B มี มูลค่ำเปอร์ เซ็ นต์สะสมคิดเป็ นร้ อยละ 29.68 และ
สิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำคงคลังประเภท C มีมูลค่ำเปอร์เซ็นต์สะสมคิดเป็ นร้อยละ 19.96
ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบต้ นทุนในการสั่ งซื้อ
จำกที่ ได้มีกำรกำหนดในส่ วนของเวลำนำระหว่ำงผูซ้ ้ื อกับผูส้ ่ งมอบ สำหรั บกำรจัด ส่ ง
วัตถุดิบ และกำรคำนวณหำจุด สั่งซื้ อที่เหมำะสม สำมำรถนำข้อมูลที่ได้มำทำกำรเปรี ยบเทียบในส่ วน
ต้นทุนของค่ำใช้จ่ำยพิเศษ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทำกำรเปรี ยบเทียบกำรดำเนิ นงำนจัดซื้ อตั้งแต่เดื อน มกรำคม ถึง
เดื อนธันวำคม พ.ศ. 2557 เพื่อเปรี ยบเที ยบต้นทุ นค่ำใช้จ่ำยพิเศษในกำรดำเนิ นกำรจัดซื้ อตั้งแต่ เดื อน
มกรำคม ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยพิ เ ศษ (Premium Freight) กำรเปรี ยบเที ย บค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยพิ เ ศษ เกี่ ย วกับ
กำรสั่งซื้ อวัตถุดิบหลังจำกที่ทำงผูจ้ ดั ทำได้มีกำรกำหนดเวลำนำในกำรส่ งมอบวัตถุ ดิบกับทำงผูส้ ่ งมอบ
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ซึ่ งทำงผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับค่ำใช้จ่ำยพิเศษที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่ เดื อน มกรำคม พ.ศ.2557 ถึง
ธันวำคม พ.ศ. 2557 ได้แก่
1.1 ค่ำใช้จ่ำยพิเศษกำรเปรี ยบเทียบสั่งซื้ อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศตำมตำรำง 4.12
ตารางที่ 4.12 ค่ าใช้ จ่ายพิเศษของการสั่ งซื้อวัตถุดิบจากต่ างประเทศก่อนปรับปรุ งระบบการจัดซื้อ

เดือน

ค่ าใช้ จ่ายพิเศษต่ างประเทศก่ อนการปรับปรุ งระบบการจัดซื้อ
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษ
ปริมาณการสั่ งซื้อ
มูลค่ าการสั่ งซื้อ
(เปอร์ เซ็นต์ )

มกรำคม 2557
709,667.54
78,720,059.46
ถึง ธันวำคม 2557
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษเทียบกับมูลค่ าการสั่ งซื้อ
ทีม่ า: ไทยพำฝัน 2557, หน้ำ 12

253,475.10
.32

จำกตำรำงที่ 4.12 ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ ปี 2557 ก่อนกำร
ปรับปรุ งระบบกำรจัดซื้ อ พบว่ำ ปริ มำณกำรสั่งซื้ อทั้งหมด เท่ำกับ 709,667.54 รำยกำร มีมูลค่ำกำรสั่งซื้ อ
ทั้งหมดเท่ำกับ 78,720,059.46 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยพิเศษเท่ำกับ 253,475.10 บำท เมื่อนำค่ำใช้จ่ำย
พิเศษเทียบกับมูลค่ำกำรสั่งซื้ อเท่ำกับ .32 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อนำมำเปรี ยบเทียบต้นทุนค่ำใช้จ่ำยพิเศษในช่วง
เดือนมกรำคม ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 4.13 ค่ าใช้ จ่ายพิเศษการสั่ งซื้อวัตถุดิบจากต่ างประเทศหลังปรับปรุ งระบบการจัดซื้อ
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษต่ างประเทศหลังการปรับปรุ งระบบการจัดซื้อ
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษ
เดือน
ปริมาณการสั่ งซื้อ
มูลค่ าการสั่ งซื้อ
(เปอร์ เซ็นต์ )
ม.ค. 2558
6,108.60
1,134,747.43
8,700.00
ก.พ. 2558
22,448.00
2,836,497.01
7,600.00
มี.ค. 2558
137,653.24
17,454,265.59
9,800.00
เม.ย. 2558
2,184.00
264,590.20
3,500.00
168,393.84
21,690,100.23
12,200.00
รวม
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษเทียบกับมูลค่ าการสั่ งซื้อ
.06
ทีม่ า ไทยพำฝัน, 2558, หน้ำ 9
จำกตำรำงที่ 4.13 ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสั่งซื้ อวัตถุ ดิบจำกต่ำงประเทศในปี พ.ศ.2558
ตั้งแต่เดือน มกรำคม – เมษำยน พ.ศ. 2558 พบว่ำ ปริ มำณกำรสั่งซื้ อทั้งหมด เท่ำกับ 168,393.84 รำยกำร
มีมูลค่ำกำรสั่งซื้ อทั้งหมดเท่ำกับ 21,690,100.23 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยพิเศษเท่ำกับ 12,200.00 บำท เมื่อ
นำค่ำใช้จ่ำยพิเศษเทียบกับมูลค่ำกำรสั่งซื้ อเท่ำกับ .06 เปอร์ เซ็ นต์ มีอตั รำค่ำใช้จ่ำยพิเศษที่ลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับ ตำรำงที่ 4.12
1.2 ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสัง่ ซื้ อวัตถุดิบจำกภำยในประเทศตำมตำรำงที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ค่ าใช้ จ่ายพิเศษการสั่ งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศก่อนการปรับปรุ งระบบการจัดซื้อ
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษภายในประเทศก่อนการปรับปรุ งระบบการจัดซื้อ
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษ
เดือน
ปริมาณการสั่ งซื้อ
มูลค่ าการสั่ งซื้อ
(เปอร์ เซ็นต์ )
มกรำคม 2557
1,399,384.23
482,538,502.90
1,186,800.00
ถึง ธันวำคม 2557
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษเทียบกับมูลค่ าการสั่ งซื้อ
.25
ทีม่ า: ไทยพำฝัน 2557, หน้ำ 13
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จำกตำรำงที่ 4.14 ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสั่งซื้ อวัตถุ ดิบภำยในประเทศ ปี 2557 ก่อนกำร
ปรับปรุ งระบบกำรจัดซื้ อ พบว่ำ ปริ มำณกำรสั่งซื้ อทั้งหมด เท่ำกับ 1,399,384.23 รำยกำร มีมูลค่ำกำร
สั่งซื้ อทั้งหมดเท่ำกับ 482,538,502.90 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยพิเศษเท่ำกับ 1,186,800.00 บำท เมื่อนำ
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษเทียบกับมูลค่ำกำรสั่งซื้ อเท่ำกับ .25 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อนำมำเปรี ยบเทียบต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
พิเศษในช่วงเดือนมกรำคม ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558
ตารางที่ 4.15 ค่ าใช้ จ่ายพิเศษการสั่ งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศหลังการปรับปรุ งระบบการจัดซื้อ
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษภายในประเทศหลังการปรับปรุ งระบบการจัดซื้อ
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษ
เดือน
ปริมาณการสั่ งซื้อ
มูลค่ าการสั่ งซื้อ
(เปอร์ เซ็นต์ )
ม.ค. 2558
110,228.45
40,705,295.76
5,000.00
ก.พ. 2558
76,119.55
28,002,576.81
4,600.00
มี.ค. 2558
92,990.91
28,995,291.04
2,800.00
เม.ย. 2558
107,470.90
34,563,868.85
10,100.00
386,809.81
132,267,032.46
22,500.00
รวม
ค่ าใช้ จ่ายพิเศษเทียบกับมูลค่ าการสั่ งซื้อ
.02
ทีม่ า: ไทยพำฝัน, 2558, หน้ำ 11
จำกตำรำงที่ 4.15 ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสั่งซื้ อวัตถุ ดิบภำยในประเทศในปี พ.ศ.2558
ตั้งแต่เดือน มกรำคม – เมษำยน พ.ศ. 2558 พบว่ำ ปริ มำณกำรสั่งซื้ อทั้งหมด เท่ำกับ 386,809.81 รำยกำร
มีมูลค่ำกำรสั่งซื้ อทั้งหมดเท่ำกับ 132,267,032.46 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยพิเศษเท่ำกับ 22,500.00 บำท
เมื่อนำค่ำใช้จ่ำยพิเศษเทียบกับมูลค่ำกำรสั่งซื้ อเท่ำกับ .02 เปอร์ เซ็นต์ มีอตั รำค่ำใช้จ่ำยพิเศษที่ลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับ ตำรำงที่ 4.14
ดังนั้น จำกตำรำงเปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยพิเศษในกำรสั่งซื้ อวัตถุ ดิบจำกต่ำงประเทศ และ
ภำยในประเทศจำกเดือน มกรำคม พ.ศ. 2558 – เมษำยน พ.ศ. 2558 มีค่ำใช้จ่ำยช่วง 4 เดือนแรกมีอตั รำ
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษลดลง ซึ่ งมีปริ มำณลดลงในค่ำใช้จ่ำยค่ำใช้จ่ำยพิเศษทำงด้ำนกำรจ้ำงรถไปรับวัตถุดิบ หรื อ
กำรน ำเข้ ำ วั ต ถุ ดิ บทำงเครื่ องบิ น ท ำให้ มี ต้ น ทุ นที่ ล ดล งทั้ งใ นส่ วนค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย พิ เ ศษ ของ
กำรสั่งซื้ อวัตถุ ดิบจำกต่ำงประเทศ สำมำรถช่ วยให้สำมำรถลดต้นทุนในกำรดำเนิ นกำร และเพิ่มอัตรำ
กำรหมุนเวียนกระแสเงินให้กบั องค์กรเพิ่มขึ้น
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กำรกำหนดเวลำนำระหว่ำงผูซ้ ้ื อ และผูส้ ่ งมอบ
จำกปั ญหำที่องค์กรไม่สำมำรถกำหนดเวลำนำระหว่ำงผูซ้ ้ื อ และผูส้ ่ งมอบได้อย่ำงแน่นอน
ในกำรจัดส่ งสิ นค้ำ และมีอตั รำกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำมำกเกิ นควำมจำเป็ นส่ งผลต่อกำรจัดเก็บสิ นค้ำคงคลัง
เนื่องจำกกลัวสิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำไม่เพียงพอกับกำรผลิต ซึ่ งบำงครั้งมีกำรจัดส่ งก่อนกำหนดตำมแผนงำนที่
ตกลงไว้หลำยวันทำให้ไม่สำมำรถระบำยวัตถุ ดิบได้ทนั ดังนั้น ผูว้ ิจยั ได้นำเสนอแนวคิด และทำกำร
ปรับปรุ งจัดประชุมกันร่ วมกันระหว่ำงผูซ้ ้ื อ และผูส้ ่ งมอบ เพื่อทำกำรกำหนดเวลำนำของวัตถุดิบแต่ละผู ้
ส่ งมอบ ซึ่ งได้ทำกำรกำหนด โดยแบ่งแยกตำมรำยชื่ อผูส้ ่ งมอบและรำยกำรของวัตถุดิบ ที่ได้จดั จำแนก
กลุ่ ม วัตถุ ดิบ เป็ นกลุ่ ม ABC เพื่ อทำกำรตกลงร่ วมกันในกำรก ำหนดเวลำนำท ำให้ ท ำงผูซ้ ้ื อสำมำรถ
คำดกำรณ์เวลำรับสิ นค้ำได้ถูกต้องมำกขึ้น และยังสำมำรถนำเวลำนำที่ได้ไปคำนวณเพื่อกำหนดจุดกำร
สัง่ ซื้ อที่เหมำะสม
ตอนที่ 6 การยืนยันความเหมาะสมของการจัดซื้อทีเ่ หมาะสมกับผู้ทมี่ ีส่วนเกีย่ วข้ องโดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
หลัง จำกที่ ผู ้วิ จ ัย ได้ วิ เ ครำะห์ ข้อ มู ล จำกกำรหำปริ มำณกำรสั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยัด EOQ
กำรจำแนกวัตถุดิบตำมระบบ ABC และกำรเปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยพิเศษ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกข้อคำถำม หรื อตัว
แปรที่ผูต้ อบแสดงควำมคิดเห็ นว่ำ เห็ นด้วย กับประเด็นต่ำง ๆ ที่มีต้ งั แต่ค่ำเฉลี่ ย 3.51 – 5.00 มำทำกำร
วิเครำะห์เพื่อยืนยันกำรปรับปรุ งกำรจัดซื้ อที่เหมำะสมของ บริ ษทั ไทยพำฝัน จำกัด โดยกำรสนทนำกลุ่ม
(Focus Group) กับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 7 ท่ำน (ภำคผนวก ก) เพื่อยืนยันกำรปรับปรุ งระบบกำร
จัดซื้ อวัตถุดิบทำงตรงกำรผลิตเสื้ อผ้ำสำเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พำฝัน จำกัด ผลที่ได้จำกกำรสนทนำกลุ่ม
รำยละเอียดตำมตำรำง 4.16
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการสนทนากลุ่มการปรั บปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้ อผ้ า
สาเร็จรู ปของบริษัท ไทย พาฝัน จากัด
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการดาเนินการจัดซื้อ
1. การแบ่ งกลุ่มสิ นค้ าเหมาะสมกับการ
เคลื่อนไหวของวัตถุดิบ

ผลการสนทนากลุ่ม
สนับสนุ นให้ควำมสำคัญกับ สิ นค้ำ ตำมกลุ่ ม สิ น ค้ำ
โดยกำรจัดล ำดับสิ นค้ำตำมยอดขำยหรื อส่ วนแบ่ง
ก ำไรของสิ นค้ ำ ซึ่ งสิ นค้ ำ ที่ จ ัด อยู่ ใ นกลุ่ ม A จะ
ประกอบด้วยสิ นค้ำเพียงไม่กี่ประเภทหรื อมีจำนวน
น้อ ยแต่ เ ป็ นสิ น ค้ำ ที่ มี ย อดขำยหรื อ ส่ ว นแบ่ ง ก ำไร
มำกที่สุด ส่ วนสิ นค้ำที่มียอดขำยหรื อส่ วนแบ่งกำไร
รองลงไปจะได้รับควำมสำคัญน้อยลงเป็ น B และ C
ตำมลำดับ ควรให้ควำมสำคัญในสิ นค้ำกลุ่ม A และ
จัดให้มีกำรติดตำมหรื อกำรจัดกำรดู แลอย่ำงใกล้ชิด
เพรำะเป็ นสิ นค้ำที่ขำยดี และควรจัดตำแหน่ งในกำร
จัดเก็บให้อยูใ่ นตำแหน่งที่สะดวกต่อกำรจัดเก็บและ
สะดวกต่อกำรหยิบมำกที่สุด โดยกำรใช้เกณฑ์ ABC
กำรจัดแบ่งกลุ่มสิ นค้ำเพื่อเป็ นกำรกระจำยเปอร์ เซ็ น
กำรเคลื่ อนไหวหรื อยอดขำยของสิ นค้ำ ในกลุ่ ม A
ออกมำ เช่น สิ นค้ำที่มีกำรเคลื่อนไหว หรื อมียอดขำย
ร้อยละ 50 ให้จดั อยู่ในกลุ่ม A สิ นค้ำกลุ่ม B เท่ำกับ
ร้อยละ 30 สิ นค้ำกลุ่ม C เท่ำกับร้อยละ 20 เป็ นต้น
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ตารางที่ 4.16 (ต่ อ)
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการดาเนินการจัดซื้อ
. การกาหนดเวลาการจัดซื้อให้ เหมาะสม
กับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบทางตรง

. การคานวณหาระดับปริมาณการสั่ งซื้อ
ทีป่ ระหยัด

ผลการสนทนากลุ่ม
จัดให้มีกำรอบรมเกี่ ยวกับกำรจัดเก็บสิ นค้ำคงคลังที่
ถูกต้อง ไม่ใช่กำรเก็บสิ นค้ำทุกรำยกำรในคลังสิ นค้ำ
กำรวิเครำะห์ ดูกลุ่มสิ นค้ำต่ำงๆ ว่ำมีลกั ษณะอย่ำงไร
ควำมรวดเร็ ว ในกำรหมุ น เวีย นในคลัง ถี่ ม ำกน้ อ ย
อย่ำงไร และมีควำมจำเป็ นหรื อไม่ ที่ตอ้ งเก็บไว้ใน
จำนวนที่ มำก เมื่ อเที ยบกับควำมต้องกำรของลู กค้ำ
และมี ก ำรขอควำมร่ ว มมื อ ผู ้ผ ลิ ต ในกำรประชุ ม
วำงแผนร่ วมกันกับคู่คำ้ ผูผ้ ลิ ต โดยนำข้อมู ลมำวำง
แผนกำรจัดซื้ อตำมลำดับมำกที่สุด น้อยที่สุด เพื่อทำ
ให้ได้เวลำกำรจัดซื้ อที่เหมำะสมกับกำรเคลื่ อนไหว
วัตถุดิบของบริ ษทั อย่ำงถูกต้องตรงเวลำมำกที่สุด
จัด ให้ มี ค วำมส ำคัญ ในด้ำ นกำรหำระดับ ปริ มำณ
กำรสั่ ง ซื้ อที่ ป ระหยัด โดยให้มี ก ำรจัดระเบี ย บกำร
สั่ ง ซื้ อสิ นค้ ำ เพื่ อ ก ำหนดปริ มำณกำรสั่ ง ซื้ อที่
เหมำะสมกับสภำพของควำมต้องกำรและเงื่ อนไข
ของวัตถุดิบแต่ละประเภท พนักงำนที่รับผิดชอบนั้น
ควรได้รับควำมรู ้ และส่ งเสริ มทักษะควำมสำมำรถ
อย่ำ งเหมำะสม และควรมี ก ำรหยิบ ปั ญ หำในด้ำ น
กำรท ำงำนมำหำรื อ กัน ระหว่ำ งที ม โดยใช้เ ทคนิ ค
กำรสั่งซื้ อสิ นค้ำจะแหล่งซื้ อเดียวกันเพื่อประหยัดค่ำ
ขนส่ งและต้นทุนในกำรสั่งซื้ อ แต่ท้ งั นี้ ปริ มำณของ
กำรซื้ อวัตถุ ดิบแต่ละประเภทต้องมี ควำมเหมำะสม
ในเรื่ องของต้นทุนด้วย เพรำะสำมำรถนำมำใช้ใ น
กำรวำงแผนกำรควบคุม กำรตรวจสอบ รวมถึงด้ำน
กำรด ำเนิ น กำร และน ำมำวิเ ครำะห์ เ พื่ อ ใช้ใ นกำร
บริ หำรจัดกำรที่ดีข้ ึน
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ตารางที่ 4.16 (ต่ อ)
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการดาเนินการจัดซื้อ
. การคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด ต่าสุ ดในคลังสิ นค้ า

ผลการสนทนากลุ่ม
จัดให้มีกำรแบ่งประเภทของสิ นค้ำ มีกำรผลิตสิ นค้ำ
หลำยชนิ ด ส ำหรั บ ขำย บำงอย่ำ งอำจขำยได้ม ำก
บำงอย่ำงอำจขำยได้ค่อนข้ำงน้อย สิ นค้ำประเภทที่มี
ควำมสำคัญมำก จะทำให้ทรำบระดับวัตถุดิบสู งสุ ด
ที่ตอ้ งกำรสั่งซื้ อ และสิ นค้ำที่มีควำมสำคัญน้อย จะ
ทำให้ทรำบระดับวัตถุดิบต่ำสุ ดที่ตอ้ งกำรสั่งซื้ อ ใช้
ข้อมู ล ยอดขำยในอดี ตมำพยำกรณ์ ย อดขำยที่ อ ำจ
เกิดขึ้นในอนำคต ทั้งนี้ กำรกำหนดปริ มำณสิ นค้ำคง
คลัง ของธุ ร กิ จ จะแปรผัน โดยตรงกับ ยอดขำยที่
พยำกรณ์ ได้นน่ั เอง ถ้ำขำยมำก ก็อำจต้องมีปริ มำณ
สิ นค้ำคงคลังในระดับค่อนข้ำงมำก เพื่อรองรั บกำร
ขำยที่ พ ยำกรณ์ ไ ว้น้ ัน ควรจัด ให้มี ก ำรสนับ สนุ น
กำรนำทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริ หำร
สิ นค้ำคงคลัง โดยเฉพำะในด้ำนกำรสื่ อสำร ทั้ง นี้
เพรำะหำกกำรสื่ อสำรผิ ด พลำด ธุ ร กิ จ ก็ จ ะเสี ย
โอกำสในกำรขำยสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำ อันเนื่องมำจำก
กำรสั่ ง ซื้ อวัตถุ ดิบ ผิดประเภท ไม่ ตรงตำมที่ ลูกค้ำ
ต้อ งกำร หรื ออำจไม่ มี ว ัต ถุ ดิ บ ส ำหรั บ กำรผลิ ต
นอกจำกนี้ หำกกำรตอบสนองต่อคำสั่งซื้ อจำกลูกค้ำ
ล่ำช้ำ ก็จะทำให้คำดกำรณ์ปริ มำณสิ นค้ำคงคลังเพื่อ
รองรั บกำรขำยได้ย ำกขึ้ น ดังนั้นยิ่งธุ รกิ จสำมำรถ
พัฒ นำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น
กิจกรรมด้ำนกำรสื่ อสำร และกำรดำเนินรำยกำรทำง
กำรค้ำกับลู กค้ำได้ดีเท่ ำไร กำรคำดกำรณ์ ป ริ ม ำณ
สิ นค้ำคงคลังก็จะง่ำยขึ้นเท่ำนั้น
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ตารางที่ 4.16 (ต่ อ)
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการดาเนินการจัดซื้อ

ผลการสนทนากลุ่ม

. การเปรียบเทียบต้ นทุนคุณภาพสิ นค้ า

อบรมให้ควำมรู ้ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพทั้งองค์กร
ในเรื่ อง ต้นทุนคุณภำพ เนื่ องจำกต้นทุนที่มีคุณภำพ
หมำยถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรกำหนด กำรทำให้
เกิ ด และกำรควบคุ มคุ ณภำพรวมไปถึ งกำรประเมิน
และกำรจัดกำรข้อมูลป้ อนกลับของควำมสอดคล้อง
ในข้อก ำหนดทำงด้ำ นคุ ณภำพ ควำมน่ ำ เชื่ อถื อได้
และควำมปลอดภัยนอกจำกนั้นยังรวมไปถึ งต้นทุ น
ควำมเสี ยหำยที่ เ กิ ด จำกควำมไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อกำหนดทำงคุ ณภำพทั้งที่เกิ ดภำยในองค์กรและที่
เกิ ดกับ ลู กค้ำ มี ก ำรตรวจสอบข้อมู ลควำมต้องกำร
หรื อในส่ วนต้นทุนต่ำงๆที่มีกำรปรับอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้กำรคำนวณต้นทุ นเกิ ดควำมแม่นยำและเพื่ อ
ค ำนวณระดับ กำรให้บ ริ ก ำรให้ เหมำะสมอยู่ เ สมอ
เพรำะสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรควบคุ ม
กำรตรวจสอบ และกำรด ำเนิ น กำรรวมถึ ง น ำมำ
วิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อก่ อให้เกิ ด
คุ ณ ภำพที่ ดี ข้ ึ น แต่ ต้น ทุ น ลดลง ต้น ทุ น คุ ณ ภำพจะ
กระจำยอยู่ใ นกิ จกรรมขององค์ก รเช่ น ฝ่ ำยจัด ซื้ อ
ฝ่ ำยผลิต ฝ่ ำยออกแบบ ฝ่ ำยบริ กำร เป็ นต้น

เหมาะสมกับคุณสมบัติ
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ตารางที่ 4.16 (ต่ อ)
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการดาเนินการจัดซื้อ
. การเปรียบเทียบต้ นทุนการจัดส่ งที่

ผลการสนทนากลุ่ม

ควรจัดให้มีกำรทำประเมินประสิ ทธิ ภำพทำงด้ำน
กำรจัดส่ งและด้ำนควำมน่ ำเชื่ อถือเพื่อเก็บรวบรวม
เหมาะสมน่ าเชื่ อถือ
ข้อมูลกำรดำเนินงำน เพื่อนำมำทำกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลข้อ มู ล เพื่ อ เปรี ยบเที ย บต้น ทุ น และ
ประสิ ท ธิ ภำพและสมรรถนะกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั เช่น ด้ำนกำรจัดส่ ง สัดส่ วนต้นทุนกำรขนส่ ง
ต่อมูลค่ำยอดขำย รอบเวลำกำรจัดส่ งสิ นค้ำ ซึ่ งถ้ำมี
กำรจัดส่ งที่เหมำะสมจะทำให้มีควำมน่ำเชื่ อถือด้ำน
กำรส่ งมอบอย่ำงสมบูรณ์ของแผนกขนส่ ง
. การบริหารปัจจัยที่มีความเสี่ ยงภายนอก ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับเรื่ องควำมเสี่ ยง โดยจัดให้มี
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจกับพนักงำนในเรื่ อง กำรบริ หำร
องค์ กร
ควำมเสี่ ย งขององค์ก ร บริ ษ ทั จัดให้มี ก ำรก ำหนด
วัตถุประสงค์หรื อเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุ รกิจ ก่อนที่
จะท ำกำรระบุ เ หตุ ก ำรณ์ ค วำมเสี่ ย งที่ อ ำจส่ ง ผล
กระทบต่ อ ควำมส ำเร็ จ ของวัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
เป้ ำ หมำยนั้น โดยมี ก ำรก ำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ใ ห้
สอดคล้ อ งกับ กำรยอมรั บ ในควำมเสี่ ย ง เพรำะ
องค์กรจะเกิดควำมเสี ยหำย เพื่อให้ระดับของควำม
เสี่ ยงและขนำดของควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุ มได้
และตรวจสอบได้อย่ำ งมี ระบบ โดยให้มี คำนึ ง ถึ ง
กำรบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์หรื อเป้ ำหมำยขององค์กร
เป็ นสำคัญ
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ตารางที่ 4.16 (ต่ อ)
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการดาเนินการจัดซื้อ
. การบริ หารควบคุมกระบวนการ

ผลการสนทนากลุ่ม

อบรมถึงกำรบริ หำรปั จจัยควำมเสี่ ยงดังกล่ำวนี้ ว่ำจะ
ดาเนินงานด้ านการผลิตสิ นค้ าเพื่อลดความ สำเร็ จได้ตอ้ งมีกำรสื่ อสำรให้คนในองค์กรมี ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในทิศทำง
เสี่ ยง
เดียวกัน ตลอดจนควรมีกำรจัดทำระบบสำรสนเทศ
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ ยง และกำร
จัดให้มีกำรบริ หำรควบคุมกระบวนกำรดำเนิ นงำน
ด้ ำ นกำรผลิ ตสิ นค้ ำ ในบริ ษั ท เป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภำพ ก็ จะช่ วยลดโอกำสและผลกระทบ
จำกควำมเสี่ ยง
ให้ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
. การติดต่ อประสานงานเพื่อลดความ
ข้อ มู ล ได้ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มี ก ำรพัฒนำ
เสี่ ยง
ระบบอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้ขอ้ มูลต่ำงๆ มีควำมถู ก
ต้องและเป็ นปั จจุ บนั โดยได้นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งมี
ควำมปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่กำรรวบรวมข้อมูล
ประมวลผลข้อ มู ล จัด เก็ บ และติ ด ตำมผลข้อ มู ล
เพื่อให้กำร ปฏิบตั ิงำนและกำรนำข้อมูลที่สำคัญไป
ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรของผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยต่ำงๆ มีควำมครบถ้วนถู กต้องอย่ำงเพียงพอ
และภำยในเวลำที่เหมำะสม เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจ
ทำงธุ ร กิ จ รวมทั้ง มี ก ำรก ำหนดนโยบำยควำม
ปลอดภัย ทำงเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรใช้
ข้อ มู ล และจัด ให้ มี ร ะบบ Intranet เพื่ อ เป็ นช่ อ ง
ทำงกำรสื่ อสำรภำยในองค์ ก ร ในกำรเผยแพร่
นโยบำย กฎระเบียบคำสั่ง และคู่มือกำรปฏิ บตั ิงำน
รวมทั้งข่ำวสำรต่ำงๆ ได้อย่ำงทัว่ ถึงทั้งองค์กร
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ตารางที่ 4.16 (ต่ อ)
ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อการดาเนินการจัดซื้อ
10. การควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยจุด
สั่ งซื้อทีเ่ หมาะสม

11. การเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีความ
สมดุลกับจุดสั่ งซื้อทีเ่ หมาะสม

ผลการสนทนากลุ่ม
ให้ก ำรสนับ สนุ นกำรควบคุ มวัตถุ ดิบ คงคลัง เพื่ อ
ช่วยในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรรักษำวัสดุคงเหลื อ
ให้ มี ข นำด และประเภทของสิ น ค้ำ ในปริ ม ำณที่
เหมำะสม และกำรจัดระบบ เพื่อกำรบริ หำรวัตถุดิบ
คงคลั ง โดยให้ มี ก ำรพิ จ ำรณำจำกกำรจั ด แบ่ ง
ประเภทของวัตถุดิบคงคลัง กำรบันทึกรำยกำรและ
ปริ ม ำณวัต ถุ ดิ บ จะต้อ งมี ค วำมถู ก ต้อ ง แม่ น ย ำอยู่
ตลอดเวลำ และจัดให้อบรมให้ควำมรู ้กำรจัดระบบ
เพื่อกำรบริ หำรวัตถุดิบคงคลัง เช่น กำรจัดกลุ่มของ
วัตถุ ดิบ คงคลัง ด้ว ยวิธี ABC (ABC analysis) กำร
จัดทำบันทึกรำยกำรสิ นค้ำที่ถูกต้องแม่นยำ เทคนิ ค
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องโดยอำศัยกำรตรวจนับ
ตำมรอบเวลำ
จัดอบรมให้ควำมรู ้ข้ นั ตอนกำรปฏิบตั ิงำนที่ถูกต้อง
เกี่ ยวกับกำรสั่งซื้ อที่ เหมำะสม โดยมีกำรเช็ค ควำม
เคลื่อนไหวของวัตถุดิบคงคลัง เพื่อนำผลที่เช็คได้มำ
คำนวณกำรสั่งซื้ อเพื่อป้ องกันกำรไม่ให้วตั ถุ ดิบคง
คลังมำกเกินไป บริ ษทั ได้มีกำรกำหนดระดับในกำร
จัดเก็ บ วัตถุ ดิบ และก ำหนดระดับ ให้มี จุดสั่ งซื้ อที่
ชัดเจน ควบคุ มปริ มำณวัตถุดิบด้วยระบบบำร์ โค้ด
เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจและตรวจสอบได้ง่ำย โดยใช้
ระบบเข้ำ ก่ อ น ออกก่ อ น (First in first out) เพื่ อ
ป้ องกันไม่ให้มีวตั ถุดิบตกค้ำงเป็ นเวลำนำน
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จำกกำรสนทนำกลุ่มสำมำรถสรุ ปแนวทำงที่ บริ ษทั ไทย พำฝัน จำกัด ควรนำไปเป็ นแนว
ทำงกำรปรับปรุ งระบบกำรจัดซื้ อวัตถุ ดิบทำงตรงกำรผลิตเสื้ อผ้ำสำเร็ จรู ป ได้แก่ 1) แนวทำงสนับสนุ น
ให้ควำมสำคัญกับสิ นค้ำตำมกลุ่มสิ นค้ำโดยกำรจัดลำดับสิ นค้ำตำมยอดขำย หรื อส่ วนแบ่งกำไรของ
สิ นค้ำเพื่อง่ำยต่อกำรกำกับควบคุมดูแล 2) แนวทำงให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรหำระดับปริ มำณกำรสั่งซื้ อ
ที่ประหยัด โดยให้มีกำรจัดระเบียบกำรสัง่ ซื้ อสิ นค้ำวัตถุดิบผ้ำที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร และเงื่อนไข
วัต ถุ ดิ บ แต่ ล ะประเภท 3) แนวทำงให้ค วำมส ำคัญ ในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ กำรสั่ ง ซื้ อที่
เหมำะสม โดยมี ก ำรเช็ ค ควำมเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบ คงคลัง เพื่ อนำผลที่ ได้มำคำนวณกำรสั่งซื้ อที่
เหมำะสม และประหยัด 4) แนวทำงกำรตรวจสอบเพื่อกำรเปรี ยบเทียบข้อมูลควำมต้องกำร หรื อในส่ วน
ต้นทุนต่ำง ๆ ที่มีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้คำนวณต้นทุนเกิดควำมแม่นยำ และเพื่อคำนวณ
ระดับกำรให้บริ กำรให้เหมำะสมอยูเ่ สมอ และ 5) แนวทำงเพื่อกำรบริ หำรวัตถุดิบคงคลังมีกำรพิจำรณำ
กำรจัดแบ่งประเภทของวัตถุ ดิบคงคลัง กำรบันทึกรำยกำร และปริ มำณวัตถุดิบจะต้องมี ควำมถู ก ต้อง
แม่ น ย ำอยู่ ต ลอดเวลำ และจัด อบรมให้ ค วำมรู ้ ก ำรจัด ระบบเพื่ อ กำรบริ หำรวัต ถุ ดิ บ คง คลัง ที่ มี
ประสิ ทธิภำพ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปั ญหาด้านระบบ
การจัดซื้ อวัตถุ ดิบ ทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้า สาเร็ จรู ป ของบริ ษ ทั ไทย พาฝั น จากัด 2) เพื่ อศึ ก ษาแนว
ทางการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด
มีรายละเอียด ดังนี้
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของ
บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. สภาพ และปั ญหาด้านระบบการจัดซื้ อวัตถุ ดิบทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของ
บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด โดยการสารวจจากประชากรในการวิจยั พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
เท่ากับร้อยละ 86.70 มากกว่าเพศชายเท่ากับร้อยละ 13.30 ส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 30 - 34 ปี เท่ากับร้อยละ
33.30 รองลงมา เป็ นช่วงอายุ 35 - 39 ปี เท่ากับร้อยละ 30.00 และมีช่วงอายุ 25 - 29 ปี เท่ากับร้อยละ 13.30
ตามลาดับ ตาแหน่งงานส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานปฏิบตั ิการเท่ากับร้อยละ 63.30รองลงมาเป็ นหัวหน้างาน
เท่ากับร้อยละ 16.70 และตาแหน่งผูจ้ ดั การ เท่ากับร้อยละ 6.70 ตามลาดับสาหรับวุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่
อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี เท่ากับร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็ นระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
เท่ากับร้ อยละ 16.70 และระดับ ปริ ญญาโท เท่ากับร้ อยละ 13.30 ตามลาดับ และประสบการณ์ ในการ
ทางานส่ วนใหญ่มีอายุงาน 5 - 7 ปี เท่ากับร้อยละ 36.70 รองลงมามีอายุงาน 2 -4 ปี เท่ากับร้อยละ 20.00
และมีอายุงานตั้งแต่ 8 - 10 ปี เท่ากับร้อยละ 13.30 ตามลาดับ
สาหรับตัวแปรปั ญหาที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดซื้ อวัตถุ ดิบทางตรงการผลิ ตเสื้ อ ผ้า
สาเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด ได้แก่ 1) ปัญหาการแบ่งกลุ่มสิ นค้าที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว
ของวัต ถุ ดิ บ 2) ปั ญ หาการก าหนดเวลาจัด ซื้ อ และผู ส้ ่ ง มอบตามแผนการที่ ชัด เจน 3) ปั ญ หาการ
คานวณหาระดับปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด 4) ปั ญหาการคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด – ต่าสุ ดใน
คลัง สิ นค้า 5) ปั ญหาการเปรี ย บเที ย บต้นทุ นการจัดส่ ง ที่ เหมาะสมน่ า เชื่ อถื อไว้ใ จได้ 6) ปั ญหาการ
เปรี ยบเทียบต้นทุน สิ นค้าคงคลัง และวัตถุ ดิบคงคลังที่ เหมาะสมกับการเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบ และ
7) ปั ญหาการบริ หารควบคุมกระบวนการดาเนิ นงานด้านการผลิตสิ นค้าเพื่อลดความเสี่ ยง จากตัวแปร
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ประเด็นปั ญหาที่ส่งผลให้ปริ มาณวัตถุดิบมีปริ มาณคงเหลือมาก จากการจัดซื้ อคลาดเคลื่อน ทาให้การ
จัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นไปด้วยความลาบากอีกทั้งทาให้องค์กรเสี ยโอกาสในการนาเงินทุนไปหมุนเวียน
เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในด้านการผลิ ต และ มี ค่าใช้จ่ายการเก็บรั กษาวัตถุ ดิบที่ เหมาะสม กับการ
เคลื่อนไหวของวัตถุดิบที่สะดวก รวดเร็ ว รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการจัดซื้ อให้แม่นยา
ใกล้เคียงมากที่สุด ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิดรู ปแบบการคานวณหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ ประหยัด EOQ
เนื่ องจาก การจัดซื้ อได้มีความคลาดเคลื่ อนจากการคานวณหาปริ มาณสั่งซื้ อที่ มากเกิ นไปเพื่อที่ จะได้
ส่ วนลดจึงทาให้มีปริ มาณสิ นค้าคงเหลือปริ มาณมาก และศึกษาแนวคิดการจัดการจาแนกสิ นค้าคงคลัง
ตามระบบ ABC Analysis เนื่ องจากมี ป ริ ม าณสิ นค้า ที่ สั่งซื้ อที่ มี จานวนปริ ม าณมากเกิ นไปท าให้การ
จัดเก็บสิ นค้าคงเหลื อเป็ นไปด้วยความยากลาบาก แออัดไม่เป็ นหมวดหมู และทาให้การเคลื่ อนไหว
สิ นค้าเป็ นไปด้วยความล่ าช้า รวมทั้ง การก าหนดเวลาระหว่างผูจ้ ดั ส่ ง กับ ผูส้ ่ ง มอบที่ ไ ม่เป็ นไปตาม
แผนงานที่กาหนด สาหรับการเปรี ยบเทียบต้นทุนเนื่ องจากงานจัดซื้ อที่ผ่านมามีตน้ ทุนการจัดซื้ อที่ เพิ่ม
สู งขึ้นเพื่อให้การปรับปรุ งการดาเนิ นงานการจัดซื้ อเป็ นไปด้วยประสิ ทธิ ภาพมีกระบวนการขั้นตอนที่
เป็ นรู ปแบบด้านต่าง ๆ เนื่ องจากต้องการให้เห็ นความแตกต่างก่อนที่จะทาการปรับปรุ งการจัดซื้ อ ทั้ง
การจัดการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างเนื่ องจากระบบการจัดซื้ อที่ ผ่านมามี ความเสี่ ยงทั้ง ภายใน และ
ภายนอกที่ไม่สามารถจากัดและควบคุมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดการบริ หารระบบการจัดซื้ อที่
มี ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลให้การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง มี ให้เหมาะสมกับการเคลื่ อนไหวของ
วัตถุดิบทางตรงให้มีความสะดวก รวดเร็ ว และประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. แนวทางการปรับปรุ ง ระบบการจัดซื้ อวัตถุ ดิบ ทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ของ
บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผล ดังนี้
1. การแบ่งกลุ่มสิ นค้าเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ ให้ความสาคัญกับกลุ่ม
สิ นค้าโดยการจัดลาดับตามมูลค่าสิ นค้า ซึ่ งสิ นค้าที่จดั อยู่ในกลุ่ม A จะต้องมีการควบคุมและดู แลอย่าง
เข้มงวดเนื่ องจากมีมูลค่าสู ง ส่ วนสิ นค้าที่มียอดขายหรื อส่ วนแบ่งกาไรรองลงไปจะได้รับความสาคัญ
รองลงมากาหนดเป็ น B และ C ตามลาดับ ซึ่ งควรให้ความสาคัญตามลาดับของแต่ละกลุ่มวัตถุดิบ และ
ควรจัดตาแหน่งในการจัดเก็บให้อยูใ่ นตาแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บ และสะดวกต่อการหยิบมากที่สุด
โดยการใช้เกณฑ์ ABC Analysis ในการจัดแบ่งกลุ่มสิ นค้าเนื่ องจากการจาแนกเป็ นกลุ่มสามารถทาให้
การเคลื่ อนไหวสิ นค้าเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ วเหมาะสมกับการวางแผนการผลิ ตที่สามารถมี
ความใกล้เคียงกับความต้องการสิ นค้าของลูกค้า
2. การกาหนดเวลาการจัดซื้ อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบทางตรงให้มี
การจัดเก็บสิ นค้าคงคลังที่ถูกต้องเหมาะสมสัมพันธ์กบั ความเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบแต่ละกลุ่ ม ABC
เพื่อให้สะดวกรวดเร็ วต่อการตรวจนับ และวิเคราะห์กลุ่มสิ นค้าต่าง ๆ ว่ามีลกั ษณะอย่างไรความรวดเร็ ว
ในการหมุนเวียนในคลังสิ นค้า ประชุมวางแผนร่ วมกันกับคู่คา้ ผูผ้ ลิต โดยนาข้อมูลมาวางแผนการจัดซื้ อ
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ตามลาดับมากที่สุด น้อยที่สุด เพื่อทาให้ได้เวลาการจัดซื้ อที่ เหมาะสมกับการเคลื่ อนไหววัตถุ ดิบของ
บริ ษทั อย่างถูกต้องตรงเวลามากที่สุด เนื่องจากการกาหนดเวลาระหว่างผูจ้ ดั ส่ ง กับผูส้ ่ งมอบที่ไม่เป็ นไป
ตามแผนงานที่กาหนดทาให้ไม่สามารถควบคุ มวางแผนการผลิตได้อย่างเต็มที ส่ งผลให้เสี ยโอกาสใน
การขาย
3. การค านวณหาระดับ ปริ ม าณการสั่ งซื้ อที่ ป ระหยัดให้ค วามสาคัญในด้านการหา
ระดับปริ มาณการสั่งซื้ อที่ ประหยัด โดยให้มีการจัดระเบี ยบการสั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อกาหนดปริ มาณการ
สั่งซื้ อที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการ และเงื่อนไขของวัตถุดิบแต่ละประเภท พนักงานที่รับผิดชอบ
ควรได้รับความรู ้ และส่ งเสริ มทักษะความสามารถอย่างเหมาะสม และ มีการคานวณปริ มาณสั่งซื้ อที่
ประหยัดอย่า งแม่ นยา และไม่ทาให้สินค้าขาดซึ่ ง ต้องศึ กษา และตรวจสอบสิ นค้า แต่ละกลุ่ ม เพื่ อให้
สอดคล้องกับการผลิตเพื่อประหยัดค่าขนส่ ง และต้นทุนในการสัง่ ซื้ อ แต่ท้ งั นี้ปริ มาณของการซื้ อวัตถุดิบ
แต่ ล ะประเภทต้องมี ความเหมาะสมในเรื่ องของต้นทุ น เพราะสามารถนามาใช้ใ นการวางแผนการ
ควบคุ ม การตรวจสอบ และการดาเนิ นการรวมถึ งนามาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการที่ ดีข้ ึน
เนื่องจากระบบการสั่งซื้ อที่ผา่ นมาไม่ได้คานึงถึงยอดสั่งซื้ อขั้นต่าทาให้สั่งซื้ อเพื่อต้องการส่ วนลดทาให้มี
ปริ มาณสิ นค้าคงเหลือมากเกินไป
4. การคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด – ต่าสุ ดในคลังสิ นค้า จัดให้มีการแบ่งประเภท
ของสิ นค้าเป็ นกลุ่ม และให้ความสาคัญในระดับปริ มาณสู งสุ ด – ต่าสุ ดเพื่อให้เกิดการสั่งซื้ อที่ประหยัด
สิ นค้าประเภทที่มีความสาคัญมาก จะทาให้ทราบระดับวัตถุ ดิบสู งสุ ด ที่ตอ้ งการสั่งซื้ อ และสิ นค้าที่มี
ความส าคัญ น้ อ ย จะท าให้ ท ราบระดับ วัต ถุ ดิ บ ต่ า สุ ด ที่ ต้อ งการสั่ ง ซื้ อ ใช้ ข ้อ มู ล ยอดขายในอดี ต
มาพยากรณ์ยอดขายที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การกาหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลังของธุ รกิ จจะแปรผัน
โดยตรงกับยอดขายที่พยากรณ์ สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริ หารสิ นค้าคง
คลังเพื่อให้เกิดความแม่นยาในจานวนปริ มาณสิ นค้าที่สอดคล้องกับยอดขาย เนื่ องจากการสั่งซื้ อที่ ผ่าน
มาทาให้ไม่มีการคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด – ต่าสุ ดในคลังสิ นค้าทาให้สั่งซื้ อสิ นค้าเข้ามาปริ มาณ
ที่มากเพื่อไม่ให้สินค้าขาดมือ
5. การเปรี ยบเที ยบต้นทุ นคุ ณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับคุ ณสมบัติอบรมให้ความรู ้ กบั
เจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญกับคุ ณภาพ และคุ ณสมบัติที่ได้กาหนดไว้การควบคุ มคุ ณภาพรวมไปถึ งการ
ประเมิ นและการจัดการข้อมู ล ป้ อนกลับ ของความสอดคล้องในข้อก าหนดทางด้า นคุ ณภาพ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ และความปลอดภัย นอกจากนั้น ยัง รวมไปถึ ง ต้น ทุ นความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากความไม่
สอดคล้องกับข้อกาหนดทางคุณภาพทั้งที่เกิดภายในองค์กร มีการตรวจสอบข้อมูลความต้องการหรื อใน
ส่ วนต้นทุนต่าง ๆ ที่มีการปรับอย่างสม่าเสมอเพื่อให้การคานวณต้นทุนเกิดความแม่นยาและเพื่อคานวณ
ระดับการให้บริ การนามาใช้ในการวางแผนการควบคุม การตรวจสอบ และการดาเนินการรวมถึงนามา
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ ึน เนื่ องจากงานจัดซื้ อที่ผา่ นมามีตน้ ทุน
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การจัด ซื้ อ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ นเพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานการจัด ซื้ อ เป็ นไปด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพ
มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็ นรู ปแบบด้านต่าง ๆ เนื่ องจากต้องการให้เห็นความแตกต่างก่อนที่จะทาการ
ปรับปรุ งการจัดซื้ อ
6. การเปรี ย บเที ย บต้น ทุ น การจัด ส่ ง ที่ เ หมาะสมน่ า เชื่ อ ถื อ จัด ให้ มี ก ารท าประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพทางด้านการจัดส่ งด้านความน่าเชื่ อถือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนิ นงาน เพื่อนามาทา
การวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล เพื่ อ เปรี ยบเที ย บต้น ทุ น และประสิ ท ธิ ภ าพและสมรรถนะ
การดาเนินงาน เช่น ด้านการจัดส่ ง สัดส่ วนต้นทุนการขนส่ งต่อมูลค่ายอดขาย รอบเวลาการจัดส่ งสิ นค้า
ซึ่ งถ้ามีการจัดส่ งที่เหมาะสมจะทาให้มีความน่าเชื่ อถือด้านการส่ งมอบอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากงานจัดซื้ อ
ที่ ผ่า นมามี ต้น ทุ น การจัด ซื้ อ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานการจัด ซื้ อ เป็ นไปด้วย
ประสิ ทธิ ภาพมีกระบวนการขั้นตอนที่เป็ นรู ปแบบด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ในราคาที่เหมาะสมในการเปรี ยบเทียบดังกล่าว
7. การบริ หารปั จจัยที่มีความเสี่ ยงภายนอกองค์กรให้ความสาคัญเกี่ ยวกับเรื่ องความ
เสี่ ย งโดยจัด ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจแก่ พ นั ก งานในการบริ หารความเสี่ ย งขององค์ ก ร ก าหนด
วัตถุ ป ระสงค์ หรื อเป้ า หมายการดาเนิ นธุ รกิ จ ก่ อนที่ จะท าการระบุ เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งที่ อาจส่ งผล
กระทบต่อความสาเร็ จของวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายให้สอดคล้องกับการยอมรับในความเสี่ ยง เพื่อให้
ระดับความเสี่ ยงและขนาดของความเสี่ ยงที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อเป้าหมายขององค์กร
เป็ นสาคัญ เนื่องจากระบบการจัดซื้ อที่ผา่ นมามีความเสี่ ยงทั้งภายใน และภายนอกที่ไม่สามารถจากัดและ
ควบคุมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้การจัดซื้ อไม่มีมาตรฐานในการจัดซื้ อที่เป็ นรู ปแบบเดียวกันทา
ให้บริ หารจัดการได้ลาบากและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
8. การบริ หารควบคุ มกระบวนการดาเนิ นงานด้านการผลิ ตสิ นค้าเพื่อลดความเสี่ ยง
อบรมการบริ หารปั จจัยที่มีความเสี่ ยงมีการสื่ อสารให้พนักงานในองค์กรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการ
บริ หารความเสี่ ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ ยง และการจัดให้มีการบริ หารควบคุมกระบวนการดาเนิ นงานด้านการผลิตสิ นค้าใน
บริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะช่วยลดโอกาส และผลกระทบจากความเสี่ ยง เนื่องจากระบบการ
จัด ซื้ อ ที่ ผ่ า นมามี ค วามเสี่ ย งทั้ง ภายใน และภายนอกที่ ไ ม่ ส ามารถจ ากั ด และควบคุ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้การจัดซื้ อไม่มีมาตรฐานในการจัดซื้ อที่เป็ นรู ปแบบเดียวกันทาให้บริ หารจัดการ
ได้ลาบากและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
9. การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเสี่ ยงให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้อ มู ล ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาระบบอย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล ต่ า ง ๆ
มีความถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิภาพ ตั้งแต่การ
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รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน และการนาข้อมูล
ไปใช้ในการบริ หารจัดการมี ความครบถ้วนถู ก ต้องอย่า งเพียงพอในเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อใช้ใ นการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิจ รวมทั้งมีการกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นช่อง
ทางการสื่ อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบคาสั่ง และคู่มือการปฏิบตั ิงานรวมทั้ง
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ ถึ งทั้งองค์กร เนื่ องจากระบบการจัดซื้ อที่ผ่านมามีความเสี่ ยงทั้งภายใน และ
ภายนอกที่ไม่สามารถจากัดและควบคุมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้การจัดซื้ อไม่มีมาตรฐานในการ
จัดซื้ อที่เป็ นรู ปแบบเดียวกันทาให้บริ หารจัดการได้ลาบากและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
10. การควบคุ ม วัต ถุ ดิ บ คงคลัง โดยจุ ด สั่ ง ซื้ อ ที่ เ หมาะสม โดยให้ มี ก ารสนับ สนุ น
การควบคุ ม วัตถุ ดิบ คงคลัง เพื่ อช่ วยในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การรั กษาวัสดุ ค งเหลื อให้มี ขนาด และ
ประเภทของสิ นค้าในปริ มาณที่เหมาะสม และการจัดระบบเพื่อการบริ หารวัตถุดิบคงคลัง โดยให้ มีการ
พิจารณาจากการจัดแบ่งประเภทของวัตถุ ดิบคงคลัง การบันทึ กรายการและปริ มาณวัตถุ ดิบจะต้องมี
ความถูกต้อง แม่นยาอยูต่ ลอดเวลา และจัดให้อบรมให้ความรู ้การจัดระบบเพื่อการบริ หารวัตถุดิบคงคลัง
เนื่องจากระบบการสั่งซื้ อที่ผา่ นมาไม่ได้คานึงถึงยอดสั่งซื้ อขั้นต่าทาให้สั่งซื้ อเพื่อต้องการส่ วนลดทาให้มี
ปริ มาณสิ นค้าคงเหลือมากเกินไป
11. การเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบ มี ค วามสมดุ ล กับ จุ ดสั่ง ซื้ อที่ เหมาะสม จัดอบรมให้
ความรู ้ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งซื้ อที่เหมาะสม โดยมีการเช็คความเคลื่อนไหวของ
วัตถุดิบคงคลัง เพื่อนาผลที่เช็คได้มาคานวณการสั่งซื้ อเพื่อป้ องกันการไม่ให้วตั ถุ ดิบคงคลังมากเกิ นไป
บริ ษทั ได้มีการกาหนดระดับในการจัดเก็บวัตถุ ดิบ และกาหนดระดับให้มีจุดสั่งซื้ อที่ ชดั เจน ควบคุ ม
ปริ มาณวัตถุดิบด้วยระบบบาร์ โค้ดเพื่อให้สามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ง่ายโดยใช้ ระบบเข้าก่อน ออก
ก่อน (First in first out) เพื่อป้ องกันไม่ให้มีวตั ถุดิบตกค้างเป็ นเวลานาน เนื่ องจากระบบการสั่งซื้ อที่ผา่ น
มาไม่ได้คานึ งถึ งยอดสั่งซื้ อขั้นต่ าทาให้สั่งซื้ อเพื่อต้องการส่ วนลดทาให้มีปริ มาณสิ นค้าคงเหลื อมาก
เกินไปทาให้ไม่สามารถดาเนินงานที่สัมพันธ์กบั แผนการผลิตอย่างเหมาะสม
อภิปรายผล

จากการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปั ญหาด้านระบบ
การจัดซื้ อวัตถุ ดิบ ทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้า สาเร็ จรู ป ของบริ ษ ทั ไทย พาฝั น จากัด 2) เพื่ อศึ ก ษาแนว
ทางการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทยพาฝันจากัด
ผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นมาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจยั สภาพ และปั ญหาการจัดซื้ อวัตถุ ดิบทางตรงการผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของ
บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด โดยการสารวจแบบสอบถามในการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่า
เพศชาย ส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 30 - 34 ปี รองลงมา มีช่วงอายุ 35 - 39 ปี และมีช่วงอายุ 25 - 29 ปี ตามลาดับ
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ต าแหน่ ง งานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพนัก งานปฏิ บ ัติ ก าร รองลงมาเป็ นหัว หน้า งาน และต าแหน่ ง ผู จ้ ัด การ
ตามลาดับ สาหรับวุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี รองลงมาเป็ นระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) และระดับปริ ญญาโท ตามลาดับ สาหรับประสบการณ์ในการทางานส่ วนใหญ่มี
อายุงาน 5 - 7 ปี รองลงมามี ประสบการณ์ ทางาน 2 - 4 ปี และมี ประสบการณ์ ทางาน ตั้งแต่ 8 - 10 ปี
ตามลาดับ พบว่า จากตัวแปรที่มีผลต่อการดาเนิ นการจัดซื้ อบริ ษทั ไทยพาฝั น จากัด ที่มีค่าเฉลี่ ยตั้งแต่
3.51 – 5.00 จานวน 17 ข้อคาถามแต่เนื่องจากได้ขอ้ เสนอแนะจกาผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการสนทนากลุ่ ม จานวน 7 ท่าน ที่ ลงความเห็ นว่า คาถามบางข้อสามารถนามารวมเป็ นข้อค าถาม
เดี ยวกันได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปประเด็น ข้อคาถามที่เกี่ ยวข้องกับการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อใหม่
ประกอบด้วย 1) การแบ่งกลุ่มสิ นค้ให้าเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ 2) การกาหนดเวลาการ
จัดซื้ อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ ดิบทางตรง 3) การคานวณหาระดับปริ มาณการสั่งซื้ อที่
ประหยัด 4) การคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด – ต่าสุ ดในคลังสิ นค้า 5) การเปรี ยบเทียบต้นทุนคุณภาพ
สิ นค้าเหมาะสมกับคุณสมบัติ 6) การเปรี ยบเทียบต้นทุนในการจัดส่ งที่เหมาะสมน่าเชื่ อถือ 7) การบริ หาร
ปัจจัยที่มีความเสี่ ยงต่อภายนอกองค์กร 8) การบริ หารควบคุมกระบวนการดาเนินงานด้านการผลิตสิ นค้า
เพื่อลดความเสี่ ยง 9) การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเสี่ ยง 10) การควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยจุด
สัง่ ซื้ อที่เหมาะสม และ 11) การเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีความสมดุลกับจุดสัง่ ซื้ อที่เหมาะสม
2. แนวทางการปรั บ ปรุ ง ระบบการจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทางตรงการผลิ ต เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ป
ของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผล ดังนี้
1. การแบ่งกลุ่มสิ นค้าเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ ให้ความสาคัญกับกลุ่ม
สิ นค้าโดยการจัดลาดับตามมูลค่าสิ นค้า ซึ่ งสิ นค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม A จะต้องมีการควบคุม และดูแลอย่าง
เข้มงวดเนื่ องจากมีมูลค่ามาก ส่ วนสิ นค้าที่มียอดขายหรื อส่ วนแบ่งกาไรรองลงไปจะได้รับความสาคัญ
รองลงมาเป็ น B และ C ตามลาดับ ควรให้ความสาคัญรองลงมาตามลาดับ และควรจัดตาแหน่ งในการ
จัดเก็บให้อยู่ในตาแหน่ งที่ สะดวกต่อการจัดเก็บ และสะดวกต่อการหยิบมากที่ สุด โดยการใช้เกณฑ์
ABC การจัดแบ่งกลุ่มสิ นค้าเพื่อเป็ นการกระจายเปอร์ เซ็ นต์การเคลื่อนไหว สอดคล้องกับ ทวีศกั ดิ์ เทพ
พิ ท กั ษ์ (2550: 268) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การแบ่ ง การจัดกลุ่ ม สิ นค้า ABC เป็ นวิธี ก ารจาแนกสิ นค้าคงคลัง
ออกเป็ นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์ เพื่อลด
ภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสิ นค้าคงคลังที่มีอยูม่ ากมาย
2. การกาหนดเวลาการจัดซื้ อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบทางตรงให้มี
การจัดเก็บสิ นค้าคงคลังที่ถูกต้องเหมาะสมสัมพันธ์กบั ความเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบแต่ละกลุ่ ม ABC
เพื่อให้สะดวกรวดเร็ วต่อการตรวจนับ และวิเคราะห์กลุ่มสิ นค้าต่าง ๆ ว่ามีลกั ษณะอย่างไรความรวดเร็ ว
ในการหมุนเวียนในคลังสิ นค้า ประชุมวางแผนร่ วมกันกับคู่คา้ ผูผ้ ลิต โดยนาข้อมูลมาวางแผนการจัดซื้ อ
ตามลาดับมากที่สุด น้อยที่สุด เพื่อทาให้ได้เวลาการจัดซื้ อที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหววัตถุดิบ อย่าง
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ถูกต้องตรงเวลามากที่สุด ได้สอดคล้องกับ ธิ ดา แก่นจันทร์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ องสภาพปั จจุบนั ของการ
จัดซื้ อจัดหาเพื่อสร้างรู ปแบบการจัดซื้ อที่เหมาะสม กรณี ศึกษา บริ ษทั เอสเค ออโต้ อินทีเรี ย จากัด พบว่า
การให้ความสาคัญของวัตถุ ดิบเท่ากันทุกรายการ การกาหนดเวลานา และการกาหนดระดับจุดสั่งซื้ อ
และปริ มาณการสั่งซื้ อจากการพิจารณาข้อมูลจานวนวัสดุคงคลังและมูลค่าวัสดุคงคลัง เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการกาหนดเวลาร่ วมกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในการดาเนิ นการผลิตและการจัดส่ งสิ นค้า ซึ่ งจะทาให้
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อมีตน้ ทุนที่ต่าลงจากการที่จานวนครั้งที่ใช้ในการสั่งซื้ อวัตถุดิบนั้นลดลงเนื่ องจาก
สามารถทราบถึงปริ มาณที่เหมาะสมกับความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบที่ตอ้ งการได้
3. การค านวณหาระดับ ปริ ม าณการสั่ งซื้ อที่ ป ระหยัดให้ค วามสาคัญในด้านการหา
ระดับปริ มาณการสั่งซื้ อที่ ประหยัด โดยให้มีการจัดระเบี ยบการสั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อกาหนดปริ มาณการ
สั่งซื้ อที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการ และเงื่อนไขของวัตถุดิบแต่ละประเภท พนักงานที่รับผิดชอบ
ควรได้รับความรู ้ และส่ งเสริ มทักษะความสามารถอย่า งเหมาะสม และมี การคานวณปริ ม าณสั่ ง ซื้ อ
ที่ ประหยัดอย่างแม่นยา และไม่ทาให้สินค้าขาดซึ่ งต้องศึ กษา และตรวจสอบสิ นค้าแต่ละกลุ่ มเพื่อให้
สอดคล้องกับการผลิตเพื่อประหยัดค่าขนส่ ง และต้นทุนในการสั่งซื้ อ แต่ท้ งั นี้ปริ มาณของการซื้ อวัตถุดิบ
แต่ ล ะประเภทต้องมี ความเหมาะสมในเรื่ องของต้นทุ น เพราะสามารถนามาใช้ใ นการวางแผนการ
ควบคุ ม การตรวจสอบ และการดาเนิ นการรวมถึ งนามาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการที่ ดีข้ ึน
สอดคล้องกับ ธิ ดา แก่นจันทร์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ องสภาพปั จจุบนั ของการจัดซื้ อจัดหาเพื่อสร้างรู ปแบบ
การจัดซื้ อที่ เหมาะสม กรณี ศึกษา บริ ษทั เอสเค ออโต้ อิ นที เรี ย จากัด พบว่า การให้ความสาคัญของ
วัตถุดิบเท่ากันทุกรายการ การกาหนดเวลานา และการกาหนดระดับจุดสั่งซื้ อ และปริ มาณการสั่งซื้ อจาก
การพิจารณาข้อมูลจานวนวัสดุคงคลังและมูลค่าวัสดุคงคลัง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดเวลาร่ วมกัน
ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในการดาเนิ นการผลิ ตและการจัดส่ งสิ นค้า ซึ่ งจะทาให้ค่าใช้จ่ายในการสั่ง ซื้ อ
มี ต้นทุ นที่ ต่ าลงจากการที่ จานวนครั้ งที่ ใ ช้ใ นการสั่ งซื้ อวัตถุ ดิบ นั้นลดลงเนื่ องจากสามารถทราบถึ ง
ปริ มาณที่เหมาะสม
4. การคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด – ต่ าสุ ดในคลังสิ นค้า จัดให้มีการแบ่งประเภท
ของสิ นค้าเป็ นกลุ่ม และให้ความสาคัญในระดับปริ มาณสู งสุ ด – ต่าสุ ดเพื่อให้เกิดการสั่งซื้ อที่ประหยัด
สิ นค้าประเภทที่มีความสาคัญมาก จะทาให้ ทราบระดับวัตถุ ดิบสู งสุ ด ที่ตอ้ งการสั่งซื้ อ และสิ นค้าที่มี
ความส าคัญ น้อ ย จะท าให้ ท ราบระดับ วัต ถุ ดิ บ ต่ า สุ ด ที่ ต้อ งการสั่ ง ซื้ อ ใช้ข ้อ มู ล ยอดขายในอดี ตมา
พยากรณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับ ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์ (2550, หน้า 268) ได้กล่าวไว้
ว่า การจัดกลุ่มสิ นค้า AB C เป็ นวิธีการจาแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริ มาณ
และมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่ละรายการเป็ นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล และธิ ดา แก่นจันทร์ (2552)
ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพปั จจุ บนั ของการจัดซื้ อจัดหาเพื่อสร้ างรู ปแบบการจัดซื้ อที่ เหมาะสม กรณี ศึกษา
บริ ษทั เอสเค ออโต้ อิ นที เรี ย จากัด พบว่า การให้ความสาคัญของวัตถุ ดิบเท่ากันทุ กรายการ ทั้งการ
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กาหนดเวลานา และการกาหนดระดับจุดสั่งซื้ อ และปริ มาณการสั่งซื้ อจากการพิจารณาข้อมูลจานวน
วัสดุ คงคลังและมูลค่าของวัสดุ คงคลัง เพื่อใช้เป็ นข้อมู ลในการกาหนดเวลาร่ วมกันระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ายในการดาเนินการผลิต และการจัดส่ งสิ นค้า
5. การเปรี ยบเที ยบต้นทุ นคุ ณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับคุ ณสมบัติอบรมให้ความรู ้ กบั
เจ้า หน้า ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ คุ ณ ภาพและคุ ณ สมบัติ ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพรวมไปถึ ง
การประเมินและการจัดการข้อมูลป้ อนกลับของความสอดคล้องในข้อกาหนดทางด้านคุ ณภาพ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ และความปลอดภัย นอกจากนั้น ยัง รวมไปถึ ง ต้น ทุ นความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากความไม่
สอดคล้องกับข้อกาหนดทางคุณภาพทั้งที่เกิดภายในองค์กร มีการตรวจสอบข้อมูลความต้องการหรื อใน
ส่ วนต้นทุนต่าง ๆ ที่มีการปรับอย่างสม่าเสมอเพื่อให้การคานวณต้นทุนเกิดความแม่นยาและเพื่อคานวณ
ระดับการให้บริ การ โดยนามาใช้ในการวางแผนการควบคุม การตรวจสอบ และการดาเนินการรวมถึง
นามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการเพื่อก่ อให้เกิ ดคุ ณภาพที่ ดีข้ ึน สอดคล้องคานาย อภิปรัชญา
สกุ ล ( 2556, หน้า 24-25) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ต้นทุ นรวมของการได้ม าของสิ นค้า เป็ นการนาเข้า มาอย่า งมี
ความสัมพันธ์ ซึ่ งรวมทั้งต้นทุนจริ ง และต้นทุนที่มีโอกาสที่เกิ ดขึ้นได้ของการซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ ดังนั้น
ต้นทุนการได้มาของสิ นค้ารวมจึงเป็ นตัวประเมินต้นทุนรวม ด้านของการจัดซื้ อ ต้นทุ นบางอย่างจะ
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นทุ ก การจัด ซื้ อ เช่ น ค่ า บริ ห ารจัด ซื้ อ ซึ่ งต้น ทุ น บางตัว แปรตามการจัด ซื้ อ เช่ น การ
คลังสิ นค้า องค์ประกอบของต้นทุนรวมการได้มาของสิ นค้ารวม
6. การเปรี ย บเที ย บต้น ทุ น การจัด ส่ ง ที่ เ หมาะสมน่ า เชื่ อ ถื อ จัด ให้ มี ก ารท าประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพทางด้านการจัดส่ งด้านความน่าเชื่ อถือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนิ นงาน เพื่อนามาทา
การวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล เพื่ อ เปรี ยบเที ย บต้น ทุ น และประสิ ท ธิ ภ าพและสมรรถนะ
การดาเนิ นงาน เช่น ด้านการจัดส่ ง สัดส่ วนต้นทุนการขนส่ งต่อมูลค่ายอดขาย รอบเวลาการจัดส่ งสิ นค้า
ซึ่ งถ้ามีการจัดส่ งที่เหมาะสมจะทาให้มีความน่ าเชื่ อถื อด้านการส่ งมอบอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับคา
นาย อภิปรัชญาสกุล (2556, หน้า 24-25) ได้กล่าวไว้วา่ ต้นทุนรวมของการได้มาของสิ นค้าเป็ นการนาเข้า
มาอย่างมีความสัมพันธ์ ซึ่ งรวมทั้งต้นทุนจริ ง และต้นทุนที่มีโอกาสเกิ ดขึ้นได้ของการซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ
ดังนั้นต้นทุนการได้มาของสิ นค้ารวมจึงเป็ นตัวประเมินต้นทุ นรวมของการจัดซื้ อ ต้นทุนบางอย่างจะ
ประยุก ต์ใ ช้ใ นทุ ก การจัด ซื้ อ เช่ น ค่ า บริ ห ารจัด ซื้ อ ซึ่ งต้น ทุ น บางตัว แปรตามการจัด ซื้ อ เช่ น การ
คลังสิ นค้า ต้นทุนบริ การ องค์ประกอบของต้นทุนรวมการได้มาของสิ นค้ารวม
7. การบริ หารปั จจัยที่มีความเสี่ ยงภายนอกองค์กรให้ความสาคัญเกี่ ยวกับเรื่ องความ
เสี่ ย งโดยจัด ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจแก่ พ นั ก งานในการบริ หารความเสี่ ย งขององค์ ก ร ก าหนด
วัตถุ ป ระสงค์ หรื อเป้ า หมายการดาเนิ นธุ รกิ จก่ อนที่ จะท าการระบุ เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งที่ อาจส่ งผล
กระทบต่อความสาเร็ จของวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายให้สอดคล้องกับการยอมรับในความเสี่ ยง เพื่อให้
ระดับความเสี่ ยงและขนาดของความเสี่ ยงที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้
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ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อเป้าหมายขององค์กร
เป็ นสาคัญ ซึ่งได้สอดคล้องกับ นิรภัย จันทร์ สวัสดิ์ (2551, หน้า 13) ได้กล่าวไว้วา่ การบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นกระบวนการ หรื อวิธีการบริ หารจัดการที่ เป็ นไปเพื่ อการคาดการณ์ และลดผลเสี ยของความไม่
แน่ นอนที่จะเกิ ดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารจัดการทัว่ ไปขององค์กรประกอบด้วย การจัดการทางด้านกลยุทธ์
การจัดการทางด้านการดาเนินงาน และการจัดการทางด้านความเสี่ ยง
8. การบริ หารควบคุ มกระบวนการดาเนิ นงานด้านการผลิ ตสิ นค้าเพื่ อลดความเสี่ ยง
อบรมการบริ หารปั จจัยที่มีความเสี่ ยงมีการสื่ อสารให้พนักงานในองค์กรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการ
บริ หารความเสี่ ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ ยง และการจัดให้มีการบริ หารควบคุมกระบวนการดาเนิ นงานด้านการผลิตสิ นค้าใน
บริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะช่วยลดโอกาส และผลกระทบจากด้านความเสี่ ยง สอดคล้องกับ
พัชรมณฑ์ เฟื่ องเดช (2553, หน้า 8-11) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการ
จัดหา และการจัดซื้ อ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) กระบวนการในการบริ หารความ
เสี่ ยง แล 3) สารสนเทศ และการสื่ อสาร
9. การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเสี่ ยงให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและ
การสื่ อ สารข้อ มู ล ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาระบบอย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล ต่ า ง ๆ
มีความถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ ตั้งแต่การ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน และการนาข้อมูล
ไปใช้ในการบริ หารจัดการมี ค วามครบถ้วนถู ก ต้องอย่า งเพียงพอในเวลาที่ เหมาะสม เพื่อใช้ใ นการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิจ สอดคล้องกับ พัชรมณฑ์ เฟื่ องเดช (2553, หน้า 8-11) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบ
การบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการจัดหา และการจัดซื้ อ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
2) กระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยง แล 3) สารสนเทศ และการสื่ อสาร รวมทั้งการกาหนดนโยบาย
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นช่ องทางการสื่ อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่
นโยบาย กฎระเบียบคาสั่ง และคู่มือการปฏิบตั ิงานรวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร
10. การควบคุ ม วัต ถุ ดิ บ คงคลัง โดยจุ ด สั่ ง ซื้ อ ที่ เ หมาะสมจัด ให้ มี ก ารสนับ สนุ น
การควบคุ ม วัตถุ ดิบ คงคลัง เพื่ อช่ วยในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การรั กษาวัสดุ ค งเหลื อให้มี ขนาด และ
ประเภทของสิ นค้าในปริ มาณที่เหมาะสม และการจัดระบบเพื่อการบริ หารวัตถุดิบคงคลัง โดยให้มีการ
พิจารณาจากการจัดแบ่งประเภทของวัตถุ ดิบคงคลัง การบันทึ กรายการและปริ มาณวัตถุ ดิบจะต้องมี
ความถูกต้อง แม่นยาอยูต่ ลอดเวลา และจัดให้อบรมให้ความรู ้การจัดระบบเพื่อการบริ หารวัตถุดิบคงคลัง
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์ (2550, หน้า 268) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดกลุ่มสิ นค้าเป็ น
วิธีการจาแนกสิ นค้าคงคลังออกเป็ นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าคงคลังแต่
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ละรายการเป็ นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล และ ธิ ดา แก่นจันทร์ (2552)ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพปั จจุบนั
ของการจัดซื้ อจัดหาเพื่อสร้ างรู ปแบบการจัดซื้ อที่ เหมาะสม กรณี ศึกษา บริ ษทั เอสเค ออโต้ อินทีเรี ย
จากัด พบว่า การให้ความสาคัญของวัตถุ ดิบเท่ากัน การกาหนดเวลานา และการกาหนดระดับจุดสั่งซื้ อ
และปริ มาณการสั่งซื้ อจากการพิจารณาข้อมู ลจานวนวัสดุ คงคลัง และมู ลค่าวัสดุ คงคลัง เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการกาหนดเวลาร่ วมกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ที่ใช้ในการดาเนินการผลิตและการจัดส่ งสิ นค้า
11. การเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบ มี ค วามสมดุ ล กับ จุ ดสั่ง ซื้ อที่ เหมาะสม จัดอบรมให้
ความรู ้ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งซื้ อที่เหมาะสม โดยมีการเช็คความเคลื่อนไหวของ
วัตถุดิบคงคลัง เพื่อนาผลที่เช็คได้มาคานวณการสั่งซื้ อเพื่อป้ องกันการไม่ให้วตั ถุ ดิบคงคลังมากเกิ นไป
บริ ษทั ได้มีการกาหนดระดับในการจัดเก็บวัตถุ ดิบ และกาหนดระดับให้มีจุดสั่งซื้ อที่ ชดั เจน ควบคุ ม
ปริ มาณวัตถุดิบด้วยระบบบาร์ โค้ดเพื่อให้สามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ง่ายโดยใช้ ระบบเข้าก่อน ออก
ก่ อน (First in first out) เพื่อป้ องกันไม่ใ ห้มี วตั ถุ ดิบ ตกค้า งเป็ นเวลานาน สอดคล้องกับ วงศ์ทิ พย์ มณี
จันทร์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานจัดซื้ อแบบรวมศูนย์ ของบริ ษทั ดี เอช
แอล จากัด พบว่า การดาเนิ นงานจัดซื้ อแบบรวมศูนย์สามารถควบคุมต้นทุน และกระบวนการจัดซื้ อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีความสมดุลกับจุดสั่งซื้ อที่เหมาะสม
และ ธิ ดา แก่นจันทร์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพปัจจุบนั ของการจัดซื้ อจัดหาเพื่อสร้างรู ปแบบการจัดซื้ อ
ที่เหมาะสม กรณี ศึกษา บริ ษทั เอสเค ออโต้ อินทีเรี ย จากัด พบว่า การให้ความสาคัญของวัตถุดิบเท่ากัน
การกาหนดเวลานา และการกาหนดระดับจุดสั่งซื้ อ และปริ มาณการสั่งซื้ อจากการพิจารณาข้อมูลจานวน
วัสดุคงคลังและมูลค่าวัสดุคงคลัง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดเวลาร่ วมกันระหว่างผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายใน
การดาเนินการผลิตและการจัดส่ งสิ นค้า
ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ดังนี้
1. ให้ความสาคัญจานวนการสั่งซื้ อ และปริ มาณวัตถุดิบในการสั่งซื้ อแต่ละครั้ง
2. ให้พนักงานดาเนินการในการแยกกลุ่มสิ นค้าแต่ละประเภทอย่างชัดเจนเคร่ งครัด
3. ให้มีการตรวจสอบปริ มาณการใช้วตั ถุดิบอย่างสม่าเสมอให้มีความแม่นยา และเกิดการ
ผิดพลาดน้อยที่สุดเพียงพอต่อการใช้งาน และไม่ทาให้วตั ถุดิบขาดมือ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษา แนวทางเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานจัดซื้ อของบริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด
2. ควรศึกษาความสาคัญของผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบในด้านการบริ หารงานจัดซื้ อ เพื่อนามาใช้ใน
การจาแนกลาดับความสาคัญของผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบในอนาคต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายนามผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั และ
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
1. คุณจิโร ฮาราซาวา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายการจัดการ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
2. คุณกัลยาณี พุกรอด
ผูจ้ ดั การแผนกวางแผนการผลิต บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
3. ดร.สุ พชั รี สุ ปริ ยกุล
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
1. คุณจิโร ฮาราซาวา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายการจัดการ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
2. คุณกัลยาณี พุกรอด
ผูจ้ ดั การแผนกวางแผนการผลิต บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
3. คุณกรวรรณ ส่ งเสริ ม
หัวหน้าแผนกจัดซื้ อ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
4. คุณเฉลิมขวัญ ภู่มณี
หัวหน้าแผนกจัดซื้ อ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
5. คุณภิญญา คงพฤฒินนั ท์
พนักงานฝ่ ายจัดซื้ อ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
6. คุณวรรณภา สุ วรรณวงษ์
พนักงานฝ่ ายจัดซื้ อ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
7. คุณอังคณา เนตรจินดา
พนักงานฝ่ ายจัดซื้ อ บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือการวิจยั
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ตารางที่ 1ข ผลการวิเคราะห์ ค่าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของเครื่ องมื อการวิจยั ในการดาเนิ น งาน
การจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา
เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่
เห็น
ด้ วย

IOC

แปล
ผล

1) ชาย

3

0

0

1

ใช้ได้

2) หญิง

3

0

0

1

ใช้ได้

3) 20-24 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

4) 25-29 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

5) -30-34 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

6) 35-39 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

7) 40-44 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

8) 45-49 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

2.7) 50-54 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

2.8) 55 ปี ขึ้นไป

3

0

0

1

ใช้ได้

9) พนักงานปฏิบตั ิงาน

3

0

0

1

ใช้ได้

10) หัวหน้างาน

3

0

0

1

ใช้ได้

11) ผูจ้ ดั การแผนก

3

0

0

1

ใช้ได้

12) ผูบ้ ริ หาร

3

0

0

1

ใช้ได้

13) อื่น ๆ (โปรดระบุ................)

3

0

0

1

ใช้ได้

คาถาม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

อายุ

ตาแหน่ งงาน
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ตารางที่ ข (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือการวิจยั ในการดาเนินงาน
การจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา
เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่
เห็น
ด้ วย

IOC

แปล
ผล

14) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3

0

0

1

ใช้ได้

15) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3

0

0

1

ใช้ได้

16) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3

0

0

1

ใช้ได้

17) ระดับปริ ญญาตรี

3

0

0

1

ใช้ได้

18) ระดับปริ ญญาโท

3

0

0

1

ใช้ได้

19) ระดับปริ ญญาเอก

3

0

0

1

ใช้ได้

20) 0-1 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

21) 2-4 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

22) 5-7 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

23) 8-10 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

24) 11-13 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

25) 14-16 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

26) 17-19 ปี

3

0

0

1

ใช้ได้

27) 20 ปี ขึ้นไป

3

0

0

1

ใช้ได้

คาถาม
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ในการทางาน

126

ตารางที่ ข (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือการวิจยั ในการดาเนินงาน
การจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา
เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่
เห็น
ด้ วย

IOC

แปล
ผล

28) แบ่งกลุ่มสิ นค้าเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ

3

0

0

1

ใช้ได้

29) จัดเก็บตาแหน่งที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ

3

0

0

1

ใช้ได้

30) การนาเข้า-การเบิกจ่ายวัตถุดิบมีความสมดุลกับอัตราการผลิต

3

0

0

1

ใช้ได้

3

0

0

1

ใช้ได้

3

0

0

1

ใช้ได้

3

0

0

1

ใช้ได้

34) การคานวณหาระดับปริ มาณจากการพิจารณาจุดสัง่ ซื้อ

2

0

-1

0.67

ใช้ได้

35) การคานวณหาระดับวัตถุดิบสูงสุด-ต่าสุดในคลังสิ นค้า

3

0

0

1

ใช้ได้

36) การคานวณหาขนาดของการสัง่ ซื้อเพิ่มเติม

3

0

0

1

ใช้ได้

37) เปรี ยบเทียบต้นทุนคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับตามคุณสมบัติ

3

0

0

1

ใช้ได้

38) เปรี ยบเทียบต้นทุนการจัดส่งที่เหมาะสมน่าเชื่อถือไว้ใจได้

3

0

0

1

ใช้ได้

คาถาม
ตอนที่ 2 ตัวแปรทีม่ ผี ลต่ อการปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัตถุดบิ
การจาแนกกลุ่มวัตถุดบิ คงคลัง

การกาหนดเวลาระหว่ างผู้จดั ซื้อและผู้ส่งมอบ
31) กาหนดเวลาจัดซื้อ และผูส้ ่งมอบตามแผนการผลิตที่ชดั เจน
32) กาหนดเวลาการจัดซื้อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของ
วัตถุดิบทางตรง
33) กาหนดเวลาส่งมอบเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
ทางตรง
การคานวณหาระดับปริมาณการสั่งซื้อทีป่ ระหยัด

การเปรียบเทียบความเหมาะสมต้นทุนด้ านต่ าง ๆ ของวัตถุดบิ

127

ตารางที่ 1ข (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือการวิจยั ในการดาเนินงาน
การจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด
ผลการตัดสินความตรงตามเนื้อหา
เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่
เห็น
ด้ วย

IOC

แปลผล

3

0

0

1

ใช้ได้

3

0

0

1

ใช้ได้

41) การบริ หารปัจจัยที่มีความเสี่ ยงภายในองค์กร

3

0

0

1

ใช้ได้

4 ) การบริ หารปัจจัยที่มีความเสี่ ยงภายนอกองค์กร

3

0

0

1

ใช้ได้

4 ) การควบคุมบริ หารงานด้านการจัดซื้อเพื่อลดความเสี่ ยงด้าน
การผลิต

2

0

-1

0.67

ใช้ได้

4 ) การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเสี่ ยง

3

0

0

1

ใช้ได้

45) การประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าสาเร็ จรู ป

3

0

0

1

ใช้ได้

4 ) จุดสัง่ ซื้อที่เหมาะสมลดอัตราการขาดวัตถุดิบสาหรับในการ
ผลิต

3

0

0

1

ใช้ได้

47) การควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยจุดสัง่ ซื้อที่เหมาะสม

3

0

0

1

ใช้ได้

4 ) อัตราการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีความสมดุลกับจุดสัง่ ซื้อ
ที่เหมาะสม

3

0

0

1

ใช้ได้

คาถาม
การเปรียบเทียบความเหมาะสมต้นทุนด้ านต่ าง ๆ ของวัตถุดบิ (ต่ อ)
39) เปรี ยบเทียบต้นทุนเวลานาเข้าวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการ
เคลื่อนไหววัตถุดิบ
40) เปรี ยบเทียบต้นทุนสต็อก และวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสม
กับ
การเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
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แบบสอบถาม
การปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้ อผ้ าสาเร็จรู ปของบริษทั
ไทย พาฝัน จากัด
คาชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุ งระบบการจัดซื้ อวัตถุดิบทางตรงการผลิต
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด สาหรับการวิจยั เท่านั้น ซึ่ งผูว้ จิ ยั ขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามฉบับนี้ จะปิ ดเป็ นความลับ และนาเสนอในภาพรวมเท่านั้นโดยแบบสอบถามฉบับ
แบ่งออก ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการดาเนิ นงานการจัดซื้ อของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด ซึ่ งใน
การตอบแต่ละข้อ ขอให้ท่านพิจารณาตัดสิ นใจว่า ข้อใดมี ลกั ษณะเป็ นไปตามความจริ งมากที่สุด
แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ องตามความเป็ นจริ ง โดยการตอบคาถามแต่ละข้อเพียง 1 คาตอบ
และกรุ ณาตอบทุกข้อคาถาม โดยเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ระดับความคิดเห็น
แปลความหมายได้ ดังนี้
5 = เห็นด้วยอย่างยิง่
4 = เห็นด้วย
3 = ไม่แน่ใจ (อาจเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วยก็ได้)
2 = ไม่เห็นด้วย
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  และเติมคาลงในช่องว่างที่ตรงกับสภาพความเป็ น
จริ งของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ ..................... ปี
 20-24 ปี
 25-29 ปี
 30-34 ปี
 35-39 ปี
 40-44 ปี
 45-49 ปี
 50-54 ปี
 55 ปี ขึ้นไป
3. ตาแหน่งงาน
 พนักงานปฏิบตั ิงาน  หัวหน้างาน
 ผูจ้ ดั การแผนก
 ผูบ้ ริ หาร
 อื่นๆ (โปรดระบุ................)
4. วุฒิการศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
 ระดับปริ ญญาตรี
 ระดับปริ ญญาโท
 ระดับปริ ญญาเอก
5. ประสบการณ์ในการทางาน
 0-1 ปี
 2-4 ปี
 5-7 ปี
 8-10 ปี
 11-13 ปี
 14-16 ปี
 17-19 ปี
 20 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการดาเนินงานจัดซื้อของบริษัท ไทย พาฝัน จากัด
คาชี้แจง

โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง

การดาเนินงานจัดซื้อ
1. การจาแนกกลุ่มวัตถุดิบคงคลัง
1.1 แบ่งกลุ่มสิ นค้าเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
1.2 จัดเก็บในตาแหน่งที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
1.3 การนาเข้า-การเบิกจ่ายวัตถุดิบมีความสมดุลกับอัตราการผลิต
. การกาหนดเวลาระหว่างผู้จัดซื้อและผู้ส่งมอบ
2.1 กาหนดเวลาจัดซื้ อ และผูส้ ่ งมอบตามแผนการผลิตที่ชดั เจน
2.2 กาหนดเวลาการจัดซื้ อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของ
วัตถุดิบทางตรง
2.3 กาหนดเวลาส่ งมอบเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
ทางตรง
3. การคานวณหาระดับปริมาณการสั่ งซื้อที่ประหยัด
3.1 การคานวณหาระดับปริ มาณจากการพิจารณาจุดสั่งซื้ อ
3.2 การคานวณหาระดับวัตถุดิบสู งสุ ด-ต่าสุ ดในคลังสิ นค้า
3.3 การคานวณหาขนาดของการสั่งซื้ อเพิ่มเติม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการดาเนินงานจัดซื้อของบริษัท ไทย พาฝัน จากัด (ต่ อ)

การดาเนินงานจัดซื้อ
4. การเปรียบเทียบความเหมาะสมต้ นทุนในด้ านต่ าง ๆ ของ
วัตถุดิบ
4.1 เปรี ยบเทียบต้นทุนคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับตามคุณสมบัติ
4.2 เปรี ยบเทียบต้นทุนการจัดส่ งที่เหมาะสมน่าเชื่อถือไว้ใจได้
4.3 เปรี ยบเทียบต้นทุนเวลานาเข้าวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการ
เคลื่อนไหววัตถุดิบ
4.4 เปรี ยบเทียบต้นทุนสต็อก และวัตถุดิบคงคลังที่เหมาะสมกับ
การเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ
5. การบริหารความเสี่ ยงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
5.1 การบริ หารปัจจัยที่มีความเสี่ ยงภายในองค์กร
5. การบริ หารปัจจัยที่มีความเสี่ ยงภายนอกองค์กร
5. การควบคุมบริ หารงานด้านการจัดซื้ อเพื่อลดความเสี่ ยงด้าน
การผลิต
5. การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเสี่ ยง
5. การประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าสาเร็ จรู ป
5. จุดสัง่ ซื้ อที่เหมาะสมลดอัตราการขาดวัตถุดิบสาหับการผลิต
5. การควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยจุดสัง่ ซื้ อที่เหมาะสม
. อัตราการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบมีความสมดุลกับจุดสั่งซื้ อที่
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability Scale)

135

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.877

26

Case Processing Summary

Cases

N

%

Valid

30

100.0

Excludeda

0

.0

Total

30

100.0
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ภาคผนวก จ
แสดงการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบ และปริ มาณการสัง่ ซื้อที่ประหยัด
ของบริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด (ติดต่อผูว้ จิ ยั )

ประวัตผิ ู้วจิ ยั
ชื่ อ – นามสกุล

วัชรี เตียงทองคำ

วัน เดือน ปี เกิด

12 มกรำคม 2518

ทีอ่ ยู่

189 หมู่ 4 ตำบลจรเข้สำมพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
รหัสไปรษณี ย ์ 72160

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541

สำเร็ จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
โรงเรี ยน อู่ทองศึกษำลัย จังหวัด สุ พรรณบุรี
สำเร็ จกำรศึกษำชั้นประกำศนี ยบัตรวิชำชีพระดับ ปวช.
โรงเรี ยน สหวิทย์พณิ ชยกำร จังหวัด สุ พรรณบุรี
สำเร็ จกำรศึกษำชั้นประกำศนี ยบัตรวิชำชีพระดับ ปวส.
โรงเรี ยน สหวิทย์พณิ ชยกำร จังหวัด สุ พรรณบุรี
สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ศิลปกรรมศำสตร
สำขำวิชำ กำรจัดกำรทัว่ ไป มหำลัยรำชภัฏเพชรบุรีวทิ ยำลงกรณ์

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2538

เจ้ำหน้ำที่นำเข้ำ-ส่ งออก บริ ษทั อีพีอี แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2542

เจ้หำน้ำที่นำเข้ำ-ส่ งออก บริ ษทั แสงธน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2545

เจ้ำหน้ำที่แผนกนำเข้ำ-ส่ งออก บริ ษทั รี กลั จิวเวลลี่ แมนู แฟคเจอร์ จำกัด

พ.ศ. 2551 ปัจจุบนั

หัวหน้ำแผนก นำเข้ำส่ ง-ออก บริ ษทั ไทย พำฝัน จำกัด

