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บทคดัย่อ 

 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาดา้นระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง
ระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั โดยประชากร 

ท่ีศึกษาประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติังาน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ จ านวนทั้งหมด 
30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) ขอ้มูลทางสถิติทางด้านการจดัซ้ือ และ  
2) แบบสอบถาม และ วิเคราะห์รูปแบบการสั่งซ้ือท่ีประหยดัการจ าแนกวตัถุดิบคงคลงัโดยใชว้ิเคราะห์
แบบ ABC Analysis การเปรียบเทียบตน้ทุนในการสั่งซ้ือ และ ยืนยนัความเหมาะสมของการจดัซ้ือโดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี โดยสภาพ และปัญหาดา้นระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิต
เส้ือผา้ส าเร็จรูปของบริษัท ไทย พาฝัน จ ากัด พบว่า 1) ปัญหาการแบ่งกลุ่มสินค้าท่ีเหมาะสมกับ 

การเคล่ือนไหววตัถุดิบ 2) ปัญหาการก าหนดเวลาจดัซ้ือ และผูส่้งมอบ 3) ปัญหาการค านวณหาระดบั
ปริมาณการสั่ง ซ้ือท่ีประหยัด 4) ปัญหการค านวณหาระดับว ัตถุดิบสูงสุด –ต ่ าสุด 5) ปัญหา 

การเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัส่งท่ีเหมาะสม 6) ปัญหาการเปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้คงคลงั และวตัถุดิบ
ท่ีเหมาะสม และ 7) ปัญหาการบริหารควบคุมกระบวนการผลิตสินคา้  
 ส าหรับแนวทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของ
บริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั ไดแ้ก่ 1) การแบ่งกลุ่มสินคา้ให้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหววตัถุดิบ 2) การ
ก าหนดเวลาการจดัซ้ือให้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบทางตรงแต่ละกลุ่ม 3) การค านวณหา
ก าหนดระดบัปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัของวตัถุดิบแต่ละกลุ่ม 4) การค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด 

 

 

(ก) 



– ต ่าสุดในคลังสินค้าแต่ละกลุ่มสินค้า 5) การเปรียบเทียบต้นทุนและคุณภาพมาตรฐานสินค้าตาม 

ท่ีก าหนดเหมาะสม 6) การเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัส่งท่ีเหมาะสมท าประเมินประสิทธิภาพทางดา้น
การจดัส่งดา้นความน่าเช่ือถือ 7) การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายนอกองค์กรให้ความส าคญั และ
ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารความเส่ียง 8) การบริหารควบคุมกระบวนการด าเนินงานดา้นการผลิต
สินคา้เพื่อลดความเส่ียง 9) การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเส่ียงโดยมีระบบสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  10) การควบคุมวตัถุดิบคงคลงัให้เหมาะสม และ 11) การเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความ
สมดุลกบัจุดสั่งซ้ือ การน าสูตร EOQ เขา้มาค านวณเพื่อหาจุดสั่งซ้ือท่ีประหยดัของวตัถุดิบ ท าให้ทราบ
จ านวนปริมาณสั่งซ้ือท่ีประหยดัในแต่ละคร้ังของการสั่งซ้ือ และได้ปริมาณจ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบผา้ท าใหไ้ม่จ  าเป็นตอ้งสั่งซ้ือในปริมาณท่ีมาก ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปริมาณการใชว้ตัถุดิบทั้งปีสามารถ
ท าให้การสั่งซ้ือมีประสิทธิภาพรองรับแผนการผลิต และส่งผลให้สามารถควบคุมการบริหารจดัการ
สินคา้คงคลงั เพื่อให้เกิดการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบท่ีสะดวก และรวดเร็ว ไดมี้การจดัรูปแบบจ าแนก
วตัถุดิบตามกลุ่มสินคา้ ABC ซ่ึงช่วยให้ลดภาระการดูแลรักษา และช่วยลดตน้ทุนในการจดัเก็บรักษา
วตัถุดิบ   
 

 

ค าส าคัญ  วตัถุดิบทางตรง การจดัซ้ือ การสั่งซ้ือท่ีประหยดั การจ าแนกกลุ่มสินคา้ 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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กติตกิรรมประกาศ 

 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยความเมตตากรุณาช่วยเหลือใหค้  าแนะน า
อย่างยิ่งจาก รองศาสตรจารย์ ดร.  ศักด์ิ กองสุวรรณ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ 

ดร.เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีถ่ายทอดความรู้ ด้านวิธีวิทยาการวิจยั 
ทกัษะการท าวิจยัเสียสละเวลาให้ค  าแนะน าปรึกษา ช่วยแก้ไขขอ้บกพร่อง ให้มีโอกาสพฒันาตนเอง 
รวมถึงเป็นแบบอยา่งของความเป็นครู และนกัวิจยัท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูว้ิจยั ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่ง 
และขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ ดร. ฐกฤต ปานขลิบ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร. สิทธิชยั  
ฝร่ังทอง และ ดร.ไตรมาส พูลผล ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ให้ความรู้ 

ใหข้อ้คิดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท าใหว้ทิยานิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณ คุณณิชาภา ศรีประสาท กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อินเตอร์เอ็กซ์เพรส  
โลจิสสติกส์ (2014) จ  ากดั ดร.สุพชัรี สุปริยกุล คุณกลัยาณี พุกรอด และ คุณจิโร ฮาราซาวา ผูจ้ดัการ
ทัว่ไปฝ่ายการจดัการ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ท่ีไดก้รุณาเป็นผูต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 7 ท่าน ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าท่ีเขา้ร่วมให้ความรู้  
ใหค้  าแนะน า หาแนวทางในพฒันากระบวนการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรง ในการเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังาน บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ท่ีอนุญาตให้
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล 

 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท่ีสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2559  ผูว้จิยัขอขอบคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอขอบพระคุณ คุณพ่อ และ คุณแม่ ท่ีคอยให้ก าลงัใจเสมอมา
ขอขอบคุณครอบครัว และพี่สาว พี่ชาย น้องชาย ท่ีคอยให้ก าลงัใจและช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผูว้ิจยั 

จนส าเร็จการศึกษา และคุณงามความดีใด ๆ ท่ีจะเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ือง
บูชาพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

 สถานการณ์อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย ์และยงัมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดม ซิป และตราสินคา้ (Label) เป็นตน้ โดยโครงสร้างการผลิตใน
อุตสาหกรรมสิงท่อและเคร่ืองนุ่งห่ม ประกอบดว้ย 5 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 1) อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย 

2) อุตสาหกรรมป่ันดา้ย 3) อุตสาหกรรมทอผา้ / ถกัผา้ 4) อุตสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพ ์และตกแต่งส าเร็จ 
และ 5) อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และผลิตภณัฑส่ิ์งท่ออ่ืน ๆ (ดวงพรรณ กริชชาญชยั ศฤงคารินทร์ และ
คณะ, 2552) ซ่ึงสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย ได้ระบุว่า ปัจจุบนัอุตสาหกรรมส่ิงทอ และ
เคร่ืองนุ่งห่มของไทยมีแนวโนม้มูลค่าการตลาดท่ีลดลง หลงัไดรั้บผลกระทบ จากค่าจา้งขั้นต ่าท่ีสูงข้ึน
และการแข็งค่าของเงินบาทรวมถึงเศรษฐกิจหลกัประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปชะลอตวั
ผูป้ระกอบการไทยควรให้ความส าคัญกับการยกระดับการผลิต และพฒันาสินค้าให้มีมาตรฐาน 
แนวโนม้ในประเทศไทยจะมีจ านวนโรงงานการ์เมนทล์ดลงเน่ืองจากมีการยา้ย (Relocate) การผลิตโดย
ขยายฐานการผลิตในประเทศท่ีมีค่าแรงถูก ดงันั้น การเน้นเป็นผูพ้ฒันาตราสินคา้ การบริหารจดัการ  
การบริการ และการตลาด (R&D, Design, Service, Branding และ Marketing) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ทาง
การตลาดให้สูงข้ึน หลีกหนีกลุ่มประเทศท่ีมีค่าจา้งแรงงานราคาต ่า และผลิตไดจ้  านวนมาก ๆ การสร้าง
ตราสินคา้ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสินคา้ให้มีมูลค่าสูงข้ึนเป็นส่ิงส าคญั อีกทั้ง ยงัมองหาแนวทาง
ขยายการผลิตไปยงัประเทศเพื่อนบา้นท่ีค่าจา้งแรงงานต ่า เช่น กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวยีดนาม ทั้งน้ี
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตลง รวมถึงการเร่งพฒันาระบบการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain)  
มีประสิทธิภาพครบทั้งกระบวนการผลิต และการตลาด (ฐานเศรษฐกิจ, 2556, หนา้ 14-17)  
 โดย อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่มภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมา
จากอุตสาหกรรมครอบครัวจนกระทัง่มีการขยายการผลิตเพื่อจ าหน่าย จึงท าให้เกิดการพฒันาเป็น
อุตสาหกรรมโรงงาน และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ ท่ีท าให้ภาคธุรกิจตอ้ง
ให้ความส าคญัในการวางแผนการบริหารการจดัการเพื่อลดต้นทุน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน 

การด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการมีความส าคญัต่อตน้ทุนการจดัจ าหน่ายไปจนถึงการผูบ้ริโภค โดย
ส่งผลต่อก าไรขององคก์ร การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของการผลิตเป็นกระบวนการท่ีส าคญั
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ในการท าให้เกิดมูลค่าของสินคา้ และนอกเหนือจากผลิตแลว้ยงัมีกิจกรรมทางดา้นการจดัซ้ือจดัหา ซ่ึง
เป็นกิจกรรมหลกัท่ีใชส้ร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีสามารถลดตน้ทุนให้กบัองค์กร และการ
เพิ่มศกัยภาพให้กบับริษทัในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั (ไทย พาฝัน, 2557, หนา้ 9) อีกทั้ง การด าเนินงาน
อุตสาหกรรมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัซ้ือไดแ้ก่ การขาย การผลิต และการเงิน ในระยะแรกการจดัซ้ือ
วตัถุดิบ หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้แต่ละฝ่ายเป็นผูจ้ดัการซ้ือตามความตอ้งการและเหมาะสมขาด
การวางแผนท่ีรัดกุม เม่ือกิจการมีการเจริญเติบโตขยายตวัข้ึนท าให้การจัดซ้ือเกิดความซ ้ าซ้อนไม่
ประสานงาน ท าให้เสียเวลาและค่าใชจ่้าย การซ้ือวสัดุตอ้งผา่นงานจดัซ้ือตามล าดบัขั้นตอน โดยท าเป็น
โครงการและงบประมาณ ท่ีฝ่ายจดัซ้ือจะหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ใหไ้ดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและเก็บขอ้มูล
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัซ้ือใหถู้กตอ้งพอดีกบัความตอ้งการในการใชง้านการศึกษาสภาวะของตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงให้เป็นประโยชน์ต่อการจดัซ้ือ รวบรวมความตอ้งการ และจดัวตัถุดิบอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ส ารองอยูเ่สมอ เพื่อใหก้ารผลิตไม่ขาดตอน (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2556, หนา้ ) 
 บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น เส้ือและกางเกงกีฬาส าหรับบุรุษและสตรี ชุดชั้นในส าหรับบุรุษ และสตรี เส้ือผา้
ส าหรับเด็กผู ้ชาย และเด็กผู ้หญิง เป็นต้น โดยลูกค้าทั้ งหมดของบริษัท ไทย พาฝัน จ ากัด เป็น 

ผูจ้  าหน่ายสินคา้เส้ือผา้ ไดแ้ก่ ยูนิโค่ล วาโก ้สกิน อนัเดอร์อามวั เรียวฮิน ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
พบวา่ ฝ่ายจดัซ้ือประสบปัญหาการปรับเปล่ียนแผนการสั่งซ้ือตามความตอ้งการของฝ่ายการตลาด สั่งซ้ือ
วตัถุดิบเพิ่มเร่งด่วน ขอ้ก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือขั้นต ่าของผูผ้ลิต และท าการสั่งซ้ือวตัถุดิบล่วงหน้า 
ประกอบกบัมียอดปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีสูงไม่สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารท่ีมีเป้าหมาย และมีนโยบายใน
การลดต้นทุนในการบริหารงานจัดซ้ือ ดังนั้ น ฝ่ายจัดซ้ือซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญ ต่อผล
ประกอบการของบริษทั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใช้จ่ายเงินในการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ เพื่อให้ตน้ทุนของ
บริษัทลดต ่าลง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทางบริษัทจึงมีแนวคิดท่ีจะหาแนวทาง 

การพฒันาการด าเนินงานการจดัซ้ือจดัหาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากวิธีการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีผ่านมา ท ามีปริมาณ
สินคา้คงเหลืออยา่งต่อเน่ืองตามตารางท่ี 1.1 
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ตำรำงที ่1.1  จ ำนวนข้อมูลปริมำณวตัถุดิบส ำหรับกำรผลิต ปี พ.ศ. 2557  หน่วย : บำท 

 

 

ทีม่ำ: ไทย พาฝัน, (2557, หนา้ 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เดือน ปริมำณวตัถุดิบทีใ่ช้
รวม 

ปริมำณวตัถุดิบคงเหลือ ปริมำณวตัถุดิบคงเหลือ 

(ร้อยละ) 
มกราคม 72,815,142.54 4,519,163.97 6.20 

กุมภาพนัธ์ 75,350,330.17 10,688,330.97 14.18 

มีนาคม 97,860,122.77 6,586,753.27 6.73 

เมษายน 45,811,752.43 1,746,025.38 3.81 

พฤษภาคม 76,540,661.43 2,661,845.20 3.48 

มิถุนายน 60,398,180.68 8,705,781.07 14.41 

กรกฎาคม 76,194,729.95 5,049,134.83 6.63 

สิงหาคม 57,983,053.62 7,961,394.93 13.73 

กนัยายน 46,146,272.99 1,661,166.51 3.60 

ตุลาคม 53,161,847.91 9,379,237.52 17.64 

พฤศจิกายน 88,635,932.50 514,684.70 0.58 

ธนัวาคม 77,878,407.46 8,708,623.22 11.18 

รวม 828,776,434.45 68,182,141.57 8.23 
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ภำพที ่1.1  แสดงข้อมูลวตัถุดิบปี พ.ศ. 2557 

 

ทีม่ำ:ไทยพาฝัน, 2557, หนา้ 10 

 

 จากตารางท่ี 1.1  จ  านวนขอ้มูลปริมาณวตัถุดิบส าหรับการผลิต พบวา่ ปัญหาดา้นปริมาณ
วตัถุดิบการผลิต ปี 2557 มีปริมาณวตัถุดิบคงเหลือมากเกินความจ าเป็นมากท่ีสุด ซ่ึงเดือนตุลาคม เท่ากบั
ร้อยละ 17.64 รองลงมาเดือนมิถุนายน เท่ากบัร้อยละ 14.41 และเดือนกุมภาพนัธ์ เท่ากบัร้อยละ 14.18 
ตามล าดบั ส่งผลกระทบท าให้ปริมาณวตัถุดิบในคลงัสินคา้เกินความตอ้งการในการผลิต กระบวนการ
ท างานด้านการจดัซ้ือผิดพลาด อีกทั้งท าให้องค์กรเกิดค่าเสียโอกาสด้านการน าเงินทุนไปหมุนเวียน 

เสียค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาวตัถุดิบ ดงันั้นความจ าเป็นในการรักษาระดบัของวตัถุดิบคงคลงั ท่ีมีความ
เหมาะสมจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท่ีจะสามารถลดตน้ทุนเพราะหาก มีการเก็บ
วตัถุดิบมากเกินความจ าเป็น จะส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด เน่ืองจากตน้ทุน
การผลิตสูงข้ึน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาหาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานดา้น การจดัซ้ือจดัหา เพื่อให้
สามารถลดตน้ทุนดา้นการผลิต และเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาวตัถุดิบ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
ดา้นสภาพคล่องในดา้นการน าเงินทุนไปหมุนเวยีนได ้(ไทย พาฝัน, 2557, หนา้ 11) 
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 จากท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพนักงานของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ตอ้งการ
ศึกษาสภาพ และปัญหาเพื่อน าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิต
เส้ือผา้ส าเร็จรูป พร้อมทั้งหาแนวทางแกไ้ขโดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับทราบ ขอ้มูลน าไปปรับปรุง
ในการด าเนินงานพฒันาองคก์รใหมี้ศกัยภาพสูงยิง่ข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาด้านระบบการจัดซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผ้า
ส าเร็จรูป ของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้
ส าเร็จรูปของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 

 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
 

 

 

ภำพที ่1.2 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

  

ปัจจัยกำรจัดซ้ือภำยในองค์กร 

1. การบริหารความเส่ียงโลจิสติกส์ และ
การจดัการซพัพลายเชน 

2. การค านวณหาระดบัปริมาณการสั่งซ้ือ
ท่ีประหยดั EOQ 

3. การก าหนดเวลาระหวา่งผูจ้ดัซ้ือและ 

ผูส่้งมอบ 

4. การจ าแนกวตัถุดิบคงคลงัโดยแบบ 
ABC Analysis 

5. การเปรียบเทียบความเหมาะสมตน้ทุน
ในดา้นต่างๆ ของวตัถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

กำรปรับปรุงระบบกำรจัดซ้ือวตัถุดิบ
ทำงตรงกำรผลติเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปของ

บริษัท ไทย พำฝัน จ ำกดั 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 

 ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหาร พนักงานปฏิบติังาน ท่ีมีอ านาจอนุมติั 

การขอซ้ือ และกลุ่มพนักงานผูข้อซ้ือ เฉพาะของ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั สาขาสมุทรสาครจ านวน 

3  คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน หัวหน้าแผนก จ านวน 5 คน และพนกังานปฏิบติังาน จ านวน 20 

คน (ไทย พาฝัน, 2557) 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ผูว้ิจยัศึกษาเน้ือหาในการวิจยั ประกอบด้วย ) การจ าแนกวตัถุดิบสินคา้คงคลงัโดยใช้ 
การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis 2) การก าหนดเวลาระหว่างผูซ้ื้อ และผูส่้งมอบ ) การค านวณหา
ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) ) เปรียบเทียบตน้ทุนในการสั่งซ้ือ และ ) การบริหารความเส่ียง 

โลจิสติกส์ และการจดัการซัพพลายเชน (ศรีธนา บุญญเศรษฐ์, 2543; เจริญ เจษฎาวลัย์, 2547; ธิดา  
แก่นจนัทร์, 2552; อดุลย ์จตุรงคกุล, 2552; ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2556; วชิระ สกุลเทพ, 2556)  
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี  หมู่  ต  าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร รหสัไปรษณีย ์   ศึกษาพื้นท่ีในสาขาจงัหวดัสมุทรสาครเท่านั้น 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลทั้งจากเอกสาร และการส ารวจ โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2557 

 

ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. การจดัซ้ือ หมายถึง การจดัซ้ือเป็นกระบวนการด าเนินการซ้ือเพื่อให้ไดซ่ึ้งวสัดุต่าง ๆ 
ตามท่ีกิจการต้องการเป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซ่ึงอุปกรณ์ วสัดุ สินค้า วตัถุดิบ และ 

การบริการต่าง ๆ โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เพื่อตอ้งการให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้ได้สินค้าตามท่ีต้องการในปริมาณ คุณภาพ เวลาท่ีเหมาะสม และ  

มีตน้ทุนท่ีมีประสิทธิ โดยยึดหลกั 5R’s ประกอบดว้ย 1) คุณสมบติัถูกตอ้ง (Right Quality) 2) จ  านวน 

ท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) 3) เลือกซ้ือจากแหล่งท่ีถูกตอ้ง (Right Source) 4) ในราคาท่ีถูกตอ้ง (Right 

Price) และ 5) ตรงต่อความต้องการของลูกคา้มากท่ีสุด (Right Needs) เพื่อสนับสนุนต่อการด าเนิน
กิจกรรมหลกัขององคก์ร 

 2. ไทย พาฝัน หมายถึง บริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนให้ด าเนินการอุตสาหกรรมตดัเยบ็
เส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีไดม้าตรฐานตามกฎหมายก าหนด โดยรับจา้งตดัเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ซ่ึง
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มีท่ีตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี  หมู่  ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
รหสัไปรษณีย ์   
 3. การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการบูรณาการการไหลของสินคา้ สารสนเทศ
ทั้งไป และยอ้นกลบั ในกระบวนการจดัการ การเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บวตัถุดิบ และสินคา้ ระหว่าง
องคก์รเพื่อช่วยในการวางแผน การด าเนินงานการประสานงาน และสนบัสนุน การควบคุมการจดัการ 
กระบวนการเคล่ือนยา้ย การจัดเก็บ รวมทั้ งการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพจากจุดก าเนิดถึง 

จุดบริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

 4. วตัถุดิบทางตรง หมายถึง วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต และสามารถระบุอยา่งชดัเจนวา่
ใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงในปริมาณและตน้ทุนเท่าใดรวมทั้งจดัเป็นวตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใช้
ในการผลิตสินค้าชนิดนั้ นๆ เช่น ผา้จัดเป็นวตัถุดิบทางตรงของการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมเส้ือผา้ เป็นตน้ 

 5. การจ าแนกวตัถุดิบคงคลงั หมายถึง การจดักลุ่มสินคา้ แบ่งเป็นกลุ่ม A B C เป็นวิธีการ
จ าแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่ละ
รายการเป็นเกณฑ์ และอตัราการเคล่ือนไหวของปริมาณสินคา้เพื่อลดภาระในการควบคุมสินคา้คงคลงั 
ดูแลตรวจนบันิยมใชใ้นการจดัการผลิต และการควบคุมสินคา้คงคลงั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามกฎ 20/80 

 6. การก าหนดเวลา หมายถึง ระยะเวลาท่ีนบัจากเร่ิมออกใบสั่งซ้ือจนกระทัง่ไดรั้บสินคา้
ตามท่ีสั่ง ระยะเวลา ดงักล่าว ประกอบดว้ย  ส่วน ไดแ้ก่ ) เวลาล่วงหน้าในการเตรียมเอกสาร และ 

งานดา้นธุรการของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยูก่บักระบวนการในการด าเนินงานของแต่ละองคก์รท่ีก าหนดไว ้
) เวลาล่วงหน้าส าหรับผูผ้ลิต หรือผูส่้งมอบเวลาช่วงน้ีคาดคะเนได้จากวสัดุคงคลงัส ารอง (Safety 

Stock) เป็นวสัดุคงคลงัท่ีก าหนดข้ึนเพื่อรองรับกบัความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในการควบคุมวสัดุคงคลงั 
ประกอบดว้ย ความไม่แน่นอนในอตัราการใช้ของวสัดุคงคลงั และความไม่แน่นอนของช่วงเวลาน า 

การค านวณเพื่อพิจารณาจุดสั่งซ้ือ หรือสั่งผลิตจะข้ึนอยูก่บัระบบท่ีใชใ้นการควบคุมของวสัดุคงคลงั 

 7. ระดับของจุดสั่งซ้ือใหม่ หมายถึง การควบคุมระดับต ่าสุด (Minimum Level) และ 

ระดบัสูงสุด (Maximum Level) ของวสัดุคงคลงัเป็นการพยายามควบคุมมิให้ระดบัวสัดุคงคลงัโดยเฉล่ีย
ต ่ากว่าระดบัต ่าสุดท่ีได้ก าหนดไว ้และมิให้สูงกว่าระดบัสูงสุดท่ีได้ก าหนดไวจ้ะตอ้งมีการพิจารณา
ก าหนดระดบัต ่าสุด และสูงสุดใหก้บัวสัดุคงคลงัแต่ละรายการ 

 8. การสั่งซ้ือท่ีประหยดั หมายถึง การค านวณหาปริมาณจ านวนในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

ท่ีประหยดัของวตัถุดิบแต่ละประเภท ซ่ึงการค านวณหาปริมาณสั่งซ้ือท่ีประหยดั ช่วยในการก าหนด
ปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง วา่เป็นคร้ังละเท่าไรจึงจะเหมาะสม และก่อให้เกิดตน้ทุน หรือ
ค่าใช้จ่ายต ่าสุด โดยในการค านวณ EOQ มีตน้ทุนท่ีส าคญั ได้แก่ ) ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้ และ 

) ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ 
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 9. การเปรียบเทียบตน้ทุนในการสั่งซ้ือ หมายถึง การประเมินตน้ทุนท่ีไดม้าของสินคา้รวม
จะใชใ้นทางตรง และในอนาคต แมจ้ะเป็นตน้ทุนท่ีเป็นไปไดค้วรท่ีจะพิจารณาเพื่อใหท้ราบตน้ทุนตลอด
ซัพพลายเชน ท่ีมีการจดัการโลจิสติกส์ ได้แก่ ) ตน้ทุนคุณภาพ เป็นตน้ทุนเงินท่ีจ่ายเน่ืองจากความ
บกพร่อง และสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ ) ตน้ทุนการจดัส่ง เป็นความเช่ือถือของผูจ้ดัส่ง ) ตน้ทุนผลงานการ
น าเขา้วตัถุดิบ ) ตน้ทุนเวลาน า ) ตน้ทุนคลงัสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ ) ตน้ทุนสต็อก และสินคา้คงคลงั 
) ต้นทุนในการหาผูข้ายปัจจยัการผลิตใหม่ ) ต้นทุนบริหาร และ ) ต้นทุนราคาสินค้า เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพ และท าใหเ้กิดมูลค่าท่ีเหมาะสม 

 10.  การบริหารความเส่ียง หมายถึง การบริหารจดัการความเส่ียง เป็นการจดัการบริหาร
ปัจจยั และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองค์กร 

จะเกิดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบไดเ้พื่อน าไปสู่การตดัสินใจ และการวนิิจฉยัสั่งการดา้นต่าง ๆ ขององคก์รเป็นส าคญั 

 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรวจัิย 

 1. ได้ข้อมูลสาเหตุ และปัญหาด้านระบบการจัดซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผ้า
ส าเร็จรูปของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 2. ไดข้อ้มูลแนวทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 3. สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การจดัซ้ือของบริษทั ไทย พาฝัน 
จ ากดั 



 

 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการปรับปรงุระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ของบริษัท ไทย พาฝัน จ ากัด โดยผู ้วิจ ัยได้ท าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง โดยมี
รายละเอียดหวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัโลจิสติกส์ และการจดัการซพัพลายเชน 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัหาวสัดุและการจดัซ้ือ 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัการจ าแนกสินคา้คงคลงัแบบ ABC Anal4sis 
 5. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูข้าย  
 6. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงโลจิสติกส์ และการจดัการซพัพลายเชน 

 7. บริบท ของ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดเกีย่วกบัโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน 

 ความหมายของการจดัการโลจิสติกส์ 

 ทวีศัก ด์ิ  เทพพิทักษ์  (2550, หน้า 20-21) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการโลจิสติกส์  เป็น
กระบวนการออกแบบ และการจดัการระบบการควบคุม การเคล่ือนยา้ย หรือการไหลของสินคา้ ขอ้มูล
จากตน้ทางมายงัองค์กร และจากองค์กรไปยงัลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือการยา้ย
พสัดุ   และขอ้มูลตั้งแต่วตัถุดิบไปจนเป็นสินคา้ส าเร็จรูปจากตน้ทางไปยงัปลายทางจนถึงผูบ้ริโภคโดย 
มีการประสานงานแต่ละขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 วิพร คูเจริญไพศาล (2552, หน้า 278) ไดก้ล่าวไวว้่าการจดัการโลจิสติกส์เป็นการจดัการ
กระบวนการต่าง ๆ ของการกระจายส่ิงของ เคร่ืองอุปโภคบริโภค และการสนบัสนุนไปยงัหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เป็นกระบวนการวางแผน การลงด าเนินงานและ
การควบคุมใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งควบคุมตน้ทุนใหมี้ความเหมาะสมในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การผลิตถึงการส่งมอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ และมีตน้ทุนต ่า 
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 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 2) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการโลจิสติกส์ เป็นกระบวน 

การจดัการ การเคล่ือนยา้ย ประสานงานดว้ยการบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ และจดัเก็บจากผูข้ายวตัถุดิบ
ไปยงัผู ้บริโภครายสุดท้ายเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใตต้น้ทุนท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลก าไร และ
ความสามารถในการแข่งขนั 

 ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หนา้ 13) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการ
จดัส่งสินคา้ ขอ้มูล และทรัพยากรจากต้นทางไปยงัผูบ้ริโภคตามความตอ้งการของลูกค้าโลจิสติกส์
เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานขอ้มูล การขนส่ง การบริหารวสัดุคงคลงั การจดัการวตัถุดิบ และการบรรจุ
หีบห่อ ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงของซพัพลายเชนท่ีเพิ่มมูลค่าของการใชป้ระโยชน์ของเวลา และสถานท่ี 

 วิชิระ สกุลเทพ (2556, หนา้ 5) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการโลจิสติกส์ เป็นการวางแผน และ
ด าเนินงานในการจดัการสินคา้ตั้งแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบ การผลิต จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภคอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้สร้างความพึงพอใจในสินคา้ 
และบริการอยา่งตอเน่ือง 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การจดัการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการบูรณาการการ
ไหลของสินค้า สารสนเทศทั้ งไป และยอ้นกลับ ในกระบวนการจดัการ การเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ
วตัถุดิบ และสินค้า ระหว่างองค์กรเพื่อช่วยในการวางแผน การด าเนินงานการประสานงาน และ
สนับสนุน การควบคุมการจดัการ กระบวนการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ รวมทั้งการส่งมอบสินคา้ให ้

มีประสิทธิภาพจากจุดก าเนิดถึงจุดบริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู ้บริโภค  และมีต้นทุน 

ท่ีเหมาะสม 

 กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ 

 ในแต่ละบริษทัมีการประยุกต์ใช้การจดัการโลจิสติกส์ในระดบัท่ีแตกต่างกนั บางบริษทั
เลือกเฉพาะบางกิจกรรมของโลจิสติกส์  บางบริษัทก็ใช้เต็ม รูปแบบ ผลจากการศึกษาวิจัยใน
อุตสาหกรรมไทย พบว่า ในปัจจุบนัการจดัการโครงสร้างองค์การฝ่ายโลจิสติกส์ ร้อยละ 89.2 เป็น
ประเภทแบ่งตามหนา้ท่ี และมีการด าเนินการดา้นโลจิสติกส์ในบางกิจกรรมเท่านั้น ซ่ึงกิจกรรม 

โลจิสติกส์ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2547, หนา้ 10) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. การให้บริการลูกคา้ งานทุกชนิดท่ีด าเนินงานข้ึนแลว้ ไม่สามารถสัมผสัดว้ยประสาท
ทั้ง 5 แต่สัมผสัด้วยใจ กล่าวคือ ตอ้งเกิดเป็นความพึงพอใจ เป็นความประทบัใจ การให้บริการลูกคา้
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมแต่เน่ืองมาจากเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโลจิสติกส์ การตดัสินใจ
ทั้งหมดเก่ียวกบัโลจิสติกส์มาจากความตอ้งการท่ีจะให้บริการลูกคา้งานให้บริการลูกคา้เป็นกิจกรรม 

ท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดกิจกรรมอ่ืน ๆ และยงัรักษาระดับการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยด้วยความ
ประทบัใจ และไดม้าตรฐาน 
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 2. การขนส่ง เป็นการเคล่ือนยา้ยวสัดุส่ิงของ วตัถุดิบ และสินคา้ไปยงัเครือข่ายของการ
ขนส่งต่าง ๆ เป็นการเลือกใชรู้ปแบบวธีิในการขนส่ง เช่น ทางรถยนต ์รถไฟ ทางอากาศ ทางน ้า และทาง
เส้นท่อ การเลือกเส้นทางการบริการ เช่น การบริการตามปกติ หรือการบริการพิเศษ กระบวนการ
เรียกร้องความเสียหายการตรวจสอบอตัราค่าระวางหลายบริษทั ตน้ทุนดา้นขนส่งเป็นตน้ทุนท่ีสูงท่ีสุด
ในการจดัการระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค ์และเกิดอรรถประโยชน์สนองต่อความ
ตอ้งการลูกคา้มากท่ีสุด 

 3. การควบคุมสินคา้คงคลงั เน่ืองจากสินคา้คงคลงัเป็นตวัท่ีรองรับในระบบการให้บริการ
ลูกค้า โดยจากลูกค้าภายในบริษัท คือ สนับสนุนการผลิตแก่โรงงาน (Inbound Customers) หรือ
สนบัสนุนการตลาดจากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Outbound Customers) ตน้ทุนการลงทุนดา้นสินคา้คงคลงั
สามารถน าไปใชเ้พื่อกิจกรรมอยา่งอ่ืนได ้แต่สินคา้คงคลงัยงัมีความจ าเป็นในกรณียงัมีความไม่แน่นอน
ของความตอ้งการจากลูกคา้ ฉะนั้น ระดบัสินคา้คงคลงัท่ีดีท่ีสุดจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมเพราะท าให้
ตน้ทุนในการเก็บรักษาดีท่ีสุด โดยสามารถรักษาระดับการให้บริการแก่ลูกคา้และการเปล่ียนแปลง 

ในการผลิต 

 4. การด าเนินการสั่งซ้ือ จะเก่ียวกบัค าสั่งซ้ือของลูกคา้การตดัสินใจเก่ียวกบัความตอ้งการ
ดา้นต่าง ๆ ในกระบวนการ และการให้ความมัน่ใจในการจดัส่งให้ลูกคา้ กิจกรรมน้ีมีความส าคญัต่อ
กิจกรรมโลจิสติกส์ เพราะวา่มีผลต่อรอบเวลาในการสั่งซ้ือ (Lead time) กระบวนการด าเนินการสั่งซ้ือ 

ท่ีดีตอ้งสามารถลดรอบเวลาได ้เพื่อให้ตน้ทุนต ่าจากการลดเวลาในการจดัส่งของลูกคา้ลง เพราะจะท า
ใหก้ารขนส่งจากแบบพิเศษเป็นแบบปกติ นัน่คือสามารถท าใหเ้กิดการประหยดัใหแ้ก่บริษทั 

 5. การส่ือสารในการกระจายสินคา้ ขอ้มูลข่าวสาร และการแลกเปล่ียนสารสนเทศมีความ
จ าเป็นต้องมีการส่ือสารผ่านทางผูข้ายสินค้ากับลูกค้า และภายในบริษทั เพราะความแน่นอน และ 

การส่ือสารท่ีรวดเร็วในเวลาจริง (Real time) มีความถูกตอ้งขอ้มูล ในเวลาท่ีตอ้งการขอ้มูล เพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจเป็นหลกัการท่ีท าให้การจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถช่วยให้ไดข้อ้มูลทั้งสอง
ฝ่ายด้วยข้อมูลท่ีเป็นจริง รวดเร็ว แม่นย  ่า และมีความถูกต้องเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุดเพื่อสนองต่อการ
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 6. การพยากรณ์อุปสงค์ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับหลายฝ่ายในบริษทั การตลาดเป็น 

ฝ่ายแรกท่ีเก่ียวขอ้งในการพยากรณ์ยอดขาย โดยจะเก่ียวขอ้งกับผลกระทบในกิจกรรมโฆษณาทั้งปี 

กลยุทธ์ราคา และความพยายามในการเพิ่มยอดขาย โรงงานจะพยากรณ์เก่ียวกับก าหนดการผลิต 

การวางแผนความตอ้งการการวสัดุ (Material Requirement Planning: MRP) และการจดัส่งแบบทนัเวลา
พอพี (Just in Time: JIT) ใช้การพยากรณ์จากทั้งสองฝ่ายเพื่อหาจ านวนสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม และ
ท าเลท่ีตั้งในการจดัเก็บสินคา้คงคลงั เพื่อส่งไปยงัโรงงาน และลูกคา้ 
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 7. การคลงัสินคา้ และการจดัเก็บ โดยการจดัการคลงัสินคา้ เป็นการบูรณาการทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อให้ด าเนินกิจการคลงัสินคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของคลงัสินคา้ แต่ละประเภทท่ีก าหนดไว ้สินคา้คงคลงัตอ้งเก็บไวใ้นพื้นท่ีท่ีไดว้างแผนไว ้คลงัสินคา้
และกิจกรรมจดัเก็บจึงรองรับความตอ้งการในการเก็บสินคา้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ มีหนา้ท่ีก าหนดพื้นท่ี
การวางผงัการจดัเก็บในคลงัสินคา้ การออกแบบท่าขนถ่ายเพื่อเตรียมสินคา้ขอ้ก าหนดของคลงัสินคา้ 
การเติม หรือสร้างเก็บสินคา้ทดแทน ไม่เหมือนการควบคุมสินคา้คงคลงั เพราะวา่เป็นการน าขอ้มูลจาก
กิจกรรมในการปฏิบติังานในคลงัสินคา้มาใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัวธีิการจดัเก็บสินคา้คงคลงั 

 8. การคดัเลือกสถานท่ีก่อสร้างคลงัสินคา้ การเลือกท าเลท่ีตั้งของโรงงาน และคลงัสินคา้
เพื่อเช่ือมต่อไปยงักิจกรรมท่ีต่าง ๆ ของโลจิสติกส์การเปล่ียนแปลงท่ีตั้งมีผลกระทบต่อเวลาใน 

การเดินทาง อตัราค่าขนส่งจากแหล่งผลิตสินคา้ไปยงัจุดหมายปลายทาง ระดบัการให้บริการแก่ลูกคา้ 
และตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ การตดัสินใจไม่ไดท้  าเฉพาะฝ่ายโลจิสติกส์ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่เก่ียวขอ้งกบั
ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาดเพื่อบูรณาการการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

 9. การเคล่ือนยา้ยสินคา้ การออกแบบผงัโรงงาน หรือคลงัสินคา้มีระยะทางเคล่ือนท่ีของ
การขนถ่ายวสัดุระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานน้อยท่ีสุด การเคล่ือนยา้ยในท่ีน้ีรวมถึง 

การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้คงคลังในระหว่างการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูปภายใน
โรงงาน และคลงัสินคา้ เป็นกระบวนการเลือกหยิบสินคา้ การจดัเก็บ และการจ่ายสินคา้ ซ่ึงการน าเอา
อุปกรณ์ในระบบโลจิสติกส์ มาใช้ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ หรือ ทดแทนการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่เกิดมูลค่า 
และหาทางท่ีจะลดตน้ทุน จึงเป็นเป้าหมายของการจดัการโลจิสติกส์ 

 10. การจดัซ้ือ มีความส าคญัต่อองคก์ารธุรกิจการมีระบบการบริหารจดัซ้ือ และหน้าท่ีอ่ืน 

ท่ีสนับสนุนด้านวสัดุไม่ว่าจะเป็นการจดัส่งสินคา้ การจดัการสินคา้คงคลังเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ 

การบริหารธุรกิจการจดัซ้ือมีหน้าท่ีสนองความตอ้งการวตัถุดิบ และบริการจดัส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการไหลต่อเน่ืองทั้งสายการผลิต และการกระจายสินคา้ การจดัซ้ือเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกแหล่ง
จดัซ้ือจดัจา้ง เวลาในการจดัซ้ือ การวา่จา้ง รวมถึงปริมาณท่ีจะตอ้งท าการจดัซ้ือ กิจกรรมน้ีเก่ียวขอ้งกบั
ตน้ทุนทั้ งหมดของโลจิสติกส์ ระดับการให้บริการจ านวนของสินค้าท่ีสั่ง และความถ่ีในการสั่งซ้ือ
กระทบต่อระดับสินค้าคงคลัง ส่วนท่ีตั้ งของผูข้ายวตัถุดิบ หรือสินค้า มีผลต่อต้นทุนการขนส่ง ซ่ึง
รับผดิชอบโดยฝ่ายจดัซ้ือของบริษทั 

 11. การสนบัสนุนอะไหล่ และ การบริการ กิจกรรมโลจิสติกส์ไม่เก่ียวขอ้งเฉพาะสินคา้
ส าเร็จรูปเท่านั้น แต่รวมถึงการสนับสนุนช้ินส่วนอะไหล่ และการบริการซ่อมบ ารุงท่ีมีความจ าเป็น
ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใช้บริการหลงัการขายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และสนับสนุนการผลิต สินคา้ใน
ตลาดส่วนมากจะไม่เป็นท่ีนิยมถา้อะไหล่ในการซ่อมหายาก โลจิสติกส์จะท าหน้าท่ีในการจดัหา และ
สนบัสนุนอะไหล่ในเวลา และสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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 12. การบรรจุภณัฑ์ เป็นการน าวสัดุภายนอกท่ีท าหน้าท่ีปกป้อง หรือห่อหุ้มผลิตภณัฑ์
ภายในให้ปลอดภยัสะดวกต่อการขนส่ง เอ้ืออ านวยให้เกิดผลประโยชน์ทางการค้า และการบริโภค 
ฉะนั้น จึงมีความส าคญัในระบบโลจิสติกส์เพื่อประโยชน์ในการเคล่ือนยา้ย และจดัเก็บสินค้า หรือ
อะไหล่ง่ายข้ึน บรรจุภณัฑ์ใช้ส าหรับป้องกนัความเสียหายแตกหักระหว่างการเคล่ือนยา้ย และจดัเก็บ 
การตลาดให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑเ์พราะใชเ้ป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหลู้กคา้
มองเห็นไดง่้าย และถูกใจสามารถสร้างกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ได ้เช่น บรรจุภณัฑข์องเคร่ืองส าอาง น ้ าหอม 
นม ซ่ึงมีสีสันสะดุดตาจะท าใหส้ามารถเพิ่มยอดขายในตลาดได ้

 13. การก าจดัของเสีย วิธีการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพให้วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเกิด 

ความเสียหาย รวมถึงการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่ดีก็ส่งผลต่อความเสียหายเช่นกัน ปัจจุบันการน าวตัถุดิบ 

ท่ีเสียหาย หรือเหลือใช้กลบัมาใช้ และ/หรือการก าจดัพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพท าให้เกิดมูลค่าสูงสุดใน
อุตสาหกรรม 

 14. การเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีส่งกลบัเป็นการไหลของสินคา้ท่ีมีทิศทางยอ้นกบัการไหลของ
สินคา้ เพื่อจดัส่งคืนผูข้ายวตัถุดิบหรือสินคา้ ซ่ึงส่วนมากเกิดจากสินคา้มีขอ้บกพร่อง หรือการน าสินคา้
ไปทดแทน รวมถึงการคืนบรรจุภณัฑ์ ในการขนส่ง เช่น พาเลท กล่อง ตูค้อนเทนเนอร์ เพราะทัว่โลก 

ให้ความสนใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน การคืน การท าลาย หรือน ากลบัมาใชข้องวสัดุท่ีใชว้างสินคา้ 
เช่น พาเลท กล่องพลาสติก มีความส าคญัมาก โดยการคืนหรือน ากลบัมาใช้ไม่มีต้นทุนมากนัก เช่น 

ซีรอค มีการจดัการเก่ียวกบัการน าสินทรัพยเ์ก่าน ากลับมาใช้ใหม่ (Asset Recycle Management) เพื่อ 

การจดัการงานในดา้นน้ีโดยเฉพาะ และใช้การน าวสัดุมาแปรสภาพใหม่เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนั 

 15. ตารางก าหนดการผลิต การวางแผนการผลิต จะเก่ียวกบัการด าเนินงานตามระยะเวลา 
ท่ีใชก้  าหนดข้ึนของบริษทั เช่น การวางแผนด าเนินงาน การจดัตารางผลิตรวม โดยเพิ่มจากการพยากรณ์ 
และการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ จะถูกน ามาจดัเป็นแผนการใชแ้รงงาน วตัถุดิบ อุปกรณ์ ให้เป็นไปอยา่ง 

มีประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนจะเก่ียวขอ้งกบัเวลาในการผลิตของสินคา้พิเศษ ท่ีมีความส าคญั กรณี
ท่ีบริษทัมีการผลิตสินคา้หลายชนิดท่ีจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรร่วมกนั กิจกรรมน้ีบริหารโดยฝ่ายผลิต เพื่อ
ท าให้เกิดความมั่นใจว่าวสัดุในการผลิตมีอย่างเพียงพอและสินค้าคงคลังได้มีการควบคุมอย่าง 

มีประสิทธิภาพ การประสานงานระหวา่งฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายผลิตจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ กิจกรรมโลจิสติกส์ เป็นการเช่ือมโยงของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการผลิต 
และการกระจายสินคา้ ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า ท่ีประกอบดว้ย 1) การให้บริการลูกคา้ 2) การขนส่ง  
3) การควบคุมสินคา้คงคลงั 4) การด าเนินการสั่งซ้ือ 5) การส่ือสารในการกระจายสินคา้ 6) การพยากรณ์
อุปสงค์ 7) การคลงัสินคา้ 8) การเลือกท าเลท่ีตั้งของโรงงาน และคลงัสินคา้ 9) การเคล่ือนยา้ยสินค้า 

การออกแบบผงัโรงงาน 10) การจดัซ้ือ 11) การสนบัสนุนอะไหล่ และการบริการ 12) การบรรจุภณัฑ์ 
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13) การก าจดัของเสีย 14) การเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีส่งกลบัคืน และ 15) ตารางก าหนดการผลิต จะส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินของธุรกิจ มีการด าเนินงานกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีดี จะท าให้ไดป้ริมาณ
และคุณภาพสินคา้ท่ีดี ส่งสินคา้ถูกสถานท่ี และสินคา้ถึงมือผูบ้ริโภคตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงส่งผลให้
ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า  
 ความส าคญัการจดัการโลจิสติกส์ 

 ไชยยศ ไชยมัน่คง และมยุขพนัธ์ุ ไชยมัน่คง (2550, หนา้ 6-12) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความส าคญั
ของการจดัการโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ 1) โลจิสติกส์ช่วยให้ตน้ทุนลดลง 2) โลจิสติกส์ช่วยสนบัสนุนการผลิต 

3) โลจิสติกส์ช่วยสนบัสนุนทางการตลาด 4) โลจิสติกส์ช่วยสนบัสนุนเพิ่มคุณค่า 5) โลจิสติกส์ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั 6)โลจิสติกส์ช่วยสร้างเพิ่มความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 7) โลจิสติกส์เป็น
สินทรัพยข์ององค์กรเน่ืองจากการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจะสร้างความ
ไดเ้ปรียบมีตน้ทุนต ่า ท าให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และก าไร และสามารถยกระดบัการให้บริการ
ลูกคา้สูงข้ึนเพื่อสนองต่อความตอ้งการ และความพึงพอใจ สอดคลอ้ง กฤษณา ปุณยางกูร (2554, หน้า 
7-8) ได้กล่าวไวว้่า ความส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 1) เป็นการเพิ่มระดับการ
ให้บริการลูกคา้ กิจกรรมโลจิสติกส์เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ระดบัการบริการลูกคา้เพิ่มสูงข้ึน 2) การเขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบ และผูบ้ริโภคในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมี
การติดต่อ และมีขอ้มูลสารสนเทศอยา่งกวา้งขวางท าให้มีแหล่งวตัถุดิบท่ีหลากหลายรวมทั้งรูปแบบการ
บริการก็ไม่แตกต่าง ดงันั้น กิจกรรมโลจิสติกส์เป็นการสนบัสนุนให้สามารถเขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบ และ
การบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 3) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ นอกจากการแข่งขนัในตวั
สินค้า ความมีประสิทธิภาพในการให้บริการก็มีความส าคญั ดงันั้น กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ 

จึงเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการท่ีส าคญัอย่างส าหรับการด าเนินงานขององค์กร และ 4) เป็นการ
ประหยดัตน้ทุน กิจกรรมโลจิสติกส์เป็นกิจกรรมในการด าเนินงานขององค์กรท่ีสามารถช่วยประหยดั
ตน้ทุนโลจิสติกส์ การใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ส่งผลใหผ้ลประกอบการโดยรวม
ขององคก์รเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบั สิทธิพร พิมพส์กุล (2554, หนา้ 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความส าคญัของการ
จดัการโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพิ่มผลผลิต เป็นการส่งเสริม
ใหก้ารด าเนินงานดา้นกิจกรรมโลจิสติกส์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน รวดเร็ว และเป็นส่วนหน่ึง
ของแนวทางเพิ่มผลผลิต 2) เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการช่วย
เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 3) ลดระดบัการจดัเก็บสินคา้
คลงั เป็นการสนบัสนุนความร่วมมือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน และสามารถก าหนดระดบัการ
จดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม และมีตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ท่ีต ่า 4) ลดเวลารวมในการผลิต เป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคล่ือนท่ีอย่างต่อเน่ืองของวสัดุ หรือสินค้าการเคล่ือนท่ีของข้อมูล
สารสนเทศและลดขั้นตอนการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้การผลิตสินคา้ ตลอดจนถึงการส่งมอบสินคา้ใหก้บั



15 

ลูกคา้ 5) ลดตน้ทุน และเพิ่มก าไร เป็นการสนบัสนุนให้องค์กรสามารถก าหนดแนวทางการลดตน้ทุน 
และเพิ่มผลก าไรจากการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนการจดัซ้ือวตัถุดิบ 
หรือช้ินส่วน ตน้ทุนการผลิตสินคา้ หรือบริการ ตน้ทุนการขนส่ง และ การกระจายสินคา้ ตน้ทุนการ
จดัการสินคา้คงคลงั และตน้ทุนการจดัการคลงัสินคา้  
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพิ่มผลผลิต เป็นการส่งเสริมให้การด าเนินงานด้าน
กิจกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน และรวดเร็ว 2) เพื่อเพิ่มความสามารถใน 

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 3) เพื่อลดระดบัการจดัเก็บ
สินคา้คงคลงั เป็นการสนับสนุนในความร่วมมือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงานท่ีมีการจดัเก็บ
สินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม และมีตน้ทุนท่ีต ่า 4) เพื่อลดเวลารวมในการผลิต เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเคล่ือนท่ีอยา่งต่อเน่ืองของวสัดุ หรือสินคา้ หรือขอ้มูลสารสนเทศ และลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ตลอดจนการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ และ 5) เพื่อลดตน้ทุนโดยรวม และช่วยเพิ่มก าไรใหก้บัองคก์ร 

 ความหมายของการจดัการซพัพลายเชน 

 ไชยยศ ไชยมัน่คง และมยุขพนัธ์ุ ไชยมัน่คง (2550, หน้า 29) ได้กล่าวไวว้่า การจดัการ 

ซพัพลายเชน เป็นเร่ืองของการเคล่ือนยา้ย และการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงปลายทาง
ผูบ้ริโภค กระบวนการในแต่ละขั้นซพัพลายเชจะเพิ่มคุณค่าสินคา้ ซ่ึงเกิดจากกระบวนการประสานงาน
ของสมาชิกซัพพลายเชนและการบูรณาการโลจิสติกส์ในทุกขั้นตลอดเส้นทางซัพพลายเชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผูเ้ก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 โกศล ดีศีลธรรม (2551, หนา้ 39) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการซพัพลายเชน เป็นกระบวนการ
วางแผน การด าเนินงาน และการควบคุม เพื่อให้เกิดปะสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการไหล และการ
จดัเก็บสินคา้ ตลอดจนการไหลของสารสนเทศจากจุดเร่ิมตน้ไปสู่ลูกคา้ท่ีกระจายอยูทุ่กภูมิภาคทัว่โลก 

 พูลพฒัน์ พวัทวพีงศ ์(2551, หนา้ 3) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการโซ่อุปทาน เป็นโครงข่ายของ
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีการเช่ือมต่อกระบวนการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงให้ผลลพัธ์ในรูปของผลิตภณัฑ์
และการบริการท่ีส่งไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการประสานงานของกิจกรรมต่าง ๆ ระหวา่งผูข้ายกบัผูผ้ลิต
และผูผ้ลิตกับลูกค้าเพื่อท่ีจะน าสินค้า และบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ทนัเวลา และเช่ือถือได ้ซ่ึงจะท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่ง
ความพึงพอใจ และตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553, หน้า 28) ได้กล่าวไวว้่า การจัดการซัพพลายเชน เป็น
กระบวนการบูรณาการ การประสานงาน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้คงคลงัทั้งวตัถุดิบ และ
สินคา้ส าเร็จรูป และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการจากผูข้ายวตัถุดิบ ผา่นบริษทัไปยงัผูบ้ริโภค
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง และรวดเร็วสามารถด าเนินการได้อย่าง  
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มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมทั้งภายในองค์กร และภายนอก
องคก์รเพื่อสร้างความถูกตอ้งและรวดเร็ว เพื่อใหก้ารไหลขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้ง 

 อาทร เสริมศกัด์ิศศิธร (2553, หน้า 11) ได้กล่าวไวว้่า การจดัการซัพพลายเชนจะเป็น 

การประสานงานกนัของกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างผูข้ายกบัผูผ้ลิต และผูผ้ลิตกบัลูกคา้เพื่อท่ีจะน าสินคา้ 
และบริการไปตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลา และเช่ือถือได ้โดยเสียค่าใช้จ่ายรวม
ตลอดซพัพลายเชนต ่าท่ีสุด และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความพึงพอใจสูงสุด 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การจดัการซัพพลายเชน เป็นกระบวนการบูรณาการ 

การประสานงาน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินค้าคงคลังทั้งวตัถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูป และ
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการจากผูข้าย และกบัผูผ้ลิต และผูผ้ลิตกบัลูกคา้เพื่อท่ีจะน าสินคา้ 
และบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และรวดเร็วสามารถด าเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งภายใน และภายนอกองคก์รอยา่งทนัเวลา และเช่ือถือได ้และ
ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และก่อใหเ้กิดความสมดุล และมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดหาวสัดุ และการจัดซ้ือ 

 ความหมายการจดัหาวสัดุ และการจดัซ้ือ 

 อรุณ บริรักษ์ (2550, หนา้ 164-172, หน้า 178-180) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัหาและการจดัซ้ือ 
เป็นกระบวนการท่ีบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ตกลงการซ้ือขายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้า หรือบริการท่ี
ต้องการเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมีจงัหวะเวลา และมีต้นทุนท่ีเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ไดสิ้นคา้ หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ปริมาณท่ีถูกตอ้ง ตรงตามเวลาท่ีตอ้งการ ในราคาท่ี
เหมาะสมจากแหล่งขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 7) ไดก้ล่าวค าไวว้่า การจดัซ้ือ 
(Purchasing) และการจัดหา (Procurement) เป็นกิจกรรมการบริหารพัสดุ การส่งก าลังบ ารุงโดย 

การจัดการเคล่ือนยา้ยพัสดุ (Logistics) การจัดซ้ือ หรือการจดัหา เป็นกระบวนการท่ีบริษัทต่าง ๆ 

ท าสัญญากบับุคคลฝ่ายท่ีสามเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ และบริการท่ีตอ้งการเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์
ของธุรกิจดว้ยจงัหวะเวลา และตน้ทุนท่ีเหมาะสม ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพท าให้
บริษทัไดรั้บสินคา้ และบริการทุกอยา่งท่ีจะตอ้งน ามาใชจ้ากภายนอกองคก์ร 

 วรรณี  ชลนภาสถิต (2554, หน้า 181) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดหา เป็นกรรมวิธีในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอุปกรณ์วสัดุ และการบริการต่าง ๆ โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยวิธีการ
ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้การจดัหามีความหมายกวา้งกว่าจดัซ้ือเพราะจะรวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย 1) การจดัซ้ือ ไดแ้ก่ การจดัซ้ือวสัดุเพื่อใชใ้นหน่วยงาน 2) การเช่า ไดแ้ก่ การเช่าทรัพยสิ์น
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ต่าง ๆ 3) การโอน ไดแ้ก่ การโอนวสัดุเหลือใชเ้พื่อน าไปใชง้านอ่ืน ๆ 4) การขอยมื 5) การจา้ง 6) การท า
การผลิตเอง 7) การแลกเปล่ียน 8) การรับบริจาค และ 9) การยดึ ซ่ึงการจดัซ้ือเป็นวธีิการจดัหาท่ีส าคญั 

 สวสัด์ิ เชาวกุล (2554, หนา้ 287) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัซ้ือ เป็นกระบวนการด าเนินการซ้ือ
เพื่อให้ได้มาซ่ึงวสัดุต่าง ๆ ตามท่ีกิจการต้องการซ่ึงกระบวนการในการจดัซ้ือหมายความรวมถึง 

การก าหนดและการประมาณการความตอ้งการใชว้สัดุ การสรรหา และการคดัเลือกแหล่งขาย การซ้ือมา
ในราคาท่ีเหมาะสม การออกใบสั่งซ้ือ หรือท าสัญญาการซ้ือขาย และการติดตามผลการสั่งซ้ือเพื่อให้ได้
วสัดุท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงการจดัซ้ือมีความหมายท่ีแคบกว่าการจดัหา 
เน่ืองจากการจดัหามีความหมายรวมถึง การจดัซ้ือ การจดัจา้ง การเช่า การแลกเปล่ียน การรับโอน และ
การจดัท าเอง 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556, หน้า 3) ได้กล่าวไวว้่า การจัดหา และการจัดซ้ือ เป็น
กิจกรรมของผูจ้ดัซ้ือโดยยึดหลกั 5R’s ในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ ได้แก่ 1) มีคุณสมบติัท่ีถูกตอ้ง 
(Right Quality) 2) มีจ  านวนท่ีถูกต้อง (Right Quantity) 3) เลือกซ้ือจากแหล่งท่ีถูกตอ้ง (Right Source) 
4) ในราคาท่ีถูกตอ้ง (Right Price) และ 5) ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด (Right Needs) โดย
สามารถน าออกขายแล้ว มีก าไร ซ่ึงการจดัซ้ือเป็นการก าหนดประมาณความต้องการใช้ของกิจการ  
การสรรหา การคดัเลือกแหล่งขาย ในราคาท่ีเหมาะสม เง่ือนไขการช าระเงินท่ีน่าพอใจ การจดัท าใบ 
สั่งซ้ือ การติดตามผลการสั่งซ้ือ เพื่อให้ได้มา ซ่ึงวสัดุอุปกรณ์ในเวลาท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้ได้มา ซ่ึง
วตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ตามท่ีกิจการตอ้งการ ในสภาพท่ีพร้อมท่ีจะผลิต จดัจ าหน่าย 
และเพื่อใชง้าน 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ การจดัหา และการจดัซ้ือ เป็นกระบวนการด าเนินการซ้ือ
เพื่อให้ได้มาซ่ึงวสัดุต่าง ๆ ตามท่ีกิจการตอ้งการเป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซ่ึงอุปกรณ์ วสัดุ 
สินค้า วตัถุดิบ และการบริการต่าง ๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เพื่อ
ตอ้งการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้ไดสิ้นคา้ตามท่ีตอ้งการในปริมาณ คุณภาพ เวลา 

ท่ีเหมาะสม และมีต้นทุนท่ีมีประสิทธิ โดยยึดหลัก 5R’s ประกอบด้วย 1) คุณสมบัติถูกต้อง (Right 

Quality) 2) จ  านวนท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) 3) เลือกซ้ือจากแหล่งท่ีถูกตอ้ง (Right Source) 4) ในราคา
ท่ีถูกตอ้ง (Right Price) และ 5) ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด (Right Needs) เพื่อสนับสนุน
ต่อการด าเนินกิจกรรมหลกัขององคก์ร 

 วตัถุประสงคก์ารจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หนา้ 6) ไดก้ล่าวไวว้า่ วตัถุประสงค์
การจดัซ้ือมุ่งท่ีการบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่ 1) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานขององค์กรดว้ยการจดัการวสัดุ
และบริการสนองโดยมาขาดสาย เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงกัเน่ืองจากขาดวสัดุ 2) ท าการซ้ือ
โดยได้ราคาไม่เกินกว่าคู่แข่งขนัและท าการเสาะแสวงหาส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีดีกว่าในราคาท่ีต้องจ่ายไป 
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3) รักษาคุณภาพของวสัดุท่ีท าการซ้ือให้อยูใ่นมาตรฐานท่ีดีพร้อมใชง้าน 4) รักษาระดบัความเสียหายอนั
เกิดแก่การลงทุนในวสัดุให้น้อยท่ีสุด โดยขจัดการซ้ือซ ้ าซ้อนกัน ความสูญเสีย และล่าสมัยอัน
เน่ืองมาจากการเก็บรักษาท่ีขาดประสิทธิภาพ 5) สร้างแหล่งขายท่ีน่าเช่ือถือไดไ้วเ้ป็นแหล่งส ารองใน
การจดัหาวสัดุ 6) พฒันาให้เกิดความสัมพนัธ์กบัผูข้ายสินค้าเพื่อขจดัปัญหาต่าง ๆ และยงัท าให้การ
จดัซ้ือวสัดุไดใ้นราคา และบริการท่ีดี และมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 7) แสวงหาความร่วมมือกบัแผนกอ่ืน ๆ ใน
องค์กรเพื่อท่ีจะให้การสนับสนุนทางด้านวสัดุได้ดียิ่งข้ึน 8) ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรฝ่ายจดัซ้ือ
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้แผนก และองค์กรจนประสบความส าเร็จ 9) จดัท านโยบาย และ
วธีิการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต่์าง ๆ โดยมีตน้ทุนในการด าเนินงานตามความเหมาะสม และ 10) เพื่อ
รักษาฐานะการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร 

 วรรณี ชลนภาสถิต (2554, หน้า 182) ได้กล่าวไวว้่า วตัถุประสงค์การหาวสัดุและจดัซ้ือ 

ท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 1) เพื่อสนบัสนุนให้การด าเนินงานการผลิตเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 2) เพื่อใหมี้วสัดุ
ในปริมาณท่ีเหมาะสมมีการลงทุนในวสัดุคงเหลือท่ีต ่า และช่วยลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัให้มีวสัดุ
คงเหลือ 3) เพื่อให้ได้วสัดุท่ีมีคุณภาพอนัจะส่งผลถึงผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตมีคุณภาพสูงด้วย 4) เพื่อ
รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย อนัจะก่อให้เกิดความช่วยเหลือต่อกนัในดา้นต่าง ๆ เช่น 
ราคา คุณภาพ และการบริการ เป็นตน้ 5) ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรฝ่ายจดัซ้ือเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างานในหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 6) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างแผนก 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจเดียวกนัโดยเฉพาะความสัมพนัธ์กบัแผนกผลิต แผนกการเงิน 
แผนกตรวจสอบ แผนกขาย และบญัชี เป็นตน้ 

 สวสัด์ิ เชาวกุล (2554, หนา้ 287-289) ไดก้ล่าวไวว้า่ วตัถุประสงคก์ารจดัซ้ือ เป็นเป้าหมาย 
หรือจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจดัซ้ือตอ้งด าเนินการให้บรรลุผลตามท่ีก าหนดไวเ้ป็น 

การก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนภายหลงัการด าเนินการจดัซ้ือ ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  1. การก าหนดวตัถุประสงค์เป็นการก าหนดจุดยืนขององค์การ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของ
องค์การทราบจุดมุ่งหมายขององค์การว่าต้องการบรรลุผลในเร่ืองใด ซ่ึงเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

  2. วตัถุประสงคช่์วยในการตดัสินใจ ในการตดัสินใจขององคก์ารจะตอ้งอยูใ่นกรอบ
ของวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีก าหนดไว ้

  3. วตัถุประสงค์ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์รวตัถุประสงค์สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น  
3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การจดัซ้ือเพื่อขายต่อ (Purchasing for Resale) เป็นการจดัซ้ือโดยพ่อคา้คนกลาง โดย
มีวตัถุประสงค์ในการจดัซ้ือมาเพื่อขายต่อหาก าไร ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือข้ึนอยู่กับการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า 2) การจัดซ้ือเพื่อการบริโภค (Purchasing for Consumption) เป็นการจัดซ้ือโดย
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ผูบ้ริโภค โดยตรงหรือซ้ือไปให้บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัซ้ืออุปโภค บริโภค เป็นการ
ตดัสินใจซ้ือข้ึนอยูก่บัอารมณ์ และความพึงพอใจของผูซ้ื้อเป็นหลกั นอกเหนือจากเหตุผล ความจ าเป็น 
และราคาวสัดุและ 3) การจัดซ้ือเพื่อแปรสภาพ (Purchasing for Conversion) เป็นการจัดซ้ือ โดยท่ี
ตวัแทนจดัซ้ือ หรือพนักงานจดัซ้ือของกิจการ โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัซ้ือเพื่อการผลิต ซ่ึงการ
ตดัสินใจซ้ือข้ึนอยูก่บัแผนงานการผลิตภายใตก้ารจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และใชต้น้ทุนประหยดั
ท่ีสุด 

 ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2555, หน้า 269) ได้กล่าวไวว้่า วตัถุประสงค์การจดัซ้ือ เป็นการ
ด าเนินการจัดซ้ือท่ีมีวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบติัการ ซ่ึงจะเนน้ความส าคญัในการไดม้าของวสัดุ ดงัน้ี  
  1. วตัถุประสงค์ระดบับริหาร เป็นวตัถุประสงค์โดยทัว่ไปของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการได้
วสัดุมาดว้ยความถูกตอ้ง 6 ประการ ไดแ้ก่ 1.1) ความถูกตอ้งของปริมาณ 1.2) ความถูกตอ้งของคุณภาพ
1.3) ความถูกต้องของราคา 1.4) ความถูกต้องของผู ้ขาย 1.5) ความถูกต้องของเวลาส่งมอบ และ  
1.6) ความถูกตอ้งของสถานท่ีส่งมอบวสัดุ 

  2. วตัถุประสงคร์ะดบัปฏิบติัการ เป็นวตัถุประสงคต์ามหนา้ท่ีงานท่ีเฉพาะเจาะจง และ
น าไปสู่การปฏิบติังานต่อไป ไดแ้ก่ 2.1) เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานใหด้ าเนินงานไปดว้ยความราบร่ืน 

2.2) เพื่อให้การซ้ือวสัดุเป็นไปดว้ยความรอบคอบ 2.3) เพื่อรักษาระดบัการลงทุนตลอดจนควบคุมการ
สูญเสียในสินคา้คงเหลือให้อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด 2.4) เพื่อธ ารงรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูข้ายอย่าง
ต่อเน่ือง 2.5) เพื่อให้ เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานผู ้ใช้กับผู ้ซ้ือว ัสดุ และ  
2.6) เพื่อใหจ้ดัการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุ และการจดัซ้ืออยา่งมืออาชีพ 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า วตัถุประสงค์การจัดซ้ือ การ
ด าเนินการจดัซ้ือมีวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) สามารถจดัซ้ือวสัดุ หรือสินคา้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
รายละเอียดในเอกสารสั่งซ้ือ และสามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการขององคก์ร ดว้ยความรวดเร็ว ไม่มี
ความเส่ียง สินค้าราคาต ่าสุด ท าให้มีก าไรมากข้ึนในสภาวะท่ีสามารถแข่งขนักับผูค้ ้ารายอ่ืน ๆ ได ้

2) เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ และปริมาณท่ีเหมาะสมกบัผูซ้ื้อ และผูใ้ชง้าน ความตอ้งการของฝ่ายต่าง 
ๆ ในองคก์ร และสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 3) เพื่อให้ไดสิ้นคา้ตามจ านวนโดยไม่ขาดตอน และ
การลงทุนในสต็อกต ่าสุด สอดคล้องกับจ านวนการสั่งซ้ือท่ีประหยดัตามความต้องการตลาด และ
หลีกเล่ียงปัญหาการซ้ือสินคา้ซ ้ าซอ้น สินคา้ช ารุด เสียหาย และล่าสมยั 4) เพือ่หาแหล่งจดัซ้ือไดใ้นระดบั
สากลทั้งการจดัซ้ือแบบธรรมดา และการจดัซ้ือในตลาดกลาง สามารถจดัซ้ือไดสิ้นคา้มีคุณภาพ ปริมาณ
ถูกตอ้ง ตรงเวลา สถานท่ีก าหนด ราคาเหมาะสมและแน่นอนเป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีตกลง 5) สามารถ
น าความล ้ าสมยั และเทคโนโลยีเพื่อน ามาจดัซ้ือและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการป้อนเขา้และผลลพัธ์ท่ีไดม้า
เพื่อประกอบการตดัสินใจใหส้ามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาในการสั่งซ้ือสินคา้ท่ี
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ซ ้ าซ้อน ช ารุด ลา้สมยั และ 6) สามารถน ากลยุทธ์จดัซ้ือมาเพื่อสามารถประสานงานกบัลูกคา้ และผูข้าย
ปัจจยัการผลิตเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ และแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ วตัถุประสงคก์ารจดัหาและจดัซ้ือ ท่ีส าคญั ประกอบดว้ย
1) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานการผลิตเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 2) เพื่อให้มีวสัดุในปริมาณท่ีเหมาะสมใน
การลงทุน และช่วยลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัให้มีวสัดุคงเหลือ 3) เพื่อให้ได้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ และ
ปริมาณท่ีเหมาะสมกบัผูซ้ื้อ และผูใ้ชง้าน ความตอ้งการของฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์ร และ ความถูกตอ้งของ
ปริมาณ ความถูกตอ้งของคุณภาพ ความถูกตอ้งของราคา ความถูกตอ้งของผูข้าย ความถูกตอ้งของเวลา
ส่งมอบ และ ความถูกตอ้งของสถานท่ีส่งมอบวสัดุ 4) เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย 
5) ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรฝ่ายจดัซ้ือเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการท าหน้าท่ี และ 6) เพื่อท าให้สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งแผนก หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นโยบายการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 30) ได้กล่าวไวว้่า นโยบาย
เก่ียวกับการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ บทบาททางด้านกลยุทธ์การจดัซ้ือทุกแห่งมีนโยบายทั้ งใน
รูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และรูปแบบอ่ืน ๆ นโยบายเป็นเคร่ืองในการบริหาร และสะทอ้นให้เห็น
ถึงปรัชญาของผูบ้ริหารระดบัสูง และเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ขอบเขตการก าหนดนโยบายท่ีดี 
ประกอบดว้ย1) นโยบายท่ีตั้งจะลดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการตดัสินใจใหม่ทุกคร้ังท่ีมีสถานการณ์ใหม่
เกิดข้ึน2) นโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจะท าใหทุ้กฝ่ายเกิดความเขา้ใจ แน่ใจไดว้า่การตดัสินใจ และ 

การปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกนั และยงัสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจของหวัหนา้แผนกอีกดว้ย 3) นโยบาย 

ท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้อ านาจในการปฏิบัติการ 4) นโยบายท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้มีมาตรฐานใน  
การประเมินผลการปฏิบติังาน และ 5) นโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ช่วยเตรียมการตรวจสอบใหดี้ข้ึน  
 สิทธิชัย ฝร่ังทอง (2553, หน้า 123-126) ได้กล่าวไวว้่า การจดัซ้ือเป็นหน่ึงในกิจกรรม 

โลจิสติกส์ขององค์กร หน่วยงานจดัซ้ือหรือฝ่ายจดัซ้ือ นับว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัมากต่อผล
ประกอบการขององค์กร เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีใช้จ่ายเงินในการจดัซ้ือวตัถุดิบ / สินคา้ หรือบริการ 
เพื่อให้ไดต้รงตามความตอ้งการหรือตรงตามคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Specifications) ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ และท าหน้าท่ีครอบคลุมถึงกระบวนการจดัหาแหล่งสินคา้ วตัถุดิบ การคดัเลือกผูข้ายตลอดจน
เทคนิคในการเจรจาต่อรอง รวมถึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท าใหต้น้ทุนขององคก์รลดต ่าลง เพื่อสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขนั และยงัสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ใหก้บัองคก์รในการซ้ือวตัถุดิบและ  
สินคา้เขา้สู่องคก์ร ฝ่ายจดัซ้ือขององคก์รยงัตอ้งมีการบริหารจดัการ และการสร้างพนัธมิตรกบัซพัพลาย
เออร์ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับฝ่ายอ่ืน ๆ ขององค์กรธุรกิจ และเช่ือมโยงการจดัการซัพพลายเชน 
(Supply Chain Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยท่ี ถือเป็นหัวใจของงานจัด ซ้ือมีอยู ่ 
7 ประการ หรือท่ีเรียกวา่  7 R’s  ดงัน้ี 
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  1. ซ้ือให้ได้คุณภาพตามความต้องการ (Right Quality) เป็นความต้องการใช้ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร หรือคุณภาพท่ีไดรั้บจากการใช้งานตามท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี นักจดัซ้ือ
จ าเป็นจะตอ้งมีส่วนร่วมในการช่วยก าหนดคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการดว้ย เพื่อให้สามารถจดัหา และ
เปรียบเทียบคุณสมบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2. ซ้ือสินคา้ให้ไดป้ริมาณ จ านวน ตามความตอ้งการ (Right Quantity) จ  านวนสินคา้ 
ท่ีบริษทัตอ้งการ โดยปริมาณท่ีจดัหามานั้นจะตอ้งตรงกบัปริมาณความตอ้งการ ไม่ขาด ไม่เกิน เพื่อลด
ปัญหา และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการสั่งซ้ือ หรือจดัส่งปริมาณท่ีไม่เป็นไปตามความตอ้งการนัก
จดัซ้ือจะตอ้งค านึงถึงการวางแผนในการสั่งซ้ือ การพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต การสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศ สินคา้ หรือวตัถุดิบท่ีเป็นไปตามฤดูกาล อน่ึง บางคร้ังผูข้ายเสนอส่วนลดท่ีผนัแปรตาม
ปริมาณเพื่อท าให้น่าสนใจ นักจดัซ้ือควรตรวจสอบด้วยว่า คลงัสินคา้ขององค์กรมีเน้ือท่ีปริมาณใน 

การจัดเก็บเพียงพอกับปริมาณท่ีสั่ง และส่วนลดท่ีได้รับนั้ นท าให้เกิดการประหยดัจริง หรือไม่ 
ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นตน้ทุนจม (Sunk Cost) 
  3. ส่งสินคา้ให้ไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ (Right Time) เป็นการก าหนดเวลาในการส่งสินคา้
วตัถุดิบ ซ่ึงขั้นตอนน้ีมีความส าคญัในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หากมีการส่งสินคา้ / วตัถุดิบช้ากว่า
ก าหนดท่ีตอ้งการ อาจส่งผลท าให้โครงการกระบวนการผลิตหยุดชะงกั ดงันั้น นกัจดัซ้ือจ าเป็นจะตอ้ง
ระบุเวลาในการจดัส่งท่ีแน่นอน (Lead Time) 
  4. การซ้ือสินคา้ท่ีไดร้าคายุติธรรมเหมาะสม (Right Price) เป็นการซ้ือของให้ไดร้าคา
ถูก และอยา่ลืมวา่ราคาซ้ือท่ีถูกเป็นเพียงปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีเห็นชดัเจน แต่จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายอยา่ง 
ท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนการด าเนินงานขององคก์รดว้ย เช่น คุณภาพ ความคุม้ค่าของสินคา้และวตัถุดิบ 

  5. ส่งสินคา้ไดต้ามสถานท่ีท่ีตอ้งการ (Right Place) เป็นการระบุสถานท่ีในการจดัส่ง
เพื่อ ให้ไดสิ้นคา้และวตัถุดิบท่ีถูกตอ้งตามคุณภาพ ปริมาณท่ีครบถว้น เวลาท่ีตรงกบัความตอ้งการ ราคา 
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงองค์กรบางแห่งให้ผูข้ายส่งสินคา้/วตัถุดิบ ตามจ านวนท่ีแต่ละแห่งตอ้งการ เช่น ศูนย์
กระจายสินค้า คลังสินค้าแต่ละแห่ง เป็นต้น นอกจากน้ี  บางแห่งก าหนดให้จัดส่งว ัตถุดิบเข้า
กระบวนการผลิตของโรงงานตามเวลาสถานท่ีแต่ละแห่งเพื่อจะได้ไม่ตอ้งมีคลังสินค้าหรือสถานท่ี
จดัเก็บวตัถุดิบอีกดว้ย 

  6. ซ้ือสินคา้จากแหล่งขายท่ีเช่ือถือได ้(Right Source) เป็นการตรวจสอบประวติัผูข้าย
เพื่อพิจารณาความน่าเช่ือถือจากกระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการคลงั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมาคม / ชมรมต่าง ๆ หรือจากเวบ็ไซต์ของแหล่งขาย เป็นตน้ เพื่อดูว่าแหล่งขายนั้นมีทุนจดทะเบียน
ประกอบการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ความมีช่ือเสียง ความมัน่คงในการด าเนินการของผูข้าย 
รวมทั้ งงบการเงินของบริษัทท่ีมีความสามารถในการสั่งซ้ือ-สั่งจ่าย หรือกระแสเงินหมุนเวียนใน 

การด าเนินธุรกิจต่อกนั 
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  7. คุณภาพการบริการเป็นท่ีน่าเช่ือถือ (Right Service) เป็นการให้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดต้รงตามความตอ้งการหรือเกินความคาดหวงัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจจาก
การซ้ือผลิตภณัฑ์จากผูข้าย (Supplier) เช่น ระยะเวลา การรับประกนั การบริการหลงัการขาย ซ่อม และ
เปล่ียนอะไหล่ฟรี มีอุปกรณ์ใหใ้ชท้ดแทนขณะซ่อม หรือส่งสินคา้ใหบ้่อยคร้ังได ้เป็นตน้ 

 สมาคมบริหารงานจดัซ้ือ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการฝ่ายพฒันา
วชิาชีพ (2554, หนา้ 13-17) ไดก้ล่าวไวว้า่ วตัถุประสงคก์ารจดัหาและจดัซ้ือแต่ละแห่งใหค้วามส าคญัจะ
ไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กรบางแห่งให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพ ราคา ดังนั้ น
หลกัเกณฑ์ในการด าเนินงานจดัหาและจดัซ้ือ มีวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ดงัน้ี 1) การจดัซ้ือพสัดุท่ีได้
คุณภาพถูกต้อง (Right Quality) 2) ปริมาณท่ีถูกต้อง (Right Quantity) 3) จงัหวะเวลาถูกต้อง (Right 

Time) 4) ราคาท่ีถูกต้อง (Right Price) 5) แหล่งขายท่ีถูกต้อง (Right Source) และ 6) สถานท่ีถูกต้อง 
(Right Place) 
 สวสัด์ิ เชาวกุล (2554, หน้า 288) ได้กล่าวไวว้่า นโยบายการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ 
เป็นการก าหนดหลกัการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานจดัซ้ือท่ีตอ้งด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น การก าหนดนโยบายการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ
ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือก่อนแล้วจึงก าหนดนโยบายเพื่อให้ได้ผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ ซ่ึงขอบเขตการก าหนดนโยบายท่ีดี ได้แก่ 1) นโยบายท่ีก าหนดข้ึนจะต้องสะท้อนถึง 

การท างาน หรือพฤติกรรมขององค์กรท่ีเป็นอยู ่หรือท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน 2) นโยบายท่ีก าหนดข้ึนตอ้ง
สามารถน าไปปฏิบติังานไดจ้ริง จึงตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทุกดา้นให้รู้ขอ้จ ากดั และโอกาสก่อน
การก าหนดนโยบาย เพื่อใหส้ามารถน านโยบายไปปฏิบติัไดจ้ริง 3) นโยบายท่ีดีตอ้งครอบคลุมถึงงานใน
ส่วนท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ หรือความลม้เหลวขององค์กร เช่น ดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้น
การตลาด 4) นโยบายต่าง ๆ ขององคก์รตอ้งมีความสอดคลอ้ง และช่วยสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั รวมถึง 

ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น นโยบายการเงินตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการผลิต 
และนโยบายการตลาด เป็นตน้ การก าหนดนโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และเพื่อท าให้
กลยุทธ์ท่ีก าหนดข้ึนส าเร็จได ้แต่การวางนโยบายตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้มในทุก ๆ ดา้นดว้ย เพื่อให้
สามารถน านโยบายไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 4) ไดก้ล่าวไวว้่า นโยบายการจดัซ้ือ เป็นการจดัซ้ือ
สินคา้วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้ไดดี้ท่ีสุดไดคุ้ณสมบติัท่ีถูกตอ้ง ปริมาณถูกตอ้ง เวลาท่ีถูกตอ้ง 
ราคาท่ีเหมาะสม จากแหล่งขายท่ีถูกตอ้ง และจดัส่งไปยงัสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง โดยการก าหนดนโยบายการ
จดัซ้ือมีขั้นตอนการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) การเลือกแหล่งซ้ือ เน่ืองจากมีผูข้ายและ
ผูผ้ลิตหลายรายในตลาดสินคา้ประเภทเดียวกนั แต่ต่างกนัในดา้นคุณภาพ รูปแบบ ราคา ความสามารถ
ในการจดัส่ง การพิจารณาผูข้ายจะต้องสอดคล้องกบัเง่ือนไขในการจดัซ้ือ และนโยบายขององค์กร 
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2) การก าหนดจ านวนแหล่งจดัซ้ือท่ีน าเขา้สู่การตดัสินใจ กลยุทธ์การจดัซ้ือในซัพพลายเชน การเลือก
จดัซ้ือสินคา้ควรเลือกจากผูข้ายน้อยราย 2 - 3 รายเท่านั้น และพฒันาเป็นพนัธมิตร แต่ไม่ใช่หลกัเกณฑ ์ 
ท่ีตายตวัแน่นอน ซ่ึงการปฏิบติังานท่ีก าหนดตอ้งเหมาะสมให้ผลรวดเร็ว ง่ายท่ีสุด มีความแน่นอน และ
เป็นท่ีพึงพอใจต่อผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงยดึหลกัความง่ายเป็นส่ิงส าคญั เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด มีความถูก
ตอ้ง รวดเร็ว และไดรั้บผลก าไร มีความแน่นอน ผูป้ฏิบติังานทุกคนเขา้ใจระเบียบและแผนในการจดัซ้ือ 
ตอ้งก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบติังาน และสอดคล้องประสานงานกับ 

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า นโยบายการจดัหาวสัดุและการจดัซ้ือ เป็นการก าหนด
หลกัการปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ได้แก่ 1) นโยบายท่ีก าหนดข้ึนจะตอ้งสะทอ้นถึง
พฤติกรรมขององคก์ร หรือความตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 2) นโยบายจะตอ้งสามารถน าไปปฏิบติังานไดจ้ริง 

3) นโยบายตอ้งครอบคลุมถึงงานในส่วนท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ หรือความลม้เหลวขององค์กร 

4) นโยบายต่าง ๆ ขององค์กรตอ้งมีความสอดคลอ้ง และช่วยสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ทั้งดา้นคุณภาพ
รูปแบบ ราคา ความสามารถในการจดัส่ง การพิจารณาผูข้ายตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในการจดัซ้ือ และ
นโยบายขององค์กร 5) นโยบายท่ีลดความจ าเป็นตอ้งท าการตดัสินใจใหม่ทุกคร้ังท่ีมีสถานการณ์ใหม่ 
6) นโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะท าให้ทุกฝ่ายเกิดความเขา้ใจ 7) นโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ให้
อ านาจในการปฏิบติัการ 8) นโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ให้มีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
และ 9) นโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัมีการตรวจสอบใหดี้ข้ึนเพื่อใหส้ามารถน านโยบายไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 ความส าคญัการควบคุมการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ 

 ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2555, หน้า 270) ได้กล่าวไวว้่า ความส าคญัการควบคุมการจดัการ
วสัดุ และการจดัซ้ือ ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วตาม
กระแสของโลกาภิวฒัน์ไดส่้งผลให้การควบคุมการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือมีความส าคญัต่อองค์กร 
ดงัน้ี 

  1. ช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะดา้นตน้ทุนยอ่มสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัและเอ้ือต่อความสามารถในการปรับตวัใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  2. ช่วยให้การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือท่ีดีข้ึน และให้ทนัต่อ
เหตุการณ์ การควบคุมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถน าไป
วเิคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  3. ช่วยสนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการวสัดุ และ  
การจดัซ้ือขององคก์ร การควบคุมตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม และยอมรับจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานแต่ละคนได ้

  4. ช่วยสนบัสนุนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั การ
วสัดุ และการจดัซ้ือ ซ่ึงนอกจากจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานผูซ้ื้อโดยตรง ยงัเก่ียวโยงกบั
หน่วยงานผูใ้ช ้และผูข้ายวสัดุดว้ย ดงันั้น มาตรฐานการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัหลาย
หน่วยงาน และเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัในระดบัหน่ึง 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความส าคญัการควบคุมการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ
ประกอบด้วย 1) ช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง 

มีประสิทธิภาพ อยา่งรวดเร็ว 2) ช่วยใหก้ารตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือดีข้ึน และทนั
ต่อเหตุการณ์ การควบคุมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถน าไป
วิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 3) ช่วยสนับสนุนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือขององค์กร การควบคุมตอ้งมีการก าหนด
มาตรฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ ์

การประเมินผลการปฏิบติังาน และ 4) ช่วยสนับสนุนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาวสัดุ และการจดัซ้ือ ดงันั้น มาตรฐานการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนจึงมีความเก่ียวขอ้ง
กบัหลาย 

 การจดัท ามาตรฐานเพื่อการควบคุมการจดัการวสัดุและการจดัซ้ือ 

 การควบคุมการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เป็นเร่ืองท่ีประเมินไดย้ากหากไม่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นเคร่ืองช้ีวดัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนวา่อยูใ่นระดบั
ท่ีน่าพอใจหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น กระบวนการควบคุมการจดัการวสัดุและการจดัซ้ือตอ้ง
เร่ิมตน้ดว้ยการจดัท ามาตรฐานเพื่อการควบคุมการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแปร
หรือส่ิงท่ีจะวดักบัมูลค่า หรือระดบัผลลพัธ์ท่ีตอ้งการของส่ิงท่ีจะวดัท่ีก าหนดข้ึนอย่างชดัเจน และอยู่
ระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อให้เป็นท่ียอมรับ และเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีส าคญั
มาตรฐานตอ้งตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้ในการวดั และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ส าหรับมาตรฐานเพื่อการควบคุมการจดัการวสัดุ และ 

การจดัซ้ือ (ศรีธนา บุญญเศรษฐ์, 2554, หน้า 281-283) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานใน
เชิงปริมาณ เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดออกมาเป็นหน่วย หรือตวัเลขท่ีสามารถวดัไดช้ดัเจน ประกอบดว้ย
1.1) มาตรฐานท่ีวดัเป็นจ านวน เช่น จ านวนวสัดุท่ีซ้ือ จ  านวนผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 1.2) มาตรฐานท่ีวดัเป็น
จ านวนเงิน เช่น ตน้ทุนสินคา้ ราคาวสัดุ เป็นตน้ และ 1.3) มาตรฐานท่ีวดัเป็นเวลา เช่น จ านวนวนัในการ
ผลิตสินคา้ราคาวสัดุ เป็นตน้ 2) มาตรฐานเชิงคุณภาพ เป็นมาตรฐานท่ีไม่สามารถก าหนดออกมาเป็นตวั
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เลขท่ีชัดเจนมักก าหนดเป็นข้อความท่ีบรรยายคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น รูปร่าง และสีสันของวสัดุ 

ท่ีตอ้งการพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ ส าหรับการจดัท ามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเชิง
ปริมาณ หรือมาตรฐานเชิงคุณภาพมีแนวทางในการจดัท าโดยทัว่ไป ดงัน้ี 

  1. มาตรฐานจากขอ้มูลในอดีตเป็นการจดัท ามาตรฐานโดยใชข้อ้มูลผลการปฏิบติังาน
ท่ีผ่านมาในก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีตอ้งการจดัท ามาตรฐาน แนวทางน้ีจึงเหมาะสมหาก
สภาวะแวดลอ้มไม่เปล่ียนแปลงมากนกัจากอดีตสู่อนาคตการปฏิบติังานท่ีผ่านมา จึงใช้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับการปฏิบติังานท่ีจะเป็นไปในอนาคตได ้

  2. มาตรฐานจากการเปรียบเทียบเป็นการจัดท ามาตรฐาน โดยใช้ข้อมูลผลการ
ปฏิบติังานของบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายใน และภายนอกองค์การท่ีมีความคล้ายคลึงกนัมา
เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น แลว้ก าหนดเป็นมาตรฐานผลการปฏิบติังาน
ของบุคคล หรือหน่วยงานนั้น ๆ ต่อไปการจดัท ามาตรฐานแนวทางน้ีจึงข้ึนอยูก่บับุคคลหรือหน่วยงาน 

ท่ีน ามาเปรียบเทียบ ซ่ึงยากในการหาบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเหมาสม 

  3. มาตรฐานจากดุลยพินิจ เป็นการจดัท ามาตรฐาน โดยใช้ประสบการณ์ และวิจาร
ญาณของผูบ้ริหารมาก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบติั ซ่ึงจะเหมาะสม และถูกตอ้งเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยู่
กบัความรู้ และความสามารถของผูบ้ริหาร 

  4. มาตรฐานทางวศิวกรรมเป็นการจดัท ามาตรฐาน โดยใชก้ารวเิคราะห์อยา่งมีหลกัการ 
และมีเหตุผลตามหลกัวิทยาศาสตร์ก่อนสรุปเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีตอ้งการการจดัท ามาตรฐาน
แนวทางน้ีจึงใชเ้วลา และมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงในการด าเนินงาน ซ่ึงการจดัท ามาตรฐานขา้งตน้ควรใช้
หลายแนวทางประกอบกนัไม่ควรเลือกใช้เพียงแนวทางใดแนวทางหน่ึง การจดัท ามาตรฐานจึงไม่ใช่
เร่ืองง่าย และเป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุดในกระบวนการควบคุม อยา่งไรก็ตามมาตรฐานท่ีดียอ่มเกิดข้ึนได้
หากค านึงถึงหลกัการในการจดัท ามาตรฐาน ประกอบดว้ย 1) มีความตรงประเด็น มาตรฐานควรก าหนด
ข้ึนอยา่งสอดคลอ้ง และรองรับกบัวตัถุประสงคโ์ดยตรงต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เพื่อให้
สามารถน ามาใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานไดอ้ย่างแทจ้ริง 2) มีความชดัเจน และวดัไดง่้าย มาตรฐาน
ควรก าหนดข้ึนอย่างชดัเจน ทุกฝ่ายเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั และเกิดผลในทางปฏิบติั 3) มีความเป็นไปได ้
มาตรฐานควรก าหนดข้ึนเหมาะสม 4) มีความน่าเช่ือถือมาตรฐานควรก าหนดข้ึน ดว้ยวิธีการท่ีมีเหตุผล 
และโดยเหมาะสมกบัการปฏิบติังานเพื่อให้อธิบายได ้และเกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย 5) มีความยืดหยุน่
มาตรฐานควรปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
และเกิดความคล่องตวัในการควบคุม 6) มีความคุ้มค่าในการท่ีจดัท ามาตรฐานแต่ละมาตรฐานจะมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดท า และประโยชน์ท่ีได้รับจากการน าไปใช้แตกต่างกันไปในการจัดท าต้องมี
ประโยชน์คุม้ค่า และเหมาะสมท่ีจะจดัท ามาตรฐานนั้น 
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 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การจดัท ามาตรฐานเพื่อการควบคุมการจดัการวสัดุ และ
การจัดซ้ือ เป็นการควบคุมการจัดการวสัดุ และการจัดซ้ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ส าหรับมาตรฐานเพื่อการควบคุมการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ ประกอบดว้ย 1) มาตรฐาน
เชิงปริมาณเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดออกมาเป็นหน่วย หรือตวัเลขท่ีวดัไดช้ดัเจน 2) มาตรฐานเชิงคุณภาพ 
ท่ีไม่สามารถก าหนดออกมาเป็นตวัเลขท่ีชัดเจน ส าหรับมาตรฐานท่ีเป็นมาตรฐานเชิงปริมาณ หรือ
มาตรฐานเชิงคุณภาพ มีมาตรฐานโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานจากขอ้มูลเป็นมาตรฐานการปฏิบติังาน 

ท่ีตอ้งการจดัท ามาตรฐาน 2) มาตรฐานจากการเปรียบเทียบเป็นการจดัท ามาตรฐาน โดยใช้ขอ้มูลผล  

การปฏิบติังานก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานของบุคคล หรือหน่วยงาน 3) มาตรฐานจากดุลยพินิจ 
เป็นการจดัท ามาตรฐาน โดยใช้ประสบการณ์ และวิจารญาณของผูบ้ริหารก าหนดเป็นมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน และ 4) มาตรฐานทางวิศวกรรมเป็นการจดัท ามาตรฐาน โดยใช้การวิเคราะห์อย่าง 

มีหลกัการ และมีเหตุผลตามหลกัวทิยาศาสตร์ 

 การวดัผลการปฏิบติังานดา้นการจดัการวสัดุและการจดัซ้ือ 

 การวดัผลการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการแปรค่าผลการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนให้เป็น
ขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวิธีการวดั และช่วงเวลา 
ท่ี เหมาะสมในการวัดให้สอดคล้องกันด้วย เพื่ อให้ผลของการว ัดมี คุณภาพ และแสดงถึงผล 

การปฏิบติังานท่ีเป็นจริงการวดัผลการปฏิบติังานจะตอ้งวดัในส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมาตรฐาน ซ่ึงบาง
มาตรฐานอาจวดัไดง่้ายจากส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรง เช่น อตัราการหมุนเวยีนของวสัดุคงเหลือวดัได้
จากมูลค่ารวมของยอดขายเปรียบเทียบกบัมูลค่ารวมของวสัดุคงเหลือ เป็นตน้ แต่บางมาตรฐานไม่อาจ
วดัไดโ้ดยตรงตอ้งวดัจากส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์โดยออ้ม เช่น ความพึงพอใจ และยินดีของผูข้ายวสัดุใน
การขายวสัดุให้แก่องค์การ อาจวดัจากจ านวนผูข้ายเดิมท่ียงัขายวสัดุให้แก่องค์การอย่างต่อเน่ือง หรือ
จ านวนคร้ังท่ีผูข้ายส่งมอบวสัดุไม่ถูกตอ้งตามขอ้ตกลงเป็นตน้ การวดัผลการปฏิบติังานจึงตอ้งพิจารณา
อยา่งรอบคอบเพื่อให้ผลของการวดัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง การวดัผลการปฏิบติังาน
ดา้นการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือควรด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอโดยอาจวดัก่อนการด าเนินงานระหวา่ง
การด าเนินงาน หรือหลังการด าเนินงาน และวิธีการวดัท่ีได้รับความนิยม ประกอบด้วย การรายงาน  

การสังเกต การสัมภาษณ์ และการส ารวจโดยแบบสอบถาม (ศรีธนา บุญญเศรษฐ์, 2554, หนา้ 284-288) 
ดงัน้ี 

  1. การรายงาน เป็นการแจง้ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงตามท่ีก าหนดไว้
ในรูปของรายงาน ซ่ึงอาจเป็นรายงานดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้การรายงานดว้ยวาจามกัเป็น
การแจง้ขอ้เท็จจริงอย่างง่าย สั้ น ๆ ไม่มีรายละเอียด หรือตวัเลขท่ีตอ้งจดจ ามาก เช่น รายงานจ านวน
พนกังานมาท างาน รายงานเหตุการณ์ทัว่ไป เป็นตน้ การรายงานดว้ยวาจาจึงเหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการ
ทราบผลรวดเร็ว และตดัสินใจท างานหรือแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ทนัที ส่วนการรายงานด้วยลายลกัษณ์
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อักษรเป็นการแจ้งข้อเท็จจริงในรายละเอียดในรูปของเอกสารท่ีจัดท าอย่างเป็นทางการ โดยอาจ
ประกอบดว้ย ขอ้ความบรรยาย สถิติ ขอ้มูล รูปภาพ ตาราง หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงควรมีความชัดเจน สมบูรณ์ 
และตรงประเด็นการรายงานจะเป็นวิธีการท่ีดีหากมีการวางระบบในการบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลจาก
การปฏิบัติงานประจ าวนัอย่างเหมาะสม และน ามาประมวลผลเสนอเป็นรายงานเป็นระยะ ๆ ตาม
ช่วงเวลาท่ีก าหนด เช่น รายงานทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน เป็นตน้ นอกจากน้ีขอ้เท็จจริงท่ี
บรรจุอยูใ่นรายงานตอ้งเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและสามารถพิสูจน์ได ้การรายงานจึงมกัถูกจ ากดัให้รายงาน
ขอ้เท็จจริงในเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่การรายงานเป็นวธีิการพื้นฐานท่ีมกัใชก้นัทัว่ไปในการวดัผลการ
ปฏิบติังานดา้นวสัดุ และการจดัซ้ือ โดยมีการรายงานเร่ืองส าคญั ๆ ไดแ้ก่ 1) รายงานเร่ืองราคาวสัดุมกั
รายงานเฉพาะรายการวสัดุท่ีมีราคาเคล่ือนไหวข้ึนลงมากและเป็นรายการวสัดุท่ีมีความส าคญัต่อองคก์าร 
เช่น ราคาน ้ ามันดิบส าหรับอุตสาหกรรมกลั่นน ้ ามนั ราคากระดาษส าหรับกิจการโรงพิมพ์ เป็นต้น 
ตามปกติราคาวสัดุทุกรายการท่ีมีการซ้ือเขา้มาใชใ้นองค์การจะถูกเก็บบนัทึกไวเ้รียงตามล าดบัรายการ
วสัดุ และจะถูกปรับราคาเดิมทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือเขา้มาดว้ยราคาใหม่ 2) รายงานบริหารงานด้านการ
จดัซ้ือเป็นรายงานได้ข้อเท็จจริงจากการบนัทึก หรือรายงานสถิติด้านการจดัซ้ือแรงงานและค่าจ้าง
แรงงานในหน่วยงานจดัซ้ือแลว้น ามาท าเป็นรายงานสรุปซ่ึงมกัท าเป็นรายปี 3) รายงานการบริหารงาน
ดา้นวสัดุเป็นรายงานไดท้ราบขอ้เท็จจริงจากการบนัทึก หรือมีรายงานจ านวนจ่าย และรับวสัดุ แรงงาน 
และค่าจา้งแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการบริหารคลงัวสัดุ แลว้น ามาท าเป็นรายงานสรุป 

  2. การสังเกต เป็นการศึกษาพฤติกรรมปฏิกิริยาโต้ตอบหรือมีการตอบสนองของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงควรมีการวางแผนการสังเกตไวล่้วงหนา้เพื่อให้
ได้ขอ้เท็จจริงและเช่ือมโยงกับการปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง การสังเกตอาจด าเนินการโดยผูส้ังเกต
เท่านั้น หรือผูส้ังเกตเขา้ไปมีส่วนรวมในกิจกรรม หรือการปฏิบติังานนั้น ๆ เพื่อการสังเกตอยา่งใกลชิ้ด
ทั้งน้ีผูส้ังเกตควรมีความรู้ในเทคนิควิธีการสังเกต และได้รับการฝึกฝนเพื่อให้การสังเกตเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพการสังเกตซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีข้อดีในการให้ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับ 

การปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนมากกว่าวิธีการอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้เท็จจริงเก่ียวกับพฤติกรรม และ
ทกัษะการปฏิบติังาน และไม่ตอ้งอาศยัความเต็มใจของผูถู้กสังเกต อยา่งไรก็ตาม การสังเกตก็มีขอ้จ ากดั
ส าคัญท่ีผูส้ังเกตซ่ึงอาจมีอคติ และไม่สามารถสังเกตได้ครบถ้วนสมบูรณ์หากขอบเขตการสังเกต
กวา้งขวางมากหรือมีผูถู้กสังเกตจ านวนมากการสังเกตท่ีน ามาใช้ในการวดัผลการปฏิบติังานดา้นวสัดุ  
และการจดัซ้ือจะด าเนินการโดยผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้ังเกตผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง ซ่ึง
มกัจะสังเกตพฤติกรรม และสภาพการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถวดัไดอ้ยา่งชดัเจนจากการรายงาน 
หรือวธีิการอ่ืน และท าใหผู้บ้ริหารไดข้อ้เทจ็จริงท่ีมีคุณค่ายิง่ข้ึน 
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  3. การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาซกัถามระหวา่งผูส้ัมภาษณ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ เพื่อให้
ไดข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีตอ้งการโดยเฉพาะขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัทศันคติ และความคิดเห็น
ของผูถู้กสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์อาจด าเนินการอย่างเป็นทางการโดยเตรียมการล่วงหน้าอย่างดี หรือ
ด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผูส้ัมภาษณ์ควรเขา้ใจประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์ และ 

มีเทคนิคการสัมภาษณ์ท่ีท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์ยินดีให้ขอ้เท็จจริงมากท่ีสุดการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ี
น ามาใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานดา้นวสัดุ และการจดัซ้ือในกรณีท่ีผูบ้ริหารตอ้งการรายละเอียดมาก
ข้ึนมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมจากการรายงานโดยผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาจะพูดคุย และซกัถามรายละเอียด
จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

  4. การส ารวจโดยแบบสอบถาม เป็นการเก็บรวบรวมขอ้เท็จจริงจากท่ีอยูท่ ั้งหมด หรือ
จากกลุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงจะตอ้งจดัล าดบัค าถาม ลกัษณะ
ของค าถาม และความสั้ นยาวของแบบสอบถาม ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัผูต้อบแบบสอบถามส่วน 
การส่งแบบสอบถามอาจส่งทางไปรษณีย ์หรือส่งภายในท่ีท างานก็ได้และขอ้เท็จจริงท่ีรวบรวมจาก
แบบสอบถามมักเป็นข้อเท็จจริงท่ี เก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดในการปฏิบัติงานการส ารวจโดย
แบบสอบถามเป็นวิธีการท่ีน ามาใช้ในการวดัผลการปฏิบัติงานด้านวสัดุ  และการจัดซ้ือในกรณี 

ท่ีตอ้งการความคิดเห็นของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีต่อการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นวสัดุ
และการจัดซ้ือโดยตรงโดยจดัท าในรูปแบบสอบถามยาว ๆ หรือใบแสงดความคิดเห็นสั้ น ๆ เช่น 
แบบสอบถามผูข้ายวสัดุเก่ียวกบัความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานดา้นวสัดุ และ
การจดัซ้ือขององคก์ารใบแสดงความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัการให้บริการของผูซ้ื้อวสัดุรวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะเพื่อการใหก้ารบริการท่ีดีข้ึน เป็นตน้ วิธีการวดัผลการปฏิบติังานขา้งตน้มกัจะน ามาใชเ้ป็น
ประสมประสานกนัเพื่อใหก้ารวดัผลการปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง และครบถว้นมากท่ีสุด โดย
มกัเร่ิมจากผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นผูร้ายงานข้อเท็จจริงของผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือข้ึนไปในขณะเดียวกนัผูบ้งัคบับญัชาก็จะสังเกตสภาพการปฏิบติังาน และ
อาจท าการสัมภาษณ์เพิ่มเติมหากตอ้งการรายละเอียดท่ีลึกซ้ึง และหากยงัไม่เพียงพอส าหรับการน ามา
วิเคราะห์ และประเมินผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของความรู้สึกนึกคิดก็อาจด าเนินการเพิ่มเติมโดย
การส ารวจการวเิคราะห์ และประเมินผลการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือ 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวดัผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการวสัดุ และ 

การจดัซ้ือ การวดัผลการปฏิบติังานตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ผลของการวดัสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแทจ้ริง การวดัผลการปฏิบติังานดา้นการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือควรด าเนินการ
อย่างสม ่าเสมอโดยอาจวดัก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน หรือหลงัการด าเนินงาน และ
วิธีการวดัท่ีไดรั้บความนิยม ประกอบดว้ย การรายงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ และการส ารวจโดย
แบบสอบถาม เป็นกระบวนการแปรค่าผลการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนให้เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ หรือ 
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เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวิธีการวดัและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการวดัให้สอดคลอ้ง
กนัดว้ย เพื่อใหผ้ลของการวดัมีคุณภาพ และแสดงถึงผลการปฏิบติังานท่ีเป็นจริง 

 การวเิคราะห์ และประเมินผลการจดัการวสัดุและการจดัซ้ือ 

 การวิเคราะห์และประเมินผล เป็นการพิจารณาคุณค่าของผลการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึน
โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้หากมีความแตกต่างเกิดข้ึนก็จะตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมต่อไปการวิเคราะห์ และประเมินผลจึงมีวตัถุประสงค์ส าคญั 2 ประการ 
(ศรีธนา บุญญเศรษฐ์, 2554: 289-292) ประกอบด้วย 1) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบติังานจริงจะประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ และมากน้อยเพียงใด 2) เพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุ 
และก าหนดแนวทางแก้ไขให้บรรลุวตัถุประสงค์ต่อไปซ่ึงขั้นตอนการวิเคราะห์ และประเมินผล 

การวเิคราะห์ และประเมินผลการปฏิบติังาน มีขั้นตอน ดงัน้ี 

  1. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน เป็นการน าผลท่ีมาจากการ
ปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีก าลงัด าเนินอยู่หรือการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินลงแลว้ ซ่ึงไดม้า
จากการวดัผลการปฏิบติังานมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ั้งแต่แรก โดยจะเกิดผลใน 

3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
   1.1  ผลการปฏิบัติงานจริงเท่ากับมาตรฐาน แสดงว่าผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่า
พอใจ 

   1.2  ผลการปฏิบติังานจริงสูงกว่าค่ามาตรฐาน แสดงว่าผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่า
พอใจมากยิง่ข้ึน      
   1.3  ผลปฏิบติังานจริงต ่ากวา่มาตรฐาน แสดงวา่ ผลการปฏิบติังานไม่น่าพอใจ และ
มีขอ้ขอ้ผดิพลาดข้ึน 

  2. การด าเนินการแกไ้ข เป็นการน าขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างระหวา่งผลท่ีการปฏิบติังาน
จริงกบัมาตรฐานมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยเน้น
ความสนใจในความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัหรือความแตกต่างในรายการส าคญั ๆ เท่านั้น การด าเนินการ
แกไ้ขสามารถด าเนินไดใ้น 3 ลกัษณะเช่นเดียวกนั ไดแ้ก่  
   2.1 กรณีไม่มีความแตกต่างเป็นการปฏิบติังานท่ีเป็นอยู่เป็นไปอยา่งเหมาะสมแลว้
จะท าให้ผลการปฏิบติังานจริงเท่ากบัมาตรฐาน ดงันั้นองคก์รตอ้งพยายามรักษาการปฏิบติังานในระดบั 
น้ีไว ้ 
   2.2 กรณีความแตกต่างสูงกว่ามาตรฐาน เป็นการปฏิบติังานท่ีเป็นอยู่ในระดบัท่ีดี
มากท าให้ผลการปฏิบัติงานจริงสูงกว่ามาตรฐาน นับเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นโอกาสแก่องค์กรใน
การศึกษาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดผลดีในลกัษณะน้ี และพยายามรักษาไวใ้นขณะเดียวกนัก็เป็นโอกาสอนัดีใน
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การทบทวนวตัถุประสงค์ และมาตรฐานท่ีก าหนดไวว้่าควรปรับให้สูงข้ึนหรือไม่ เพื่อให้ท้าทาย
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน และเพื่อพฒันาการปฏิบติังานต่อไป  
   2.3  กรณีความแตกต่างต ่ากวา่มาตรฐาน เป็นการปฏิบติังานท่ีเป็นอยูมี่ขอ้ผดิพลาดท่ี
เกิดข้ึนจึงท าให้ผลการปฏิบติังานจริงต ่ากวา่มาตรฐาน นบัเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาแก่องคก์าร และ
จะตอ้งเร่งแกไ้ขโดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้ผิดพลาดท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากแก่องค์กรแนวทางแกไ้ข
โดยทัว่ไป ประกอบด้วย การปรับปรุงการปฏิบติังาน หากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานก็
จะต้องมีแก้ไขท่ีการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีตวัผูป้ฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรืออ่ืน ๆ 
ตวัอย่าง เช่น ผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ดีพอก็ตอ้งจดัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบติังานมีการซ ้ าซ้อน และวกวนก็ตอ้งแกไ้ขขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสม เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพื่อยกระดบัการปฏิบติังานให้สูงข้ึน และรับกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้การปรับปรุงมาตรฐานหาก
ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนจากการก าหนดมาตรฐานท่ีเป็นเป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติัท าให้มาตรฐานท่ีก าหนด
ไวสู้งเกินไปก็จะต้องแก้ไขท่ีมาตรฐาน โดยปรับลดมาตรฐานลงให้เหมาะสมกับความเป็นจริง 

การปรับปรุงการวดัผลการปฏิบติังานหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนจากการวดัผลการปฏิบติังานท าให้ผล 

การปฏิบติังานท่ีวดัได้ต ่ากว่าความเป็นจริงก็จะตอ้งแก้ไขท่ีการวดัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจจะเป็นท่ี 

การเลือกเคร่ืองมือวดัไม่ถูกตอ้งหรือใชว้ธีิการวดัไม่เหมาะสมก็ได ้

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ กระบวนการควบคุมการจดัการวสัดุ และการจดัซ้ือเป็น
การจดัท ามาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้วดัผลการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่ไป ซ่ึงจดัท า
เป็นมาตรฐานเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ และมีแนวทางตลอดจนหลกัการในการจดัท ามาตรฐานท่ี
แตกต่างกนัไป การวดัผลการปฏิบติังานเป็นการวดัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงตามมาตรฐานท่ีได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงอาจด าเนินการโดยการรายงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการส ารวจ การวเิคราะห์และ
ประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณค่าของผลการปฏิบติังานโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้
หากพบวา่ มีความแตกต่างเกิดข้ึนก็จะตอ้งคน้หาสาเหตุ และด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมต่อไป 

 ความหมายของการเจรจาต่อรอง 

 การเจรจาต่อรองเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา การเจรจาต่อรองถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัอย่างมาก 
และมกัจะเกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรกๆ เม่ือจะตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองกบัผูท่ี้
จะตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นมิติอ่ืน ๆ เพียงแต่วา่เร่ืองนั้นควรต่อรองหรือไม่คุม้
หรือไม่กบัการตอ้งต่อรองมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 171) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเจรจา
ต่อรอง เป็นการคา้ขายหรือปรึกษาหารือเพื่อน าไปสู่ขอ้ตกลง การเจรจาต่อรองมีความหมายรวมตั้งแต่
ปัญหาเร่ืองราคา ปริมาณ คุณภาพ และองค์ประกอบดา้นบริการของรายการท่ีติดต่อกนันอกเหนือจาก
ราคาการจดัซ้ือโดยมีการเจรจาต่อรองเป็นศิลปะท่ีท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันโดยผ่านการต่อรอง  
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ในเร่ืองส าคญัของสัญญา เช่น การจดัส่ง คุณลกัษณะเฉพาะ ราคา และขอ้ตกลงในการซ้ือขายจากปัจจยั
ต่าง ๆ 

 สวสัด์ิ เชาวกุล (2555, หนา้ 137) ไดก้ล่าวไวว้า่การเจรจาต่อรอง เป็นกระบวนการท่ีกระท า
เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีต้องการโดยท่ีส่ิงนั้ นอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลอ่ืนซ่ึงหารือเพื่อท่ีจะได้
ขอ้ตกลงในการบรรลุผลเพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการการเจรจาต่อรอง คือ การส่ือความระหวา่งสองฝ่าย โดย 

มีวตัถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงกิจกรรมท่ีบุคคลสองฝ่ายร่วมกนัท าโดยท่ีคนใดคนหน่ึงบางส่ิงบางอย่าง 

ท่ีอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งการ และทั้ง 2 ฝ่ายเต็มใจท่ีจะต่อรองเพื่อให้ไดข้องส่ิงนั้นเกิดจากความตอ้งการของแต่
ละฝ่ายท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 104) กล่าวไวว้่า การเจรจาต่อรอง เป็นการสนทนา 
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นการแสดงเหตุผล เพื่อหวงัผลโดยใช้ศิลปะการชักจูงใจให้ผูส้นทนาเห็น
คล้อยตามด้วยความเต็มใจ จะท าให้มีความพอใจให้เ กิดข้ึนในการติดต่อไม่ว่าจะเพื่อวตัถุประสงค์
ทางดา้นธุรกิจการคา้หรืออ่ืน ๆ ตราบใดก็ตามท่ีมีการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเพื่อสร้างสัมพนัธภาพ หรือ
กระชับสัมพนัธภาพ โดยอา้งขอ้ตกลงถือว่าเป็นการเจรจา การเจรจาต่อรองเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดงาน
หน่ึงของนกัจดัซ้ือมืออาชีพเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนและยากเพราะมนัเก่ียวขอ้งกบัการต่อรองของผูข้าย  
ซ่ึงมุ่งท่ีจะท าก าไรให้สูงสุดโดยให้ไดร้าคาสูงสุด ตรงกนัขา้มผูซ้ื้อกลบัมีวตัถุประสงค์ตรงกนัขา้มคือ 
เพื่อลดก าไรใหต้ ่าลง และราคาอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การเจรจาต่อรองในธุรกิจท่ีมีการซ้ือ และการขายการเจรจาต่อรอง
จึงมีความส าคญัผูซ้ื้อและผูข้ายมกัจะมีความตอ้งการท่ีสวนทางกนั ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้ให้ไดร้าคาถูก 
ผูข้ายตอ้งการขายในราคาสูงเพื่อให้ไดก้  าไรมาก ๆ ดงันั้น จึงมีการเจรจาต่อรองเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเคล่ือน
ไปขา้งหน้าให้บรรลุข้อตกลงร่วมกนั การวางแผน การทบทวนการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยพยายามท่ีจะ
บรรลุข้อตกลงให้ได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดตน้ทุนเป็นการโตแ้ยง้หาเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 วตัถุประสงคข์องการเจรจาต่อรอง 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 172) กล่าวไวว้า่ วตัถุประสงค์
ของการเจรจาต่อรองท่ีพบทัว่ไปส าหรับการเจรจาต่อรอง ได้แก่ 1) เพื่อแสวงหาพสัดุราคาท่ียุติธรรม 
และสมเหตุผลสอดคล้องกับคุณภาพท่ีจะท าให้เจรจาต่อรองโดยมีการวิเคราะห์ราคาไปจนถึงการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบตน้ทุนของผูข้ายซ่ึงมีความซับซ้อน 2) เพื่อท าใหผู้ข้ายส่งมอบพสัดุทนัตามสัญญา
ดว้ยคุณภาพและปริมาณท่ีก าหนด 3) เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบติัตามสัญญา ผูซ้ื้ออาจเจรจาต่อรองให้มี
การควบคุม เพื่อใหผู้ข้ายปฏิบติัให้สอดคลอ้งในดา้นคุณภาพ ปริมาณ การจดัส่ง และบริการตามท่ีระบุไว้
ในสัญญา 4) เพื่อจูงใจให้ผูข้ายร่วมมือกบับริษทัผูซ้ื้อความร่วมมือสามารถเกิดข้ึนไดก้็โดยการให้รางวลั
แก่ผูข้ายท่ีปฏิบติังานไดดี้โดยให้ค  าสั่งซ้ือล่วงหน้า การจ่ายเงินให้พวกเขาตรงต่อเวลาก็จะไดรั้บความ



32 

ร่วมมือจากลูกคา้ของเขาเพิ่มข้ึนอีกดว้ย และ 5) เพื่อพฒันาความสันพนัธ์ท่ีดี และต่อเน่ืองกบัผูข้ายเม่ือท า
การเจรจาต่อรองกบัผูข้ายผูซ้ื้อจะตอ้งตระหนกัวา่ โดยปกติการปฏิบติัการท่ีกระท าอยู่เป็นแต่เพียงส่วน
หน่ึงของความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองบางคร้ังการเจรจาต่อรองท าให้ผูซ้ื้อถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบต่อผูข้าย ดงันั้น
วธีิท่ีถูกตอ้งผูซ้ื้อจะตอ้งรักษาความสมดุลระหวา่งการปฏิบติังานในระยะยาวของผูข้ายเอาไว ้

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าวตัถุประสงค์ในการเจรจาต่อรองเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ 

การด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ย่อมจะน าไปสู่การเจรจาต่อรองท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยดัเวลา และ
ค่าใช้จ่าย และยงัน าไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีดีของคู่เจรจาด้วย เพื่อให้ได้สินค้า หรือวสัดุตามคุณภาพ 
ปริมาณ ราคา และพร้อมดว้ยการบริการดา้นต่าง ๆ และจะเป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์
ของการเจรจา 
 หลกัเกณฑก์ารเจรจาต่อรองในการจดัซ้ือ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 171) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเจรจา
ต่อรองครอบคลุมถึงเร่ืองการจดัซ้ือ และการเปล่ียนแปลงในขอ้สัญญาและเง่ือนไขท่ีมีตั้งแต่แรกเร่ืองท่ี 

ผูซ้ื้อกบัผูข้ายจะเจรจาต่อรองมีไดแ้ก่ 1) ราคา ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเดิม 2) การแกไ้ขในการ
จดัส่งทรัพยสิ์น เคร่ืองท่ีอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือพิเศษ แม่พิมพ์ และเคร่ืองติดตั้ง 3) เปล่ียนจุด
จดัส่ง พาหนะหรือหีบห่อ 4) เปล่ียนดรออ้ิง (Drawing) และคุณลักษณะเฉพาะ 5) การเปล่ียนแปลง
คุณภาพ 6) การปรับราคาใหม่เป็นขั้นบนัไดส่ิงจูงใจ และการก าหนดเง่ือนไขของสัญญาใหม่ 7) ปัญหา 
การยอมรับพสัดุท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่สัญญาท่ีระบุตน้ทุน 8) อตัราค่าโส่หุ้ยอุปกรณ์ตามสัญญาท่ีระบุตน้ทุน
9) การยกเลิกขอ้ตกลงและปัญหาในการจ าหน่ายทรัพยสิ์น ซาก และของส่วนเกิน 10) เม่ือของท่ีจดัหา
หรือบริการหาไดจ้ากแหล่งขายแหล่งเดียว 11) เม่ือมีการประกวดราคาไม่ไดผู้ช้นะการประกวดราคาเลย
12) เม่ือร่างคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีจดัหาหรือบริการไม่ได ้13) ไม่รู้ราคาของ
การก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม เปล่ียนแปลง หรือตรวจสอบ และ 14) เม่ือผูรั้บเหมาก่อสร้างก าลงั
ปฏิบติังานไม่อาจยอมใหผู้รั้บเหมาอ่ืนเขา้มาท างานในสถานท่ีเดียวกนั หรือท างานอ่ืนเพิ่มเติมเล็กนอ้ย 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 108) ได้กล่าวไว้ว่า การเจรจาต่อรอง เป็นตัว
ขบัเคล่ือนในการเจรจาการจดัซ้ือ ประกอบดว้ย เทคโนโลยีท่ีล ้ าสมยั คุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูถื้อหุ้น การแข่งขนัและการจดัการซ้ือในยุคโลกาภิวฒัน์ การจดัซ้ือภายในองคก์รและการ
จดัซ้ือภายนอก การพฒันาความสัมพนัธ์กบัผูข้าย และการจดัการเครือข่าย และการเปล่ียนแปลงใน
อุตสาหกรรม ผลกระทบจากการเจรจาต่อรอง เกิดจากการแกว่งตวัของราคา การยึดถือเวลาเป็นเร่ือง
ใหญ่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความสนใจเชิงสัมพนัธ์ของแต่ละฝ่าย ความเส่ียง
จากปัจจยัของความเกลียดชัง หรือไม่ชอบ อ านาจในการเจรจาต่อรอง ขอ้จ ากดัสภาพแวดลอ้มระดบั 

มหภาค นโยบายองค์กร และระเบียบปฏิบติัการเจรจาต่อรองในการจดัซ้ือ โดยปกติเม่ือมีการคิดกนัว่า
การเจรจาต่อรองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการวางราคาและเง่ือนไขต่างๆ และสภาวการณ์ การเจรจาต่อรองอาจ
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ครอบคลุมไปในการจดัซ้ือมากกว่านั้น สัญญามกัจะมีการเปล่ียนแปลงในขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีมา 
แต่แรกเร่ืองท่ีผูซ้ื้อกบัผูข้ายจะเจรจา 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ หลกัเกณฑก์ารเจรจาต่อรองในการจดัซ้ือมีความส าคญัทั้ง
ฝ่ายผูซ้ื้อและผูข้ายจะตอ้งพิจารณาและก าหนดจุดยืนของแต่ละฝ่ายให้ชดัเจนโดยเฉพาะจุดยืนในเร่ือง
ของราคา หลักส าคญัของแนวคิดในการก าหนดราคาท่ีต้องการนั้นผูก้  าหนดราคาจะต้องยอมรับว่า 
ความต้องการนั้นมกัจะไม่ถูกก าหนดแน่นอนตายตวัในทางปฏิบติัการเจรจาต่อรองจะก าหนดความ
ตอ้งการในเร่ืองของราคาไวคู้่เจรจาต่อรองจะตอ้งพยายามหาช่องของการเจรจาต่อรองของทั้ง  ฝ่าย 

เม่ือคน้พบแลว้ก็จะเป็นตวัอยา่งส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเจรจาต่อรอง 

 เวลา และโอกาสท่ีตอ้งมีการเจรจาต่อรอง 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หนา้ 119-122) ไดก้ล่าวไวว้า่ หน้าท่ี
ทางการจดัซ้ือมีความส าคญัทศันคติต่ออาชีพของคนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในฝ่ายจดัซ้ือก็พฒันาข้ึนเร่ือย ๆ 

มีการใช้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการตดัสินใจทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน การเจรจาต่อรองเป็นตวัอย่างท่ีดีใน 

การพฒันาสถานการณ์จดัซ้ือท่ีใชก้ารเจรจาต่อรอง ไดแ้ก่ 1) สัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัราคา 
สเปก ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัส่ง มาตรฐาน และเก่ียวกบัคุณภาพ 2) การซ้ือพสัดุท่ีตอ้งท าตามสเปกของ
ผูซ้ื้อ ความส าคญัอยู่ท่ี การซ้ือมือแรก เน่ืองจากจะตอ้งมีการส ารวจความตอ้งการของผูซ้ื้อโดยละเอียด 
การท าเช่นน้ีเป็นผลใหผ้ลิตภณัฑ์ดีข้ึน และราคาลดลง 3) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแบบ หรือสเปกหลงัจาก
ท่ีได้ออกค าสั่งซ้ือไปแล้ว 4) เม่ือได้ราคาจากผูเ้ข้าประกวดราคาแต่ไม่ได้ตดัสินใจสัญญาแก่รายใด 

5) เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ และการหีบห่อเกิดข้ึน 6) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในตลาด และสภาวะ
เศรษฐกิจจนท าให้ปริมาณ และราคาเปล่ียนแปลงไป 7) เม่ือมีปัญหาในการยกเลิกสัญญา และท าให้ตอ้ง
จ าหน่ายเคร่ืองอ านวยความสะดวก วสัดุ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ 8) อ่ืน ๆ การเจรจาต่อรองเป็น
ศิลปะมากกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ของบริษทัต่าง ๆ และอ านวยการฝ่ายจดัซ้ือท าให้มีกฎ
ทัว่ไปในการเจรจาต่อรองข้ึนมา ถา้ผูซ้ื้อไม่ปฏิบติัตามกฎดงักล่าว ตอ้งท าการปรับปรุงการเจรจาต่อรอง 
กฎหล่าน้ีจ าแนกไดเ้ป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย ก่อน ระหวา่ง และหลงัการเจรจาต่อรอง ไดแ้ก่  
  1. ก่อนการเจรจาต่อรอง ไดแ้ก่  
   1.1 การเตรียมการ ประกอบดว้ย  

1.1.1. ก าหนดแหล่งขาย  
1.1.2 วเิคราะห์ต าแหน่งของผูข้าย  
1.1.3 ท าการส ารวจเคร่ืองอ านวยความสะดวก  
1.1.4 วเิคราะห์ทางการเงินของผูข้าย           
1.1.5 วเิคราะห์ขอ้เสนอของผูข้าย  
1.1.6 จดัทีมเจรจาต่อรอง  
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1.1.7 ท  าความเขา้ใจกบังาน  
1.1.8 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการเจรจาต่รอง  
1.1.9 เตรียมหาทางเลือก  
1.1.10 ตอ้งรู้ขอบเขตอ านาจของตน       
1.1.11 จดัหาเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการประชุมใหเ้พียงพอ  
1.1.12 การจดัหอ้งประชุมไวล่้วงหนา้ 

   1.2 ความคิดเห็นเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่  
1.2.1 เตรียมออมชอม  
1.2.2 ตอ้งขาย ต าแหน่งใหค้นรู้จกั  
1.2.3 รักษาหนา้บริษทั  
1.2.4 อยา่มองผูข้ายต ่าไป  
1.2.5 ตอ้งระวงัตวัตลอดเวลา  
1.2.6 ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ และท างานใหดี้  
1.2.7 ในระหวา่งเจรจาต่รองตอ้งไม่มีแอลกอฮอลเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง  
1.2.8 ตอ้งมีเหตุมีผล  
1.2.9 ไม่วา่จะเสนออะไร ผูข้ายตอ้งการมากกวา่  
1.2.10 ถา้สับสนเม่ือไรคู่แข่งจะเห็นเป็นจุดอ่อน  

  2. ในระหวา่งเวลาเจรจาต่อรอง ไดแ้ก่  
   2.1 สรุปผลผูข้าย ประกอบดว้ย  

2.1.1 พิจารณาการมองของคู่แข่งขนั  
2.1.2 ดูวา่ใครเป็นผูน้ าฝ่ายคู่แข่งขนัท่ีแทจ้ริง  
2.1.3 ถา้เราลงัเลท่ีจะรอเร่ืองราวจะเป็นการช้ีให้เห็นจุดอ่อน 

2.1.4 ถา้ผูข้ายไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวหลกั เป็นการแสดงความอ่อนแอ  
2.1.5 มุ่งสนใจมอง และฟังทีมตรงขา้มพูด 

   2.2 กลยทุธ์ (Strategy) ประกอบดว้ย  
2.2.1 ควบคุมการเจรจา นัง่หวัโตะ๊  
2.2.2 เรียกช่ือทีมผูข้ายไดถู้กตอ้ง  
2.2.3 ก าหนดอ านาจของผูแ้ทนฝ่ายขาย  
2.2.4 ประเมินต าแหน่งสุดของผูข้าย  
2.2.5 พูดแต่ในทางบวก  
2.2.6 ตั้งค  าถามท่ีส่งเสริมใหมี้ค าตอบในทางบวก  
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2.2.7 เม่ืออยูใ่นฐานะไดเ้ปรียบพยายามออมชอมในเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  
2.2.8 ถา้เราออมชอมในตอนแรก ผูข้ายจะออมชอมเช่นกนั  
2.2.9 เร่ิมตน้ดว้ยเร่ืองราวท่ีง่ายก่อน  

   2.3 กลวธีิ (Tactics) ประกอบดว้ย  
2.3.1 อยา่เปิดเผยต าแหน่งสูงสุด  
2.3.2 อยา่เถียงโดยไม่มีเหตุผล  
2.3.3 พยายามใจเยน็  
2.3.4 อยา่ผกูพนัเกินกวา่อ านาจท่ีมี  
2.3.5 อยา่ลืมวา่ผูข้ายก็ตอ้งการชนะ เช่นกนั  
2.3.6 อยา่ขดัคอขณะท่ีเขาก าลงัพูด  
2.3.7 ควรตอบขอ้เสนอท่ีรับไม่ไดโ้ดยการนัง่เงียบ  
2.3.8 อยา่นอกเร่ือง เวลามีค่า พยายามใหอ้ยูใ่นเร่ืองราวท่ิพิจารณา  

   2.4 การแกไ้ข มุมอบั ในการเจรจาต่อรองเพื่อใหเ้จรจาต่อไปได ้ประกอบดว้ย  
2.4.1 พูดจุดอ่ืนต่อไป  
2.4.2 ผมเขา้ใจต าแหน่งของคุณตอนน้ีพยายามเขา้ใจผมบา้ง  
2.4.3 คุณช่วยแนะทางแกปั้ญหาใหผ้มที  
2.4.4 เรามากนัไกลเกินไปจนคิดหล่มแลว้  

  3. หลงัจากการเจรจาต่อรอง ไดแ้ก่  
   3.1  ตอ้งแน่ใจวา่ทุกเร่ืองกระจ่างหมดจนบรรลุถึงขอ้ตกลงขั้นสุดทา้ย 

   3.2  รู้วธีิ และเวลาท่ีจะหยดุประชุม  
   3.3  จุดทุกจุดท่ีตกลงกนัอยา่งสมบูรณ์ใหท้ั้งสองฝ่ายเซ็นรับทราบ 

   3.4  วเิคราะห์ส่ิงท่ีเกิดข้ึน และหาวา่ท าไม 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 110-111) ไดก้ล่าวไวว้่า การเจรจาต่อรองเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดวิธีหน่ึงของการจดัซ้ือใช้เม่ือไม่สามารถใช้วิธีการประกวดราคาได ้การใชก้ารเจรจาต่อรองเกิดข้ึน
ในสถานการณ์ ดงัต่อไปน้ี 

  1. เม่ือไม่อาจปฏิบติัตามเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงของการประกวดราคาได ้

  2. เม่ือปัจจยัผนัแปรไม่ไดอ้ยูใ่นราคาเพียงอยา่งเดียวแต่ผูซ้ื้อมุ่งท่ีคุณภาพ และบริการ 

  3. เม่ือมีการใชว้ิธีประเมินก่อนวา่ผูข้ายมีเทคโนโลยีท่ีผูซ้ื้อตอ้งการวา่มีการบริหารท่ีดี 
และถูกตอ้ง และมีความสามารถในการผลิตสูงหรือไม่แลว้จึงหนักลบัมาเจรจาต่อรอง 
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  4. เม่ือภยัจากธุรกิจ และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งไม่อาจก าหนดล่วงหน้าไดช้ดัเจน เม่ือผูซ้ื้อ
เลือกใชว้ธีิการประกวดราคาภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี ผลก็คือราคาจะสูงมากเพราะผูข้ายจะตอ้งเผือ่ราคา
ไวก้บัความไม่แน่นอนในการประกวดราคา 
  5. เม่ือผูซ้ื้อจะท าสัญญาในการผลิตกบัผูข้าย ในกรณีน้ีผูซ้ื้อเป็นผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์

ท่ีจะผลิต และเป็นผูรั้บภยัทั้ งหมดเก่ียวกบัสเปกและความสามารถในการขายเอง ผูซ้ื้อตอ้งการท่ีจะ
ควบคุมผูข้ายในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิตดว้ย การควบคุมจะมีไดก้็โดยการเจรจา
ต่องรอง และความร่วมมือโดยสมคัรใจของผูข้าย  
  6. เม่ือตน้ทุนค่าเคร่ืองมือ และการติดตั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของตน้ทุนของผูข้าย โดย
ส่วนมากในสัญญาจะระบุว่าผูข้ายต้องท าหรือซ้ือแม่พิมพ์ เคร่ืองติดตั้งต้นแบบ เคร่ืองมือทดสอบ 
เคร่ืองวดั เป็นตน้ แม่พิมพพ์ิเศษเฉพาะใช้ไดก้บัสัญญากบัผูซ้ื้อรายน้ีเท่านั้น การแบ่งค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
เคร่ืองมือพิเศษระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายน้ีข้ึนอยู่กบัการเจรจาต่อรอง รวมถึงการวิเคราะห์อยา่งละเอียดถึง
ระยะเวลาในการใชเ้คร่ืองมือ ระยะเวลาและจ านวนเงินของสัญญา ประเภทของสัญญา เป็นตน้ 

  7. เม่ือระยะเวลาท่ีใช้ผลิตพัสดุท่ีจะซ้ือกินเวลานานไปในสถานการณ์เช่นน้ีผูข้าย
จะตอ้งท าการการเจรจาต่อรองเง่ือนไขทางดา้นการปรับราคา นอกจากนั้นโอกาสท่ีจะมีการปรับปรุงการ
ผลิต เช่น วิธีการผลิตแบบใหม่ หีบห่อใหม่ เปล่ียนวตัถุดิบอ่ืนเขา้มาแทนท่ี จดัท าผงัโรงงานใหม่ และ
ตอ้งใช้เคร่ืองมือใหม่ การเจรจาต่อรอง เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ และประเมินส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง
ทั้งหมด โดยท่ีการประกวดราคาไม่อาจท าได ้

  8. เม่ือมีการผลิตตอ้งหยุดชะงกับ่อย เน่ืองจากมีการเปล่ียนใบสั่งซ้ือบ่อยสถานการณ์น้ี
เป็นไปไดก้บัพสัดุเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว สัญญาท่ีกระท ากนัมกัจะเปิดทาง
ใหมี้การเปล่ียนแปลงค าสั่งซ้ือมิฉะนั้น ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาจะลา้สมยัก่อนท่ีจะมีการผลิตเสร็จหมดทุกช้ิน 

  9. เม่ือมีการตดัสินใจผลิต หรือซ้ือเป็นเร่ืองยากจนตอ้งมีการวิเคราะห์อย่างละเอียด 

ถ่ีถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใดท่ีผูข้ายจะผลิตเองและส่วนไหนท่ีผูรั้บเหมาช่วง (Subcontractors) 
จะรับไปผลิต ถา้ปล่อยให้ผูข้ายตดัสินใจเองผูข้ายจะตดัสินใจเลือกวิธีท่ีง่ายท่ีสุดให้ตารางการผลิต และ
ตารางการส่งของทนัก าหนดเวลาถา้ใชว้ธีิน้ี ผูซ้ื้อจะเสียหายและไดข้องราคาแพง 

  10.  เม่ือต้องการซ้ือพสัดถจากผูข้ายรายเดียว โดยไม่พิจารณารายอ่ืนในกรณีน้ีไม่มี   
การแข่งขนัดงันั้นขอ้ตกลง และราคาเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเจรจาต่อรองเพื่อป้องกนัการควบคุมโดยผูข้าย 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า เวลา และโอกาสท่ีตอ้งมีการเจรจาต่อรองในเร่ืองของ
ราคานั้น ผูซ้ื้อและผูข้ายมกัจะมีความต้องการท่ีสวนทางกัน ฝ่ายผูซ้ื้อต้องการสินค้าให้ได้ราคาถูก 

ฝ่ายผูข้ายตอ้งการขายในราคาสูง ความตอ้งการและความพอใจเป็นหลกัฐานของการเจรจาต่อรอง โดย
จะตอ้งมีวตัถุประสงค ์พิจารณาถึงความตอ้งการอยา่งรอบคอบ จะท าให้สามารถแยกแยะความตอ้งการ
ทั้งสองฝ่ายได ้และสามารถประเมินค่าความตอ้งการได ้ 
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 กลยทุธ์และยทุธวธีิในการเจรจาต่อรอง 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หนา้ 177) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลยทุธ์ เป็น
กระบวนการดดัแปลงวิธีการปฏิบติัท่ีอยู่ในอ านาจจดัการของผูเ้จรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกล
ยุทธ์ท่ีดี ประกอบด้วย 1) ปรับเป้าหมายให้เข้ากับวิธีการ 2) ต้องจดจ าวตัถุประสงค์ไวใ้นใจเสมอ  
3) วางแผนใช้วิธีการท่ีจะมีแรงต่อตา้นน้อยท่ีสุด 4) ใช้วิธีการให้มีเป้าหมายอ่ืนท่ีเป็นทางเลือก 5) ตอ้ง
แน่ใจว่าแผนมีความคล่องตวัปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้6) อย่าทุ่มเทความพยายาม  
และทรัพยากรให้กบัวธีิการเดียวถา้คู่ต่อสู้พร้อมท่ีจะตั้งรับ และ 7) อยา่โจมตีแนวเดิม หรือใชรู้ปแบบเดิม
อีกคร้ังหน่ึงหลังจากท่ีเคยใช้แล้วไม่ส าเร็จ ยุทธวิธีเป็นวิธีการท่ีใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบหรือ
ความส าเร็จ กล่าวอีกนัยหน่ึง กลยุทธ์เป็นการท าการวางแผน หรือช้ีน าโครงการในขณะท่ียุทธวิธี 
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติัจริง และกลอุบายท่ีใช้ในการน าเอากลยุทธ์มาปฏิบติั หลกัใหญ่ของ
ยทุธวธีิในการเจรจาต่อรอง ไดแ้ก่ 1) วิธีการท่ีเก่ียวพนักบัเทคนิคดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลายดา้นเป็นการ
ยากท่ีจะกระท าเม่ือเทียบกบัทางสายกลาง ถา้ผูท้  าการเจรจาต่อรองไม่มัน่ใจในฐานะของเขา 2) ยิ่งผูท้  า
การเจรจาต่อรองพยายามใชว้ิธีของเขา ก็ยิง่มีอุปสรรคในการท างานมากข้ึน ) ตอ้งพยายามท่ีจะถอยจาก
ต าแหน่งเสมอ ) จ  าเป็นตอ้งเปิดทางใหคู้่กรณีถอยไดด้ว้ยเช่นกนั เร่ืองน้ีท าไดโ้ดยท าการประนีประนอม
หลงัจากท่ีมีหลกัฐานท่ีได้ค  านวณไวเ้ป็นอยา่งดี เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งแสดงวา่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายแพ ้อีกวิธีหน่ึง
ท าการเสนอวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีเป็นทางเลือก 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556ข, หน้า 115) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ซ่ึง
เป็นขั้นตอนเร่ิมแรกเป็นการเปิดฉากดว้ยการกล่าวอารัมภบท เพื่อช่วยประสานสายสัมพนัธ์ระหวา่งสอง
ฝ่าย เรียกร้องความสนใจ แลว้ตามดว้ยขั้นตอนท่ี 2 เป็นการเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่ม
ความสนใจโดยมุ่งไปท่ีความตอ้งการและความพอใจของทั้งสองฝ่าย ต่อจากนั้นเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่
คู่เจรจาจะได้รับอะไรตอบแทน พยายามเปล่ียนความคิดของแต่ละฝ่ายโดยใช้ยุทธวิธีชักจูงต่าง ๆ 
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตกลงให้เรียบร้อย มีความเข้าใจตรงกัน ความส าเร็จจะเกิดข้ึน หรือไม่อยู่ท่ี
ขั้นตอนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจหลงัจากการวางแผน และเตรียมตวัอย่างดีแลว้ ประกอบดว้ย 1) การ
หย ัง่เชิง โดยปกติก่อนการเจรจาต่อรองมกัจะตอ้งมีพูดคุยอยา่งเป็นกนัเองโดยเฉพาะนกัธุรกิจส่งออกจะ
เขา้ใจถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี เพื่อสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้เกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัก่อน การ
หย ัง่เชิงคร้ังแรกตอ้งไม่น านกักฎหมาย ทนายมาร่วมเจรจาดว้ย หรือไม่อดัเทป เพราะท าให้คู่เจรจาเกิด
ความรู้สึกระแวงไม่ไวว้างใจ 2) การแลกเปล่ียน ผูเ้สนอจ าเป็นจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ และแจง้
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บโดยตรงและไม่ออ้มคอ้มหรือขู่เข็ญ ผูเ้จรจาตอ้งมีความอดทนเม่ือผูฟั้งไม่เขา้ใจ 
ขอให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม อยา่งเร่งรัด ตอ้งใจเยน็ค่อย ๆ พูด ตอ้งมีรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง และมีไหวพริบท่ีจะเดาใจผูฟั้งได ้และพยายามให้คู่เจรจาแสดงความคิดเห็นตอบกลบัเพื่อจะได้
ใชโ้อกาศดูใจวา่เขาตอ้งการอะไรหรืออยากไดอ้ะไร ตอ้งพยายามน าการสนทนาท่ีท าให้เกิดความพอใจ 
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3) การชกัจูงหัวใจของการเจรจาต่อรองเป็นการชกัจูงใจให้ส าเร็จนอกจากขอ้มูลท่ีตอ้งเพียบพร้อมแลว้ 
วิธีการพูดท่ีจูงใจก็ส าคญัมาก ตอ้งรู้จกัพูด รู้จกัวิธีโน้มน้าวเพื่อเปล่ียนทศันคติของคู่เจรจาให้ส าเร็จบาง
สถานการณ์จึงจ าเป็นตอ้งใช้วิธีท่ีหนักหน่วง และก้าวร้าวแบบนักเลงบางคร้ังก็ใช้วิธีท่ีนุ่มนวลเสนอ
ผลประโยชน์เป็นหลกั ถา้เป็นนกัธุรกิจญ่ีปุ่นจะให้ความส าคญักบัศิลปะแห่งการติดต่อท่ีตอ้งอาศยัไหว
พริบ และต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะ 4) การยินยอม และตกลงต้องเกิดจากความเต็มใจของทั้งสองฝ่าย 

ถา้ฝ่ายใดจ าใจยนิยอมแลว้จะท าใหก้ารติดต่อในอนาคตอาจมีปัญหา ส าหรับธุรกิจการส่งออกจ าเป็นตอ้ง
ยึดมัน่กบัวิธีการเจรจาต่อรองท่ีพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งหมดในคราวเดียว อาจจะพิจารณาตามล าดบั
ความส าคญัแต่ตอ้งพิจารณา และยนิยอมตรงกนัทุกประเด็น 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง เป็นกระบวนการขั้นตอน 

ท่ียากในการก าหนด และควบคุมเวลาเพราะข้ึนอยู่กบัเน้ือหา และความตอ้งการของคู่เจรจา ขั้นตอนน้ี 
ถือว่าเป็นขั้นตอนในการปฏิบติัหรือเป็นงานสนาม หลังจากท่ีได้ไตร่ตรองและเตรียมตวัอย่างดีแล้ว 

การเจรจาต่อรองในเร่ืองของราคานั้น ทั้งฝ่ายผูซ้ื้อและฝ่ายผูข้ายจะตอ้งพิจารณา และก าหนดจุดยืนของ
แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเร่ืองของราคา ดังนั้น ควรมีกางวางแผนการเจรจราอย่างไรจึงจะ
ประสบความส าเร็จโดยนกัจดัซ้ือสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การเจรจาท่ีจะน าไปสู่ส่ิงท่ีตอ้งการได ้อย่าง
ง่ายดาย 

 นโยบายก าหนดความรับผดิชอบในการจดัซ้ือ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 31-32) ไดก้ล่าวไวว้า่ นโยบาย 

และวิธีปฏิบติัท่ีมีอยู่ในคู่มือการจดัซ้ือ เป็นการรวมอ านาจการจดัซ้ือ และขอบเขตของอ านาจหน้าท่ี 

การรวมอ านาจในการจดัซ้ือเกิดข้ึนเม่ือพนักงานจากแผนกอ่ืน ๆ เช่น วิศวกรรม บ ารุงรักษา การเงิน  
ท าการซ้ือ เราเรียกว่าเป็นการกระจายอ านาจ ข้อดีของการรวมอ านาจการจดัซ้ือ 1) ควบคุมต้นทุน 

การจดัซ้ือได้ดีกว่า 2) การปฏิบติัต่อพนกังานขายอย่างยุติธรรม 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารต ่ากว่า และ  
4) พสัดุคงคลงัก็ต  ่ากวา่ดว้ยขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ี เม่ือฝ่ายบริหารให้อ านาจในการจดัซ้ือ ฝ่ายบริหาร
ก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายโดยมอบให้ผู ้อ  านวยการฝ่ายจัดซ้ือมีอ านาจในการเซ็นสั่งซ้ือจ านวนมาก
ปฏิบัติการทางธุรกิจของบริษัท นโยบายบางประการในจ าพวกน้ีรวมถึงความซ่ือสัตย์ การขัด
ผลประโยชน์ การตกลงซ้ือขายระหว่างกนั และความสัมพนัธ์ระหว่างแผนก ได้แก่ 1) ความซ้ือสัตย ์ 
2) การขดัผลประโยชน์กนั 3) การตกลงซ้ือขายระหวา่งกนั 4) ความสัมพนัธ์ภายใน 5) ความสัมพนัธ์กบั
ผูข้าย 6) ผูข้ายรายย่อย 7) การซ้ือแบบเก็งก าไร 8) สัญญา และค าสั่งซ้ือ และ 9) การประกวดราคา 
นโยบายก ากบัวธีิการปฏิบติังาน 

 ค านาย อภิปรัชญากุล (2556ข, หนา้ 7-9) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความรับผิดชอบในการจดัซ้ือ ฝ่าย
จดัซ้ือมีความรับผิดชอบในการสั่งซ้ือสินคา้ให้ดีท่ีสุด ซ่ึงมีนโยบายเพื่อก ากบัวิธีปฏิบติังาน เพื่อให้ได้
สินคา้ท่ีดี ไดแ้ก่ 1) คุณภาพสินคา้ตอ้งถูกตอ้ง (Right Quality หรือ Right Specifications) เป็นการจดัหา
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สินคา้ท่ีตรงต่อขอ้ก าหนดรายละเอียดท่ีตั้งใจจะน าไปใชโ้ดยมีจุดประสงคท่ี์ชดัเจน และลูกคา้ตอ้งการให้
มากท่ีสุด และลูกคา้พร้อมท่ีจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น คุณสมบติัจึงมีราคาตั้งแต่ต ่าสุดถึงราคาสูงสุดตาม
อ านาจในการซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละรายซ่ึงฝ่ายขายและฝ่ายจดัซ้ือสามารถวางแผนร่วมกนั โดยศึกษาจาก 

การขายสินคา้ในอดีตท่ีผ่านมา และพฤติกรรมในการบริโภคของลูกคา้ว่าเคยซ้ือสินคา้จากแหล่งใด 
ก าหนดคุณภาพท่ีถูกตอ้งเป็นเร่ืองส าคญัมากซ่ึงฝ่ายจดัซ้ือตอ้งระบุกบัคุณสมบติัของสินคา้ท่ีตอ้งการให้
ชดัเจน 2) ปริมาณสินคา้ท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) จะตอ้งอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลจากการซ้ือ
การขายในอดีต และการคาดคะเนความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต ฤดูกาล ภาวะเศรษฐกิจ หรือ
รายได ้จึงก าหนดจ านวนประมาณการสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผลประโยชน์ 

ท่ีจะไดรับในการจดัซ้ือคร้ังละมากๆ โดยมีคลงัสิคา้สนบัสนุนต่อเน่ือง สินคา้ไม่ขาด ถึงแมว้่าจะขายดี
มาก หรือขายไดน้อ้ยก็ตาม จ านวนสินคา้ในคลงัสินคา้คงยงัเก็บรักษาไวใ้นปริมาณต ่า 3) เวลาท่ีถูกตอ้ง
ในการไดสิ้นคา้ (Right Time)ในการสั่งซ้ือสินคา้เชิงปฏิบติันั้นเก่ียวกบัจงัหวะเวลาในการซ้ือท่ีตอ้งให้
สอดคลอ้งกบัภาวะการตลาดซ่ึงมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 3.1) สั่งซ้ือเม่ือสินคา้หมด 3.2) สั่งซ้ือเม่ือคาดวา่ราคา
สินคา้จะสูงข้ึน และ 3.3) สั่งซ้ือล่วงหนา้ 4) สถานท่ีถูกตอ้ง (Right Place) สถานท่ีข้ึนอยูก่บันโยบายการ
เก็บรักษา และการคลงัสินคา้ของแต่ละกิจการ ซ่ึงจดัว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัภายหลงัการจดัซ้ือ  
5) ราคาท่ีถูกต้อง (Right Price) ไม่ได้หมายถึงราคาท่ีต ่าสุด แต่ต้องเป็นราคาท่ียุติธรรม (Fair Price)  
ท่ีผูข้ายในราคานั้นได้ก าไรพอสมควร และผูจ้ดัซ้ือไปแล้วก็จะไดผ้ลก าไรจากการน าไปผลิตต่อเน่ือง
หรือจ าหน่ายอีกต่อหน่ึงผูจ้ดัซ้ือจะตอ้งเปรียบเทียบราคาจากผูข้ายรายอ่ืนประกอบ มิใช่ราคาต ่าเพียงอยา่ง
เดียวก็ตดัสินใจซ้ือ จะตอ้งพิจารณาอย่างอ่ืนประกอบดว้ย เช่น ความตอ้งการของลูกคา้ เง่ือนไขการส่ง
มอบ และเง่ือนไขการช าระเงิน 6) ผูข้ายท่ีถูกตอ้ง (Right source of supply) ในทางปฏิบติัความยุ่งยาก  
ท่ีการเลือกผูข้าย หรือ แหล่งขายซ่ึงข้ึนอยู่กบัลกัษณะการซ้ือ เช่น วสัดุใดถา้ซ้ือบ่อยการเลือกซ้ือก็ง่าย
เพียงไปติดต่อยงัแหล่งท่ีคุ้นเคย แต่เป็นวสัดุใหม่ราคาสูง ควรพิจารณาแหล่งขายให้รอบคอบ ขอ้มูล 

ท่ีเก่ียวกบัผูข้ายแต่ละรายวา่มีลกัษณะหรือคุณสมบติัอยา่งไร  
 อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หน้า 21-22) ไดก้ล่าวไวว้า่ นโยบาย 

ท่ีก าหนดความรับผิดชอบในการจดัซ้ือ เป็นการรวมอ านาจจดัซ้ือ การกระจายอ านาจหน้าท่ีการจดัซ้ือ
เป็นการลดก าไรส่วนหน่ึงท่ีบริษทัพึงได ้ดงันั้นการรวมอ านาจหน้าท่ีการจดัซ้ือจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีท า 
ใหบ้ริษทับรรลุถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัการสูงสุดและไดก้ าไรสูงสุดการรวมอ านาจการจดัซ้ือ เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัการจดัการอ านาจหนาท่ีการจดัซ้ือ ไม่เก่ียวกบัท่ีตั้งของเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ การรวมอ านาจมีข้ึน
เม่ือหนา้ท่ีการจดัซ้ือทั้งหมดอยูใ่นความรับผิดชอบของบุคคลคนเดียว บุคคลน้ีไดรั้บการมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหารชั้นสูงให้รับผิดชอบงานด้านการจดัซ้ือทั้งหมด การกระจายอ านาจการจดัซ้ือเกิดข้ึนเม่ือ
เจา้หน้าท่ีจากแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกผลิต วิศวกรรม การตลาดและการเงิน เป็นตน้ ไดเ้ขา้มาตดัสินใจ
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ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น แหล่งขาย การเจรจาต่อรองกบัผูข้ายโดยตรงหรือปฎิบติัหน้าท่ีหลกัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัซ้ือวิธีการใช้การรวมอ านาจ ในระบบการรวมอ านาจ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือได้รับมอบหมาย
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัหาพสัดุทั้งหมด รวมทั้งเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ และบริการท่ีจะ
ท าให้ด าเนินกิจการไปได้ ด้วยอ านาจหน้าท่ีผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ืออาจมอบหมายให้บุคคลกลุ่มหน่ึง
รับผิดชอบท าหนา้ท่ีจดัหามาประโยชน์ของการรวมอ านาจจดัซ้ือ ไดแ้ก่ 1) งานท่ีซ ้ าซ้อน และการจดัซ้ือ
ชนิดส่งเดชจะลดลงเพราะมีศูนยป์ระสานงานการจดัซ้ือขอของบริษทัทุกแหน่ง 2) การรวมใบสั่งซ้ือ
พสัดุท่ีเหมือนกัน และคล้ายกันเข้าด้วยกัน ซ่ึงก็จะท าให้ได้รับส่วนลดปริมาณจากผูข้าย 3) มีการ
ประหยดัค่าขนส่งเน่ืองจากมีการขายใบสั่งซ้ือ และตารางการจัดส่ง 4) การรวมอ านาจจะพัฒนา
ผูเ้ช่ียวชาญทางการจดัซ้ือข้ึนมาดว้ยการฝึกอบรมโดยเฉพาะท าให้ผูเ้ช่ียวชาญากรจดัซ้ือท าการซ้ืออยา่ง 

มีประสิทธิภาพมากกวา่คนท่ีมีความช านาญน้อยกวา่ท่ิพิจารณาวา่การจดัซ้ือเป็นความรับผิดชอบอนัดบั
รองของตน 5) ผูข้ายสามารถเสนอราคาท่ีดีกวา่ และการให้บริการท่ีดีกวา่ เพราะค่าใชจ่้ายในการขายนั้น
ลดต ่าลงมีคนท่ีจะไปเยี่ยมนอ้ยลงใบสั่งซ้ือใชน้้อยลง และใช้เอกสารทางการเงินน้อยลง 6) การควบคุม
พสัดุคงคลงัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเน่ืองจากบริษทัมีความรู้ในเร่ืองระดบัพสัดุคงคลงัการใช้
พสัดุ เวลาสั่งของและ ราคา 7) แผนกสายงานหลกั (Line Department) ไม่ตอ้งใช้เวลากบัการจดัซ้ือจึง
สามารถใช้เวลาและความพายามกบังานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ได้เต็มท่ี 8) ถ้ามีการออกใบสั่งซ้ือสินค้า
ปริมาณเดียวกนั เพียงไม่ก่ีใบก็จะลดค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือ การรับของการตรวจสอบ การจดัการเก็บ
เจา้หน้ีและการบนัทึกให้นอ้ยลง 9) ความรับผิดชอบในการปฏิบติัการจดัซ้ือตกอยูแ่ก่หวัหนา้แผนกเพียง
แผนกเดียว ซ่ึงจะท าใหก้ารควบคุมทางการบริหารสะดวกข้ึน 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หนา้ 62-63) ไดก้ล่าวไวว้า่ การรวบ
อ านาจกบัการกระจายอ านาจ (Centralization Versus Decentralization) ถ้าองค์กรใช้วิธีการจดัซ้ือแบบ
กระจายอ านาจ บางทีผูใ้ชจ้ะรู้ถึงความตอ้งการของแผนกไดดี้กวา่ผูอ่ื้น จะท าอะไรก็ท าไดร้วดเร็วเพราะ
เม่ือแผนกตอ้งการอะไร ผูจ้ดัการก็ยกหูโทรศพัทส์ั่งไดท้นัทีปัจจยัหรือเกณฑต่์อไปน้ีนิยมใชเ้ม่ือตดัสินใจ
ใช้วิธีการรวบอ านาจ หรือกระจายอ านาจในการจดัซ้ือ ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการท่ีใชใ้นการจดัซ้ือส่ิงของ
เดียวกนั ยิ่งผลิตภณัฑ์ท่ีหน่วยธุรกิจซ้ือมีความเหมือนกนั หรืออยา่งเดียวกนัมากข้ึนเท่าใด คุณประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บจากวิธีการรวบอ านาจหรือวิธีประสานงานกนัก็จะมีมากข้ึน เหตุน้ีเราจึงมกัพบวา่บริษทัขนาด
ใหญ่จึงมกัท าการซ้ือจากท่ีเดียว 2) ท าเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ เม่ือหน่วยท่ีประกอบธุรกิจตั้งอยูใ่นประเทศ
ท่ีต่างกนั และ/หรือเขตต่างกนัท่ีอาจไม่สามารถใชค้วามพยายามในการประสานงานกนัไดม้ากนกั เช่น 
ในทางปฏิบติัแลว้มกัจะมีความแตกต่างในดา้นการคา้และปฏิบติัการทางการบริหารระหว่างประเทศ
ไทยกบัมาเลเซีย แมแ้ต่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้องก็มีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก 
และบางประเทศก็เปล่ียนกลยุทธ์การประสานงานกันจากระดับโลกมาป็นวิธีการซ้ือจากท้องถ่ิน  
3) โครงสร้างตลาดของผูจ้  าหน่ายวสัดุ บางคร้ังบริษทัก็ประสบกบัการตลาดผูจ้  าหน่ายวสัดุท่ีมีบริษทั 
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ผูจ้  าหน่ายวสัดุขนาดใหญ่มากไม่ก่ีราย ในสถานการณ์ดงักล่าวความสมดุลของอ านาจท าให้ผูจ้  าหน่าย
วสัดุตกเป็นผูไ้ดเ้ปรียบ และหนัไปใชว้ธีิการซ้ือแบบประสานงานกนั หรือวธีิการรวบอ านาจเพื่อท่ีจะอยู่
ในต าแหน่งท่ีจะเจรจาต่อรองไดดี้กวา่เม่ือเผชิญหนากบัผูจ้  าหน่ายท่ีมีอ านาจสูงมากดว้ยกนั 4) ศกัยภาพ
ในการประหยดั ราคาวตัถุดิบบางประเภทเก่ียวขอ้งกบัการปริมาณการซ้ือเป็นอยา่งมากในสถานการณ์
เช่นนั้นการซ้ือท่ีมีปริมาณสูงกว่าอาจน าไปสู่การประหยดัตน้ทุนส าหรับสินคา้มาตรฐาน และช้ินส่วน
ประกอบชนิดไฮเทค 5) ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความเช่ียวชาญ บางคร้ังการซ้ือท่ีได้ผลจ าเป็นต้องมี
ผูเ้ช่ียวชาญฉพาะดา้น เช่น การซ้ือช้ินส่วนไฮเทคของคอมพิวเตอร์ราคาก็เก่ียวกบักฎอุปสงค ์และอุปทาน
เป็นอย่างมากผลคือผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการรวบอ านาจในการซ้ือสินคา้ การซ้ือ
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ก็เช่นเดียวกนั 6) ความผนัผวนของราคาท่ีมีผต่อบรรยากาศทางการเมือง และ
เศรษฐกิจ โดยมากมกันิยมใช้วิธีการซ้ือแบบรวบอ านาจ 7) ความตอ้งการของลูกคา้ บางคร้ังลูกคา้จะ
ก าหนดว่าจะซ้ือสินคา้อะไร เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองบินสภาวะเช่นน้ีการตกลงกบัหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบในการผลิตเป็นเร่ืองส าคญั การปฎิบติัเช่นน้ีจะป้องกนัมิให้มีการใช้การประสานงานกนั 

ในการซ้ือ 

 ค านาย อภิปรัชญากุล (2556ข, หน้า 65-66) ได้กล่าวไว้ว่า อ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีควบคู่กนั การมอบอ านาจหน้าท่ีท่ีมีความสมดุลเป็นส่ิงส าคญัของการมอบหมาย 
อ านาจหนา้ท่ีในการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี ในการก าหนดโครงสร้างขององคก์ารท าให้การปฏิบติังาน
บรรลุเป้าหมาย ระดบัของการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีป็นเคร่ืองมือท่ีองคก์รมีโครงสร้างการบริหารงาน
ในลักษณะของการรวมอ านาจ (Centralization) หรือการกระจายอ านาจ (Decentralization) ส่วนการ
บริการแบบกระจายอ านาจจะบริหารการจดัซ้ือมีความคล่องตวั เพิ่มโอกาสความไดเ้ปรียบ สนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ 

  1. การกระจายงานในการจดัซ้ือ การบริการแบบกระจายอ านาจการจดัซ้ือมีความ
คล่องตวัเพิ่มโอกาสความไดเ้ปรียบ สนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างรวดเร็ว จะท าให้เกิดความ
คล่องตวัมากในการปฏิบติังาน โดยส่วนกลางควรมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ ไดแ้ก่  

1.1) ท าสัญญาจดัซ้ือสินคา้ท่ีส าคญั  
1.2) ก าหนดนโยบายจดัซ้ือ  
1.3) จดัการงานจดัซ้ือใหร้อบคอบและมีความรัดกุม 

1.4) คดัเลือกบุคลากรเก่ียวกบัการจดัซ้ือ  
1.5) จดั และบริหารงานฝ่ายงาจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.6) จดัซ้ือสินคา้รายการใหม่ท่ีหลายโรงงานตอ้งการ และฝ่ายงานจดัซ้ือท่ีโรงงาน
ยอ่ย ควรมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ ไดแ้ก่  

1.6.1) จดัซ้ือสินคา้บางรายการโดยท่ีก าหนดวงเงินไวแ้ลว้  
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1.6.2) จดัซ้ือสินคา้รายการท่ีมีความตอ้งการใชเ้ร่งด่วน  
    1.6.3) จัดซ้ือสินค้าบางรายการท่ีเห็นว่าซ้ือจากแหล่งซ้ือในท้องถ่ินดีกว่า 
การกระจายความรับผดิชอบท่ีดีเก่ียวกบังานจดัซ้ือสินคา้ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัซ้ือ ปริมาณ และลกัษณะ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจะข้ึนอยูก่บั คุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ จ านวนพนกังานท่ีมีอยูใ่นกิจกรรม 
ความสามารถในการบริหารงานของหวัหนา้แผนกจดัซ้ือของกิจการ มูลค่าของสินคา้ท่ีจะจดัซ้ือ จ านวน 
หรือปริมาณสินคา้ท่ีจะจดัซ้ือ 

  2. การรวมอ านาจในการจดัซ้ือ บางกิจการอาจใช้หลกัการรวมอ านาจในการจดัซ้ือ 
องค์กรท่ีมีลกัษณะรวมอ านาจ การตดัสินใจจะเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาให้ผูบ้ริหารระดบัสูง
ตดัสินใจ ท าใหง้านล่าชา้ไม่ทนัต่อเวลา ซ่ึงการรวมอ านาจการจดัซ้ือมีขอ้ดี – ขอ้เสีย ดงัน้ี 

   1.  ข้อดีของการรวมอ านาจในการจดัซ้ือ ได้แก่ 1) นโยบายการจดัซ้ือท่ีแน่นอน  
2) สามารถควบคุมเก็บรักษา และประกนัสินคา้ไดง่้าย 3) สามารถปรับปรุงการจดัซ้ือให้ดียิ่งข้ึน 4) การ
รวมกนัซ้ือท่ีเดียวจะท าไดจ้  านวนซ้ือท่ีมากพอในปริมาณท่ีไดรั้บส่วนลดทางการคา้ 
   2.  ข้อเสียของการรวมอ านาจในการจดัซ้ือ ได้แก่ 1) โดยทั่วไปผูจ้ดัการซ้ือของ
โรงงานมกัตอ้งการอ านาจเตม็ท่ีในการด าเนินงานอยา่งอิสระ 2) ความตอ้งการสินคา้ในแต่ละโรงงานมกั
ต่างกัน 3) การสั่งซ้ือสินค้าในปริมาณน้อยมักไม่ได้รับส่วนลดจากการซ้ือ ท าให้ไม่คุ ้มค่าใช้จ่าย  
4) บางคร้ังทนัทีท่ีฝ่ายงานจดัซ้ือตั้งอยู่ อาจมีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีดีกว่า 5) มกัเสียค่าขนส่งสูง เพราะ
ตอ้งขนส่งสินคา้ไปท่ีส่วนกลางก่อนแลว้จึงขนยา้ยไปยงัฝ่ายท่ีจะใชง้านในเชิงปฏิบติัแลว้ หลายกิจกรรม
พยายามให้กระจายอ านาจในการจดัซ้ือมากกวา่การรวมอ านาจจนบางคร้ังอาจท าให้เกิดการด าเนินงาน
ไม่คล่องตวั 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ นโยบายก าหนดความรับผิดชอบในการจดัซ้ือ ฝ่ายจดัซ้ือ
มีหน้าท่ีจดัซ้ือวตัถุดิบ ช้ินส่วนหรือวสัดุต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานตอ้งการให้ตรงกบัความตอ้งการทั้งในดา้น
คุณภาพสินคา้ตอ้งถูกตอ้ง ปริมาณสินคา้ท่ีถูกตอ้ง เวลาท่ีถูกตอ้งในการไดสิ้นคา้ สถานท่ีท่ีถูกตอ้ง ราคา
ท่ีถูกตอ้ง ผูข้ายท่ีถูกตอ้ง 

 ความจ าเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ในการจดัซ้ือ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล (2552, หนา้ 27) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวางแผน 

กลยทุธ์โดยรวมการจดัซ้ือนั้นตอ้งการให้ผูซ้ื้อคอยตรวจสอบตลาดท่ีจดัส่งสินคา้จากภายนอก และคอยดู
แผนของบริษทัส าหรับสินคา้ใหม่ การปรับสินคา้และการลดสินคา้จากสายผลิตภณัฑ์การสร้างกลยุทธ์
ในงานดา้นการจดัซ้ือท่ีส าคญัขององคก์รธุรกิจเป็นการสร้างกลยุทธ์การจดัซ้ือกลยุทธ์เหล่าน้ีท าให้เกิด
การยกระดบัหน้าท่ีในการจดัซ้ือให้ดีข้ึนจนถึงเป็นการปฏิบติัการระดบัโลกกลยุทธ์การจดัซ้ือสามารถ
จ าแนกได้เป็น 6 ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนจ าเป็นตอ้งระบุ วิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาดูจาก 
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สถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานต่างๆในฝ่ายจดัซ้ือไปพร้อม ๆกบัทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัเก่ียวขอ้ง
ลองพิจารณาขั้นตอนทั้ง 6 น้ีใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน 

  1. การมีส่วนร่วมและอิทธิพล (Contribution and Influence) การจดัซ้ือจะเป็นอาชีพท่ีมี
ความหมายก็ต่อเม่ือหน้าท่ีการจดัซ้ือท าให้เกิดการจดัซ้ือการมีส่วนร่วมต่อองค์กรโดยมีอิทธิพลต่อ 

การปฏิบติัการทางธุรกิจทั้งหมด และต่อกลยุทธ์อนาคตบทบาทในตอนน้ีเป็นการยกระดบัของการมี
ส่วนร่วม และอิทธิพลให้ข้ึนไปสู่ความมีมาตรฐานในการปฏิบติัการท่ีสูงข้ึนทั้งน้ีก็โดยการปฏิบติัตาม
ขั้นตอน ได้แก่ 1.1) เพิ่มความมีอาวุโสของเจา้หน้าท่ีต าแหน่งส าคญั ๆ 1.2) เพิ่มความสามารถในการ 

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 1.3) ขยายขอบเขตการท างานเป็นทีมท่ีรวมหลายหน้าท่ีเอาไว้  
1.4) ยกย่อง และจดัแบ่งโครงสร้างของอ านาจให้ชัดเจน 1.6) เพิ่มระดบัการเก่ียวข้องผูกพนักบักลุ่ม
จดัซ้ือทั้งหมด 

  2. การจัดซ้ือ และขอบเขตของการท างานการตรวจสอบ (Purchasing and Audit 

Framework) ส่วนมากเรามกัจะพบวา่ ยากท่ีจะท าการควบคุมกระบวนการจดัซ้ืออยา่งจริงจงัมีกฎเกณฑ ์

ท่ีท  าให้ไม่อาจควบคุมได้กลยุทธ์ส่วนน้ีก็คือสร้างกรอบหรือขอบเขตของการใช้กฎเกณฑ์ท่ีบริษัท
ต้องการจะให้กระบวนการจดัซ้ือปฏิบัติการได้ซ่ึงเร่ืองน้ีก็จะรวมการสร้างและประกาศถึงภารกิจ 
(Mission) บทบาทนโยบายคู่มือปฏิบติัการเป็นตน้ท่ีจะท าให้ทุกฝ่ายเป็นมิตรกนั และมีความคล่องตวัใน
วธีิการต่างๆท่ีจะใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือ 

  3. การจดัหน่วยงานภายในฝ่ายจดัซ้ือ (Organization) การจดัหน่วยงานของบริษทัให้ดี
มีผลกระทบอยา่งมากต่อความสัมฤทธิผล และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายส าคญั ๆ ท่ีส าคญัคือตอ้งมีการ
จดัแบ่งพรมแดนระหว่างการรวบอ านาจกบัการกระจายอ านาจหน่วยงานราชการจดัซ้ือท่ีเหมาะสมจะ
เป็นรูปเครือข่ายท่ีให้มีการปฏิบัติการมุ่งสู่จุดศูนย์กลาง (Centre-led Action Network) หรือรูปแบบ 

ท่ีพฒันามาจากแนวความคิดน้ีถึงจะใชก้ารจดัหน่วยงานรูปแบบอ่ืนระดบัการบงัคบับญัชาจะตอ้งมีนอ้ย
มากมีการสร้างเครือข่ายแห่งความสัมพนัธ์ระดบัสูงระหว่างผูซ้ื้อ (Buyers) กบัหน่วยงานจดัซ้ือวิธีท่ีจะ
จดัสรรภาระงาน (Workloads) ให้เกิดความสมดุลจะต้องอิงกับการวางต าแหน่งให้การจัดหาพัสดุ
ป้อนเขา้บริษทั (Supply Positioning) โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีในการเร่งรัดหรือการออกใบสั่งซ้ือหรือ
ตรวจสอบสต็อกและการจ่ายเงินค่าพสัดุแก่ลูกคา้ เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีท าให้การจดัหาหน่วยงานการจดัซ้ือ
มีความส าคญัต่อการจดัซ้ือเชิงกลยทุธ์มากข้ึน  
  4. ความสัมพนัธ์ภายใน และภายนอกการจดัซ้ือไม่อาจมองวา่เป็นหนา้ท่ีพิเศษแยกจาก
หน้าท่ีอ่ืนไดก้ารท างานกบัผูข้ายพสัดุ และจากลูกคา้ภายในแผนกต่าง ๆ (Stakeholders) ก็เช่นกนัตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กนัผูป้ฏิบติังานจดัซ้ือจะตอ้งท างานอย่างใกลชิ้ดกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain)  
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  5. ระบบต่าง ๆ (System) ระบบท่ีสามารถจะใช้กบัคอมพิวเตอร์ได้เปิดโอกาสให้กบั
บริษทัสามารถเพิ่มพูนข่าวสารต่าง ๆ มากมายท าให้การตดัสินใจผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม และอาจ  
มีการ “ปรับแต่ง” กิจกรรมท่ีท าอยูภ่ายในไดด้ว้ย 

  6. การระบุบุคลากร และฝึกอบรม (Staffing and Training) การปฏิบัติงานทางด้าน 

การจดัซ้ือจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเม่ือมีการบรรจุเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็น “มืออาชีพ” ท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อ
ยกระดบัตนเองและใชค้วามรู้ความช านาญเพื่อส่งเสริมพฒันาหนา้ท่ีในบริษทัดงันั้นกลยทุธ์น้ีจึงตอ้งการ
ให้มีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีการศึกษาสูงมีการเล่ือนขั้นพนักงานทีมีคุณภาพสูงเพื่อเป็นการจูงใจ และเพิ่ม
สมรรถภาพในการปฏิบติังาน 

 

แนวคิดเกีย่วกบัจุดส่ังซ้ือทีเ่หมาะสม 

 จิรวดี มีอนนัต ์(2556, หนา้ 8-9) ไดก้ล่าวไวว้า่ การควบคุมวสัดุคงคลงัระบบจุดสั่งซ้ือใหม่ 
หรือระบบการไหลของน ้าในอ่างจะเนน้ท่ีการจดัให้มีการส ารองสินคา้เก็บไวเ้พื่อรองรับการผลิต วธีิการ
ไหลของน ้ าในอ่างจะด าเนินไปโดยการใช้สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการผลิตเพียงเล็กน้อย
นับตั้งแต่เม่ือมีใบสั่งเขา้มาสู่การผลิตจนกระทัง่ถึงการส่งมอบสินคา้ เพราะผูผ้ลิตอาจจะไม่ทราบถึง
ความตอ้งการของลูกคา้วา่จะมีปริมาณเท่าไหร่ และในช่วงเวลาใด ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดจะถูกผลิตเก็บ
ไวล่้วงหน้าเป็นจ านวนมาก แลว้น าไปเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ส าเร็จรูป เม่ือมีการส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้กบั
ลูกค้าคลังสินค้าส าเร็จรูปเปรียบเสมือนอ่างเก็บสินค้าส าเร็จรูป ก็จะถูกส่งมอบผลิตภัณฑ์ออกไป 
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปแต่ละรายการท่ีเก็บอยูใ่นคลงัสินคา้ก็เปรียบเสมือนน ้ าในอ่างท่ีติดตั้งป้ัมอตัโนมติัไว้
มีการตั้งระดบัน ้ าสูงสุดท่ีจะตดัให้ป้ัมหยุดดูดน ้ าเขา้อ่าง และมีระดบัต ่าสุดเพื่อให้ป้ัมอตัโนมติัดูดน ้ าเขา้
การท างานของป้ัมน ้ าอตัโนมติัในอ่างก็เปรียบเสมือนการควบคุมระดบัสูงสุดต ่าสุดของสินคา้คลงั ใน
คลงัสินคา้ส าเร็จรูป เม่ือสินคา้ส าเร็จรูปไดส่้งมอบลูกคา้จนกระทัง่ระดบัลดลงถึงจุดต ่าสุด ก็จะท าการ
ผลิตสินคา้เพิ่มเติมเขา้มาโดยไปน าช้ินส่วน และส่วนประกอบยอ่ยท่ีไดผ้ลิตเก็บไวล่้วงหนา้ในคลงัสินคา้
ของงานระหวา่งผลิตมาท าการผลิต เม่ือวสัดุคงคลงัของงานระหวา่งผลิตลดลงถึงจุดต ่าท่ีก าหนดไว ้ก็จะ
ท าการผลิตช้ินส่วน และช้ินส่วนประกอบยอ่ยเหล่านั้นข้ึนมาโดยไปน าเอาวตัถุดิบในคลงัเก็บวตัถุดิบท า
ให้วตัถุดิบลดลง เม่ือคลงัวตัถุดิบลดลงถึงจุดต ่าสุดท่ีก าหนดไวก้็จะออกใบสั่งให้ผูส่้งมอบส่งวตัถุดิบเขา้
มาเพิ่ม ซ่ึงระบบการไหลของน ้ าในอ่างสามารถจะน าไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตท่ีเน้น
ผลิตภณัฑ์เป็นหลกั หรือการผลิตท่ีเน้นกระบวนการเป็นหลกั ระบบน้ีจะใช้ไดดี้ และมีประสิทธิภาพ 

ก็ต่อเม่ือสารสนเทศเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้ผูส่้งมอบ และการผลิตมีความผิดพลาดเกิดข้ึนเพียง
เล็กนอ้ย หรือค่อนขา้งจะมีความแน่นอน และคงท่ี แต่ถา้อยูภ่ายใตส้ภาพท่ีมีความไม่แน่นอน ระบบการ
ไหลของน ้ าในอ่าง หรือระบบจุดสั่งซ้ือน้ีจะเป็นระบบท่ีน าไปสู่การมีระดบัของวสัดุคงคลงัท่ีมากข้ึนเม่ือ
เทียบกับระบบอ่ืน ๆ เช่น Material Requirement Planning หรือ Just In Time ดังนั้ น การควบคุมของ
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วสัดุคงคลังระบบจุดสั่งซ้ือใหม่เป็นการควบคุมระดับสูงสุด และระดับต ่าสุดของวสัดุคงคลัง ต้อง
พยายามควบคุมให้ระดบัวสัดุคงคลงัโดยเฉล่ียต ่ากว่าระดบัต ่าสุดน้ี และมิให้สูงกว่าระดบัสูงสุดท่ีได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาระดบัต ่าสุด และระดบัสูงสุดให้กบัวสัดุคงคลงัแต่ละรายการ ซ่ึงการท่ี
จะพิจารณาระดบัต ่าสุด และระดับสูงสุดจะต้องพิจารณาตดัสินใจในปัญหาของวสัดุคงคลงัพื้นฐาน 
ได้แก่ 1) จะสั่งซ้ือ หรือสั่งผลิตเม่ือไหร่ และ 2) จะสั่งแต่ละคร้ังจ านวนเท่าไหร่ และก่อนท่ีจะค านวณ
เพื่อพิจารณาในปัญหาพื้นฐานทั้ง 2 ประการจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อตัราการเบิกใชข้อง
วสัดุคงคลงัในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นขอ้มูลอตัราการใชอ้าจจะอยูใ่นรูปของอตัราการใชต่้อปี ต่อเดือน ต่อ
สัปดาห์ หรือต่อช่วงเวลาน า (Lead Time) แลว้แต่ความตอ้งการใช้เวลาน า (Lead Time) เป็นระยะเวลา
นบัจากเร่ิมออกใบสั่งซ้ือกระทัง่ไดรั้บสินคา้ตามท่ีสั่ง ซ่ึงขอ้ดี ของระบบน้ีช่วยให้ไม่ลืมซ้ือ ส่วนขอ้เสีย 
วสัดุคงคลังอาจจะหมดก่อนก าหนดถ้าหากจ านวนของวสัดุคงคลังท่ีส ารองไว้น้อยเกินไป และ
สอดคล้องกบั ธิดา แก่นจนัทร์, (2552, หน้า 26-32) ไดก้ล่าวไวว้่า ระบบจุดสั่งใหม่ (Type of Re-order 

Point System) หัวใจส าคญัส าหรับการควบคุมวสัดุคงคลงัระบบจุดสั่งใหม่ คือการควบคุมระดบัต ่าสุด 
(Minimum Level) และระดบัสูงสุด (Maximum Level) ของวสัดุคงคลงั กล่าวคือ จะตอ้งพยายามควบคุม
มิให้ระดบั วสัดุคงคลงัโดยเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัต ่าสุดน้ี และมิให้สูงกวา่ระดบัสูงสุดท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงันั้น
ในระบบน้ีจะตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบัต ่าสุด และสูงสุดให้กบัวสัดุคงคลงัแต่ละรายการ ซ่ึงการท่ี
จะพิจารณาระดบัต ่าสุดและระดบัสูงสุดได ้จะตอ้งตดัสินใจในปัญหาของวสัดุคงคลงัพื้นฐาน 2 ประการ 
ได้แก่ 1) จะสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตเม่ือไร และ 2) จะสั่งแต่ละคร้ังจ านวนเท่าไร ซ่ึงก่อนท่ีจะค านวณเพื่อ
พิจารณาในปัญหาพื้นฐานทั้ง 2 ประการจ าเป็นจะตอ้งทราบขอ้มูลท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 1) อตัราการใช ้
เป็นอตัราการเบิกใช้ของวสัดุคงคลงัในอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงอาจพิจารณาไดจ้ากสต็อกการ์ด (Stock Card) 
ขอ้มูลอตัราการใชอ้าจจะอยูใ่นรูปของอตัราการใชต่้อปี ต่อเดือน ต่อสัปดาห์ หรือต่อช่วงเวลาน า (Lead 

Time) แลว้แต่ความตอ้งการใช้ 2) เวลาน า (Lead Time) เป็นระยะเวลานบัจากเร่ิมออกใบสั่งจนกระทัง่
ไดรั้บของตามท่ีสั่ง ระยะเวลาดงักล่าว ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เวลาล่วงหนา้ในการเตรียม
เอกสารและงานดา้นธุรการของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เวลาดงักล่าว อาจจะมาก หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บักระบวนการ
ในการด าเนินงานของแต่ละองคก์รท่ีก าหนดไวส่้วนท่ี 2 เวลาล่วงหนา้ส าหรับผูผ้ลิต หรือผูส่้งมอบเวลา
ช่วงน้ีคาดคะเนไดจ้าก ประสบการณ์ในอดีตวสัดุคงคลงัส ารอง (Safety Stock) เป็นวสัดุคงคลงัท่ีก าหนด
ข้ึนเพื่อรองรับกบัความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในระบบการควบคุมวสัดุคงคลงั ซ่ึงประกอบดว้ย ความไม่
แน่นอนในอตัราการใชข้องวสัดุคงคลงัและความไม่แน่นอนของช่วงเวลาน า การค านวณเพื่อพิจารณาจุด
สั่งซ้ือ หรือสั่งผลิตจะข้ึนอยูก่บัระบบท่ีใช ้ซ่ึงในระบบของการควบคุมของวสัดุคงคลงั เพื่อการผลิตจะมี
ระบบจุดสั่งใหมป่ระกอบดว้ย 3 ระบบ ไดแ้ก่ 
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  1. ระบบรอบเวลาสั่งคงท่ี (Fixed Interval System) จะท าการสั่งตามรอบเวลา หรือทุก
ระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวก่้อนแลว้ในระบบน้ีจะก าหนดปริมาณการสั่งไม่เท่ากนัในแต่ละคร้ัง ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัระดบัของวสัดุคงคลงัในขณะท่ีท าการสั่ง วธีิการน้ีเหมาะกบัวสัดุคงคลงัท่ีมีราคาแพงอตัราการใชไ้ม่
แน่นอน ปริมาณของท่ีสั่งในระบบน้ี จะตอ้งค านึงถึงระดบัสูงสุดของวสัดุคงคลงัท่ีไดมี้การก าหนดเป็น
ระดบัควบคุมไว ้โดยระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุดโดยทัว่ไปจะค านวณไว ้ดงัน้ี 

   ระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุด = จ านวนท่ีคาดจะมีการใช ้1 รอบของการสั่ง + วสัดุคงคลงั
ส ารอง จ านวนท่ีคาดวา่จะมีการใช ้1 รอบของการสั่งอาจค านวณหาไดจ้ากขนาดของการสั่งท่ี ประหยดั 
(EOQ) ในท่ีน้ีจะใชต้วัยอ่วา่ Q และวสัดุคงคลงัส ารองจะใชต้วัยอ่วา่ SS Safety Stock  
   ดงันั้น ระดบัของวสัดุคงคลงัสูงสุด = Q + ss 

   ส่วนจ านวนท่ีสั่งซ่ึงจะสามารถรักษาระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุดดงักล่าว จะค านวณได ้
จากสูตร ดงัน้ี 

   จ านวนท่ีสั่ง = Q – OH +  + ss  

  เม่ือ 

   OH  คือ  ระดบัของวสัดุคงคลงัท่ีเหลืออยูใ่นขณะท่ีท าการสั่ง (On Hand) 
     คือ  อตัราการใชโ้ดยเฉล่ียในช่วงเวลาน า 
   ss  คือ  วสัดุคงคลงัส ารองและเป็นระดับต ่าสุดของการควบคุมวสัดุคงคลัง 
และ ในขณะท่ีของมาส่งคาดวา่จะมีของในคลงั เท่ากบั OH -  

   ฉะนั้นในขณะท่ีของมาส่ง ซ่ึงเป็นจุดของช่วงเวลาท่ีจะมีของคงคลงัสูงสุดจะค านวณ
ไดโ้ดยระดบัวสัดุคงคลงัท่ีเหลืออยูข่ณะท่ีของมาส่ง + ปริมาณท่ีสั่ง  
   หรือ (OH -  ) + (Q – OH +  + ss) = Q + ss  

   ขอ้ดี ของระบบน้ีช่วยให้ไม่ลืมซ้ือ ขอ้เสีย วสัดุคงคลงัอาจจะหมดก่อนก าหนดถ้า
หากจ านวนของวสัดุคงคลงัท่ีส ารองไวน้อ้ยเกินไป 

  2. ระบบปริมาณสั่งซ้ือคงท่ี (Fixed Order Size System) ระบบน้ีจะท าการสั่งซ้ือใน
จ านวนท่ีเท่ากนัทุกคร้ัง โดยจะสั่งเท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะมีการใช้ในแต่ละรอบของการสั่ง ซ่ึงเมือ
เทียบกบัระบบท่ีแลว้ก็คือ Q หน่วย การควบคุมระดบัสูงสุดของวสัดุคงคลงัในระบบน้ี จะควบคุมไว ้ท่ี 
ระดบั Q + ss เช่นกนั ฉะนั้น ณ จุดท่ีของมาส่ง ปริมาณของวสัดุคงคลงัขณะนั้นคาดวา่จะเหลือเท่ากบั  ss  
หน่วย เม่ือสั่งมา Q หน่วยก็จะท าให้ระดบัของวสัดุคงคลงัสูงสุดเท่ากบั Q + ss และเม่ือพิจารณาถึงจุด
สั่งซ้ือ ก็จะตอ้งท าการสั่งซ้ือเม่ือระดบัของวสัดุคงคลงัตกลงมาถึงระดบั  + ss ส าหรับระดบัต ่าสุดจะ
ควบคุมไวท่ี้ระดบั ss เช่นเดียวกนักบัรอบเวลาการสั่งซ้ือคงท่ี จะเห็นวา่ระบบน้ีจะใชไ้ดดี้ถา้อตัราการใช้
ค่อนขา้งจะมีความแน่นอน หากประมาณการวา่อตัราการใช้แน่นอน ดงันั้น การลดลงของวสัดุคงคลงั
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ตามช่วงเวลาต่าง ๆ เม่ือน ามาเขียนเป็นกราฟ จึงมีลกัษณะท่ีเป็นเส้นตรง แต่ในความเป็นจริงอาจจะมี
ความคลาดเคล่ือนไปบา้งจึงตอ้งมีวสัดุคงคลงัส ารองเผือ่ไว ้ระบบน้ีเหมาะกบัวสัดุราคาปานกลางถึงสูง 

  3. ระบบกล่องคู่ (Two Bin System) วิธีน้ีเหมาะกบัวสัดุคงคลงัท่ีไม่ค่อยมีความส าคญั
มากนักการก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือ และจุดสั่งซ้ือจะพิจารณาจากกล่องคู่ท่ีก าหนดข้ึน กล่าวคือ 

ใหเ้ตรียมกล่อง หรือท่ีวางของวสัดุคงคลงัไว ้2 กล่องต่อวสัดุคงคลงัหน่ึงรายการ และแต่ละกล่องมีขนาด
เท่ากบัจ านวนท่ีสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง เม่ือของในกล่องใดกล่องหน่ึงหมดก็เปรียบเสมือนเป็นจุดสั่งซ้ือก็ให้
สั่งของเขา้มาเท่ากบัจ านวนหน่ึงกล่อง และขณะท่ีมีการรอน าเขา้ก็ใชข้องในกล่องท่ี 2 เน่ืองจากวธีิการน้ี
มกัไม่มีการบนัทึกเม่ือมีการน าของออกจากกล่องไปใชจึ้งอาจจะท าให้ยากในการตรวจสอบจ านวนของ
วสัดุท่ีแน่นอน ดงันั้น จึงเหมาะกบัวสัดุคงคลงัท่ีเป็นวสัดุธรรมดา ราคาต ่า 
 แนวทางการควบคุมวสัดุคงคลงัระบบจุดสั่งใหม่ 
 แนวทางการควบคุมวสัดุคงคลงัระบบจุดสั่งใหม่ ปัญหาของการจดัการเก่ียววสัดุคงคลงั 
ขั้นต่อไป เป็นการสั่งซ้ือวสัดุคงคลงันั้นเม่ือใด เม่ือสถานการณ์ยงัคงด าเนินไปแบบสม ่าเสมอ และคงท่ี
นั้ นก็แสดงว่า ช่วงระยะเวลาระหว่างการสั่งซ้ือกับการรับสินค้าท่ีเรียกว่าช่วงเวลาน า (Lead Time)  
จะคงท่ี ดงันั้น จุดของการสั่งซ้ือภายใตข้อ้สมมติดงักล่าวก็อาจแสดงไดต้ามภาพท่ี 2.1  

 

ภาพที ่2.1 ระดับของคงคลงัในกรณีทีอ่ตัราการใช้และช่วงเวลาน าคงที่ 
ทีม่า: ธิดา แก่นจนัทร์, 2552, หนา้ 29 

 

 จากภาพท่ี 2.1 ระดับของคงคลงัในกรณีท่ีอตัราการใช้ และช่วงเวลาน าคงท่ี เม่ือบริษทั
สามารถพยากรณ์ความตอ้งการของสินคา้ และช่วงเวลาน าไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ บริษทัก็สามารถมีวสัดุคง

ระดบัของการสั่งซ้ือใหม่ 
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คลงัต ่าสุดเป็นศูนยไ์ด ้โดยออกใบสั่งซ้ือได ้ณ จุดท่ีค านวณไดว้า่จะไดรั้บสินคา้มา เม่ือสินคา้ในคลงัหมด
พอดี เช่น ทราบอตัราการใช้สินค้าว่ามี 200 หน่วยต่อเดือนและ ช่วงเวลาน า 2 เดือน บริษทัก็ท าการ
สั่งซ้ือสินคา้เม่ือสินคา้คงเหลือ 400 หน่วย ซ่ึงจะไดรั้บสินคา้คงคลงัท่ีสั่งซ้ือเม่ือสินคา้ในคลงัหมดพอดี 
แต่ในทางปฏิบติัขอ้สมมติเหล่าน้ีมกัไม่เป็นความจริงเสมอไป ตอ้งค านึงถึงความไม่แน่นอนซ่ึงเกิดข้ึนได้
ในระบบวสัดุคงคลังเป็นต้นว่า อตัราการใช้ของอาจไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก
ปริมาณการใชข้องอาจสูงกวา่ปริมาณท่ีไดค้าดไว ้เช่น สมมติวา่อตัราการใชข้องท่ีคาดไว ้คือวนัละ 100 
หน่วย และรู้ล่วงหนา้วา่ของท่ีสั่งซ้ือไปจะไดรั้บภายใน 3 วนั (ช่วงเวลาน า 3 วนั) ดงันั้น จึงสั่งของเพิ่มไป
ล่วงหนา้ขณะท่ีของอยูใ่นคลงั 300 หน่วย แต่ในบางคร้ังปรากฏวา่ภายใน 3 วนันั้นเกิดมีอตัราการใชข้อง
เร็วกวา่ปกติ เช่น เท่ากบั 400 หน่วย ยอ่มท าให้ของขาดแคลนเป็นจ านวน 100 หน่วย ก่อนท่ีของใหม่จะ
มาถึง ในทางตรงกนัขา้มบางคร้ังช่วงเวลาน าระหว่างการสั่งซ้ือและการรับของมกัจะเปล่ียนแปลงอยู่
เสมออาจเป็นเพราะผูข้ายประสบความยุ่งยาก เช่น เกิดไฟไหม้ เคร่ืองจกัรขดัข้องหรือ ความล่าช้า
ทางดา้นเส้นทางขนส่ง (เช่น น ้ าท่วม อุบติัเหตุ) เป็นตน้ จากตวัอยา่งขา้งตน้อาจไดรั้บของเป็นเวลา 4 วนั 
หลงัจากท่ีไดอ้อกใบสั่งซ้ือไปท าให้สินคา้ขาดคลงัไปเป็นเวลา 1 วนั ความไม่แน่นอนของอตัราการใช้
และช่วงเวลาน า มีความส าคญั และท าให้ตอ้งเก็บวสัดุคงคลงัให้มีปริมาณมากข้ึนกว่าความตอ้งการใช ้
โดยเฉล่ียปกติท่ีเคยค านวณได ้วสัดุคงคลงัส่วนเกินมาน้ี เรียกวา่ ของท่ีเผื่อไว ้ซ่ึงจะตอ้งก าหนดให้มีไว้
อยู่ในคลงัตลอดเวลา การก าหนดจ านวนของท่ีมีเผื่อไวด้งักล่าวน้ีก็คือ การก าหนดจ านวนวสัดุคงคลงั
ต ่าสุดให้อยู่ในคลงัตลอดเวลาเพื่อป้องกนัการขาดแคลนวสัดุในคลงั จะเห็นช่วงเวลาน าส าหรับการสั่ง
ของท่ีไม่คงท่ีรวมกบัความตอ้งการใช้ระดบัของคงคลงัสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงเสมอ จะท าให้เกิดปัญหา 
ในแง่ของคณิตศาสตร์ท่ีซับซ้อนยิ่งข้ึน ดงันั้น ระบบการจดัการวสัดุคงคลังจะต้องสามารถประยุกต์
เทคนิคต่าง ๆ ทางศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัวสัดุคงคลงั เพื่อประมาณวสัดุคงคลงัท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยผา่นระบบ
การจดัเก็บขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ และสามารถใช้ได้กบัวสัดุคงคลงัทุกประเภท ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการ
จดัการวสัดุคงคลงั ก็คือ จะตอ้งพยายามก าหนดขนาดของมีเผื่อไวท่ี้ท าให้ตน้ทุนสมดุลกบัตน้ทุนท่ีเผื่อ
ไวส้ าหรับการขาดแคลนจากระบบการจดัการวสัดุคงคลงัท่ีกล่าวมาพอท่ีจะสรุปได้ว่าในการจดัการ
เก่ียวกบัวสัดุคงคลงั ธุรกิจจะตอ้งก าหนดจ านวนวสัดุคงคลงัไว4้ ประการ ไดแ้ก่  
 1) ของท่ีมีเผือ่ไว ้(Safety Stock) คือจ านวนวสัดุคงคลงัท่ีตอ้งมีไวต้  ่าสุดตลอดเวลา 

 2) จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) หมายถึงจ านวนวสัดุคงคลัง ณ ระดับท่ีต้องการออก
ใบสั่งซ้ือวสัดุคงคลงัเพิ่มเติมในการพิจารณาจุดสั่งซ้ือใหม่ จะตอ้งทราบปัจจยั 2 อยา่ง ไดแ้ก่ ช่วงเวลาน า 
(Lead Time) และอตัราความตอ้งการใช ้(Demand Rate)  
 3) ขนาดของการสั่งซ้ือเพิ่มเติม  
 4) จุด สูงสุด  (Maximum Stock Level) ช่วงเวลาน า (Lead Time) หมายถึง ช่วงเวลา
นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสั่งซ้ือจนกระทัง่ถึงวนัท่ีไดรั้บของเรียบร้อยช่วงเวลาน าน้ีจะมีค่าเป็น  ถา้เป็นการ
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สั่งซ้ือของในเขต พื้นท่ีใกล้ ๆ และมีของพร้อมจะนัดส่งได้เม่ือสั่งของไปก็จะได้ของมาในเวลาอนั
ใกลเ้คียง ในกรณีท่ีสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศก็จ  าเป็นตอ้งใชช่้วงระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีของจะส่งมาถึง 
ช่วงเวลาน าน้ีจะเป็นช่วงท่ีค่อนขา้งแน่นอนถา้ระยะทางจากต่างประเทศ และสภาวะการเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ ไม่มีผลมากนัก แต่ถ้าระยะทางจากต่างประเทศเป็นระยะทางไกล และมีความไม่แน่นอนของเรือ
สินคา้ ช่วงเวลาน าก็จะมีความแน่นอนนอ้ยลง ตามภาพท่ี 2.2 

 

 
 

ภาพที ่2.2 ระบบของคงคลงัทีม่ีการพจิารณาของคงคลงัส ารอง 

ทีม่า: ธิดา แก่นจนัทร์, 2552: 30 

 

โดยตวัแปรต่าง ๆ ในภาพ มีความหมาย ดงัน้ี 

    M  =  ระดบัสตอ๊กสูงสุด 

    T  =  รอบเวลาในการสั่งซ้ือ 

    TR  =  เวลาสั่งซ้ือใหม่ 
    LT  =  ช่วงเวลาน า 
    TA  =  เวลาของท่ีสั่งมาถึง 

    Ss  =  ของคงคลงัส ารอง 

    ROP  =  จุดสั่งใหม่ 
    Q  =  ปริมาณการสั่งในแต่ละคร้ัง 

จุดสูงสุด (M)=Q+SS 

สั่งซ้ือคร้ังท่ี N+1 สั่งซ้ือคร้ังท่ี N 

ระดบัการสั่งซ้ือใหม่ 

SS ของคงคลงัส ารอง 

Q Q 

ROP 

เวลาท่ีสั่งซ้ือใหม ่ T8 

T 

T 

TA 

ROP 

T8 

เวลาของมาถึง TA 

ช่วงเวลา
น า LT 
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 จากภาพท่ี 2.2 ระบบของคงคลังท่ีมีการพิจารณาของคงคลงัส ารอง ช่วงเวลาน า คือ LT

ของคงคลงัส ารอง (Safety Stock) เป็นวสัดุคงคลงัส่วนเกินท่ีจดัเตรียมไว ้โดยก าหนดให้วสัดุคงคลัง
ระดบันั้น ๆ เป็นระดบัท่ีตอ้งมีส ารองอยู่ตลอดเวลาจุดมุ่งหมายก็เพื่อหลีกเล่ียงหรือป้องกนัการขาดมือ 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงจะมีผลเสียหายหลายประการ อย่างไรก็ตาม การมีของเผื่อไว้ในคลังก็ เป็น 

การส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายดว้ย ของท่ีมีเผื่อไวจ้ะมีผลต่อตน้ทุนของธุรกิจ 2 ประการ ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีมีเผื่อไว้
ท  าให้ตน้ทุนท่ีเกิดจากของขาดมือลดลงแต่ท าให้ตน้ทุนในการจดัให้มีวสัดุคงคลงัเพิ่มข้ึนนอกจากจะ
สังเกตไดว้า่จ  านวนของท่ีมีเผือ่ไวใ้นคลงัจะถูกเก็บไวเ้ป็นจ านวนคงท่ีอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น จึงไม่ตอ้งหาร
ของท่ีมีเผื่อไวด้้วย 2 ดังเช่น ในกรณีค านวณวสัดุคงคลังถัวเฉล่ียภายใต้สภาพการณ์ท่ีมีการใช้อย่าง
สม ่าเสมอ  
    Q  =  ปริมาณท่ีสั่งซ้ือ ในคร้ังหน่ึง ๆ 

    Ss  =  ปริมาณของท่ีมีเผือ่ไวใ้นคลงั 

    M  =  ระดบัวสัดุคงคลงัสูงสุด 

   ดงันั้น 

    M  =  Q + ss  

 ปริมาณวสัดุคงคลงัโดยเฉล่ีย  =  Q/2 + ss 

 จุดสั่งใหม่ (Reorder Point) เป็นจุดท่ีบอกให้ผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการสั่งซ้ือ หรือสั่งผลิต
ทราบถึงเวลาท่ีจะตอ้งสั่งซ้ือของเขา้มาเพิ่มเติม จุดสั่งซ้ือแต่ละจุดอาจจะก าหนด เป็น ระดบัของ 

การสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Level) คือการก าหนดระดบัปริมาณวสัดุคงคลงัท่ีควรจะออกใบสั่งซ้ือดงันั้น 
ระดบัของการสั่งซ้ือใหม่จะข้ึนอยูก่บัตวัแปรผนั 2 ตวั คือ อตัราการใช้ และช่วงเวลาน า ในการค านวณ
ระดบัของการสั่งซ้ือใหม่ จึงคูณอตัราการใชด้ว้ยช่วงเวลาน า แต่เพื่อป้องกนัการขาดมือบริษทัควรจะจดั
ใหมี้ของเผือ่เพื่อความปลอดภยัไวจ้  านวนหน่ึง ดงันั้น จากภาพท่ี 2.2 จะได ้

    ROP  =  ss + ( ) ( ) 
  เม่ือ 

    ROP  =  ระดบัของการสั่งใหม่ 
    ( )  =  อตัราความตอ้งการในช่วงเวลาน าโดยเฉล่ีย 

    ( )  =  ช่วงเวลาน าเฉล่ีย 

 ซ่ึงสามารถท่ีจะประเมินเวลาของช่วงเวลาน าไดจ้ากการเก็บขอ้มูลของช่วงเวลาน าใน 

การส่งสินคา้ในอดีต  
  เม่ือ ( )  คือ ค่าเฉล่ียของช่วงเวลาน า ซ่ึงหาได ้ดงัน้ี 
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 ความส าคญัของจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 

  สุชาติ ศุภมงคล (2547, หนา้ 105) ไดก้ล่าวไวว้า่ จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) เป็นจ านวน
ท่ีคงเหลือต ่าสุดจนถึงจุดหน่ึงท่ีตอ้งการสั่งซ้ือใหม่ตอ้งใช้วิธีการค านวณเม่ือการใช้วสัดุไปจุดถึงจุดท่ี
ก าหนดจ าเป็นต้องสั่งซ้ือวสัดุเขา้มาส ารองเพิ่มในคลงัสินคา้ ซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ และ 

ถา้เกิดจ าเป็นท่ีตอ้งใชว้สัดุหมดไปก่อนท่ีจะไดรั้บวสัดุใหม่เขา้มา หรือการไดรั้บวสัดุล่าชา้กวา่ปกติก็จะ
ท าใหเ้กิดวสัดุขาดมือ ซ่ึงจะมีผลเสียหายตามมาจึงจ าเป็นตอ้งมีสต็อกเพื่อความปลอดภยัเพื่อป้องกนัวสัดุ
ขาดมือจึงจ าเป็นตอ้งมีการค านวณหาจุดสั่งซ้ือใหม่ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั ไชยยศ ไชยมัน่คง และ  
มยุขพันธ์ุ ไชยมั่นคง (2550, หน้า 374) ได้กล่าวไวว้่า จุดสั่งซ้ือใหม่เป็นวิธีการสั่งสินค้ามาเติมใน
คลงัสินคา้ตามรูปแบบท่ีก าหนดซ่ึงจะท าการสั่งซ้ือเม่ือสินคา้คงคลงัลดลงมาถึงระดบัท่ีก าหนด และ
สั่งซ้ือตามปริมาณท่ีก าหนดตามจุดสั่งซ้ือใหม่ ซ่ึงวิธีการสั่งซ้ือแบบน้ีองคจ์ะตอ้งคอยตรวจสอบสินคา้คง
คลงัเม่ือสินคา้คงคลงัลดลงเหลือปริมาณท่ีก าหนดไวก้ารสั่งซ้ือช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกนัไป เช่น คร้ัง
แรกช่วงเวลา 15 วนัจึงสั่งซ้ือใหม่ คร้ังต่อไปอาจเป็น 10 วนั หรือ 20 วนั ทั้งน้ีช่วงเวลาสั่งซ้ือข้ึนอยูก่บั
สภาพอุปสงค์ ถา้อุปสงคมี์มาก (สินคา้ขายดี) ช่วงเวลาการสั่งซ้ือจะสั้น แต่หากสินคา้ขายไม่ดีช่วงเวลา
สั่งซ้ือใหม่จะยาว ดงันั้น การควบคุมสินคา้คงคลงัองคก์รตอ้งพยากรณ์ท่ีแม่นย  า และปริมาณสั่งซ้ือแต่ละ
คร้ังอาจแตกต่างกนัตามการรณรงคก์ารขาย ซ่ึงท าให้การสั่งซ้ือเหมาะสมกบัการขาย และสอดคลอ้งกบั 

ฑิตฐิตา เรืองโหน่ง (2553, หนา้ 12-13) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงัเวลาเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
มากโดยเฉพาะถา้ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงัขององค์กรแบบต่อเน่ืองจะสามารถก าหนดเวลาท่ีจะ
สั่งซ้ือใหม่ได้ เม่ือพบว่า สินคา้คงคลงัลดเหลือระดบัหน่ึงตามท่ีก าหนดก็จะสั่งซ้ือวสัดุเขา้มาใหม่ใน
ปริมาณท่ีคงท่ีเท่าปริมาณการสั่งซ้ือท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ตามตวัแปร 2 ตวั ได้แก่ 1) อตัรา
ความตอ้งการใชสิ้นคา้คงคลงัและ 2) เวลารอคอย (Lead Time) ภายใตส้ภาวการณ์ ประกอบดว้ย 1) กรณี
ความตอ้งการสินคา้คงคลงัคงท่ี และเวลารอคอยคงท่ีเป็นสภาวะท่ีไม่เส่ียงท่ีจะเกิดวสัดุขาดมือเพราะทุก
ส่ิงทุกอยา่งมีความแน่นอน 2) กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัแปรผนัและเวลารอคอยคงท่ีเป็นสภาวะ  

ท่ีอาจเกิดวสัดุขาดมือเพราะอตัราการใช้หรือความตอ้งการสินคา้คงคลงัไม่สม ่าเสมอ จึงตอ้งมีการเก็บ
สินคา้คงคลงัเผื่อขาดมือ (Buffer Stock หรือ Safety Stock) ส ารองไว ้และตอ้งมีการประมาณระดบัวงจร
ของการบริการ (Cycle-Service Level) ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีไม่มีวสัดุขาดมือ 3) กรณีความตอ้งการสินคา้คง
คลงัคงท่ี และเวลารอคอยแปรผนัเป็นสภาวะท่ีเวลารอคอยมีลกัษณะการกระจายของขอ้มูลแบบปกติ 
และ 4) กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัแปรผนั และเวลารอคอยแปรผนัโดยท่ีทั้งอตัราความตอ้งการ
สินคา้ และเวลารอคอยมีลกัษณะการกระจายของขอ้มูลแบบปกติทั้งสองตวัแปร 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความส าคญัของจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม เป็นการก าหนด
ระดบัปริมาณคงเหลือวสัดุคงคลงัท่ีเหมาะสมกบัอตัราการใช้ เพื่อเป็นการก าหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ไม่ให้
วสัดุคงคลงัขาดมือ และสั่งซ้ือตามปริมาณท่ีก าหนดตามจุดสั่งซ้ือใหม่ ซ่ึงองค์กรจะตอ้งคอยตรวจสอบ
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สินคา้คงคลงั การสั่งซ้ือช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกนัไป องคก์รตอ้งมีการพยากรณ์ท่ีแม่นย  า และปริมาณ
การสั่งซ้ือแต่ละคร้ังอาจแตกต่างกนัตามการรณรงคก์ารขาย ซ่ึงท าให้การสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีตวัแปร
ท่ีสัมพันธ์ ได้แก่ 1) อัตราความต้องการใช้สินค้าคงคลัง และ 2) เวลารอคอย (Lead Time) ภายใต้
สภาวการณ์ ประกอบดว้ย 1) กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัคงท่ี และเวลารอคอยคงท่ีเป็นสภาวะท่ีไม่
เส่ียงท่ีจะเกิดวสัดุขาดมือ 2) กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัแปรผนั และเวลารอคอยคงท่ีเป็นสภาวะ 

ท่ีอาจเกิดวสัดุขาดมือ จึงตอ้งมีการเก็บสินคา้คงคลงัเผื่อขาดมือ (Buffer Stock หรือ Safety Stock) ส ารอง
ไว ้และตอ้งมีการประมาณระดบัวงจรของการบริการ (Cycle-Service Level) ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีไม่มีวสัดุ
ขาดมือ 3) กรณีความตอ้งการสินค้าคงคลงัคงท่ี และเวลารอคอยแปรผนัเป็นสภาวะท่ีเวลารอคอยมี
ลกัษณะการกระจายของขอ้มูลแบบปกติ และ 4) กรณีความตอ้งการสินคา้คงคลงัแปรผนั และเวลารอ
คอยแปรผนัโดยท่ีทั้งอตัราความตอ้งการสินคา้ และเวลารอคอยมีลกัษณะการกระจายของขอ้มูลแบบ
ปกติทั้งสองตวัแปร ท าให้องค์กรสามารถบริหารจดัการวสัดุคงคลงัท่ีเหมาะสมกบัการจดัซ้ือไดอ้ย่าง
สมดุลและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการส่ังซ้ือทีป่ระหยดั 

 ค านาย อภิป รัชญาสกุล  (2556, หน้ า88-95) ได้ก ล่าวไว้ว่า  การสั่ ง ซ้ื อ ท่ีประหยัด 
(EconomicOrder Quality:  EOQ) เป็นระบบสินค้าคงคลังท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายโดยระบบน้ีใช้กับ
สินคา้คงคลงัท่ีมีลกัษณะของความตอ้งการท่ีเป็นอิสระไม่เก่ียวขอ้งต่อเน่ืองความตอ้งการของสินคา้ตวั
อ่ืนปัจจยัทั้งหลายตอ้งมีค่าคงท่ีการใช้วิธีน้ีจะมีขอ้ดีในส่วนของการค านวณค่อนขา้งง่าย และเหมาะสม
ส าหรับระบบปิด ซ่ึงหมายถึงสภาวะทุกอย่างไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงการค านวณหาปริมาณสั่งซ้ือท่ี
ประหยดั ช่วยในการก าหนดปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง วา่เป็นคร้ังละเท่าไรจึงจะเหมาะสม 
และก่อให้เกิดตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายต ่าสุด โดยในการค านวณ EOQ มีตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัอยู ่2 

ต้นทุน ได้แก่ 1) ต้นทุนการเก็บรักษา คือต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากจากการท่ีกิจการมีสินค้าส ารองอยู่ใน
คลงัสินคา้ 2) ตน้ทุนการสั่งซ้ือ คือ ตน้ทุน หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท าการสั่งซ้ือสินคา้ หรือสั่งผลิต
สินคา้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนออกใบสั่งซ้ือ ค่าโทรศพัท ์ค่าขนส่ง เป็นตน้ ซ่ึงหากมีการซ้ือปริมาณคร้ังละน้อย ๆ 
ตน้ทุนการสั่งซ้ือจะมาก เพราะตอ้งซ้ือหลายคร้ัง และถา้สั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ จะตอ้งมีสินคา้เก็บไวใ้นคร้ัง
สินคา้จ านวนมาก ตน้ทุน หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากจึงตอ้งวางแผนพิจารณาความตอ้งการ
ดว้ยวิธีการพยากรณ์อุปสงค์ของลูกคา้โดยขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดัจะพิจารณาตน้ทุนรวมของสินคา้
คงคลงัท่ีต ่าท่ีสุดเป็นหลกัเพื่อก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือต่อคร้ังการใชร้ะบบ 

การสั่งซ้ือท่ีประหยดัแบ่งโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในการจดัซ้ือ ไดแ้ก่ 1) เหตุการณ์ท่ีอุปสงค์คงที และไม่มี
สินคา้ขาดมือ 2) เหตุการณ์ท่ีอุปสงคค์งที และไม่มีสินคา้ขาดมือบา้ง 3) เหตุการณ์ท่ีทยอยรับ และทยอย
ใชสิ้นคา้ และ 4) เหตุการณ์ท่ีมีส่วนลดปริมาณ 
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 การค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (Economic Order Quality: EOQ) ส าหรับ
ธุรกิจจะตอ้งตดัสินใจวา่ควรจะมีวตัถุดิบคงเหลือในระดบัใดจึงจะประหยดัท่ีสุด ถา้สั่งซ้ือปริมาณมาก
ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อหน่วยจะลดลง การค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) โดยใชสู้ตร 
(ไพสรณ์  สูงสมบติั ; ดารารัตน์ สุขแกว้,  2556, หนา้ 110) ดงัน้ี 

 

     EOQ =  

 

 ก าหนดให ้

    EOQ = ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 

    S  = ปริมาณสินคา้ท่ีขายหรือใชต้ลอดงวด 

    O  = ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 

    C  = ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาต่อหน่วย 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การสั่งซ้ือท่ีประหยดั เป็นการค านวณหาปริมาณจ านวน
ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีประหยดัของวตัถุดิบแต่ละประเภท ซ่ึงการค านวณหาปริมาณสั่งซ้ือท่ีประหยดั 
ช่วยในการก าหนดปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง ว่าเป็นคร้ังละเท่าไรจึงจะเหมาะสม และ
ก่อใหเ้กิดตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายต ่าสุด โดยในการค านวณ EOQ มีตน้ทุนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ) ตน้ทุนการเก็บ
รักษาสินคา้ และ ) ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ 

 เปรียบเทียบตน้ทุนในการสั่งซ้ือการ 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556, หน้า 24-25) ได้กล่าวไวว้่า ตน้ทุนรวมของการได้มาของ
สินคา้เป็นการน าเขา้มาอย่างมีความสัมพนัธ์ ซ่ึงรวมทั้งตน้ทุนจริง และตน้ทุนท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดข้อง
การซ้ือส่ิงของต่าง ๆ ดงันั้น ตน้ทุนการไดม้าของสินคา้รวมจึงเป็นตวัประเมินตน้ทุนรวมของการจดัซ้ือ 
ตน้ทุนบางอยา่งจะประยุกตใ์ชใ้นทุกการจดัซ้ือ เช่น ค่าบริหารจดัซ้ือ ซ่ึงตน้ทุนบางตวัแปรตามการจดัซ้ือ 
เช่น การคลงัสินคา้ องคป์ระกอบของตน้ทุนรวมการไดม้าของสินคา้รวม มีรายละเอียดดงัน้ี  
  1. ตน้ทุนคุณภาพ (Quality Cost) เป็นตน้ทุนเงินท่ีจ่ายเน่ืองจากความบกพร่อง และ
สินคา้ไม่ได้คุณภาพจึงเกิดการตรวจสอบ การซ่อมแกไ้ขงาน ค่าบริหารเพิ่ม การแบ่งแยกลูกคา้ การท่ี
ลูกคา้ไม่พอใจ คุณภาพสินคา้ไม่ดี การสร้างคุณภาพรวมจึงตอ้งใชเ้วลา เงิน และค าสัญญา เพื่อท าให้ดีใน
คร้ังแรก ซ่ึงเป็นกิจกรรมป้องกนั และปกติเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายภาคหนา้ 
  2. ตน้ทุนการจดัส่ง (Delivery Cost) เป็นความท่ีไม่น่าเช่ือถือของผูจ้ดัส่ง หมายถึง การ
หยุดผลิต การท่ีสินคา้ขาดมือ การจดัหาสต๊อกเพื่อความปลอดภยั การล่าช้า และมีตน้ทุนในการขนส่ง 
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และการผลิตแบบฉุกเฉินสูง เป็นตน้ การพยายามในการจดัส่งให้สม ่าเสมอเพื่อให้ผลการด าเนินงานมี
ความเช่ือถือจึงเป็นความพยายามในการจดัการของทุกองคก์ร 

  3. ต้นทุนผลงานการจัดส่ง (Delivery Performance Cost) เป็นต้นทุนการขนส่งท่ี 
สามารถจดัเป็นความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าต ่า รายการท่ีจดัเก็บสูง การเลือกวิธีการขนส่งท่ี
ถูกตอ้ง เส้นทาง และผูรั้บขนส่ง เป็นมาตรวดั และตอ้งการใชว้างแผนล่วงหนา้ 
  4. ตน้ทุนเวลาน า (Lead Time Cost) โดยทัว่ไปเวลาน าท่ียาวนานกวา่จะท าให้มีตน้ทุน
ท่ีสูงกว่าวตัถุดิบท่ีเป็นของตนเอง บางคร้ังอาจจะส่งไปยงัจุดอ่ืนเป็นระยะทางไกล จึงไม่มีเพียงตน้ทุน
การขนส่ง แต่ยงัมีตน้ทุนในดอกเบ้ียจ่าย สินคา้ท่ีขายไม่ได ้และไม่สามารถเติมเต็มตามอุปสงค์จึงเป็น
ความเส่ียงของเวลาน า ซ่ึงนบัรวมในตน้ทุนรวมในการไดม้าของสินคา้ ซ่ึงถา้การหาผูข้ายปัจจยัการผลิต
ในเวลาน าท่ีสั้นจะส่งผลใหต้น้ทุนรวมการไดม้าของสินคา้ท่ีต ่าลง แต่ราคาสินคา้จะแพงข้ึน 

  5. ตน้ทุนคลงัสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ (Warehousing / Packaging Cost) เป็นตน้ทุนท่ีมี
ความส าคญั และเพิ่มข้ึนจากการจดัส่ง การบรรจุหีบห่ออาจอยูใ่นกระบวนการซพัพลายเชน ซ่ึงตอ้งการ
พื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ การยกขนสินคา้ อายสิุนคา้ บรรจุภณัฑท่ี์นอ้ยลงอาจท าใหส้ามารถประหยตัน้ทุนได ้

  6. ตน้ทุนสตอ๊ก และสินคา้คงคลงั (Stock / Inventory Cost) เป็นการตดัสินใจท่ีมีผลต่อ
ระดบัสตอ๊ก ตน้ทุนเก่ียวขอ้งมากกวา่ตน้ทุนกระจายสินคา้ เช่น การจดัเก็บ สินคา้แตกหกัเสียหาย 

  7. ตน้ทุนในการหาผูข้ายปัจจยัการผลิตใหม่ (New Supplier Cost) เป็นตน้ทุนในการ
ประเมินผูข้าย การเร่ิมตน้สรรหา การเจรจาต่อรอง และการจดัการโดยการมีโปรแกรมการจดัล าดบั และ
พฒันาผูข้าย ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

  8. ต้นทุนบริหาร (Administration Cost) เป็นต้นทุนท่ีเร่ิมตั้ งแต่การออกใบสั่งซ้ือ 

การจดัการเก่ียวกบังานการดาษท่ีจ าเป็น เงินเดือน การดูแลอุปกรณ์ส านกังาน การเช่ือมต่อขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิคส์ (EDI) เป็นตน้ 

  9. ตน้ทุนราคาสินคา้ (Products Price) เป็นราคาท่ีได้ตกลงกบัผูข้ายปัจจยัการผลิตใช้
พิจารณาในการณีท่ีปัจจยัด้านราคาท่ีกล่าวมาข้างต้นมีมูลค่าเท่ากัน ราคาสินค้าจึงเป็นปัจจยัในการ
พิจารณา 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การเปรียบเทียบตน้ทุนในการสั่งซ้ือ เป็นการประเมิน
ตน้ทุนท่ีไดม้าของสินคา้รวมจะใชใ้นทางตรง และในอนาคต แมจ้ะเป็นตน้ทุนท่ีเป็นไปได ้แต่ ควรท่ีจะ
พิจารณาเพื่อให้ทราบต้นทุนตลอดซัพพลายเชน ท่ีมีการจดัการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย  1) ต้นทุน
คุณภาพ เป็นตน้ทุนเงินท่ีจ่ายเน่ืองจากความบกพร่อง และสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ 2) ตน้ทุนการจดัส่งเป็น
ความเช่ือถือของผูจ้ดัส่ง3) ตน้ทุนผลงานการจดัส่ง เป็นตน้ทุนการขนส่ง 4) ตน้ทุนเวลาน า 5) ตน้ทุน
คลงัสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ 6) ตน้ทุนสต๊อก และสินคา้คงคลงั 7) ตน้ทุนในการหาผูข้ายปัจจยัการผลิต
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ใหม ่8) ตน้ทุนบริหาร และ 9) ตน้ทุนราคาสินคา้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดมูลค่าท่ีเหมาะสม
เพื่อใหไ้ดร้าคา ประกอบกบัไดสิ้นคา้ท่ีไดม้าตรฐานคุณภาพตรงตามท่ีก าหนดในราคาท่ีเหมาะสม 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการจ าแนกสินค้าคงคลงัแบบ ABC Analysis 

 ความหมายการจ าแนกสินคา้คงคลงัแบบ ABC Anal4sis 
 ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550, หนา้ 268) ไดก้ล่าวไวว้า่ วธีิการจดักลุ่มสินคา้ ABC ระบบ เป็น
วิธีการจ าแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณ และมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่
ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนบั และควบคุมสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู่มากมาย ซ่ึงถา้
ควบคุมทุกรายการอยา่งเขม้งวดเท่าเทียมกนั จะเสียเวลา และค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็นในการควบคุม
สินค้าท่ีมีสินค้ามาก และราคาท่ีแตกต่างกัน วิธีการควบคุมสินค้าคงคลัง มีลักษณะท่ีเป็นสัดส่วน
ความส าคญั เช่น ถา้ปรับปรุงงานท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงร้อยละ 10-20 ก็จะไดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 80-90 
เพราะฉะนั้นการเลือกปรับปรุงงานเฉพาะงานท่ีส าคญั ๆ เพียงร้อยละ 10-20 จะสามารถให้ผลตอบแทน
ท่ีสูงมากโดยทัว่ไปเรียกว่า กฎ 20/80 หรือ วิธีการจดักลุ่ม ABC หรือ ABC Analysis ซ่ึงเป็นการแยก
สินคา้คงคลงัออกตามประเภทของความส าคญั 

 อมรศิริ ดิสสร (2550, หน้า 24-36) ได้กล่าวไวว้่า การจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC 

เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัต ่าสุด เป็นการจดัประเภทของสินคา้คงคลงั ตามความส าคญั
ของมูลค่าการใชสิ้นคา้ 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 78-80; 2556ก, หน้า 70) ได้กล่าวไวว้่า การจดัการ
สินคา้แบบ ABCเป็นการจดัการสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์วา่สินคา้คงคลงั
จ านวนน้อยในกลุ่มจะมีมูลค่ามากท่ีสุด ระบบน้ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในการจดัการผลิต และการควบคุม
สินคา้คงคลงัตามระบบ ABC สินคา้มี 3 กลุ่ม 

 ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หนา้ 146) ไดก้ล่าวไวว้า่ วิธีการจดักลุ่มสินคา้ ABC ระบบ เป็น
วธีิการจ าแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทโยพิจารณาปริมาณ และมูลค่าของสินคา้แต่ละรายการ
เป็นเกณฑ ์เพื่อลดภาระในการดูแล และควบคุม 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การจดักลุ่มสินคา้ ABC เป็นวิธีการจ าแนกสินคา้คงคลงั
ออกเป็นแต่ละประเภทต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ และ
อตัราการเคล่ือนไหวของปริมาณสินคา้เพื่อลดภาระในการควบคุมสินคา้คงคลงั ดูแลตรวจนบันิยมใชใ้น
การจดัการผลิต และการควบคุมสินคา้คงคลงั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามกฎ 20/80  
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 หลกัการวเิคราะห์การจ าแนกสินคา้คงคลงัแบบ ABC Anal4sis  
 ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550, หนา้ 268) ไดก้ล่าวไวว้า่ วิธีการจดักลุ่มสินคา้ ABC ระบบเป็น
วิธีการจ าแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณ และมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่
ละรายการเป็นเกณฑ ์ซ่ึงเป็นการแยกสินคา้คงคลงัออกตามประเภทของความส าคญั ดงัน้ี 

  1. กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีส าคญัมาก มูลค่าสูงโดยทัว่ไปจะมีสินคา้อยู่ประมาณร้อยละ 

10-20 ของสินคา้ทั้งหมด และจะมีมูลค่าอยูป่ระมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

  2. กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญัปานกลางโดยทัว่ไปสินคา้คงคลงัประเภทน้ีมีอยู่
ประมาณ ร้อยละ 30-40 ของสินคา้ทั้งหมด มีมูลค่าสินคา้ประมาณร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

  3. กลุ่ม C เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า และมีอตัรา
การเก็บรักษาท่ีมากท่ีสุดประมาณ ร้อยละ 40-50 และมีมูลค่า ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

 ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หน้า 164) ได้กล่าวไวว้่า วิธีการวิเคราะห์การจดักลุ่มสินค้า 
ABC พิจารณาตามปริมาณ และมูลค่าของสินคา้แต่ละรายการเป็นเกณฑ ์สามารถแบ่งตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

 1. กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีส าคญัมาก มูลค่าสูงโดยทัว่ไปจะมีสินคา้อยู่ประมาณร้อยละ 5-15 
ของสินคา้ทั้งหมด และจะมีมูลค่าอยูป่ระมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

 2. กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญัปานกลางโดยทัว่ไปสินคา้คงคลงัประเภทน้ีจะมีอยู่
ประมาณ ร้อยละ 30 ของสินคา้ทั้งหมด และมีมูลค่าของสินคา้ประเภทน้ีจะมีค่าประมาณ ร้อยละ 15 ของ
มูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

 3. กลุ่ม C เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า และมีอตัราใน
การเก็บรักษาท่ีมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 50-60 และมีมูลค่าร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

 อมรศิริ ดิสสร (2550, หน้า 24-36) ได้กล่าวไวว้่า วิธีการวิเคราะห์การจดักลุ่มสินคา้แบบ
ABC เป็นการจดัประเภทของสินคา้คงคลงั ตามความส าคญั และตามมูลค่าของการใช้สินคา้นั้น ๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

  1. กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีส าคญัมาก มูลค่าสูงโดยทัว่ไปจะมีสินคา้อยูป่ระมาณร้อยละ 20 

ของสินคา้ทั้งหมด แต่มีอตัราการใชเ้ป็นจ านวนเงินท่ีมีมูลค่าสูงสุดอยูป่ระมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่า
สินคา้ทั้งหมด 

  2. กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญัปานกลางโดยทัว่ไปสินคา้คงคลงัประเภทน้ีจะมี
อยู่ประมาณ ร้อยละ 30 ของสินค้าทั้ งหมด แต่มีอัตราการใช้หมุนเวียนเป็นจ านวนเงินท่ีมีมูลค่าสูง
ประมาณร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

  3. กลุ่ม C เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า และมีอตัรา
การเก็บรักษาท่ีมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 50 และมีมูลค่าสินคา้ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 
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 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 78-80; 2556ก, หน้า 70) ได้กล่าวไวว้่า การจดัการ
สินคา้แบบ ABCเป็นการจดัการสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์วา่สินคา้คง
คลังจ านวนน้อยในกลุ่มจะมีมูลค่ามากท่ีสุด ระบบน้ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการจัดการผลิต และ 

การควบคุมสินคา้คงคลงัตามระบบ ABC สินคา้มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  1. กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงกวา่สินคา้น้อยรายการ ประมาณ ร้อยละ 15-20 ของ
รายการสินคา้ทั้งหมด แต่มูลค่ามีประมาณ ร้อยละ 75-80 ของมูลค่าทั้งหมด 

  2. กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าปานกลาง มีจ านวนสินคา้ประมาณ ร้อยละ 30-40 ของ
รายการสินคา้ทั้งหมด แต่มูลค่ามีประมาณ ร้อยละ 15 ของมูลค่าทั้งหมด 

  3. กลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าต ่า มีจ  านวนสินคา้ประมาณ ร้อยละ 40-50 ของรายการ
สินคา้ทั้งหมด แต่มูลค่ามีประมาณ ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าทั้งหมด ส าหรับการแบ่งสินคา้เป็นกลุ่ม ABC

เป็นการแบ่งตามความเหมาะสม เช่น กิจการท่ีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้คร้ังละมาก ๆ มีจ านวนนอ้ย หรือสินคา้
ส่วนใหญ่ผลิตโดยแบ่งผลิตเป็น 3 กลุ่มเท่านั้น หรือมีของเสียจ านวนมากท่ีเกิดจากการผลิต เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นการพิจารณาปริมาณ และมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่ละรายการเป็นเกณฑ ์เพื่อลดภาระในการดูแล 

 ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หนา้ 146) ไดก้ล่าวไวว้า่ วิธีการจดักลุ่มสินคา้ ABC ระบบ เป็น
วิธีในการจ าแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทโยพิจารณาปริมาณ และมูลค่าของสินคา้แต่ละ
รายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล และควบคุม สามารถแบ่งตามเกณฑ์ ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม A เป็น
สินคา้ท่ีส าคญัมาก มูลค่าสูงโดยทัว่ไปจะมีสินคา้อยูป่ระมาณ ร้อยละ 5-15 ของสินคา้ทั้งหมด และจะมี
มูลค่าอยูป่ระมาณ ร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 2) กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญัปานกลาง
ท่ีโดยทัว่ไปสินคา้คงคลงัประเภทน้ีจะมีอยูป่ระมาณ ร้อยละ 30 ของสินคา้ทั้งหมด และมีมูลค่าของสินคา้
ประเภทน้ีจะมีค่าประมาณ ร้อยละ 15 ของมูลค่าสินค้าทั้ งหมด และ 3) กลุ่ม C เป็นกลุ่มสินค้าท่ีมี
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดเป็นสินคา้ท่ีมีราคาต ่า และมีอตัราการเก็บรักษาท่ีมากท่ีสุดประมาณ ร้อยละ 50-60 
และมีมูลค่าประมาณ ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การจดักลุ่มสินคา้ ABC เป็นวิธีการจ าแนกสินคา้คงคลงั
ออกเป็นแต่ละประเภทโดยจะพิจารณาปริมาณ และมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อ
ลดภาระในการควบคุมสินคา้คงคลงั ดูแลตรวจนบั ซ่ึงประกอบดว้ย 1) สินคา้กลุ่ม A เป็นสินคา้ ท่ีส าคญั
เน่ืองจากมีมูลค่าสูง และเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวเร็ว มีสินคา้อยู่ประมาณ ร้อยละ 10-20 ของสินคา้
ทั้งหมด แต่มีมูลค่าอยู่ประมาณ ร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 2) สินคา้กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมี
ความส าคญัปานกลางโดยมีสินค้าอยูป่ระมาณ ร้อยละ 30-40 ของสินคา้ทั้งหมด และมีมูลค่าของสินคา้
โดยค่าประมาณ ร้อยละ 15-20 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด และ 3) สินคา้กลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญั
นอ้ยท่ีสุดเน่ืองจากสินคา้ท่ีมีราคาต ่า และมีการเก็บรักษาท่ีมากท่ีสุดประมาณ ร้อยละ 40-50 และมีมูลค่า
ประมาณ ร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด 
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 การควบคุมคลงัสินคา้กลุ่ม ABC  

 ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์ (2550, หน้า 269) ได้กล่าวไวว้่า การควบคุมคลังสินค้ากลุ่ม ABC 

สามารถควบคุมกลุ่มสินคา้ ไดแ้ก่ 

  1. การควบคุมกลุ่มสินคา้ กลุ่ม A จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมอย่างใกลชิ้ด และเขม้งวด 

การสั่งการ และการใช้จะต้องมีการบันทึกรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์มากท่ีสุด มีการ
ตรวจสอบ การควบคุมอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการส ารองวตัถุดิบท่ีจะถูกน ามาใช้อย่างต่อเน่ืองใน
ปริมาณมาก ๆ แผนกจดัซ้ืออาจต้องท าสัญญากับลูกค้าให้ส่งวตัถุดิบเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองในอตัรา 
ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัราการใช ้และตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของการก าหนดขนาดการสั่งซ้ือ และตอ้งติดตาม
อยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้สามารถส่งของทนักบัก าหนดท่ีตอ้งใชก้ารส ารองของคลงัสินคา้จะตอ้งอยูใ่นระดบั 

ท่ีท  าใหร้ะดบัการบริการท่ีดียิง่ข้ึน ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดสินคา้ขาดมีนอ้ย 

  2. การควบคุมกลุ่มสินคา้ กลุ่ม B ควรจะควบคุม และติดตามโดยระบบ ซ่ึงตอ้งก าหนด
ช่วงเวลาในการควบคุม และตรวจสอบ เช่น มีการตรวจสอบทุกๆ ช่วงเวลา 3-4 เดือน หรือมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากขนาดของการสั่ง และการก าหนดจุดสั่งซ้ือของคงคลงัเหล่านั้น สามารถวิเคราะห์
โดยใช้ตวัแบบของคลงัหลายๆ แบบท่ีไดก้ล่าวมา ซ่ึงการสั่งซ้ือจะไม่บ่อยคร้ังเท่าสินคา้กลุ่ม A ตน้ทุน
ของสินคา้ขาดแคลนส าหรับสินคา้ประเภท B ไม่ควรเกิดข้ึน โดยพยายามจดัสินคา้ส ารองใหเ้พียงพอต่อ
การควบคุมสินคา้ถึงแมว้า่การสั่งซ้ือจะเกิดข้ึนไม่บ่อยคร้ัง 

  3. การควบคุมกลุ่มสินคา้ กลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าต ่าแต่มีจ านวนมากไม่
จ  าเป็นตอ้งเขม้งวดมากนกัโดยใช้วิธีง่าย ๆ แต่ก็ควรมีการตรวจสอบท่ีเป็นงานประจ าอยา่งเพียงพอใน
การด าเนินการสั่งซ้ืออาจไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินจุดสั่งซ้ือใหม่ หรือการหาขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 

ซ่ึงมีการพิจารณาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงต่าง ๆ ให้ถูกตอ้ง เช่น อตัราการใช้ ช่วงเวลาน าตน้ทุน และ
ค่าใชจ่้าย ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าของปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หนา้ 80-8 ) และ-ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2556ก, หนา้ 72) 
ไดก้ล่าวไวว้่า การควบคุมคลงัสินคา้กลุ่มABC ซ่ึงการจ าแนกสินคา้คงคลงัเป็นหมวด ABC ตามหลกั 
Pareto (80/20) จะท าให้เกิดการควบคุมท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงนิยมประยุกต์ใช้ในการคลงัสินค้า และการ
ขนส่ง โดยกลุ่ม A จะอยูใ่นพื้นท่ีดา้นหน้าท่ีพร้อมจดัส่ง กลุ่ม C จะเก็บในพื้นท่ีดา้นหลงัคลงัสินคา้ ซ่ึง 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวเร็ว จ าเป็นตอ้งไดรั้บการควบคุมอย่างเขม้งวดมาก 
ซ่ึงการควบคุมจึงควรใชร้ะบบสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั และควรหาผูข้าย
ไวห้ลาย ๆ รายเพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนสินคา้ และสามารถเจรจาต่อรองราคาได ้

  2. กลุ่ม B เป็นสินค้าท่ีเคล่ือนไหวปานกลาง จ าเป็นต้องได้รับการควบคุมงวดปาน
กลางและมีการควบคุมตามปกติ และควรใชร้ะบบสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบั กลุ่ม A 
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  3. กลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้ ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งมีการควบคุมเขม้งวดมากนกั ซ่ึง
กลุ่มน้ีมีสินคา้จ านวนมาก ราคาถูก และสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ เป็นตน้ 

 ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หน้า 150) ไดก้ล่าวไวว้า่ การควบคุมคลงัสินคา้กลุ่ม ABC ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

  1. กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวเร็ว จ าเป็นตอ้งไดรั้บการควบคุมอยา่งเขม้งวด และ 
มีการจดบนัทึกทุกคร้ังท่ีมีการรับจ่าย ซ่ึงการควบคุมจึงเป็นไปควรอย่างต่อเน่ือง และต้องเก็บไวใ้น 

ท่ีปลอดภยั และควรหาผูข้ายไวห้ลาย ๆ รายเพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนสินคา้ และสามารถ
เจรจาต่อรองราคาได ้

  2. กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวปานกลาง จ าเป็นตอ้งไดรั้บการควบคุมเขม้งวดปาน
กลาง และมีการควบคุม และการจดบนัทึกตามปกติ อยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบั สินคา้กลุ่ม A 

  3. กลุ่ม C เป็นสินค้าท่ีเคล่ือนไหวช้า ยงัไม่จ  าเป็นต้องมีการควบคุมเขม้มากนัก ซ่ึง
สินค้ากลุ่มน้ีมีสินค้าจ านวนมาก ราคาถูก และมีการสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ มีการจดบันทึกแต่ก็เพียง
เล็กนอ้ยเพื่อป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ เป็นตน้ 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การควบคุมกลุ่มสินค้า ABC เป็นการควบคุมให้
ความส าคญัตามมูลค่าของสินคา้ และอตัราการเคล่ือนไหวของรายการสินคา้ เป็นหมวด ABC ตามหลกั 
พาเรโต (Pareto) (80/20) ท าให้ เกิดการควบคุมท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 1) สินค้ากลุ่ม A เป็นสินค้า 
ท่ีเคล่ือนไหวเร็ว จ าเป็นตอ้งไดรั้บการควบคุมอยา่งเขม้งวดมาก ซ่ึงการควบคุมจึงควรใชร้ะบบสินคา้คง
คลงัอย่างต่อเน่ือง และตอ้งเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั และควรหาผูข้ายไวห้ลาย ๆ รายเพื่อลดความเส่ียงจาก
การขาดแคลนสินค้า และสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ 2) สินค้ากลุ่ม B เป็นสินค้าท่ีเคล่ือนไหว 

ปานกลางตอ้งได้รับการควบคุมปานกลาง และมีการควบคุมตามปกติ และควรใช้ระบบสินคา้คงคลงั
อย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกบั กลุ่ม และ 3) สินคา้กลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวช้า ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ
ควบคุมเขม้งวดมากนกั ซ่ึงกลุ่มน้ีมีสินคา้จ านวนมาก ราคาถูก และสั่งซ้ือคร้ังละมาก ๆ เพื่อป้องกนัการ
ขาดแคลนสินคา้  
 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการความสัมพนัธ์กบัผู้ขาย 

 สิทธิชยั ฝร่ังทอง (ออนไลน์, ) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัซ้ือ (Purchasing) หรือการจดัหา 
(Procurement) จะเป็นเร่ืองท่ีไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจอีกต่อไป เพราะว่าบทบาทของฝ่ายจดัซ้ือ
จะตอ้งเปล่ียนเป็นการจดัซ้ือ และซัพพลาย (Purchasing and Supply : P & S) ซ่ึงปัจจยัภายนอกนั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจท่ีข้ึน - ลง นบัตั้งแต่ปี 2551 ทุก
ธุรกิจตอ้งเผชิญกบัปัญหามากมายเกิดอาการกลวั ท าไดก้็เพียงรักษาสถานภาพ ส่วนในปี 2552 ทุกธุรกิจ
ระวงัอย่างมากการลงทุนเป็นไปอย่างระมดัระวงั ลดตน้ทุนโดยการปลดคนงานออก (Lay off) และ
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ปัจจุบันสัญญาณเศรษฐกิจท่ีเร่ิมดีข้ึน ถึงแม้ประเทศไทยการเมืองจะไม่น่ิงต่อการด าเนินธุรกิจ แต่ 

ทุกธุรกิจก็มองโลกในแง่ดี มีเหตุผล และมองรอบด้านประกอบการตดัสินใจในการท าให้ตน้ทุนต ่า 

จึงนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีทา้ทายในการด าเนินธุรกิจอยา่งมาก ซ่ึงการท่ีจะท าไดเ้ช่นนั้น ฝ่ายจดัซ้ือจะตอ้งสร้าง
ความเข้าใจต่อการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกับซัพพลายเออร์ต่อการส่งมอบวตัถุดิบหรือส่งผ่านให้แก่ 

ลูกค้าด้วย ส าหรับความหมายของการจัดการสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์(Supplier Relationship 

Management : SRM) หมายถึง การท างานร่วมกนัในระยะยาวในฐานะหุน้ส่วน นบัตั้งแต่การแลกเปล่ียน
ขอ้มูล เทคโนโลยี ตลอดจนการพฒันาหรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ดี การจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ในแต่ละห่วงโซ่จะมีความ 

ไม่แน่นอนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงฝ่ายหรือแผนกการจดัซ้ือและซพัพลาย (Purchasing and Supply : P & S) ของ
องค์กรจะ  มีขอบเขตงานท่ีกวา้งเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย รวมทั้ งยงัจะต้องมีทักษะในการบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ (Supplier Relationship Management : SRM) เพิ่มข้ึนอีก ดงัน้ี 

  1. การสร้างความไวว้างใจ (Trust) ระหว่างกนั คือจะตอ้งแสดงความไวว้างใจต่อกนั 

มีศกัด์ิศรี ใหเ้กียรติซ่ึงกนั และกนัในการท าธุรกิจร่วมกนั มิใช่ จอ้งแต่ละท าก าไรหรือผลประโยชน์ 

  2. ใหคุ้ณค่าต่อกนั (Value to both) ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัจะตอ้งมีความแม่นย  า 
จ  าได ้สัญญาชดัเจน ติดต่อกนัอย่างสม ่าเสมอ ไม่ใช่ เป็นการติดต่อกนัในลกัษณะทวงของ หรือสั่งของ
เท่านั้น แต่คนกนัควรเป็นแบบเสมอภาค หรือ วางฟอร์มกดหวัซพัพลายเออร์ เพราะต่างคนต่างมีดี 

  3. คบกันระยะยาว (A Long-Turn Hori) Supplier Relationship Management (SRM) 
ไม่ได้แปลว่า นุ่มนวล หรือง่าย ๆ ในการสร้างความสัมพนัธ์ หรือยอมทุกอย่าง แต่การคบกนักบัซัพ
พลายเออร์ก็เปรียบเหมือนกบัการคบเพื่อเลือกท่ีจะพิจารณาดูในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เพิ่งรู้จกั นดัพบ เร่ิม
ท างานดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด จนกระทัง่ไปดว้ยกนัตลอด 

  4. เป็นนักเจรจาต่อรอง โดยจะตอ้งเปล่ียนจากจุดท่ีบริษทัมีจุดอ่อนในเร่ืองการเจรจา
กบัซัพพลายเออร์เป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือสานสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เช่น มียอดสั่งซ้ือนอ้ย จะตอ้งเปล่ียนเป็น 
คราวหนา้ทางบริษทัจะมีโครงการใหม่อีก ราคาลดลงไดไ้หม? รวมทั้งให้มองหาเพื่อนในวงการเดียวกนั
รวมค าสั่งกนัให้เกิดอ านาจในการเจรจาต่อรองโดยให้บริษทัท่ีมีอ านาจรับเป็นคนเจรจาแทน หรือไม่ก็ 
ใหใ้ชว้ธีิการท าสัญญาระยะสั้น ๆ ซ่ึงรูปแบบของการพฒันาความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์สามารถแบ่ง
ออกเป็น 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบท่ี 1)  ซ้ือคบกนัเป็นคร้ังคราว (Spot Purchase) เป็นการคดัเลือกซพัพลาย
เออร์จะดูจากราคาสินคา้ท่ีต ่าท่ีสุดเป็นส าคญั โดยจะช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุงระบบการท างานเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ซ่ึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ี ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานโดยทัว่ไปของการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งกนั เพื่อให้ซพัพลายเออร์เกิดความสามารถในการแข่งขนัระหวา่งซพัพลายเออร์ดว้ยกนั แบบท่ี 
2) ซ้ือแบบสม ่าเสมอ (Regular Trading) จะเห็นไดว้่าความสัมพนัธ์แบบน้ีจะตอ้งเปล่ียนใหม่ โดยจะมี
การพูดคุยกนัในเร่ืองต่าง ๆ เช่น เง่ือนไขการซ้ือสินคา้ ความตอ้งการดา้นคุณภาพ การส่งมอบสินคา้ดา้น
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ตน้ทุน ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ การแลกเปล่ียนเทคโนโลยี การแลกเปล่ียนขอ้มูล เป็นตน้ แบบท่ี  
3) ซัพพลายเออร์เร่ิมพิถิพิถนักบัฝ่ายจดัซ้ือ (Call-off Contracts) ทางฝ่ายมากข้ึน เร่ิมให้สิทธิพิเศษมาก
ข้ึน เช่น การยืนราคาให้จนถึงส้ินปี เป็นต้น แบบท่ี 4) ซัพพลายเออร์จะยืนราคา (Fixed Contracts)
นอกจากจนถึง 6 เดือนตามตวัอย่าง ผูซ้ื้อก็ตอ้งยืนยนัปริมาณท่ีจะตอ้งการสั่งดว้ย แบบท่ี 5) การท างาน
ร่วมกนัเสมือนเป็นหุ้นส่วนกนั (Partnership) ทั้ง ๆ ท่ี เราก็ไม่ไดล้งทุนกบัเขา และเขาก็ไม่ไดล้งทุนกบั
เรา แต่ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งมีสัมพนัธภาพติดต่อส่ือสารกนัอยา่งใกลชิ้ด และแบบท่ี 6) ถือหุน้ซ่ึงกนัและกนั 
(Joint Ventures) หมายถึง วา่เราก็ถือหุน้เขาส่วนหน่ึง และเขาก็ถือหุน้ของเราส่วนหน่ึงเช่นกนั หากธุรกิจ
สามารถน าแนวคิดของการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์มาใช้ จนสามารถพฒันากา้วผ่านมา 
ยนือยู่ในรูปแบบท่ี 5 หรือ 6 จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งสองฝ่ายหลกั ๆ มี 4 ดา้น ประกอบดว้ย  
1) ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ เกิดการพฒันาหรือออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมกนั จะน ามาซ่ึงความสามารถ
ในการแข่งขนั ตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง ลดระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ คุณภาพของสินคา้ ท่ีก่อให้เกิด
การประหยดัร่วมกันทั้งในส่วนของซัพพลายเออร์ และธุรกิจ 2) ด้านการเงินและการตลาด ท าให้มี 

การพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัทั้งในส่วนของธุรกิจและซัพพลายเออร์ เน่ืองดว้ยความโดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถผลิตออกมาได้ตรงตามความต้องการของตลาด หรือการเปล่ียนแป ลงของ
เทคโนโลย ี3) ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร เม่ือมีการพฒันาความสัมพนัธ์ใหก้า้วไกลข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
ข้อ 1 และข้อ 2 เน่ืองมาจากความส าเร็จของการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับซัพพลายเออร์ 4) ด้าน
ทรัพยากรบุคคลและด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เน่ืองจากผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและผลลัพธ์ด้าน 

การมุ่งเน้นลูกค้า เพราะว่าส่ิ งส าคัญ ท่ีจะลืมไม่ได้ก็ คือ เม่ือมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน 

การแลกเปล่ียนเทคโนโลยีและขอ้มูล ตลอดจนการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ร่วมกนั รวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทั้งสองฝ่าย ซ่ึงเป็นการพฒันาศพัยภาพร่วมกนั โดยเป้าหมายของการท าธุรกิจร่วมกนัเพื่อตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ นบัวา่เป็นผลสืบเน่ืองจากการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัซัพพลาย
เออร์ท่ีดีจึงส่งผลทางออ้มดว้ย 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การท่ีนักจดัซ้ือจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากซัพพลายเออร์ 
รายเดียว หรือหลายรายนั้น ไม่สูตรตายตวัวา่จะตดัสินใจเลือกแบบใด แต่ไม่วา่จะเป็นนโยบายของบริษทั 
หรือดุลยพินิจของฝ่ายจดัซ้ือจดัหาก็ตาม การรักษาสัมพนัธภาพกบัซัพพลายเออร์ในยุคน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น 
และส าคัญ แต่ก็ข้ึนอยู่กับเหตุผลหลายประการว่าจะต้องการความคงเส้นคงวาของซัพพลายเออร์ 
คุณภาพ หรือประกันความเส่ียง ส่วนการจะยกเลิกซ้ือจากซัพพลายเออร์รายเดียว หรือหลายรายนั้น 

ควรด าเนินมาตรการจากเบาไปหาหนัก ซ่ึงควรท าบนัทึกเชิญประชุมปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกนั 

3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายจดัซ้ือ 2) ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และ 3) ซัพพลายเออร์ โดยอธิบายช้ีแจงถึงสาเหตุ และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นน้ีซ ้ า โดยมีการท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 
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แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารความเส่ียงโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัตน้ทุนโลจิสติกส์ และซพัพลายเชน 

 เจริญ เจษฏาวลัย ์(2547, หน้า: 46) ไดก้ล่าวไวว้่า ความเส่ียง เป็นการตดัสินใจท่ีลองเผชิญ 
หรือลองท าดูในส่ิงท่ีอาจให้ผลไดท้ั้ง 2 ทาง ไดแ้ก่ สามารถเป็นไปไดท้ั้งทางท่ีดี และสามารถเป็นไปได้
ทั้งทางไม่ดี ซ่ึงเป็นการตดัสินใจภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูน่ั้น เพื่อหวงัผลในทางท่ีดีมากกวา่ 
แมว้า่อาจจะไดรั้บผลในทางไม่ดีก็ได ้

 เจนเนตร มณีนาค กรกนก วงศ์พานิช และคณะ (2548, หน้า 5) ได้กล่าวไวว้า่ ความเส่ียง
เป็นเหตุการณ์ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ 
หรือสร้างความเสียหาย หรือความลม้เหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย 
และวตัถุประสงคท์ั้งในระดบัประเทศ ระดบัองคก์รระดบัหน่วยงาน และระดบับุคคลได ้

 ณัฐพงษ์ ยอดมโนธรรม (2550, หน้า 16) ได้กล่าวไวว้่า ความเส่ียง เป็นเหตุการณ์ท่ีมี
โอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือเคยเกิดข้ึน และอาจส่งผลดา้นลบท่ีไม่ตอ้งการ หรือการตดัสินใจใด ๆ 
โดยไม่มีขอ้มูลเป็นการตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงการวิเคราะห์ความเส่ียง และเลือกจดัล าดบัความเส่ียง
ต่าง ๆ ลงในแผนงานเพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นเม่ือจดัการกบัความเส่ียงส าเร็จ
อาจไม่เห็นผลวา่เกิดอะไรข้ึนแต่ปัญหาจะกลายเป็นความเส่ียงไดเ้ม่ือถึงเวลา 
 นิรภยั จนัทร์สวสัด์ิ (2551, หนา้ 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเส่ียง เป็นความสูญเสีย หรือ เป็น
ความเสียหายท่ีมีผลกระทบทั้งในรูปตวัเงิน หรือไม่ใช่ตวัเงินต่อธุรกิจ หรือ องค์กร ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต เป็นการมองคาดการไปข้างหน้า หรือมองหาเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จากจุด 

ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 พชัรมณฑ์ เฟ่ืองเดช (2553, หนา้ 5) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเส่ียง เป็นโอกาส หรือสถานการณ์
ท่ีอาจจะท าให้องคก์รไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้ซ่ึงความเส่ียงเป็นการกระท า หรือเหตุการณ์
ท่ีอาจจะส่งผลทั้งดา้นบวก และดา้นลบแก่หน่ายงานขององคก์ร หรือบุคลากรในองคก์รตอ้งไม่เส่ียงเกิน
กวา่ท่ีองคก์ร หรือหน่วยงานจะสามารถรับภาระนั้นไวไ้ด ้หากภาระนั้นหนกัเกินไปท่ีจะรับ 

 วิรัช หวนัละเบ๊ะ (2553, หน้า 10) ได้กล่าวไวว้่า ความเส่ียง เป็นโอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาด เกิดความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายขององคก์ร 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความเส่ียง เป็นโอกาสท่ีสามารถเกิดข้ึนจากความ
ผิดพลาด เกิดจากความไม่แน่นอน และสามารถวดัค่าได ้เช่น ความเสียหาย การร่ัวไหล เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
ผลกระทบทั้งท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้ซ่ึงเป็นการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน
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สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ร 

 เจนเนตร มณีนาค กรกนก วงศ์พานิช และคณะ (2548, หน้า 5) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหาร
ความเส่ียง เป็นการบริหารปัจจยั และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลด
มูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองคก์รจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดบัของความเส่ียง และขนาดของความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ 

โดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั 

 ณัฐพงษ์ ยอดมโนธรรม (2550, หน้า 18) ได้กล่าวไวว้่า การบริหารการจดัการความเส่ียง 
(Risk) เป็นการบริหารปัจจยั และการควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลด
มูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดบัความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต อยูใ่นระดบัท่ีสามารถรับไดป้ระเมินไดค้วบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ย่างมีระบบ โดยค านึงถึง
การบรรลุวตัถุประสงค์เป็นส าคัญการบริหารจัดการความเส่ียง ประกอบด้วยกระบวนการหลัก  
4 ประการคือ การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การตอบสนองต่อความเส่ียง และการควบคาม
ติดตามการตอบสนองต่อความเส่ียง 

 นิรภยั จนัทร์สวสัด์ิ (2551, หนา้ 13) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการ 
หรือวิธีการบริหารจดัการท่ีเป็นไปเพื่อการคาดการณ์ และลดผลเสียของความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบั
องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารจดัการทัว่ไปขององค์กร ประกอบดว้ย การจดัการทางดา้นกลยุทธ์ การจดัการทางดา้น
การด าเนินงาน และการจดัการทางดา้นความเส่ียง  
 วิรัช หวนัละเบ๊ะ (2553, หน้า 14) ได้กล่าวไวว้่า การบริหารความเส่ียง เป็นการท่ีจะน า 
กลยุทธ์ มาตรการ หรือแนวทางมาใชป้ฏิบติัเพื่อลดโอกาสท่ีเกิดความเส่ียง หรือลดความเสียหายของผล 

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงในโครงการ / กิจกรรมท่ียงัไม่มีกิจกรรมควบคุมความเส่ียง หรือมีอยูแ่ต่ไม่
เพียงพอ และน ามาวางแผนจดัการความเส่ียงทางเลือกในการบริหารความเส่ียง 

 พชัรมณฑ์ เฟ่ืองเดช (2553, หน้า 7) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการ
ในการป้องกนัอ านาจ และทรัพยสิ์นท่ีได้มาของบริษทั โดยการลดโอกาสของการสูญเสียซ่ึงมาจาก
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการความเส่ียง เป็นการจดัการบริหารปัจจยั 
และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิด
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบได้
เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจ และการวินิจฉยัสั่งการ ดา้นต่าง ๆ เช่น การจดัการทางดา้นกลยุทธ์ การจดัการ
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ทางดา้นการด าเนินงาน และการจดัการทางดา้นความเส่ียง โดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั 

 องคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัหาและการจดัซ้ือ 

 พชัรมณฑ์ เฟ่ืองเดช (2553, หน้า 8-11) ไดก้ล่าวไวว้า่ องค์ประกอบการบริหารความเส่ียง 

ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา และการจดัซ้ือ ประกอบดว้ย 3 หมวดหมู่ ดงัน้ี  
  1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) เป็นรากฐานส าคญัของกรอบ
การบริหารความเส่ียงสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริหารองค์กรในการก าหนด
เป้าหมายขององค์กร และกลยุทธ์ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การประเมินความเส่ียงและการจดั 
การกบัความเส่ียงประเภทต่าง ๆ หรืออีกนยัหน่ึงคือสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมีอิทธิพลอยา่งส าคญั
ต่อองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของกรอบการบริหารความเส่ียง ซ่ึงรวมไปถึงวิธีท างานของผูบ้ริหารวิธีการ และ
ขั้นตอนการปฏิบติังานของบคุลากรฝ่ายต่างๆ ในองคก์ร ดงันั้นผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงระดบัความเส่ียง
ท่ีองค์กรยอมรับได้ การท่ีผู ้บริหารต้องก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพราะกลยุทธ์ต่างๆ  
ท่ีผูบ้ริหารก าหนดไวน้ั้นมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารก าหนดวธีิการบริหารความเส่ียง
เป็นการเลือกใช้เคร่ืองมือช่วยผูบ้ริหารในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถ
ยอมรับได ้

  2. กระบวนการในการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) เป็นกระบวน 
การวางแผนให้ประสบผลส าเร็จท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งวางแผน และปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ได้แก่ 1) การก าหนดวตัถุประสงค์ขององค์กร (Objective Setting) ผูบ้ริหารต้องก าหนด
วตัถุประสงค์ทางธุรกิจให้ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเป้าเหมายเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งก าหนดระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้2) เหตุการณ์บ่งช้ี (E1ent Identification) เป็นเหตุการณ์ท่ีผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงกิจกรรม
การบ่งช้ี เช่นดา้นกลยุทธ์ ดา้นการเงิน ดา้นบุคลากร ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นระบบงาน ตลอดจนถึง
ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาแหล่งความเส่ียงไม่ว่าจะเป็นแหล่งภายใน หรือแหล่ง
ภายนอกก็ตาม 3) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริหารประเมินทั้งความ
เส่ียง และโอกาสขององค์กร รวมทั้ งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีอาจเกิดจากความเส่ียง ผลใน
ทางบวกของโอกาส 4) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เม่ือผูบ้ริหารสามารถบ่งช้ีความเส่ียง 
และประเมินความเส่ียงผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจจดัการกบัความเส่ียงโดยผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความเส่ียง 

ท่ียอมรับได้ควบคู่ไปกบัตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจดัการ 
หรือการบริหารความเส่ียง หลกัการท่ีผูบ้ริหารอาจเลือกพิจารณาในการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 

การยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ลดความเส่ียง การร่วมรับความเส่ียง และการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

5) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมรวมถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และ
กระบวนการปฏิบติังานขององค์กร ท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีข้ึนภายในองค์กรเพื่อให้กิจกรรมการควบคุม
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ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อท าให้มีการบริหารจดัการกบัความเส่ียงในทิศทางท่ีเหมาะสม 6) การตรวจสอบ และ
ติดตามดูแล (Monitoring) การตรวจสอบ และติดตามผลถือเป็นมาตรการ ในการควบคุมดูแลคุณภาพ
ของการบริหารจดัการความเส่ียง ส าหรับผูบ้ริหารอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมของการบริหารจดั 

การความเส่ียงเน่ืองจากธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรพิจารณาก าหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม โดยก าหนดให้มีการรายงานตามล าดบัขั้นความรับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสม ทั้ งน้ีการติดตามตรวจสอบอาจเป็นลักษณะต่อเน่ืองจะท าให้ผู ้บริหาร หรือบุคลากร 

ท่ีรับผดิชอบสามารถตอบสนองอยา่งต่อเน่ือง และสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงไดท้นัท่วงที 

  3. สารสนเทศ และการส่ือสาร (Information & Comm0nication) การส่ือสารอย่าง 

มีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมช่วยให้ผูบ้ริหารบ่งช้ี ประเมิน และบริหารจดัการ
ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลผู ้บริหารควรก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กร ไม่ว่าจะมาจากแหล่งภายนอก หรือภายในองค์กร และก าหนดให้มี 

การส่ือสารอยา่งเหมาะสมทนัต่อเวลา เพื่อให้บุคลากรในองคก์รตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วการบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและตอ้งมีการทบทวนอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อสนองตอบความเปล่ียนแปลงหลายประเภทท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจว่า 
การบริหารความเส่ียงนั้นไม่ใช่การก าจดัความเส่ียงให้เป็นศูนยแ์ต่เป็นการลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั 

ท่ีสามารถยอมรับไดเ้ท่านั้น อีกทั้ง เจริญ เจษฎาวลัย ์(2547) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเส่ียงในงานจดัซ้ือจดัหา 
(Purchasing and Procurement) เป็นธุรกรรมเก่ียวกับการซ้ือขายท่ีมีความละเอียดอ่อน และง่ายต่อ 

การทุจริตคอรัปชัน่รวมถึงความเสียหายท่ีองคก์รมีโอกาสจะไดรั้บอนัเน่ืองมาจากการจดัซ้ือท่ีผิดพลาด 
บกพร่อง ซ่ึงความเสียหายท่ีส าคญัอนัเกิดจากการจดัซ้ือจดัหา ประกอบดว้ย 1) ความเส่ียงเร่ืองนโยบาย 
(Policy Risk) ตามแนวคิดเร่ืองการจดัซ้ือให้ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรถือกันว่า 
ฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบโดยตรงในงานจดัซ้ือ จะตอ้งใช้ความพยายามสูงสุดในการจดัซ้ือ
ให้ดีท่ีสุด ซ่ึงนโยบายการจดัซ้ือท่ีดีท่ีสุด ฝ่ายการจดัการอาจตดัสินใจวา่ควรมีโครงสร้างการจดัองค์กร
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ 1.1) นโยบายรวมศูนย ์(Centralization) งานจดัซ้ือกิจการบางกิจการฝ่ายจดัการ
อาจจะก าหนดนโยบายการจดัซ้ือให้รวมไวท่ี้ศูนยก์ลางโดยให้ส่วนกลางของส านกังานใหญ่ ซ่ึงอาจเป็น
หน่วยงานระดบัฝ่ายงาน เช่น ฝ่ายจดัซ้ือ หรือส่วนจดัซ้ือเป็นจุดรวมแห่งเดียวท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบในการจดัซ้ือ ทั้งน้ีฝ่ายจดัการมกัมองในแง่การจดัซ้ือท่ีรวมศูนยไ์วแ้ห่งเดียว เป็นการจดัซ้ือ
คร้ังละมาก ๆ จะมีโอกาสไดรั้บส่วนลดมากกวา่การกระจายค าสั่งซ้ือให้หน่วยงาน หรือสาขาต่างคนต่าง
ซ้ือกนัเอง ซ่ึงจะขาดอ านาจต่อรอง เร่ืองส่วนลดหรือเร่ืองราคา และคุณภาพ 1.2) นโยบายการกระจาย
อ านาจการสั่งซ้ือ (Decentralization) กิจการบางกิจการอาจมีหน่วยงานห่างไกลกนัมาก ๆ หรือหน่วยงาน
ท่ีแยกยา้ยกนัตั้งอยู ่เช่น อาจมีส านกังานใหญ่ในกรุงเทพฯ มีสาขาอยูท่ี่จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัหนองคาย 
โครงสร้างการตั้งหน่วยงานท่ีห่างไกลกนัย่อมไม่สะดวกในการส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
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ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วมการจดัซ้ือเพียงแห่งเดียว 1.3) นโยบายการจดัซ้ือแบบทนัเวลา (Just In Time: JIT) 
ระบบการจดัซ้ือแบบทนัเวลา (Just In Time) เป็นอีกนโยบายหน่ึงท่ีค่อนขา้งไดรั้บความนิยม แต่นโยบาย
การสั่งซ้ือแบบทนัเวลา ถา้เป็นช่วงจงัหวะเวลาท่ีวตัถุดิบหรือสินคา้มีราคาแพงข้ึนเร่ือย ๆ ไปถา้การแพง
ข้ึนของราคาวตัถุดิบเป็นแบบกา้วกระโดดนโยบายการสั่งซ้ือแบบทนัเวลายอ่มเป็นความเส่ียงท่ีส าคญั 
เพราะตอ้งจ่ายเงินจากการสั่งซ้ือท่ีแพงข้ึน ) ความเส่ียงเร่ืองคุณภาพ (Quality Risk) การจดัซ้ือท่ีมีความ
เส่ียงนอ้ยท่ีสุด เป็นการจดัซ้ือท่ีให้ไดข้องท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ ความเส่ียงในเร่ืองคุณภาพจะ
เก่ียวขอ้งไปถึงเร่ืองราคา และคุณลกัษณะคุณภาพ เป็นสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกบั
การใชง้าน หรือเหมาะสมกบัการน าไปใช้ในการผลิตสินคา้ตามตอ้งการโดยมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดส าหรับ 

ท่ีจะน าไปใช้ ความเส่ียงเร่ืองมาตรฐานคุณภาพ เป็นการยอมรับวตัถุดิบ หรือสินคา้ท่ีจะน ามาแปรรูป 
หรือน ามาจ าหน่ายต่อ 3) ความเส่ียงเร่ืองคุณลกัษณะ (Specification Risk) เป็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงมาก
อย่างหน่ึงในกิจกรรมการจัดซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีกรรมวิธีการผลิตท่ีแตกต่างกัน 

ยิ่งผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะยุ่งยาก ความเส่ียงของผูซ้ื้อก็ยิ่งมีมากตาม ซ่ึงความเส่ียงในการก าหนด
คุณลกัษณะอาจมีในเร่ืองเหล่าน้ี เช่น องค์กรมีนโยบายเป็นผูก้  าหนดคุณลกัษณะสินคา้เอง เจา้หน้าท่ี
จดัซ้ืออาจมีการตกลงกบัผูข้ายในการจ ากดัคุณลกัษณะใหอ้อกประกาศเฉพาะคุณลกัษณะของผูข้ายท่ีตก
ลงกนัไว ้องคก์รท่ีไม่มีนโยบายเป็นผูก้  าหนดคุณลกัษณะเอง แต่ไปรวบรวมผลิตภณัฑท่ี์มีการผลิตขายใน
ทอ้งตลาดน ามาศึกษา แล้วใช้เป็นขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ ความเส่ียงอาจเกิดข้ึนจากการขาดความรู้ใน
คุณภาพ หรือคุณสมบติัท่ีดีท่ีสุดของผลิตภณัฑป์ระเภทนั้น 

 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัหา 
และการจดัซ้ือ ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เป็นรากฐานส าคญัของกรอบการบริหาร
ความเส่ียงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ในการก าหนดเป้าหมายขององคก์ร และกลยุทธ์ในการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ การประเมินความเส่ียง และการจดัการกับความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ของกรอบ 

การบริหารความเส่ียง รวมไปถึงวธีิท างานของผูบ้ริหารวธีิการและการปฏิบติังานของบคุลากรฝ่ายต่าง ๆ 
2) กระบวนการในการบริหารความเส่ียงเป็นการก าหนด และวางแผน ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงค ์
เหตุการณ์บ่งช้ี การประเมินความเส่ียง การตอบสนองต่อความเส่ียง การควบคุม และการตรวจสอบดูแล
ติดตาม และ 3) สารสนเทศ และการส่ือสาร การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบสารสนเทศ 

ท่ีเหมาะสมช่วยให้สามารถบ่งช้ี ประเมิน และบริหารจดัการความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

มีประสิทธิผล เป็นการบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กร จากแหล่งภายนอก และ
ก าหนดใหมี้การส่ือสารอยา่งเหมาะสมทนัต่อเวลา เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์อยา่งรวดเร็ว 
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บริบท ของ บริษัท ไทย พาฝัน จ ากดั 

 บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั  เร่ิมก่อตั้งเม่ือปีพุทธศกัราช  ด้วยทุนจดทะเบียน  ลา้น
บาท โดยส านักงานตั้ งอยู่ท่ี จงัหวดัปราจีนบุรี ได้เปิดด าเนินกิจการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปส่งออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศ ต่อมาปีพุทธศกัราช  บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ไดมี้การขยายก าลงัการผลิต
เส้ือผา้ส าเร็จรูปเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
จดัตั้งส านกังานสาขาเพิ่มข้ึนท่ี จงัหวดัสมุทรสาคร โดยบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั มีวิสัยทศัน์การบริหาร 
ไดแ้ก่ การประเมินจากภายนอก เช่นจุดยนืในตลาดหรือทางสังคม เป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมในวงการ และ
ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพของการบริหาร อนาคตของการด าเนินธุรกิจ มุ่งมั่นบริหารอย่าง
สร้างสรรคใ์หเ้กิดสินคา้ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ อยา่งท่ีไม่มีใครเคยคิดมาก่อน สนบัสนุนให้พนกังานทุก
คนมีความรู้ พลงั และความกล้าท่ีจะบรรลุเป้าหมายสูงสูดของตนเอง สร้างโครงสร้างทางการเงิน  ท่ี
แข็งแรงมัน่คง องค์กร บุคลากรและความสัมพนัธ์ เป็นองค์กรท่ีตดัสินคุณค่าท่ีถูกต้อง เป็นองค์กรท่ี
รวมกลุ่มกนัคิดและปฏิบติั เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากร และบริษทั ได้มีนโยบายดา้นการ
ผลิต เป้าหมาย คือ มอบความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆ ดา้นใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ยดึความพึงพอใจของลูกคา้เป็น
ส าคญั หลกัการ คือ ท างานโดยระลึกอยู่เสมอว่า ขั้นตอนถดัจากเราคือลูกคา้ เม่ือพนกังานทุกคนระลึก 
อยูเ่สมอวา่ ขั้นตอนถดัจากเราคือลูกคา้ในการส่งงานใหข้ั้นตอนถดัไปทุกคนจะมีความคิดท่ีวา่ ตอ้งส่งต่อ
งานท่ีมีคุณภาพดี และ คนท่ีอยู่ข ั้นตอนถดัไปตอ้งสามารถท างานได้สะดวก เม่ือเป็นเช่นน้ีต่อไปทุก
ขั้นตอน ผลท่ีตามมาคือ สินคา้ท่ีเราผลิตก็จะเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้และ
ผูบ้ริโภค ส าหรับบริษทัหากพนกังานทุกคนท างานโดยค านึงถึงคนท่ีอยูใ่นขั้นตอนถดัไปก็จะเกิดความ
สูญเสียน้อยลง และมีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มข้ึนด้วย ซ่ึงโครงสร้างบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 
ประกอบดว้ยโครงสร้าง (ไทย พาฝัน, 2556, หนา้ 7) ตามภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3 ผงัโครงสร้างองค์กร 

 

ทีม่า: ไทย พาฝัน, 2556: 7 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สุจรรยา จุลกะนาค (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในด้าน 

การจดัซ้ือของบริษทัในอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นการศึกษารูปแบบกลยุทธ์การจดัซ้ือ และแนวทางใน 
การเลือกใชใ้นธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัในการลดตน้ทุนขององคก์ร 
และน าพาองค์กรไปสู่การบรรลุผลตามท่ีได้คาดหวงัทั้ ง การศึกษาได้เลือกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 
ประเภทส่ิงทอในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความไวในการตอบสนอง ในดา้นราคา, คุณภาพ 
และการบริการอยา่งเต็มรูปแบบ งานวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดย ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่แต่ละ
องคก์รจะมุ่งเนน้การวางกลยุทธ์การจดัซ้ือท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มุ่งเนน้การบริหารดา้นตน้ทุน และ
มุ่งเน้นการด าเนินงานพร้อมทั้งการสร้างสัมพนัธภาพ ต่อคู่คา้ของตน ทั้งสองส่วนเน้นการด าเนินการ 

ท่ีผสมผสานไวด้ว้ยกนั โดยองค์กรขนาดใหญ่จะผสมผสานในสัดส่วนท่ีเท่า ๆ กนั ทั้งน้ีมีผลจากปัจจยั
ทางดา้นเงินลงทุน และความรู้ความช านาญของบุคลากรในองคก์ร 

 ธิดา แก่นจนัทร์ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองสภาพปัจจุบนัของการจดัซ้ือจดัหาเพื่อสร้าง
รูปแบบการจดัซ้ือท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา บริษทั เอสเค ออโต ้อินทีเรีย จ  ากดั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระบบการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ โดยท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของวตัถุดิบท่ีท าการสั่งซ้ือยอ้นหลงั 1 ปี เพื่อใชใ้นการศึกษาถึงรูปแบบการจดัซ้ือจดัหาในปัจจุบนั 
ซ่ึงพบปัญหา 3 ข้อ คือ การให้ความส าคญัของวตัถุดิบเท่ากันทุกรายการ การก าหนดเวลาน า และ 

ประธานบริษทั

รองประธานบริษทั

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายน าเขา้ส่งออก  ฝ่ายจดัซ้ือ  ฝ่ายวางแผน
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การก าหนดระดับจุดสั่งซ้ือและปริมาณการสั่งซ้ือ จากการศึกษาได้เสนอรูปแบบการจัดซ้ือจัดหา 
ท่ีเหมาะสมส าหรับวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต โดยจ าแนกระดบัของความส าคญัของกลุ่มวตัถุดิบท่ีจะตอ้งมีการ
จดัซ้ือ จากการพิจารณาข้อมูลจ านวนวสัดุคงคลังและมูลค่าวสัดุคงคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดเวลาร่วมกันระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายในการด าเนินการผลิตและการจดัส่งสินค้า ซ่ึงจะท าให้
ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือมีตน้ทุนท่ีต ่าลงจากการท่ีจ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบนั้นลดลงเน่ืองจาก
สามารถทราบถึงปริมาณท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการได ้

 สุดาวรรณ จิตรสม (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผูแ้ทนชุมชุนใน  
การปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบในเร่ืองอายุ ประสบการณ์ และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และจ าแนกเป็นรายด้าน ดังน้ี 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา คณะกรรมการจดัจา้งโดยวิธี
พิเศษ คณะกรรมการตรวจการจา้ง คณะกรรมการจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา และคณะกรรมการเปิดสอบราคา จากการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจของผูแ้ทนชุมชน
ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งพบว่า โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั คือ จ าแนก
ตามอายุ จ  าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม และรายดา้น ท่ีแตกต่างกนั คือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา
ทางผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะ ควรมีการพิจารณาราคาตามราคาทอ้งถ่ิน ควรจดัระบบการส่งมอบงานซ้ือ
จา้ง ให้เป็นไปตามขั้นตอน ควรประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อได้มีโอกาสปรึกษาหารือ ควรให้
คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างควบคุมงานเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแปลนก่อสร้างให้มากข้ึน 
และควรแต่ตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งจากบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถ 

 วงศ์ทิพย ์มณีจนัทร์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารงานจดัซ้ือแบบ
รวมศูนย ์ของบริษทั ดีเอชแอล จ ากดั ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารงาน
จดัซ้ือแบบรวมศูนย ์2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงานจดัซ้ือแบบรวม
ศูนย์ ซ่ึงพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานจดัซ้ือแบบรวมศูนย์ของบริษัท ดีเอชแอล จ ากัด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัสูงเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัสูงคือ ด้านการ  และความพึง
พอใจของพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยรวมต่อการบริหารงานจดัซ้ือแบบรวมศูนย ์การทบทวนรายช่ือผูข้าย
รวมทั้งพฒันาแหล่งผูข้ายให้มีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการ การทบทวนนโยบาย กระบวนการและ
ขั้นตอนการจดัซ้ือ ทบทวนองค์กรในดา้นจ านวนบุคลากร และทกัษะบุคลากรจดัซ้ือในการตอบสนอง
ความตอ้งการของธุรกิจ 

 นุชนภา อินตามูล (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการจดัซ้ือวตัถุดิบของบริษทั
ร่วมทุนญ่ีปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม 

การจดัซ้ือวตัถุดิบของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน และเพื่อเป็น
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แนวทางในการวางกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจท่ีท าการติดต่อคา้กบับริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น ซ่ึงพบวา่ บริษทัร่วม
ทุนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีรูปแบบการซ้ือวตัถุดิบเป็นแบบซ้ือซ ้ าดว้ยวิธีการเดิม โดยมีเหตุในการซ้ือวตัถุดิบ 
เพื่อลดตน้ในการด าเนินงานของบริษทั ส่วนใหญ่มีการก าหนดปริมาณและช่วงเวลาในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
โดยใช้วิธีการวางแผนความต้องการวตัถุดิบ บุคคลผูมี้อ านาจในการตดัสินใจซ้ือและอนุมติัการซ้ือ
วตัถุดิบของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่คือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท ในขณะท่ีฝ่ายจดัซ้ือจะเป็น 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบและท าหนา้ท่ีซ้ือวตัถุดิบรวมถึงการควบคุมกระบวนการจดัซ้ือ
วตัถุดิบของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่น 

 วชิระ สกุลเทพ (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการปฏิบัติงานจดัซ้ือจัดหา โดย 

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในงานจดัซ้ือจดัหาและแนวทางในกระบวนการจดัซ้ือจดัหาของ
บริษัท โอสถสภา จ ากัด งานวิจยัโดยมีผูใ้ห้ข้อมูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคลากรแผนกจดัซ้ือ ระดับ
ปฏิบติัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการกอง และผูบ้ริหาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ 

มีโครงสร้าง และระดมสมอง ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาท่ีพบของแผนกจดัซ้ือ มีปัญหาท่ีพบ 13 
ความตอ้งการหลงัจากการสั่งซ้ือสินคา้ 3) ขอ้ก าหนดปริมาณการสั่งซ้ือขั้นต ่าของผูผ้ลิต สูงกวา่จ านวนท่ี
ผูข้อสั่งซ้ือตอ้งการ 4) ผูผ้ลิตส่งสินคา้ ไม่ตรงตามลกัษณะท่ีก าหนดหรือสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ 5) ผูผ้ลิตไม่
สามารถผลิตสินคา้ และส่งได้ทันเวลา ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่นขาดแคลนวตัถุดิบ เคร่ืองจกัรช ารุด 6) 
ผูผ้ลิตไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงาน ตอ้งติดตาม 7) สินคา้ท่ีมีในท้องตลาดไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูข้อสั่งซ้ือ 8) สินคา้บางอยา่ง หน่ึงชนิดแต่มีหลายแบบตอ้งท าการเปรียบเทียบ และรอการ
ตดัสินใจจากผูข้อสั่งซ้ือ 9) สินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงมีผูข้ายนอ้ยราย เป็นอุปสรรคต่อการต่อรองราคา 
10) เคร่ืองจกัรของโรงงานท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท าให้ตอ้งใชว้ตัถุดิบท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เป็นอุปสรรคต่อการ
ต่อรองราคา 11) ปัจจยัภาพนอก เช่น สภาพภูมิอากาศภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง 12) สินคา้ท่ีมี
ระยะเวลาในการผลิตนาน แต่อายุของสินคา้สั้น ท าให้ยากในวางแผนการสั่งซ้ือมาก และใชไ้ม่หมดใน
เวลาอนัสั้น จะเกิดการสูญเสีย และ 13) ขอ้มูลขอสั่งซ้ือท่ีมีรายละเอียดไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดว้า่ การจดัซ้ือ จะเป็นการกระบวนการท างานตั้งแต่
การจดัหาวตัถุดิบเพื่อให้ได้วตัถุดิบและบริการท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงอาศยัปัจจยัใน 

การจดัซ้ือดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ท าให้การท างานดา้นจดัซ้ือมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคข์องบริษทั
ท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นนโยบายในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ) การจ าแนกวตัถุดิบสินคา้คงคลงัโดยใช ้

การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis 2) การก าหนดเวลาระหว่างผูซ้ื้อ และผูส่้งมอบ ) การค านวณหา
ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) ) เปรียบเทียบตน้ทุนในการสั่งซ้ือ และ ) การบริหารความเส่ียง 

โลจิสติกส์ และการจดัการซพัพลายเชน  
 



 

 

บทที ่3 

 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

 การวิจยัเร่ือง การปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ 
บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั เป็นการวจิยัเพื่อพฒันาระบบการท างาน (Operating System Development) โดย
มีรายละเอียดการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 

ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรง
การผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป เพื่อให้เขา้ใจระบบการจดัซ้ือท่ีใช ้และปัญหาปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีมีจ านวน
มาก 

 ขั้นท่ี 2 สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 ขั้นท่ี 3 ส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบกบัสถิติขอ้มูลปริมาณวตัถุดิบคงคลงั 

ท่ีมีจ  านวนมาก และแนวทางการลดปริมาณวตัถุดิบคงคลงั 

 ขั้นท่ี 4 การวเิคราะห์การจดัซ้ือท่ีเหมาะสมของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 ขั้นท่ี 5 ยืนยนัความเหมาะสมของการจดัซ้ือท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และสรุป
แนวทาง และขอ้เสนอแนะ 

 

ข้ันที่ 1  ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซ้ือวัตถุดิบทำงตรงเส้ือผ้ำ
 ส ำเร็จรูป เพ่ือให้เข้ำใจระบบกำรจัดซ้ือทีใ่ช้ และปัญหำปริมำณสินค้ำคงคลงั 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ แนวคิดเก่ียวกบัระบบและกระบวนการจดัซ้ือตามนโยบายของ
บริษัท ไทย พาฝัน จ ากัด รวมทั้ งศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน ามาสังเคราะห์เป็น 

กรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีเหมาะสมส าหรับแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัเลือกใช้แนว
ทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 
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ข้ันที่ 2  สร้ำงกรอบแนวคิดในกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซ้ือวัตถุดิบทำงตรงกำรผลิต
 เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปของ บริษัท ไทย พำฝัน จ ำกดั 

 จากการประมวลเอกสารขั้นท่ี 1 ผูว้ิจยัได้สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาปัญหา โดย 

การประยุกต์แนวคิดการจัดซ้ือ ของบริษัท ไทย พาฝัน จ ากัด ผู ้วิจ ัยได้ประยุกต์แนวคิด ทฤษฏี 
ประกอบดว้ย 1) การจ าแนกวตัถุดิบคงคลงัโดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ ABC Analysis 2) การก าหนดเวลา
ระหวา่งผูซ้ื้อ และผูส่้งมอบ 3) การค านวณหาระดบัปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) ) เปรียบเทียบ
ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ และ 5) การบริหารความเส่ียงโลจิสติกส์ และการจดัการซพัพลายเชน (ศรีธนา บุญญ
เศรษฐ,์ 2543; เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2547; ธิดา แก่นจนัทร์, 2552; อดุลย ์จตุรงคกุล, 2552; ค านาย อภิปรัชญา
สกุล, 2556; วชิระ สกุลเทพ, 2556)  
 

ข้ันที่  3  ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องประกอบกับสถิติ ข้อมูลปริมำณวัตถุดิบคงคลัง 

 ทีม่ีจ ำนวนมำก และแนวทำงกำรลดปริมำณวตัถุดิบคงคลงั 

 ขอ้มูลสถิติ และปัญหาการจดัซ้ือขอ้มูลปริมาณวตัถุดิบคงคลงั ผูว้จิยัท  าการศึกษาจากขอ้มูล
สถิติท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการยอ้นหลงั 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2557 
(ไทยพาฝัน, 2557, หนา้ 8) 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติังาน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัซ้ือของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั สาขาสมุทรสาคร รวมทั้งหมดจ านวน 30 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
จ านวน 5 คน หวัหนา้แผนก จ านวน 5 คน และพนกังานปฏิบติังาน จ านวน 20 คน (ไทย พาฝัน, 2557)
ซ่ึงเป็นการศึกษาประชากรทั้งหมดในการวจิยัคร้ังน้ี 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการด าเนินการจดัซ้ือของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั เป็นมาตรวดั
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  ได้แก่   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 = เห็นด้วย  3 = ไม่แน่ใจ 

2 = ไม่เห็นดว้ย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 การสร้างเคร่ืองมือการวจิยั 

 ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามล าดบั ต่อไปน้ี 
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  1.1  ศึกษาวิธีการและหลกัการในการสร้างแบบสอบถามรวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาท่ีท าให้เกิดปริมาณวตัถุดิบคงคลงัท่ีมีจ  านวนมากและแนวทางการพฒันาดา้นการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ทางตรงเพื่อความเหมาะสมในการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั คร้ังน้ี 

  1.2  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ตามกรอบการวิจยั มีวตัถุประสงค์การวิจยั ซ่ึง
แบบสอบถามจากความคิดเห็นผูท่ี้เก่ียวข้องท่ีท าให้เกิดปริมาณวตัถุดิบคงคลงัท่ีมีจ านวนมาก และ
แนวทางการพฒันาดา้นการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงเพื่อความเหมาะสมในการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป  
  1.3 น าร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

  1.4 สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่ อใช้ในการเก็บข้อมูลโดยปรับปรุง
แบบสอบถาม (วงศทิ์พย ์มณีจนัทร์, 2554, หนา้ 114-124; สุญาณี พิมตะคุ, 2554, หนา้ 81-85) ตามตาราง
ท่ี 3.1  
 

ตำรำง 3.1 ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือของบริษัท ไทย พำฝัน จ ำกดั 

 

  

                                     กำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. กำรจ ำแนกกลุ่มวตัถุดิบคงคลงั      

     1.1  แบ่งกลุ่มสินคา้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ      

     1.2  จดัเก็บในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ      

     1.3  การน าเขา้-การเบิกจ่ายวตัถุดิบมีความสมดุลกบัอตัราการ 

             เคล่ือนไหวในคลงัสินคา้ 
     

2. กำรก ำหนดเวลำระหว่ำงผู้จัดซ้ือและผู้ส่งมอบ      

     2.1  ก าหนดเวลาจดัซ้ือ และผูส่้งมอบตามแผนการท่ีชดัเจน      

     2.2  ก าหนดเวลาการจดัซ้ือใหเ้หมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของ 

            วตัถุดิบทางตรง 
     

     2.3  ก าหนดเวลาส่งมอบเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 

            ทางตรง 
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ตำรำง  3.1 (ต่อ)  
 

 

กำรด ำเนินงำนจัดซ้ือ 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3. กำรค ำนวณหำระดับปริมำณกำรส่ังซ้ือที่ประหยดั      

     3.1  การค านวณหาระดบัปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั      

     3.2  การค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด-ต ่าสุดในคลงัสินคา้      

     3.   การค านวณหาปริมาณสั่งซ้ือวตัถุดิบเพิ่ม      

4. กำรเปรียบเทยีบควำมเหมำะสมต้นทุนในด้ำนต่ำง ๆ ของวตัถุดิบ      

     4.1  เปรียบเทียบตน้ทุนคุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัตามคุณสมบติั      

     4.2  เปรียบเทียบตน้ทุนการจดัส่งท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือไวใ้จได ้      

     4.3  เปรียบเทียบตน้ทุนเวลาน าเขา้วตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัการ 

            เคล่ือนไหววตัถุดิบ 
     

     4.4  เปรียบเทียบตน้ทุนสต็อก และวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสมกบั 

            การเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 
     

5. กำรบริหำรควำมเส่ียงโลจิสติกส์ และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน      

     5.1  การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายในองคก์ร      

     5.   การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายนอกองคก์ร      

     5.   การบริหารควบคุมกระบวนการด าเนินงานดา้นการผลิตสินคา้ 
            เพื่อลดความเส่ียง 

     

     5.   การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเส่ียง      

     5.5  การประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ส าเร็จรูป      

     5.6  จุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมลดอตัราการขาดวตัถุดิบส าหบัการผลิต      

     5.7  การควบคุมวตัถุดิบคงคลงัโดยจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม      

     5.8  อตัราการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความสมดุลกบัจุดสั่งซ้ือท่ี 

            เหมาะสม 
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 จากนั้นผูว้ิจยัน าแบบส ารวจท่ีผ่านการแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ และด าเนินการให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านโดยมีคุณสมบติั ตามรายละเอียด ดงัน้ี 1) มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
และ มีประสบการณ์ดา้นโลจิสติกส์ หรือการท าวิจยั อยา่งนอ้ย 5 ปี (ภาคผนวก ก) เพื่อท าการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ระหวา่งขอ้ค าถามถึง จุดประสงคข์องการวดั โดยมีระดบัความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 

   +1 เม่ือเห็นดว้ย ขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค ์

     0 เม่ือไม่แน่ใจ ขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามจุดประสงค ์

    -1 เม่ือไม่เห็นดว้ย ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความตรงตามจุดประสงค ์

  แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยแทน
ค่าในสูตร ดงัน้ี 

n

R
IOC


 

 

   เม่ือ  IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

   R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   n = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถามพิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง
ไม่ต ่ากว่า  0.50 ถา้ขอ้ค าถามใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งไม่ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งน าไปปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะก่อนท่ีจะน าไปทดลอง 

  1.5 น าแบบสอบส ารวจท่ีผ่านการแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษาไปทดลอง (Try Out)
กบัพนกังานปฏิบติัการ ผูบ้ริหารสถานประกอบการดา้นการขนส่ง  พนกังานขบัรถขนส่ง ลูกคา้ ของ
สถานประกอบการประเภทเดียวกนั จ านวน 30 คน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยั
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดย การวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม
ด้วยวิธี การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) ซ่ึงผล 

การวเิคราะห์ พบวา่ แบบวดัมีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.877 มีค่าความเท่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์สูง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัท าหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม
ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังานปฏิบติังานท่ีมีอ านาจอนุมติัการขอซ้ือและกลุ่มพนกังานผูข้อซ้ือ
ของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั สาขาสมุทรสาคร จ านวน 30 คน (ไทย พาฝัน, 2557, หน้า 10) ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีดว้ย
ตนเอง 
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 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจ ัยท าการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาด้านการจัดซ้ือวตัถุดิบทางตรงเพื่อ 

ความเหมาะสมในการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามหรือตวัแปรท่ีผูต้อบแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกบัประเด็น
ต่างๆ ตั้งแต่ค่าเฉล่ีย 3.51 – 5.00 มาท าการสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพฒันาดา้นการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ทางตรงเพื่อความเหมาะสมในการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ บริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อได้ข้อมูลลักษณะการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนท่ี 2 ระดับคิดเห็นเก่ียวกับตวัแปรท่ีมีผลต่อการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ทางตรงเพื่อความเหมาะสมของ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยการน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าเปรียบเทียบ 

กบัเกณฑ ์(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 75) ดงัน้ี 

 

 4.50 – 5.00 หมายความวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 3.50 – 4.49 หมายความวา่ เห็นดว้ย 

 2.50 – 3.49 หมายความวา่ ไม่แน่ใจ 

 1.50 – 2.49 หมายความวา่ ไม่เห็นดว้ย 

 1.00 – 1.49 หมายความวา่ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

ข้ันที ่4  กำรวเิครำะห์กำรจัดซ้ือทีเ่หมำะสมของบริษัท ไทย พำฝัน จ ำกดั 

 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลสถิติปัญหาจากการจดัซ้ือ และวตัถุดิบคงคลงัท่ีมีจ านวนมาก ตามขั้นท่ี 3 

มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพฒันาด้านการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงเพื่อความเหมาะสมใน 

การผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลและมีการด าเนินงาน ดงัน้ี  
 4.1  การค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั EOQ 
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  ธุรกิจจะตอ้งตดัสินใจวา่ควรจะมีวตัถุดิบคงเหลือในระดบัใดจึงจะประหยดัท่ีสุด ถา้สั่ง 

ซ้ือปริมาณมากค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อหน่วยจะลดลง 

  การค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) โดยใชสู้ตร (ไพสรณ์  สูงสมบติั ; 
ดารารัตน์ สุขแกว้,  2556: 110) ดงัน้ี 

 

     EOQ  = 
√2SO
C

 

 

 ก าหนดให ้

    EOQ  = ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 

    S  = ปริมาณสินคา้ท่ีขายหรือใชต้ลอดงวด 

    O  = ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 

    C  = ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาต่อหน่วย 

 

 4.2  การจ าแนกวตัถุดิบคงคลงัโดยใชก้ารวเิคราะห์แบบ  ABC Analysis 

  ในการจ าแนกวตัถุดิบโดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ ABC Analysis จะท าให้สามารถน ามา
ก าหนดเป็นแนวทางในการควบคุมวตัถุดิบเก่ียวกบั ปริมาณการสั่งซ้ือ ราคาต่อหน่วย การเบิกจ่าย และ
ความปลอดภยัในการจดัเก็บวตัถุดิบไวใ้นคลงั และน าไปใชใ้นการก าหนดความถ่ีส าหรับการตรวจนบั
วตัถุดิบของแต่ละประเภท A B และ C สามารถน าขอ้มูลในจุดน้ีมาใช้ร่วมกบัแนวความคิดของระบบ 

จุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมในการแบ่งแยกระดบัของวตัถุดิบตามความส าคญั เพื่อจ าแนกวตัถุดิบออกเป็นกลุ่ม
มีรายละเอียดดงัน้ี 1) ช่ือของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 2) หมายเลขของวตัถุดิบในแต่ละรายการ 3) หน่วย 
4) ราคาต่อหน่วยและ 5) ขอ้มูลการจดัซ้ือวตัถุดิบต่อปี (ธิดา แก่นจนัทร์, 2552, หนา้ 48) 
   4.2.1  การค านวณหาปริมาณการใช้ของวตัถุดิบคงคลงัแต่ละประเภทในรอบ 1 ปี 
และหาราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบคงคลงัแต่ละประเภท 

   4.2.2  การค านวณหามูลค่าของวตัถุดิบคงคลงัท่ีหมุนเวียนในรอบปีของวตัถุดิบคง
คลงัแต่ละประเภทซ่ึงวธีิในการค านวณหามูลค่ารวมของวตัถุดิบคงคลงั ดงัน้ี 

   มูลค่ารวมวตัถุดิบคงคลงั = ปริมาณการใชว้ตัถุดิบแต่ละประเภท X ราคาวตัถุดิบต่อ
หน่วย 

   4.2.3  การเรียงล าดบัรายการของวตัถุดิบแต่ละประเภทตามมูลค่าของวตัถุดิบคงคลงั 
จากมากไปหานอ้ยตามล าดบั 
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   4.2.4  การค านวณหาเปอร์เซ็นต์สะสมปริมาณวตัถุดิบ และเปอร์เซ็นต์สะสมของ
มูลค่าวตัถุดิบคงคลงัแต่ละประเภทท่ีได้เรียงล าดับไวใ้นการแบ่งกลุ่มวตัถุดิบได้มีการก าหนดให้มี 

การจ าแนกวตัถุดิบดงัน้ี 1) วตัถุดิบกลุ่ม A จะก าหนดให้มีวตัถุดิบคงคลงัประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของ
รายการวตัถุดิบคงคลงัทั้งหมดแต่มีมูลค่าสูงสุดประมาณ 60 เปอร์เซ็นตข์องมูลค่าวตัถุดิบคงคลงัทั้งหมด
2) วตัถุดิบกลุ่ม B จะมีวตัถุดิบคงคลงัประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ของรายการวตัถุดิบคงคลงัทั้งหมด แต่ 

มีมูลค่าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าวตัถุดิบคงคลงัทั้งหมดและ 3) วตัถุดิบกลุ่ม C จะมีวตัถุดิบ 

คงคลงัอยู่ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของรายการวตัถุดิบคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าโดยประมาณเพียง 

10 เปอร์เซ็นตข์องมูลค่าวตัถุดิบคงคลงัทั้งหมด (ธิดา แก่นจนัทร์, 2552, หนา้ 48) 
 4.3 เปรียบเทียบตน้ทุนในการสั่งซ้ือ 

  จากการท่ีได้มีการค านวณในส่วนของการก าหนดเวลาน าเฉล่ีย ส าหรับการจัดส่ง
วตัถุดิบ และการค านวณหาจุดการสั่งซ้ือใหม่ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการเปรียบเทียบในการค านวณ 

หาต้นทุนในการสั่งซ้ือและต้นทุนของค่าใช้จ่ายพิเศษ ซ่ึงในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีจะน ามาใช้ใน 

การค านวณหาตน้ทุนในการสั่งซ้ือ เพื่อท าการเปรียบเทียบหลงัจากการก าหนดเวลาและจุดสั่งซ้ือใหม่
ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร 2) ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการตรวจรับและตรวจสอบวตัถุดิบ 3) ค่า
อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 4) ค่าเดินทาง 5) ค่าซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะท างาน คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
(ธิดา แก่นจนัทร์, 2552, หนา้ 49) 
  ส าหรับการค านวณหาค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ังเร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 
จนถึงเดือน ธนัวาคม 2557 ค  านวณไดจ้ากสูตร (ธิดา แก่นจนัทร์, 2552, หนา้ 49) ดงัน้ี 

 

   ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง = 
ผลรวมของตน้ทุนในการสั่งซ้ือ

จ านวนใบสั่งซ้ือ
 

        

 อีกทั้ง  น ามาท าการสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางพฒันาการด าเนินงานดา้นการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ทางตรงเพื่อความเหมาะสมของ บริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั 
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ข้ันที่ 5  ยืนยันควำมเหมำะสมของกำรจัดซ้ือที่เหมำะสมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปแนวทำง และ
 ข้อเสนอแนะของกำรพฒันำกำรจัดซ้ือทีเ่หมำะสม 

 หลังจากท่ีผูว้ิจ ัยได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การจัดซ้ือท่ีเหมาะสม และน าผลมาสร้าง
แบบสอบถามยืนยนัความเหมาะสมของการจดัซ้ือท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน หัวหน้าแผนก จ านวน 5 คน และ
พนกังานปฏิบติังาน จ านวน 20 คน (ไทย พาฝัน, 2557) เพื่อสอบถามเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย และร่าง
แนวทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป และผูว้ิจยัท าการเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแกไ้ขน าผลดงักล่าวมาปรับปรุงพฒันาการจดัซ้ือ และความเป็นไปได้
ถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นประโยชน์ของสถานประกอบการอยา่งแทจ้ริง 



 

 

 

บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูว้ิจยัได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกำรวิจยั เร่ืองกำรปรับปรุงระบบกำรจดัซ้ือ
วตัถุดิบทำงตรงกำรผลิตเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปของบริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั สรุปผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลตำม
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิยั ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม 

 ตอนท่ี 2  ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำม 

 ตอนท่ี 3  กำรค ำนวณหำปริมำณกำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั EOQ 

 ตอนท่ี 4  กำรจ ำแนกวตัถุดิบคงคลงัโดยใชก้ำรวเิครำะห์แบบ ABC Analysis 

 ตอนท่ี 5  กำรเปรียบเทียบตน้ทุนในกำรสั่งซ้ือ 

 ตอนท่ี 6  กำรยืนยนัควำมเหมำะสมของกำรจดัซ้ือท่ีเหมำะสมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดย
กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเป็นกำรวิเครำะห์แจกแจงข้อมูล
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบดว้ย เพศ อำยตุ  ำแหน่งงำนวุฒิกำรศึกษำและ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ซ่ึงผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรทั้งหมด ได้แก่ ผูบ้ริหำร 
พนกังำนปฏิบติังำนท่ีมีอ ำนำจอนุมติักำรขอซ้ือ และกลุ่มพนกังำนผูข้อซ้ือ ของบริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั 
สำขำสมุทรสำคร จ ำนวน 30 รำย (ไทยพำฝัน , 2557) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนผู ้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมดโดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
จ านวน 

(N = 30) ร้อยละ 

ชำย 4 13.30 

หญิง 26 86.70 

รวม 30 100.00 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.1 พบวำ่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงมำกท่ีสุด เท่ำกบั 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.70 และ เพศชำย เท่ำกบั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตำมล ำดบั  
 

ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ 
จ านวน 

(N = 30) ร้อยละ 

20-24 ปี 1 3.30 

25-29 ปี 4 13.30 

30-34 ปี 10 33.30 

35-39 ปี 9 30.00 

40-44 ปี 2 6.70 

45-49 ปี 2 6.70 

50-54 ปี 1 3.30 

55 ปี ข้ึนไป 1 3.30 

รวม 30 100.00 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.2 ส่วนใหญ่มีช่วงอำยุ ระหว่ำง 30-34 ปีมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.30 
รองลงมำ เป็นช่วงอำย ุระหวำ่ง 35-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 และช่วงอำยรุะหวำ่ง 25-29 ปี และช่วงอำย ุ
20-24 ปี ช่วงอำย ุ50-54 ปี และอำย ุ55 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตำมล ำดบั  
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ต าแหน่งงาน 
จ านวน 

(N = 30) ร้อยละ 

ผูบ้ริหำร 2 6.70 

ผูจ้ดักำรแผนก 2 6.70 

หวัหนำ้งำน 5 16.70 

พนกังำนปฏิบติักำร 19 63.30 

อ่ืนๆ 2 6.70 

รวม 30 100.00 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.3 พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในต ำแหน่งงำนเป็นพนักงำนปฏิบติังำนมำกท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 63.30 รองลงมำ เป็นหวัหนำ้งำน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และ ผูบ้ริหำร ผูจ้ดักำรแผนก และ
ต ำแหน่งงำนอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตำมล ำดบั  
 

ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน 

(N = 30) ร้อยละ 

มธัยมศึกษำตอนปลำย ม.  2 6.70 

ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพ ปวช. 1 3.30 

ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง ปวส. 5 16.70 

ระดบัปริญญำตรี 18 60.00 

ระดบัปริญญำโท 4 13.30 

รวม 30 100.00 

 จำกตำรำงท่ี 4.4 พบวำ่ ส่วนใหญ่วุฒิกำรศึกษำ อยูใ่นระดบัระดบัปริญญำตรี มำกท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 60.00 รองลงมำวุฒิกำรศึกษำระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 
16.70 และ วฒิุกำรศึกษำระดบัระดบัปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตำมล ำดบั  
  



83 

ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน 
จ านวน 

(N = 30) ร้อยละ 

2-4 ปี 6 20.0 

5-7 ปี 11 36.7 

8-10 ปี 4 13.3 

11-13 ปี 2 6.7 

14-16 ปี 4 13.3 

20 ปี ข้ึนไป 3 10.0 

รวม 30 100.00 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.5 พบวำ่ ส่วนใหญ่ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนระหวำ่ง 5-7 ปี มำกท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 36.70 รองลงมำ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 2-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ ประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำน 8-10 ปี เป็นร้อยละ 13.30 ตำมล ำดบั 

 

ตอนที ่2  ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการด าเนินการจัดซ้ือ 

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อค ำถำมท่ีมีผลต่อกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซ้ือว ัตถุดิบทำงตรง 

กำรผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปของบริษัท ไทย พำฝัน จ ำกัด ผู ้วิจ ัยเลือกเฉพำะข้อค ำถำม หรือตัวแปร 

ท่ีผูต้อบแสดงควำมคิดเห็นวำ่ เห็นดว้ย กบัประเด็นต่ำง ๆ ตั้งแต่ค่ำเฉล่ีย 3.51 – 5.00 ซ่ึงไดน้ ำมำท ำกำร
สังเครำะห์เป็นปัญหำ และน ำมำหำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรจดัซ้ือวตัถุดิบทำงตรงกำรผลิตเส้ือผำ้
ส ำเร็จรูปของบริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั  
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ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามจ าแนกตามกลุ่ม
 วตัถุดิบคงคลงั 

 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการจ าแนกตามกลุ่มวตัถุดิบคงคลงั     

ระดับความ
คิดเห็น 

1) แบ่งกลุ่มสินคำ้เหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 3.57 .73 เห็นดว้ย 

2) กำรน ำเขำ้-กำรเบิกจ่ำยวตัถุดิบมีควำมสมดุลกบัอตัรำ 
กำรเคล่ือนไหวในคลงัสินคำ้ 

3.50 .73 เห็นดว้ย 

รวม 3.54 .73 เห็นด้วย 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.6 กำรจ ำแนกตำมกลุ่มวตัถุดิบคงคลงั พบวำ่ กำรด ำเนินงำนจดัซ้ือของบริษทั 
ไทย พำฝัน จ ำกดั ดำ้นกลุ่มวตัถุดิบคงคลงัในภำพรวมมีควำมคิดเห็น เห็นดว้ย มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.54 เม่ือ
พิจำรณำรำยประเด็น พบวำ่ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นกำรแบ่งกลุ่มสินคำ้เหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของ
วตัถุดิบมีควำมคิดเห็นดว้ย และรองลงเป็นมำกำรน ำเขำ้ – กำรเบิกจ่ำยวตัถุดิบมีควำมสมดุลกบัอตัรำกำร
เคล่ือนไหวในคลงัสินคำ้เป็นอนัดบัสุดทำ้ย  
 

ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตาม 

 การก าหนดเวลาระหว่างผู้จัดซ้ือ และผู้ส่งมอบ 

 

การก าหนดเวลาระหว่างผู้จัดซ้ือ และผู้ส่งมอบ     

ระดับความ
คิดเห็น 

1) ก ำหนดเวลำจดัซ้ือ และผูส่้งมอบตำมแผนกำรท่ีชดัเจน 3.87 .86 เห็นดว้ย 

2) ก ำหนดเวลำกำรจดัซ้ือใหเ้หมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของ
วตัถุดิบทำงตรง 

3.70 .79 เห็นดว้ย 

3) ก ำหนดเวลำส่งมอบเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ
ทำงตรง 

3.80 .89 เห็นดว้ย 

รวม 3.79 .85 เห็นด้วย 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.7 กำรก ำหนดเวลำระหว่ำงผูจ้ดัซ้ือ และผูส่้งมอบ พบว่ำ กำรด ำเนินงำน
จดัซ้ือของบริษทั ไทย พำฝัน จ ำกัด ในภำพรวมมีควำมคิดเห็น เห็นด้วย มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.79 เม่ือ
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พิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นกำรก ำหนดเวลำจดัซ้ือ และผูส่้งมอบตำมแผนกำร 

ท่ีชดัเจน รองลงมำกำรก ำหนดเวลำส่งมอบเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบทำงตรง และ กำร
ก ำหนดเวลำกำรจดัซ้ือใหเ้หมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบทำงตรงเป็นอนัดบัสุดทำ้ย  
 

ตารางที่ 4.8  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตาม
 การค านวณหาระดับปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยดั 

 

การค านวณหาระดับปริมาณการส่ังซ้ือทีป่ระหยดั     

ระดับความ
คิดเห็น 

1) กำรค ำนวณหำระดบัปริมำณกำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั 3.63 .93 เห็นดว้ย 

2) กำรค ำนวณหำระดบัวตัถุดิบสูงสุด – ต ่ำสุดในคลงัสินคำ้ 3.63 .93 เห็นดว้ย 

3) กำรค ำนวณหำปริมำณสั่งซ้ือวตัถุดิบเพิ่ม 3.47 .94 เห็นดว้ย 

รวม 3.58 .93 เห็นด้วย 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.8 กำรค ำนวณหำระดบัปริมำณกำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั ท ำให้พบว่ำ ในกำร
ด ำเนินงำนจดัซ้ือของบริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั ในภำพรวมมีควำมคิดเห็น เห็นดว้ย มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.58 
เม่ือพิจำรณำรำยประเด็น พบวำ่ ส่วนใหญ่ประเด็นกำรค ำนวณหำระดบัปริมำณกำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั และ 
กำรค ำนวณหำระดบัวตัถุดิบสูงสุด – ต ่ำสุด ในคลงัสินคำ้ รองลงมำกำรค ำนวณหำปริมำณสั่งซ้ือวตัถุดิบ
เพิ่มเป็นอนัดบัสุดทำ้ย  
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ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตาม
 การเปรียบเทยีบความเหมาะสมต้นทุนในด้านต่าง ๆ ของวตัถุดิบ 

 

การเปรียบเทยีบความเหมาะสมต้นทุนในด้านต่างๆ ของ
วตัถุดิบ 

    

ระดับความ
คิดเห็น 

4.1  เปรียบเทียบตน้ทุนคุณภำพสินคำ้เหมำะสมกบั 

       คุณสมบติั 
3.80 .76 เห็นดว้ย 

4.2  กำรเปรียบเทียบตน้ทุนกำรจดัส่งท่ีเหมำะสม 

       น่ำเช่ือถือไวใ้จได ้
3.87 .78 เห็นดว้ย 

4.3  กำรเปรียบเทียบตน้ทุนเวลำน ำเขำ้วตัถุดิบ 

       ท่ีเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหววตัถุดิบ 
3.83 .87 เห็นดว้ย 

4.4  กำรเปรียบเทียบตน้ทุนสินคำ้คงคลงั และวตัถุดิบคงคลงั 

       ท่ีเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 
3.87 .82 เห็นดว้ย 

รวม 3.84 .81 เห็นด้วย 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.9 กำรเปรียบเทียบควำมเหมำะสมตน้ทุนในดำ้นต่ำง ๆ ของวตัถุดิบในกำร
ด ำเนินงำนจดัซ้ือของบริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั ในภำพรวมมีควำมคิดเห็นดว้ยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.84 เม่ือ
พิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ ส่วนใหญ่ประเด็นกำรเปรียบเทียบตน้ทุนกำรจดัส่งท่ีเหมำะสมน่ำเช่ือถือ
ไวใ้จได ้และ กำรเปรียบเทียบตน้ทุนสินคำ้คงคลงั และวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของ
วตัถุดิบ รองลงเก่ียวกบักำรเปรียบเทียบตน้ทุนเวลำน ำเขำ้วตัถุดิบท่ีเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหววตัถุดิบ 
และ กำรเปรียบเทียบตน้ทุนคุณภำพสินคำ้เหมำะสมกบัคุณสมบติั เป็นล ำดบัสุดทำ้ย 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตาม
 การบริหารความเส่ียงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน 

 

การบริหารความเส่ียงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน     

ระดับความ
คิดเห็น 

5.1  กำรบริหำรปัจจยัท่ีมีควำมเส่ียงภำยในองคก์ร 3.50 .57 เห็นดว้ย 

5.   กำรบริหำรปัจจยัท่ีมีควำมเส่ียงภำยนอกองคก์ร 3.63 .56 เห็นดว้ย 

5.   กำรบริหำรควบคุมกระบวนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำร 

       ผลิตสินคำ้เพื่อลดควำมเส่ียง 

3.83 .53 เห็นดว้ย 

5.   กำรติดต่อประสำนงำนเพื่อลดควำมเส่ียง 3.73 .58 เห็นดว้ย 

5.   กำรประเมิน และกำรตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ 

       ส ำเร็จรูป 

3.73 .69 เห็นดว้ย 

.   จุดสั่งซ้ือท่ีเหมำะสมลดอตัรำกำรขำดวตัถุดิบส ำหรับ 

       กำรผลิต 

3.60 .72 เห็นดว้ย 

.   กำรควบคุมวตัถุดิบคงคลงัโดยจุดสั่งซ้ือท่ีเหมำะสม 3.73 .58 เห็นดว้ย 

.   อตัรำกำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีควำมสมดุลกบั 

       จุดสั่งซ้ือท่ีเหมำะสม 

3.70 .70 เห็นดว้ย 

รวม 3.68 .62 เห็นด้วย 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.10 กำรบริหำรควำมเส่ียงโลจิสติกส์ และกำรจดักำรซพัพลำยเชน พบวำ่ใน
กำรด ำเนินงำนจดัซ้ือของบริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั ในภำพรวมมีควำมคิดเห็นดว้ยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.68 
เม่ือพิจำรณำรำยประเด็น พบวำ่ ส่วนใหญ่ประเด็นกำรบริหำรควบคุมกระบวนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำร
ผลิตสินคำ้เพื่อลดควำมเส่ียงมีควำมคิดเห็นดว้ย รองลงมำเก่ียวกบักำรติดต่อประสำนงำนเพื่อลดควำม
เส่ียง, กำรประเมินและกำรตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ส ำเร็จรูป และกำรควบคุมวตัถุดิบคงคลงัโดยจุด
สั่งซ้ือท่ีเหมำะสม และอตัรำกำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีควำมสมดุลกบัจุดสั่งซ้ือท่ีเหมำะสม เป็นล ำดบั
สุดทำ้ย 
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 จำกท่ีกล่ำวมำสำมำรถสรุปได้ว่ำ แนวทำงปรับปรุงกำรจัดซ้ือว ัตถุดิบทำงตรงใน 

กำรผลิตเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปของ บริษทั ไทยพำฝัน จ ำกดั ไดแ้ก่ 1) กำรก ำหนดเวลำจดัซ้ือ และผูส่้งมอบตำม
แผนกำรท่ีชดัเจน 2) กำรเปรียบเทียบตน้ทุนกำรจดัส่งท่ีเหมำะสมน่ำเช่ือถือ 3) กำรเปรียบเทียบตน้ทุน
สต็อก และวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 4) กำรเปรียบเทียบตน้ทุนเวลำ
น ำเขำ้วตัถุดิบท่ีเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหววตัถุดิบ 5) กำรบริหำรควบคุมกระบวนกำรด ำเนินงำนดำ้น
กำรผลิตสินคำ้เพื่อลดควำมเส่ียง 6) กำรก ำหนดเวลำส่งมอบเพื่อให้เหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหว ของ
วตัถุดิบทำงตรง 7) กำรเปรียบเทียบต้นทุนคุณภำพสินค้ำเหมำะสมกับคุณสมบัติ 8) กำรติดต่อ
ประสำนงำนเพื่อลดควำมเส่ียง 9) กำรประเมิน และกำรตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ส ำเร็จรูป 10) กำร
ควบคุมวตัถุดิบคงคลงัโดยจุดสั่งซ้ือท่ีเหมำะสม 11) กำรก ำหนดเวลำกำรจดัซ้ือให้เหมำะสมกับกำร
เคล่ือนไหวของวตัถุดิบทำงตรง 12) กำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีควำมสมดุลกบัจุดสั่งซ้ือท่ีเหมำะสม 
13) กำรค ำนวณหำระดบัปริมำณกำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั 14) กำรค ำนวณหำระดบัวตัถุดิบสูงสุด – ต ่ำสุดใน
คลงัสินคำ้ 15) กำรบริหำรปัจจยัท่ีมีควำมเส่ียงต่อภำยนอกองคก์ร 16) กำรสั่งซ้ือท่ีเหมำะสมลดอตัรำกำร
ขำดวตัถุดิบส ำหรับกำรผลิต และ 17) กำรแบ่งกลุ่มสินคำ้เหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 

 จำกตวัแปรประเด็นปัญหำทั้ง 17 ขอ้ ท่ีส่งผลให้ปริมำณวตัถุดิบมีปริมำณคงเหลือมำกเกิน
ควำมตอ้งกำรในกำรผลิต กระบวนกำรท ำงำนดำ้นกำรจดัซ้ือคลำดเคล่ือน มีกำรจดัซ้ือวตัถุดิบมำกเกินไป
ท ำใหก้ำรจดักำรสินคำ้คงคลงัเป็นไปดว้ยควำมล ำบำก อีกทั้งท ำใหอ้งคก์รเสียโอกำสในกำรน ำเงินทุนไป
หมุนเวียน เพื่อให้สำมำรถลดตน้ทุนในด้ำนกำรผลิตสินคำ้ มีค่ำใช้จ่ำยกำรเก็บรักษำวตัถุดิบคงคลงัท่ี
เหมำะสม และกำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบท่ีรวดเร็ว เพื่อใหส้ำมำรถเพิ่มสภำพคล่องในกำรน ำเงินทุนไป
หมุนเวียนได้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือให้แม่นย  ำใกลเ้คียงมำกท่ีสุด ผูว้ิจยัได้
ศึกษำ แนวคิดรูปแบบกำรค ำนวณหำปริมำณกำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั  EOQ  และแนวคิดกำรจดักำรจ ำแนก
สินคำ้คงคลงัตำมระบบ ABC Analysis เพื่อให้กำรด ำเนินงำนไดมี้กำรจดัซ้ือเป็นไปดว้ยประสิทธิภำพมี
กระบวนกำรขั้นตอนท่ีเป็นรูปแบบมำตรฐำนเดียวกนั รวมทั้งจดักำรจ ำแนกสินคำ้คงคลงัตำมระบบ ABC 

Analysis เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจดัเก็บเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบทำงตรงมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน (ศรีธนำ บุญญเศรษฐ์, 2543; เจริญ เจษฎำวลัย ,์ 2547; ธิดำแก่นจนัทร์, 

2552; อดุลย ์จตุรงคกุล, 2552; ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล, 2556; วชิระ สกุลเทพ, 2556)  
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ตอนที ่3  การค านวณหาปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยดั EOQ 

 กำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) เป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บควำมนิยมในกำรก ำหนดปริมำณสินคำ้
คงเหลือท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับปริมำณกำรขำย ธุรกิจจะค ำนวณปริมำณกำรสั่งซ้ือเท่ำใดจึงจะ
ประหยดัท่ีสุดจะตอ้งตดัสินใจว่ำควรจะมีวตัถุดิบคงเหลือในระดบัใดจึงจะประหยดัท่ีสุดกำรสั่งซ้ือ
ปริมำณมำกค่ำใชจ่้ำยกำรสั่งซ้ือต่อหน่วยจะลดลงโดยใชค้่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซ้ือแต่ละคร้ังและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเก็บน ำมำค ำนวณหำจุดสั่งซ้ือท่ีประหยดัสำมำรถหำได้จำกสมกำร (ไพสรณ์ สูงสมบติั;  
ดำรำรัตน์ สุขแกว้, 2556: 110) ดงัน้ี 

 

    EOQ = 
√2SO
C

 

 

 ก ำหนดให้ EOQ  = ปริมำณกำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั 

  S  = ปริมำณสินคำ้ท่ีขำยหรือใชต้ลอดงวด 

  O  = ค่ำใชจ่้ำยในกำรสั่งซ้ือต่อคร้ัง 

  C  = ค่ำใชจ่้ำยในกำรเก็บรักษำต่อหน่วย 

 

 จำกสมกำร กำรหำจุดสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) ผูว้จิยัไดค้  ำนวณหำจุดสั่งซ้ือท่ีประหยดัของ
วตัถุดิบคงคลงัจ ำนวนทั้งหมด 936 รำยกำร ซ่ึงเป็นกำรค ำนวณเพื่อหำจุดสั่งซ้ือท่ีประหยดัของจ ำนวน
วตัถุดิบทั้งหมด 936 รำยกำร ตำมตำรำง (ภำคผนวก จ) ซ่ึงในกำรสั่งซ้ือแต่ละคร้ังมีจ ำนวนปริมำณสั่งซ้ือ
ท่ีประหยดัในแต่ละคร้ังกำรสั่งซ้ือ และไดป้ริมำณจ ำนวนคร้ังในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบผำ้ท ำใหไ้ม่จ  ำเป็นตอ้ง
สั่ง ซ้ือในปริมำณท่ีมำก ซ่ึงเม่ือเทียบกับปริมำณกำรใช้ว ัตถุดิบทั้ งปีสำมำรถท ำให้กำรสั่ง ซ้ือมี
ประสิทธิภำพรองรับแผนกำรผลิต และส่งผลให้สำมำรถควบคุมกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงั เพื่อให้
เกิดกำรเคล่ือนไหวของวตัถุดิบท่ีสะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงในกำรจดัรูปแบบจ ำแนกวตัถุดิบตำมกลุ่มสินคำ้ 
ABC ช่วยลดภำระกำรดูแลรักษำ และช่วยลดตน้ทุนในกำรจดัเก็บรักษำวตัถุดิบ 
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ตอนที ่4   การจ าแนกวัตถุดิบคงคลังโดยใช้การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis โดยพิจารณามูลค่า
   สินค้าเป็นเกณฑ์ 

    ขั้นตอนวธีิกำรวเิครำะห์ A B C โดยพิจำรณำเกณฑด์ำ้นมูลค่ำ ดงัน้ี 

    1. ค ำนวณหำปริมำณวตัถุดิบแต่ละประเภท และหำรำคำวตัถุดิบต่อหน่วยของวตัถุดิบแต่
ละประเภทรำยละเอียดแสดงตำมตำรำง (ภำคผนวก จ) 
    2. ค ำนวณหำมูลค่ำรวมวตัถุดิบแต่ละประเภทโดยกำรน ำปริมำณกำรใช้วตัถุดิบแต่ละ
ประเภทคูณกบัรำคำต่อหน่วยของวตัถุดิบแต่ละประเภทรำยละเอียดแสดงตำมตำรำง (ภำคผนวก จ) 
    3. เรียงล ำดบัรำยกำรวตัถุดิบดว้ยมูลค่ำรวมจำกมำกไปหำน้อยของวตัถุดิบแต่ละประเภท
รำยละเอียดแสดงตำมตำรำง (ภำคผนวก จ) 
    4. ค ำนวณเปอร์เซ็นต์มูลค่ำสะสมวตัถุดิบแต่ละประเภทท่ีไดจ้ดัเรียงไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึง
มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

     4.1  วตัถุดิบผำ้กลุ่ม A เป็นวตัถุดิบท่ีมีเปอร์เซ็นต์มูลค่ำสะสมตั้งแต่ร้อยละ 0 – 50.36 

แรกของเปอร์เซ็นตมู์ลค่ำสะสมจดัอยูใ่นวตัถุดิบกลุ่ม A มีจ ำนวน 64 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงเป็น
สินคำ้ท่ีมีมูลค่ำสูง และอตัรำกำรเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว ฉะนั้น ควรใหค้วำมส ำคญัในอนัดบัตน้ ๆ 

     4.2  วตัถุดิบผำ้กลุ่ม B เป็นวตัถุดิบท่ีมีเปอร์เซ็นต์มูลค่ำสะสมตั้งแต่ร้อยละ 50.36 – 

80.04 ถดัมำของเปอร์เซ็นตมู์ลค่ำสะสมจดัอยูใ่นกลุ่ม B มีจ ำนวน 156 รำยกำรคิดเป็น ร้อยละ30 ซ่ึงเป็น
สินคำ้ท่ีมีมูลค่ำ และอตัรำกำรเคล่ือนไหวท่ีปำนกลำง ฉะนั้น ควรให้ควำมส ำคญัในอนัดบัรองลงจำก
วตัถุดิบกลุ่ม A  

     4.3  วตัถุดิบผำ้กลุ่ม C เป็นวตัถุดิบท่ีมีเปอร์เซ็นต์มูลค่ำสะสมตั้งแต่ ร้อยละ 80.04 – 
100.00 จดัอยูใ่นวตัถุดิบกลุ่ม C มีจ ำนวน 716 รำยกำรคิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นสินคำ้ท่ีมีมูลค่ำนอ้ยและ
อตัรำกำรเคล่ือนไหวท่ีช้ำ ฉะนั้น ควรให้ควำมส ำคญัในอนัดบัรองลงจำกวตัถุดิบกลุ่ม B รำยละเอียด
แสดงตำมตำรำง (ภำคผนวก จ) ทั้งหมด 936 รำยกำร ท่ีสำมำรถจ ำแนกวสัดุคงคลงัโดยใชก้ำรวิเครำะห์
แบบ ABC Analysis สำมำรถจ ำแนกกลุ่มสินคำ้ตำมมูลค่ำของสินคำ้คงคลงั ตำมตำรำงท่ี 4.11 ภำพท่ี 4.1 

และภำพท่ี 4.2  
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ตาราง 4.11  แสดงรายงานกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทปี 2557 

 

กลุ่มวตัถุดิบ 
จ านวนรายการ

วตัถุดิบ 

เปอร์เซ็นต์รายการ
จ านวนวตัถุดิบ 

ปริมาณเปอร์เซ็นต์สะสม 

กลุ่มวตัถุดิบ 

A 64 6.83 50.36 

B 156 16.67 29.68 

C 716 76.50 19.96 

รวม 936 100 100 

 

จำกตำรำงท่ี 4.1  แสดงรำยงำนกลุ่มสินคำ้แต่ละประเภทปี 2557 พบว่ำ กลุ่มวตัถุดิบแบ่ง
ตำมเปอร์เซ็นมูลค่ำสะสมวตัถุดิบ ABC พบว่ำ กลุ่มสินค้ำวตัถุดิบผำ้แบ่งตำมจ ำนวนรำยกำรสินคำ้
วตัถุดิบผำ้ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2557  ถึงเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2557 โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์แบบ 
ABC Analysis พบวำ่ วตัถุดิบประเภท A มีจ ำนวน 64 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 6.83 ของรำยกำรวตัถุดิบ
ทั้งหมด และมีมูลค่ำเปอร์เซ็นต์สะสมคิดเป็นร้อยละ 50.36 รองลงมำเป็นสินคำ้วตัถุดิบผำ้ประเภท B  

มีจ  ำนวนสินค้ำเท่ำกับ 156 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของรำยกำรวตัถุดิบทั้งหมด และมีมูลค่ำ
เปอร์เซ็นตส์ะสมคิดเป็นร้อยละ 29.68 และสินคำ้วตัถุดิบผำ้คงคลงัประเภท C มีจ  ำนวนสินคำ้เท่ำกบั 716 
รำยกำรคิดเป็นร้อยละ 76.50 ของรำยกำรวตัถุดิบทั้งหมด และมีมูลค่ำเปอร์เซ็นต์สะสมคิดเป็นร้อยละ 
19.96  

ภาพที ่4.1  กลุ่มวตัถุดิบแบ่งตามจ านวนรายการวตัถุดิบ A B C 

6.83 เปอร์เซ็นต์
16.67 เปอร์เซ็นต์

76.50 เปอร์เซ็นต์

A

B

C

จ านวนวตัถุดิบ
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 จำกภำพท่ี 4.1  กลุ่มวตัถุดิบแบ่งตำมจ ำนวนรำยกำรวตัถุดิบ ABC พบวำ่ กลุ่มสินคำ้วตัถุดิบ
ผำ้แบ่งตำมจ ำนวนรำยกำรสินคำ้วตัถุดิบผำ้ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2557  ถึงเดือน ธนัวำคม พ.ศ.2557 
โดยใชว้ิธีกำรวิเครำะห์แบบ ABC Analysis พบวำ่ สินคำ้วตัถุดิบผำ้ประเภท A  คิดเป็นร้อยละ 6.83 ของ
วตัถุดิบทั้งหมด รองลงมำเป็นสินคำ้วตัถุดิบผำ้ประเภท B  คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของวตัถุดิบทั้งหมด และ
สินคำ้วตัถุดิบผำ้คงคลงัประเภท C  คิดเป็นร้อยละ 76.50 ของรำยกำรวตัถุดิบทั้งหมด 

ภาพที ่4.2  กลุ่มวตัถุดิบแบ่งตามเปอร์เซ็นมูลค่าสะสมวตัถุดิบ ABC 

 

 จำกภำพท่ี 4.2  กลุ่มวตัถุดิบแบ่งตำมเปอร์เซ็นมูลค่ำสะสมวตัถุดิบ ABC พบวำ่ กลุ่มสินคำ้
วตัถุดิบผำ้ตำมเปอร์เซ็นมูลค่ำสะสมตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2557  ถึงเดือน ธนัวำคม พ.ศ.2557 โดยใช้
วิธีกำรวิเครำะห์แบบ ABC Analysis พบว่ำ วตัถุดิบประเภท A มีมูลค่ำเปอร์เซ็นต์สะสมคิดเป็นร้อยละ 
50.36 รองลงมำเป็นสินคำ้วตัถุดิบผำ้ประเภท B  มีมูลค่ำเปอร์เซ็นต์สะสมคิดเป็นร้อยละ 29.68 และ
สินคำ้วตัถุดิบผำ้คงคลงัประเภท C มีมูลค่ำเปอร์เซ็นตส์ะสมคิดเป็นร้อยละ 19.96 

 

ตอนที ่5  การเปรียบเทยีบต้นทุนในการส่ังซ้ือ 

 จำกท่ีได้มีกำรก ำหนดในส่วนของเวลำน ำระหว่ำงผูซ้ื้อกับผูส่้งมอบ ส ำหรับกำรจดัส่ง
วตัถุดิบ และกำรค ำนวณหำจุดสั่งซ้ือท่ีเหมำะสม สำมำรถน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำท ำกำรเปรียบเทียบในส่วน
ตน้ทุนของค่ำใชจ่้ำยพิเศษ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  ำกำรเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนจดัซ้ือตั้งแต่เดือน มกรำคม ถึง
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนค่ำใช้จ่ำยพิเศษในกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือตั้งแต่เดือน 
มกรำคม ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 1.   ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ (Premium Freight) กำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยพิ เศษ เก่ียวกับ 

กำรสั่งซ้ือวตัถุดิบหลงัจำกท่ีทำงผูจ้ดัท ำไดมี้กำรก ำหนดเวลำน ำในกำรส่งมอบวตัถุดิบกบัทำงผูส่้งมอบ

50.36 เปอร์เซ็นต์
29.68 เปอร์เซ็นต์

19.96 เปอร์เซ็นต์

มูลค่าสะสม

A

B

C
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ซ่ึงทำงผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัค่ำใช้จ่ำยพิเศษท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ เดือน มกรำคม พ.ศ.2557 ถึง 
ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ไดแ้ก่  
 1.1  ค่ำใชจ่้ำยพิเศษกำรเปรียบเทียบสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศตำมตำรำง 4.12 

 

ตารางที ่4.12  ค่าใช้จ่ายพเิศษของการส่ังซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศก่อนปรับปรุงระบบการจัดซ้ือ 

 

ทีม่า: ไทยพำฝัน 2557, หนำ้ 12 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.12 ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ ปี 2557 ก่อนกำร
ปรับปรุงระบบกำรจดัซ้ือ พบวำ่ ปริมำณกำรสั่งซ้ือทั้งหมด เท่ำกบั 709,667.54 รำยกำร มีมูลค่ำกำรสั่งซ้ือ
ทั้งหมดเท่ำกบั 78,720,059.46 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยพิเศษเท่ำกบั 253,475.10 บำท เม่ือน ำค่ำใช้จ่ำย
พิเศษเทียบกบัมูลค่ำกำรสั่งซ้ือเท่ำกบั .32 เปอร์เซ็นต ์เพื่อน ำมำเปรียบเทียบตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยพิเศษในช่วง
เดือนมกรำคม ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558 

  

ค่าใช้จ่ายพเิศษต่างประเทศก่อนการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือ 

เดือน ปริมาณการส่ังซ้ือ มูลค่าการส่ังซ้ือ 
ค่าใช้จ่ายพเิศษ 

(เปอร์เซ็นต์) 
มกรำคม 2557 

ถึง ธนัวำคม 2557 
709,667.54 78,720,059.46 253,475.10 

ค่าใช้จ่ายพเิศษเทยีบกบัมูลค่าการส่ังซ้ือ .32  
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ตารางที ่4.13  ค่าใช้จ่ายพเิศษการส่ังซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศหลงัปรับปรุงระบบการจัดซ้ือ 

ทีม่า ไทยพำฝัน, 2558, หนำ้ 9 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.13 ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศในปี พ.ศ.2558 

ตั้งแต่เดือน มกรำคม – เมษำยน พ.ศ. 2558 พบวำ่ ปริมำณกำรสั่งซ้ือทั้งหมด เท่ำกบั 168,393.84 รำยกำร 
มีมูลค่ำกำรสั่งซ้ือทั้งหมดเท่ำกบั 21,690,100.23 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำยพิเศษเท่ำกบั 12,200.00 บำท เม่ือ
น ำค่ำใช้จ่ำยพิเศษเทียบกบัมูลค่ำกำรสั่งซ้ือเท่ำกบั  .06  เปอร์เซ็นต์ มีอตัรำค่ำใช้จ่ำยพิเศษท่ีลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบั ตำรำงท่ี 4.12  

  1.2  ค่ำใชจ่้ำยพิเศษของกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกภำยในประเทศตำมตำรำงท่ี 4.14 

 

ตารางที ่4.14  ค่าใช้จ่ายพเิศษการส่ังซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศก่อนการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือ 

 

ค่าใช้จ่ายพเิศษภายในประเทศก่อนการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือ 

เดือน ปริมาณการส่ังซ้ือ มูลค่าการส่ังซ้ือ 
ค่าใช้จ่ายพเิศษ 

(เปอร์เซ็นต์) 
มกรำคม 2557 

ถึง ธนัวำคม 2557 
1,399,384.23  482,538,502.90  1,186,800.00 

ค่าใช้จ่ายพเิศษเทยีบกบัมูลค่าการส่ังซ้ือ .25 

ทีม่า: ไทยพำฝัน 2557, หนำ้ 13 

 

ค่าใช้จ่ายพเิศษต่างประเทศหลงัการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือ 

เดือน ปริมาณการส่ังซ้ือ มูลค่าการส่ังซ้ือ 
ค่าใช้จ่ายพเิศษ 

(เปอร์เซ็นต์) 
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 

รวม 168,393.84 21,690,100.23 12,200.00 

ค่าใช้จ่ายพเิศษเทยีบกบัมูลค่าการส่ังซ้ือ .06 
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 จำกตำรำงท่ี 4.14  ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบภำยในประเทศ ปี 2557 ก่อนกำร
ปรับปรุงระบบกำรจดัซ้ือ พบว่ำ ปริมำณกำรสั่งซ้ือทั้งหมด เท่ำกบั 1,399,384.23 รำยกำร มีมูลค่ำกำร
สั่งซ้ือทั้งหมดเท่ำกบั 482,538,502.90 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยพิเศษเท่ำกบั 1,186,800.00 บำท เม่ือน ำ
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษเทียบกบัมูลค่ำกำรสั่งซ้ือเท่ำกบั  .25  เปอร์เซ็นต์ เพื่อน ำมำเปรียบเทียบตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย
พิเศษในช่วงเดือนมกรำคม ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2558  

 

ตารางที ่4.15  ค่าใช้จ่ายพเิศษการส่ังซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศหลงัการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือ 

 

ค่าใช้จ่ายพเิศษภายในประเทศหลงัการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือ 

เดือน ปริมาณการส่ังซ้ือ มูลค่าการส่ังซ้ือ 
ค่าใช้จ่ายพเิศษ 

(เปอร์เซ็นต์) 
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 

รวม 386,809.81 132,267,032.46 22,500.00 

ค่าใช้จ่ายพเิศษเทยีบกบัมูลค่าการส่ังซ้ือ .02 

ทีม่า: ไทยพำฝัน, 2558, หนำ้ 11 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.15  ค่ำใช้จ่ำยพิเศษของกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบภำยในประเทศในปี พ.ศ.2558 

ตั้งแต่เดือน มกรำคม – เมษำยน พ.ศ. 2558 พบวำ่ ปริมำณกำรสั่งซ้ือทั้งหมด เท่ำกบั 386,809.81 รำยกำร 
มีมูลค่ำกำรสั่งซ้ือทั้งหมดเท่ำกบั 132,267,032.46 ลำ้นบำท และค่ำใช้จ่ำยพิเศษเท่ำกบั 22,500.00 บำท 
เม่ือน ำค่ำใชจ่้ำยพิเศษเทียบกบัมูลค่ำกำรสั่งซ้ือเท่ำกบั  .02  เปอร์เซ็นต ์มีอตัรำค่ำใชจ่้ำยพิเศษท่ีลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบั ตำรำงท่ี 4.14  

 ดงันั้น จำกตำรำงเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยพิเศษในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ และ
ภำยในประเทศจำกเดือน มกรำคม พ.ศ. 2558 – เมษำยน พ.ศ. 2558 มีค่ำใชจ่้ำยช่วง 4 เดือนแรกมีอตัรำ
ค่ำใชจ่้ำยพิเศษลดลง ซ่ึงมีปริมำณลดลงในค่ำใชจ่้ำยค่ำใชจ่้ำยพิเศษทำงดำ้นกำรจำ้งรถไปรับวตัถุดิบ หรือ
ก ำรน ำ เ ข้ ำ ว ัต ถุ ดิบทำง เค ร่ื อ ง บิน ท ำ ให้ มี ต้น ทุน ท่ี ลดลงทั้ ง ใน ส่ วนค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยพิ เ ศษของ 

กำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ สำมำรถช่วยให้สำมำรถลดตน้ทุนในกำรด ำเนินกำร และเพิ่มอตัรำ
กำรหมุนเวยีนกระแสเงินใหก้บัองคก์รเพิ่มข้ึน 
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   กำรก ำหนดเวลำน ำระหวำ่งผูซ้ื้อ และผูส่้งมอบ 

   จำกปัญหำท่ีองคก์รไม่สำมำรถก ำหนดเวลำน ำระหวำ่งผูซ้ื้อ และผูส่้งมอบไดอ้ยำ่งแน่นอน
ในกำรจดัส่งสินคำ้ และมีอตัรำกำรสั่งซ้ือสินคำ้มำกเกินควำมจ ำเป็นส่งผลต่อกำรจดัเก็บสินคำ้คงคลงั 
เน่ืองจำกกลวัสินคำ้วตัถุดิบผำ้ไม่เพียงพอกบักำรผลิต ซ่ึงบำงคร้ังมีกำรจดัส่งก่อนก ำหนดตำมแผนงำนท่ี
ตกลงไวห้ลำยวนัท ำให้ไม่สำมำรถระบำยวตัถุดิบได้ทนั ดงันั้น ผูว้ิจยัได้น ำเสนอแนวคิด และท ำกำร
ปรับปรุงจดัประชุมกนัร่วมกนัระหวำ่งผูซ้ื้อ และผูส่้งมอบ เพื่อท ำกำรก ำหนดเวลำน ำของวตัถุดิบแต่ละผู ้
ส่งมอบ ซ่ึงไดท้  ำกำรก ำหนด โดยแบ่งแยกตำมรำยช่ือผูส่้งมอบและรำยกำรของวตัถุดิบ ท่ีไดจ้ดัจ ำแนก
กลุ่มวตัถุดิบเป็นกลุ่ม ABC เพื่อท ำกำรตกลงร่วมกันในกำรก ำหนดเวลำน ำท ำให้ทำงผูซ้ื้อสำมำรถ
คำดกำรณ์เวลำรับสินคำ้ไดถู้กตอ้งมำกข้ึน และยงัสำมำรถน ำเวลำน ำท่ีไดไ้ปค ำนวณเพื่อก ำหนดจุดกำร
สั่งซ้ือท่ีเหมำะสม  
 

ตอนที ่ 6 การยืนยนัความเหมาะสมของการจัดซ้ือทีเ่หมาะสมกบัผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องโดย 

 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
   หลังจำกท่ีผู ้วิจ ัยได้วิ เครำะห์ข้อมูลจำกกำรหำปริมำณกำรสั่ง ซ้ือท่ีประหยัด EOQ  
กำรจ ำแนกวตัถุดิบตำมระบบ ABC และกำรเปรียบเทียบค่ำใชจ่้ำยพิเศษ ผูว้จิยัไดเ้ลือกขอ้ค ำถำม หรือตวั
แปรท่ีผูต้อบแสดงควำมคิดเห็นว่ำ เห็นดว้ย กบัประเด็นต่ำง ๆ ท่ีมีตั้งแต่ค่ำเฉล่ีย 3.51 – 5.00 มำท ำกำร
วเิครำะห์เพื่อยนืยนักำรปรับปรุงกำรจดัซ้ือท่ีเหมำะสมของ บริษทั ไทยพำฝัน จ ำกดั โดยกำรสนทนำกลุ่ม 
(Focus Group) กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ ำนวน 7 ท่ำน (ภำคผนวก ก) เพื่อยืนยนักำรปรับปรุงระบบกำร
จดัซ้ือวตัถุดิบทำงตรงกำรผลิตเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปของบริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั ผลท่ีไดจ้ำกกำรสนทนำกลุ่ม 
รำยละเอียดตำมตำรำง 4.16 
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการสนทนากลุ่มการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือวัตถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผ้า
 ส าเร็จรูปของบริษัท ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการด าเนินการจัดซ้ือ ผลการสนทนากลุ่ม 

1.  การแบ่งกลุ่มสินค้าเหมาะสมกบัการ
เคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 

สนับสนุนให้ควำมส ำคญักบัสินคำ้ตำมกลุ่มสินค้ำ
โดยกำรจดัล ำดับสินค้ำตำมยอดขำยหรือส่วนแบ่ง
ก ำไรของสินค้ำ  ซ่ึงสินค้ำ ท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม A จะ
ประกอบดว้ยสินคำ้เพียงไม่ก่ีประเภทหรือมีจ ำนวน
น้อยแต่เป็นสินค้ำท่ีมียอดขำยหรือส่วนแบ่งก ำไร
มำกท่ีสุด ส่วนสินคำ้ท่ีมียอดขำยหรือส่วนแบ่งก ำไร
รองลงไปจะไดรั้บควำมส ำคญันอ้ยลงเป็น B และ C 

ตำมล ำดบัควรให้ควำมส ำคญัในสินคำ้กลุ่ม A และ
จดัให้มีกำรติดตำมหรือกำรจดักำรดูแลอยำ่งใกลชิ้ด 
เพรำะเป็นสินคำ้ท่ีขำยดีและควรจดัต ำแหน่งในกำร
จดัเก็บให้อยูใ่นต ำแหน่งท่ีสะดวกต่อกำรจดัเก็บและ
สะดวกต่อกำรหยิบมำกท่ีสุด โดยกำรใชเ้กณฑ์ ABC 

กำรจดัแบ่งกลุ่มสินคำ้เพื่อเป็นกำรกระจำยเปอร์เซ็น
กำรเคล่ือนไหวหรือยอดขำยของสินค้ำในกลุ่ม A 

ออกมำ เช่น สินคำ้ท่ีมีกำรเคล่ือนไหว หรือมียอดขำย 
ร้อยละ 50 ให้จดัอยู่ในกลุ่ม A สินคำ้กลุ่ม B เท่ำกบั 
ร้อยละ 30 สินคำ้กลุ่ม C เท่ำกบัร้อยละ 20 เป็นตน้ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการด าเนินการจัดซ้ือ ผลการสนทนากลุ่ม 

.  การก าหนดเวลาการจัดซ้ือให้เหมาะสม
กบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบทางตรง 

จดัให้มีกำรอบรมเก่ียวกบักำรจดัเก็บสินคำ้คงคลงัท่ี
ถูกตอ้ง ไม่ใช่กำรเก็บสินคำ้ทุกรำยกำรในคลงัสินคำ้
กำรวิเครำะห์ดูกลุ่มสินคำ้ต่ำงๆ วำ่มีลกัษณะอย่ำงไร
ควำมรวดเร็วในกำรหมุนเวียนในคลังถ่ีมำกน้อย
อย่ำงไร และมีควำมจ ำเป็นหรือไม่ ท่ีตอ้งเก็บไวใ้น
จ ำนวนท่ีมำก เม่ือเทียบกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
และมีกำรขอควำมร่วมมือผู ้ผลิต ในกำรประชุม
วำงแผนร่วมกนักบัคู่คำ้ ผูผ้ลิต โดยน ำขอ้มูลมำวำง
แผนกำรจดัซ้ือตำมล ำดบัมำกท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด เพื่อท ำ
ให้ไดเ้วลำกำรจดัซ้ือท่ีเหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหว
วตัถุดิบของบริษทัอยำ่งถูกตอ้งตรงเวลำมำกท่ีสุด 

.  การค านวณหาระดับปริมาณการส่ังซ้ือ
ทีป่ระหยดั 

จัดให้มีควำมส ำคัญในด้ำนกำรหำระดับปริมำณ 

กำรสั่งซ้ือท่ีประหยดั โดยให้มีกำรจดัระเบียบกำร
สั่ ง ซ้ื อ สินค้ำ เพื่ อก ำหนดป ริมำณกำรสั่ ง ซ้ื อ ท่ี
เหมำะสมกบัสภำพของควำมตอ้งกำรและเง่ือนไข
ของวตัถุดิบแต่ละประเภท พนกังำนท่ีรับผิดชอบนั้น
ควรได้รับควำมรู้และส่งเสริมทกัษะควำมสำมำรถ
อย่ำงเหมำะสม และควรมีกำรหยิบปัญหำในด้ำน 

กำรท ำงำนมำหำรือกันระหว่ำงทีมโดยใช้เทคนิค 

กำรสั่งซ้ือสินคำ้จะแหล่งซ้ือเดียวกนัเพื่อประหยดัค่ำ
ขนส่งและตน้ทุนในกำรสั่งซ้ือ แต่ทั้งน้ีปริมำณของ
กำรซ้ือวตัถุดิบแต่ละประเภทตอ้งมีควำมเหมำะสม
ในเร่ืองของตน้ทุนด้วย เพรำะสำมำรถน ำมำใช้ใน
กำรวำงแผนกำรควบคุม กำรตรวจสอบ รวมถึงดำ้น
กำรด ำเนินกำร และน ำมำวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำร
บริหำรจดักำรท่ีดีข้ึน 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการด าเนินการจัดซ้ือ ผลการสนทนากลุ่ม 

.  การค านวณหาระดับวตัถุดิบสูงสุด - 
ต ่าสุดในคลงัสินค้า 

จดัให้มีกำรแบ่งประเภทของสินคำ้ มีกำรผลิตสินคำ้
หลำยชนิดส ำหรับขำย บำงอย่ำงอำจขำยได้มำก 
บำงอยำ่งอำจขำยไดค้่อนขำ้งนอ้ย สินคำ้ประเภทท่ีมี
ควำมส ำคญัมำก จะท ำให้ทรำบระดบัวตัถุดิบสูงสุด 
ท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือ และสินคำ้ท่ีมีควำมส ำคญัน้อย จะ
ท ำให้ทรำบระดบัวตัถุดิบต ่ำสุดท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือ ใช้
ข้อมูลยอดขำยในอดีตมำพยำกรณ์ยอดขำยท่ีอำจ
เกิดข้ึนในอนำคต ทั้งน้ีกำรก ำหนดปริมำณสินคำ้คง
คลังของธุรกิจจะแปรผนัโดยตรงกับยอดขำยท่ี
พยำกรณ์ไดน้ัน่เอง ถำ้ขำยมำก ก็อำจตอ้งมีปริมำณ
สินคำ้คงคลงัในระดบัค่อนขำ้งมำก เพื่อรองรับกำร
ขำยท่ีพยำกรณ์ไวน้ั้ น ควรจัดให้มีกำรสนับสนุน 

กำรน ำทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชใ้นกำรบริหำร
สินค้ำคงคลัง โดยเฉพำะในด้ำนกำรส่ือสำร ทั้งน้ี
เพรำะหำกกำรส่ือสำรผิดพลำด ธุรกิจก็จะเสีย
โอกำสในกำรขำยสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ อนัเน่ืองมำจำก
กำรสั่งซ้ือวตัถุดิบผิดประเภท ไม่ตรงตำมท่ีลูกคำ้
ต้องกำร หรืออำจไม่มีว ัตถุดิบส ำหรับกำรผลิต 
นอกจำกน้ีหำกกำรตอบสนองต่อค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้
ล่ำชำ้ ก็จะท ำให้คำดกำรณ์ปริมำณสินคำ้คงคลงัเพื่อ
รองรับกำรขำยได้ยำกข้ึน ดงันั้นยิ่งธุรกิจสำมำรถ
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่ อสนับส นุน
กิจกรรมดำ้นกำรส่ือสำร และกำรด ำเนินรำยกำรทำง
กำรคำ้กบัลูกคำ้ได้ดีเท่ำไร กำรคำดกำรณ์ปริมำณ
สินคำ้คงคลงัก็จะง่ำยข้ึนเท่ำนั้น 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการด าเนินการจัดซ้ือ ผลการสนทนากลุ่ม 

.  การเปรียบเทยีบต้นทุนคุณภาพสินค้า
เหมาะสมกบัคุณสมบัติ 

อบรมใหค้วำมรู้ให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพทั้งองคก์ร
ในเร่ือง ตน้ทุนคุณภำพ เน่ืองจำกตน้ทุนท่ีมีคุณภำพ
หมำยถึงค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรก ำหนด กำรท ำให้
เกิด และกำรควบคุมคุณภำพรวมไปถึงกำรประเมิน
และกำรจดักำรขอ้มูลป้อนกลบัของควำมสอดคล้อง
ในข้อก ำหนดทำงด้ำนคุณภำพ ควำมน่ำเช่ือถือได้ 
และควำมปลอดภยันอกจำกนั้นยงัรวมไปถึงตน้ทุน
ควำมเสียหำยท่ี เกิดจำกควำมไม่สอดคล้องกับ
ขอ้ก ำหนดทำงคุณภำพทั้งท่ีเกิดภำยในองค์กรและท่ี
เกิดกับลูกค้ำ มีกำรตรวจสอบข้อมูลควำมต้องกำร
หรือในส่วนตน้ทุนต่ำงๆท่ีมีกำรปรับอยำ่งสม ่ำเสมอ
เพื่อให้กำรค ำนวณตน้ทุนเกิดควำมแม่นย  ำและเพื่อ
ค ำนวณระดับกำรให้บริกำรให้เหมำะสมอยู่เสมอ 
เพรำะสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรควบคุม 
กำรตรวจสอบ และกำรด ำเนินกำรรวมถึงน ำมำ
วิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรบริหำรจดักำรเพื่อก่อให้เกิด
คุณภำพท่ีดีข้ึนแต่ต้นทุนลดลง ต้นทุนคุณภำพจะ
กระจำยอยู่ในกิจกรรมขององค์กรเช่น ฝ่ำยจัดซ้ือ 
ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยออกแบบ ฝ่ำยบริกำร เป็นตน้ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการด าเนินการจัดซ้ือ ผลการสนทนากลุ่ม 

.  การเปรียบเทยีบต้นทุนการจัดส่งที่
เหมาะสมน่าเช่ือถือ 

ควรจดัให้มีกำรท ำประเมินประสิทธิภำพทำงด้ำน
กำรจดัส่งและดำ้นควำมน่ำเช่ือถือเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำมำท ำกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและ
ประสิทธิภำพและสมรรถนะกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั เช่น ดำ้นกำรจดัส่ง สัดส่วนตน้ทุนกำรขนส่ง
ต่อมูลค่ำยอดขำย รอบเวลำกำรจดัส่งสินคำ้ ซ่ึงถำ้มี
กำรจดัส่งท่ีเหมำะสมจะท ำให้มีควำมน่ำเช่ือถือดำ้น
กำรส่งมอบอยำ่งสมบูรณ์ของแผนกขนส่ง 

.  การบริหารปัจจัยที่มีความเส่ียงภายนอก
องค์กร 

ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัเร่ืองควำมเส่ียง โดยจดัให้มี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจกบัพนกังำนในเร่ือง กำรบริหำร
ควำมเส่ียงขององค์กร บริษทัจดัให้มีกำรก ำหนด 

วตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ ก่อนท่ี
จะท ำกำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อควำมส ำ เ ร็จของวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยนั้น โดยมีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับกำรยอมรับในควำมเส่ียง เพรำะ
องคก์รจะเกิดควำมเสียหำย เพื่อให้ระดบัของควำม
เส่ียงและขนำดของควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต
อยู่ในระดบัท่ีองค์กรรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ โดยให้มีค ำนึงถึง
กำรบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
เป็นส ำคญั 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการด าเนินการจัดซ้ือ ผลการสนทนากลุ่ม 

.  การบริหารควบคุมกระบวนการ
ด าเนินงานด้านการผลติสินค้าเพ่ือลดความ
เส่ียง 

อบรมถึงกำรบริหำรปัจจยัควำมเส่ียงดงักล่ำวน้ีว่ำจะ
ส ำเร็จไดต้อ้งมีกำรส่ือสำรให้คนในองคก์รมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงในทิศทำง
เดียวกนั ตลอดจนควรมีกำรจดัท ำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อใชใ้นกำรวิเครำะห์ประเมินควำมเส่ียง และกำร
จดัให้มีกำรบริหำรควบคุมกระบวนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรผ ลิต สินค้ำ ในบ ริษัท เ ป็นไปอย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ ก็จะช่วยลดโอกำสและผลกระทบ
จำกควำมเส่ียง 

.  การติดต่อประสานงานเพ่ือลดความ
เส่ียง 

ให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ข้อมูล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพฒันำ
ระบบอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้ขอ้มูลต่ำงๆ มีควำมถูก
ต้องและเป็นปัจจุบนั โดยได้น ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมี
ควำมปลอดภยัของขอ้มูล ตั้งแต่กำรรวบรวมขอ้มูล 
ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตำมผลข้อมูล 
เพื่อให้กำร ปฏิบติังำนและกำรน ำขอ้มูลท่ีส ำคญัไป
ใช้ในกำรบริหำรจดักำรของผูบ้ริหำร หรือผูมี้ส่วน
ไดเ้สียต่ำงๆ มีควำมครบถว้นถูกตอ้งอย่ำงเพียงพอ 
และภำยในเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจ
ทำงธุรกิจ รวมทั้ งมีกำรก ำหนดนโยบำยควำม
ปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใช้ 
ข้อมูล และจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่อง
ทำงกำรส่ือสำรภำยในองค์กร ในกำรเผยแพร่
นโยบำย กฎระเบียบค ำสั่ง และคู่มือกำรปฏิบติังำน
รวมทั้งข่ำวสำรต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร  
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ตัวแปรทีม่ีผลต่อการด าเนินการจัดซ้ือ ผลการสนทนากลุ่ม 

10.  การควบคุมวตัถุดิบคงคลงัโดยจุด
ส่ังซ้ือทีเ่หมาะสม 

ให้กำรสนับสนุนกำรควบคุมวตัถุดิบคงคลัง เพื่อ
ช่วยในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรรักษำวสัดุคงเหลือ
ให้มีขนำด และประเภทของสินค้ำในปริมำณท่ี
เหมำะสม และกำรจดัระบบ เพื่อกำรบริหำรวตัถุดิบ
คงคลัง  โดยให้มีกำรพิจำรณำจำกกำรจัดแบ่ง
ประเภทของวตัถุดิบคงคลงั กำรบนัทึกรำยกำรและ
ปริมำณวตัถุดิบจะต้องมีควำมถูกต้อง แม่นย  ำอยู่
ตลอดเวลำ และจดัให้อบรมให้ควำมรู้กำรจดัระบบ
เพื่อกำรบริหำรวตัถุดิบคงคลงั เช่น กำรจดักลุ่มของ
วตัถุดิบคงคลังด้วยวิธี ABC (ABC analysis)  กำร
จดัท ำบนัทึกรำยกำรสินคำ้ท่ีถูกตอ้งแม่นย  ำ เทคนิค
กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งโดยอำศยักำรตรวจนับ
ตำมรอบเวลำ 

11.  การเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความ
สมดุลกบัจุดส่ังซ้ือทีเ่หมาะสม 

จดัอบรมให้ควำมรู้ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบักำรสั่งซ้ือท่ีเหมำะสม โดยมีกำรเช็คควำม
เคล่ือนไหวของวตัถุดิบคงคลงั เพื่อน ำผลท่ีเช็คไดม้ำ
ค ำนวณกำรสั่งซ้ือเพื่อป้องกนักำรไม่ให้วตัถุดิบคง
คลงัมำกเกินไป บริษทัไดมี้กำรก ำหนดระดบัในกำร
จดัเก็บวตัถุดิบ และก ำหนดระดับให้มีจุดสั่งซ้ือท่ี
ชดัเจน ควบคุมปริมำณวตัถุดิบด้วยระบบบำร์โค้ด
เพื่อให้สำมำรถเขำ้ใจและตรวจสอบไดง่้ำย โดยใช้ 
ระบบเข้ำก่อน ออกก่อน (First in first out) เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหมี้วตัถุดิบตกคำ้งเป็นเวลำนำน 
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   จำกกำรสนทนำกลุ่มสำมำรถสรุปแนวทำงท่ี บริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั ควรน ำไปเป็นแนว
ทำงกำรปรับปรุงระบบกำรจดัซ้ือวตัถุดิบทำงตรงกำรผลิตเส้ือผำ้ส ำเร็จรูป ไดแ้ก่ 1) แนวทำงสนบัสนุน
ให้ควำมส ำคญักบัสินคำ้ตำมกลุ่มสินคำ้โดยกำรจดัล ำดบัสินคำ้ตำมยอดขำย หรือส่วนแบ่งก ำไรของ
สินคำ้เพื่อง่ำยต่อกำรก ำกบัควบคุมดูแล 2) แนวทำงใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรหำระดบัปริมำณกำรสั่งซ้ือ
ท่ีประหยดั โดยใหมี้กำรจดัระเบียบกำรสั่งซ้ือสินคำ้วตัถุดิบผำ้ท่ีเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำร และเง่ือนไข
วตัถุดิบแต่ละประเภท 3) แนวทำงให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกต้องเก่ียวกับกำรสั่งซ้ือท่ี
เหมำะสม โดยมีกำรเช็คควำมเคล่ือนไหวของวตัถุดิบคงคลัง เพื่อน ำผลท่ีได้มำค ำนวณกำรสั่งซ้ือท่ี
เหมำะสม และประหยดั 4) แนวทำงกำรตรวจสอบเพื่อกำรเปรียบเทียบขอ้มูลควำมตอ้งกำร หรือในส่วน
ตน้ทุนต่ำง ๆ ท่ีมีกำรปรับเปล่ียนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อให้ค  ำนวณตน้ทุนเกิดควำมแม่นย  ำ และเพื่อค ำนวณ
ระดบักำรให้บริกำรให้เหมำะสมอยูเ่สมอ และ 5) แนวทำงเพื่อกำรบริหำรวตัถุดิบคงคลงัมีกำรพิจำรณำ
กำรจดัแบ่งประเภทของวตัถุดิบคงคลงั กำรบนัทึกรำยกำร และปริมำณวตัถุดิบจะตอ้งมีควำมถูกต้อง 
แม่นย  ำอยู่ตลอดเวลำ และจัดอบรมให้ควำมรู้กำรจัดระบบเพื่อกำรบริหำรวัตถุดิบคงคลัง ท่ีมี
ประสิทธิภำพ 



 

 

บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาดา้นระบบ
การจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากัด 2) เพื่อศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของบริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ
บริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. สภาพ และปัญหาด้านระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ
บริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั โดยการส ารวจจากประชากรในการวจิยั พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
เท่ากบัร้อยละ 86.70 มากกวา่เพศชายเท่ากบัร้อยละ 13.30 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30 - 34 ปี เท่ากบัร้อยละ 
33.30 รองลงมา เป็นช่วงอาย ุ35 - 39 ปีเท่ากบัร้อยละ 30.00 และมีช่วงอาย ุ25 - 29 ปี เท่ากบัร้อยละ 13.30 
ตามล าดบั ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนกังานปฏิบติัการเท่ากบัร้อยละ 63.30รองลงมาเป็นหวัหนา้งาน
เท่ากบัร้อยละ 16.70 และต าแหน่งผูจ้ดัการ เท่ากบัร้อยละ 6.70  ตามล าดบัส าหรับวฒิุการศึกษาส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี เท่ากบัร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เท่ากบัร้อยละ 16.70 และระดบัปริญญาโท เท่ากบัร้อยละ 13.30 ตามล าดบั และประสบการณ์ในการ
ท างานส่วนใหญ่มีอายุงาน 5 - 7 ปี เท่ากบัร้อยละ 36.70 รองลงมามีอายุงาน 2 -4 ปี เท่ากบัร้อยละ 20.00 
และมีอายงุานตั้งแต่ 8 - 10 ปี เท่ากบัร้อยละ 13.30 ตามล าดบั  
 ส าหรับตวัแปรปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้
ส าเร็จรูปของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ไดแ้ก่ 1) ปัญหาการแบ่งกลุ่มสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหว
ของวตัถุดิบ 2) ปัญหาการก าหนดเวลาจัดซ้ือ และผูส่้งมอบตามแผนการท่ีชัดเจน 3) ปัญหาการ
ค านวณหาระดบัปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 4) ปัญหาการค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด – ต ่าสุดใน
คลังสินค้า 5) ปัญหาการเปรียบเทียบต้นทุนการจดัส่งท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือไวใ้จได้ 6) ปัญหาการ
เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้คงคลงั และวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ และ  
7) ปัญหาการบริหารควบคุมกระบวนการด าเนินงานดา้นการผลิตสินคา้เพื่อลดความเส่ียง  จากตวัแปร
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ประเด็นปัญหาท่ีส่งผลให้ปริมาณวตัถุดิบมีปริมาณคงเหลือมาก จากการจดัซ้ือคลาดเคล่ือน ท าให้การ
จดัการสินคา้คงคลงัเป็นไปดว้ยความล าบากอีกทั้งท าให้องคก์รเสียโอกาสในการน าเงินทุนไปหมุนเวียน 
เพื่อให้สามารถลดตน้ทุนในด้านการผลิต และ มีค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม กบัการ
เคล่ือนไหวของวตัถุดิบท่ีสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการจดัซ้ือให้แม่นย  า
ใกล้เคียงมากท่ีสุด ผูว้ิจยัได้ศึกษา แนวคิดรูปแบบการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั  EOQ  
เน่ืองจาก การจดัซ้ือได้มีความคลาดเคล่ือนจากการค านวณหาปริมาณสั่งซ้ือท่ีมากเกินไปเพื่อท่ีจะได้
ส่วนลดจึงท าให้มีปริมาณสินคา้คงเหลือปริมาณมาก และศึกษาแนวคิดการจดัการจ าแนกสินคา้คงคลงั
ตามระบบ ABC Analysis เน่ืองจากมีปริมาณสินคา้ท่ีสั่งซ้ือท่ีมีจ  านวนปริมาณมากเกินไปท าให้การ
จดัเก็บสินคา้คงเหลือเป็นไปด้วยความยากล าบาก แออดัไม่เป็นหมวดหมู และท าให้การเคล่ือนไหว
สินค้าเป็นไปด้วยความล่าช้า รวมทั้งการก าหนดเวลาระหว่างผูจ้ดัส่ง กับผูส่้งมอบท่ีไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด ส าหรับการเปรียบเทียบตน้ทุนเน่ืองจากงานจดัซ้ือท่ีผ่านมามีตน้ทุนการจดัซ้ือท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนเพื่อให้การปรับปรุงการด าเนินงานการจดัซ้ือเป็นไปดว้ยประสิทธิภาพมีกระบวนการขั้นตอนท่ี
เป็นรูปแบบดา้นต่าง ๆ เน่ืองจากตอ้งการให้เห็นความแตกต่างก่อนท่ีจะท าการปรับปรุงการจดัซ้ือ ทั้ง
การจดัการบริหารความเส่ียงด้านต่างเน่ืองจากระบบการจดัซ้ือท่ีผ่านมามีความเส่ียงทั้งภายใน และ
ภายนอกท่ีไม่สามารถจ ากดัและควบคุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดการบริหารระบบการจดัซ้ือท่ี
มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การบริหารจดัการสินค้าคงคลงัมีให้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของ
วตัถุดิบทางตรงใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 2. แนวทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ
บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ผูว้จิยัสามารถสรุปผล ดงัน้ี 

  1. การแบ่งกลุ่มสินคา้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ ใหค้วามส าคญักบักลุ่ม
สินคา้โดยการจดัล าดบัตามมูลค่าสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม A จะตอ้งมีการควบคุมและดูแลอยา่ง
เขม้งวดเน่ืองจากมีมูลค่าสูง ส่วนสินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรรองลงไปจะได้รับความส าคญั
รองลงมาก าหนดเป็น B และ C ตามล าดบั ซ่ึงควรให้ความส าคญัตามล าดบัของแต่ละกลุ่มวตัถุดิบ และ
ควรจดัต าแหน่งในการจดัเก็บใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการจดัเก็บ และสะดวกต่อการหยบิมากท่ีสุด
โดยการใช้เกณฑ์ ABC Analysis ในการจดัแบ่งกลุ่มสินคา้เน่ืองจากการจ าแนกเป็นกลุ่มสามารถท าให้
การเคล่ือนไหวสินคา้เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วเหมาะสมกบัการวางแผนการผลิตท่ีสามารถมี
ความใกลเ้คียงกบัความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ 

  2. การก าหนดเวลาการจดัซ้ือให้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบทางตรงใหมี้
การจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมสัมพนัธ์กบัความเคล่ือนไหวของวตัถุดิบแต่ละกลุ่ม ABC 

เพื่อให้สะดวกรวดเร็วต่อการตรวจนบั และวิเคราะห์กลุ่มสินคา้ต่าง ๆ วา่มีลกัษณะอยา่งไรความรวดเร็ว
ในการหมุนเวยีนในคลงัสินคา้ ประชุมวางแผนร่วมกนักบัคู่คา้ ผูผ้ลิต โดยน าขอ้มูลมาวางแผนการจดัซ้ือ
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ตามล าดบัมากท่ีสุด น้อยท่ีสุด เพื่อท าให้ไดเ้วลาการจดัซ้ือท่ีเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหววตัถุดิบของ
บริษทัอยา่งถูกตอ้งตรงเวลามากท่ีสุด เน่ืองจากการก าหนดเวลาระหวา่งผูจ้ดัส่ง กบัผูส่้งมอบท่ีไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีก าหนดท าให้ไม่สามารถควบคุมวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งเต็มที ส่งผลให้เสียโอกาสใน
การขาย 

  3. การค านวณหาระดับปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัให้ความส าคญัในด้านการหา
ระดบัปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั โดยให้มีการจดัระเบียบการสั่งซ้ือสินคา้เพื่อก าหนดปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการ และเง่ือนไขของวตัถุดิบแต่ละประเภท พนกังานท่ีรับผิดชอบ
ควรไดรั้บความรู้ และส่งเสริมทกัษะความสามารถอย่างเหมาะสม และ มีการค านวณปริมาณสั่งซ้ือท่ี
ประหยดัอย่างแม่นย  า และไม่ท าให้สินค้าขาดซ่ึงต้องศึกษา และตรวจสอบสินคา้แต่ละกลุ่มเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการผลิตเพื่อประหยดัค่าขนส่ง และตน้ทุนในการสั่งซ้ือ แต่ทั้งน้ีปริมาณของการซ้ือวตัถุดิบ
แต่ละประเภทต้องมีความเหมาะสมในเร่ืองของต้นทุน เพราะสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการ
ควบคุม การตรวจสอบ และการด าเนินการรวมถึงน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากระบบการสั่งซ้ือท่ีผา่นมาไม่ไดค้  านึงถึงยอดสั่งซ้ือขั้นต ่าท าใหส้ั่งซ้ือเพื่อตอ้งการส่วนลดท าให้มี
ปริมาณสินคา้คงเหลือมากเกินไป 

  4. การค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด – ต ่าสุดในคลงัสินคา้ จดัให้มีการแบ่งประเภท
ของสินคา้เป็นกลุ่ม และให้ความส าคญัในระดบัปริมาณสูงสุด – ต ่าสุดเพื่อให้เกิดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 
สินคา้ประเภทท่ีมีความส าคญัมาก จะท าให้ทราบระดบัวตัถุดิบสูงสุด ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ และสินคา้ท่ีมี
ความส าคัญน้อย จะท าให้ทราบระดับวตัถุดิบต ่ าสุดท่ีต้องการสั่งซ้ือ ใช้ข้อมูลยอดขายในอดีต 

มาพยากรณ์ยอดขายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัของธุรกิจจะแปรผนั
โดยตรงกบัยอดขายท่ีพยากรณ์ สนบัสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารสินคา้คง
คลงัเพื่อให้เกิดความแม่นย  าในจ านวนปริมาณสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัยอดขาย เน่ืองจากการสั่งซ้ือท่ีผ่าน
มาท าให้ไม่มีการค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด – ต ่าสุดในคลงัสินคา้ท าให้สั่งซ้ือสินคา้เขา้มาปริมาณ 

ท่ีมากเพื่อไม่ใหสิ้นคา้ขาดมือ 

  5. การเปรียบเทียบตน้ทุนคุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัคุณสมบติัอบรมให้ความรู้กบั
เจา้หน้าท่ีให้ความส าคญักบัคุณภาพ และคุณสมบติัท่ีไดก้ าหนดไวก้ารควบคุมคุณภาพรวมไปถึงการ
ประเมินและการจดัการข้อมูลป้อนกลับของความสอดคล้องในข้อก าหนดทางด้านคุณภาพ ความ
น่าเช่ือถือได้ และความปลอดภัยนอกจากนั้นยงัรวมไปถึงต้นทุนความเสียหายท่ีเกิดจากความไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางคุณภาพทั้งท่ีเกิดภายในองคก์ร มีการตรวจสอบขอ้มูลความตอ้งการหรือใน
ส่วนตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีมีการปรับอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารค านวณตน้ทุนเกิดความแม่นย  าและเพื่อค านวณ
ระดบัการให้บริการน ามาใชใ้นการวางแผนการควบคุม การตรวจสอบ และการด าเนินการรวมถึงน ามา
วิเคราะห์เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึน เน่ืองจากงานจดัซ้ือท่ีผา่นมามีตน้ทุน
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การจัดซ้ือท่ีเพิ่มสูงข้ึนเพื่อให้การปรับปรุงการด าเนินงานการจัดซ้ือเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการขั้นตอนท่ีเป็นรูปแบบดา้นต่าง ๆ เน่ืองจากตอ้งการให้เห็นความแตกต่างก่อนท่ีจะท าการ
ปรับปรุงการจดัซ้ือ 

  6. การเปรียบเทียบต้นทุนการจัดส่งท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือจัดให้มีการท าประเมิน
ประสิทธิภาพทางดา้นการจดัส่งดา้นความน่าเช่ือถือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงาน เพื่อน ามาท า
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบต้นทุน  และประสิทธิภาพและสมรรถนะ 

การด าเนินงาน เช่น ดา้นการจดัส่ง สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขาย รอบเวลาการจดัส่งสินคา้ 
ซ่ึงถา้มีการจดัส่งท่ีเหมาะสมจะท าใหมี้ความน่าเช่ือถือดา้นการส่งมอบอยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากงานจดัซ้ือ
ท่ีผ่านมามีต้นทุนการจัดซ้ือท่ีเพิ่มสูงข้ึนเพื่อให้การปรับปรุงการด าเนินงานการจัดซ้ือเป็นไปด้วย
ประสิทธิภาพมีกระบวนการขั้นตอนท่ีเป็นรูปแบบดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ในราคาท่ีเหมาะสมในการเปรียบเทียบดงักล่าว 

  7. การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายนอกองค์กรให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองความ
เส่ียงโดยจัดให้มีความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการบริหารความเส่ียงขององค์กร ก าหนด
วตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายการด าเนินธุรกิจก่อนท่ีจะท าการระบุเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จของวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัการยอมรับในความเส่ียง เพื่อให้
ระดบัความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รรับได ้ประเมินได ้
ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายขององคก์ร
เป็นส าคญั เน่ืองจากระบบการจดัซ้ือท่ีผา่นมามีความเส่ียงทั้งภายใน และภายนอกท่ีไม่สามารถจ ากดัและ
ควบคุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจดัซ้ือไม่มีมาตรฐานในการจดัซ้ือท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัท า
ใหบ้ริหารจดัการไดล้ าบากและไม่มีประสิทธิภาพ 

  8. การบริหารควบคุมกระบวนการด าเนินงานด้านการผลิตสินคา้เพื่อลดความเส่ียง
อบรมการบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงมีการส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนควรมีการจดัท าระบบสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียง และการจดัให้มีการบริหารควบคุมกระบวนการด าเนินงานดา้นการผลิตสินคา้ใน
บริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาส และผลกระทบจากความเส่ียง เน่ืองจากระบบการ
จัดซ้ือท่ีผ่านมามีความเส่ียงทั้ งภายใน และภายนอกท่ีไม่สามารถจ ากัดและควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจดัซ้ือไม่มีมาตรฐานในการจดัซ้ือท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัท าให้บริหารจดัการ
ไดล้ าบากและไม่มีประสิทธิภาพ 

  9. การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเส่ียงให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารข้อมูลส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ  
มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การ
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รวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพื่อให้การปฏิบติังาน และการน าขอ้มูล
ไปใช้ในการบริหารจดัการมีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเป็นช่อง
ทางการส่ือสารภายในองคก์ร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบค าสั่ง และคู่มือการปฏิบติังานรวมทั้ง
ข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ย่างทัว่ถึงทั้งองค์กร เน่ืองจากระบบการจดัซ้ือท่ีผ่านมามีความเส่ียงทั้งภายใน และ
ภายนอกท่ีไม่สามารถจ ากดัและควบคุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ารจดัซ้ือไม่มีมาตรฐานในการ
จดัซ้ือท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัท าใหบ้ริหารจดัการไดล้ าบากและไม่มีประสิทธิภาพ 

  10.  การควบคุมวตัถุดิบคงคลังโดยจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยให้มีการสนับสนุน 

การควบคุมวตัถุดิบคงคลงั เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาวสัดุคงเหลือให้มีขนาด และ
ประเภทของสินคา้ในปริมาณท่ีเหมาะสม และการจดัระบบเพื่อการบริหารวตัถุดิบคงคลงั โดยให้  มีการ
พิจารณาจากการจดัแบ่งประเภทของวตัถุดิบคงคลงั การบนัทึกรายการและปริมาณวตัถุดิบจะตอ้งมี
ความถูกตอ้ง แม่นย  าอยูต่ลอดเวลา และจดัใหอ้บรมใหค้วามรู้การจดัระบบเพื่อการบริหารวตัถุดิบคงคลงั 
เน่ืองจากระบบการสั่งซ้ือท่ีผา่นมาไม่ไดค้  านึงถึงยอดสั่งซ้ือขั้นต ่าท าใหส้ั่งซ้ือเพื่อตอ้งการส่วนลดท าให้มี
ปริมาณสินคา้คงเหลือมากเกินไป 

  11.  การเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความสมดุลกบัจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม จดัอบรมให้
ความรู้ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยมีการเช็คความเคล่ือนไหวของ
วตัถุดิบคงคลงั เพื่อน าผลท่ีเช็คไดม้าค านวณการสั่งซ้ือเพื่อป้องกนัการไม่ให้วตัถุดิบคงคลงัมากเกินไป 
บริษทัได้มีการก าหนดระดบัในการจดัเก็บวตัถุดิบ และก าหนดระดบัให้มีจุดสั่งซ้ือท่ีชดัเจน ควบคุม
ปริมาณวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจและตรวจสอบไดง่้ายโดยใช ้ระบบเขา้ก่อน ออก
ก่อน (First in first out) เพื่อป้องกนัไม่ให้มีวตัถุดิบตกคา้งเป็นเวลานาน เน่ืองจากระบบการสั่งซ้ือท่ีผา่น
มาไม่ได้ค  านึงถึงยอดสั่งซ้ือขั้นต ่าท าให้สั่งซ้ือเพื่อตอ้งการส่วนลดท าให้มีปริมาณสินคา้คงเหลือมาก
เกินไปท าใหไ้ม่สามารถด าเนินงานท่ีสัมพนัธ์กบัแผนการผลิตอยา่งเหมาะสม 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาดา้นระบบ
การจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากัด 2) เพื่อศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของบริษทั ไทยพาฝันจ ากดั 
ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นมาอภิปราย ดงัน้ี  
 1. ผลการวิจยัสภาพ และปัญหาการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปของ
บริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั โดยการส ารวจแบบสอบถามในการวิจยั พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่
เพศชาย ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ30 - 34 ปี รองลงมา มีช่วงอาย ุ35 - 39 ปี และมีช่วงอาย ุ25 - 29 ปี ตามล าดบั 
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ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานปฏิบัติการ รองลงมาเป็นหัวหน้างาน และต าแหน่งผูจ้ ัดการ 
ตามล าดบั ส าหรับวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี รองลงมาเป็นระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดบัปริญญาโท ตามล าดบั ส าหรับประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่มี
อายุงาน 5 - 7 ปี รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 2 - 4 ปี และมีประสบการณ์ท างาน ตั้งแต่ 8 - 10 ปี 
ตามล าดบั พบว่า จากตวัแปรท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัซ้ือบริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั ท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
3.51 – 5.00 จ านวน 17 ขอ้ค าถามแต่เน่ืองจากไดข้อ้เสนอแนะจกาผูเ้ช่ียวชาญ 

ในการสนทนากลุ่มจ านวน 7 ท่าน ท่ีลงความเห็นว่าค าถามบางข้อสามารถน ามารวมเป็นข้อค าถาม
เดียวกนัได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปประเด็นขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือใหม่ 
ประกอบดว้ย 1) การแบ่งกลุ่มสินคใ้ห้าเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 2) การก าหนดเวลาการ
จดัซ้ือให้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบทางตรง 3) การค านวณหาระดบัปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
ประหยดั 4) การค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด – ต ่าสุดในคลงัสินคา้ 5) การเปรียบเทียบตน้ทุนคุณภาพ
สินคา้เหมาะสมกบัคุณสมบติั 6) การเปรียบเทียบตน้ทุนในการจดัส่งท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือ 7) การบริหาร
ปัจจยัท่ีมีความเส่ียงต่อภายนอกองคก์ร 8) การบริหารควบคุมกระบวนการด าเนินงานดา้นการผลิตสินคา้
เพื่อลดความเส่ียง 9) การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเส่ียง 10) การควบคุมวตัถุดิบคงคลงัโดยจุด
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสม และ 11) การเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความสมดุลกบัจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 

 2. แนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

ของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ผูว้จิยัสามารถสรุปผล ดงัน้ี 

  1. การแบ่งกลุ่มสินคา้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ ใหค้วามส าคญักบักลุ่ม
สินคา้โดยการจดัล าดบัตามมูลค่าสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A จะตอ้งมีการควบคุม และดูแลอยา่ง
เขม้งวดเน่ืองจากมีมูลค่ามาก ส่วนสินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งก าไรรองลงไปจะไดรั้บความส าคญั
รองลงมาเป็น B และ C ตามล าดบั ควรให้ความส าคญัรองลงมาตามล าดบั และควรจดัต าแหน่งในการ
จดัเก็บให้อยู่ในต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการจดัเก็บ และสะดวกต่อการหยิบมากท่ีสุด โดยการใช้เกณฑ์ 
ABC การจดัแบ่งกลุ่มสินคา้เพื่อเป็นการกระจายเปอร์เซ็นต์การเคล่ือนไหว สอดคลอ้งกบั ทวีศกัด์ิ เทพ
พิทกัษ์ (2550: 268) ได้กล่าวไวว้่า การแบ่งการจดักลุ่มสินค้า ABC เป็นวิธีการจ าแนกสินค้าคงคลัง
ออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณ และมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่ละรายการเป็นเกณฑ ์เพื่อลด
ภาระในการดูแล ตรวจนบั และควบคุมสินคา้คงคลงัท่ีมีอยูม่ากมาย 

  2. การก าหนดเวลาการจดัซ้ือให้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบทางตรงใหมี้
การจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมสัมพนัธ์กบัความเคล่ือนไหวของวตัถุดิบแต่ละกลุ่ม ABC 

เพื่อให้สะดวกรวดเร็วต่อการตรวจนบั และวิเคราะห์กลุ่มสินคา้ต่าง ๆ วา่มีลกัษณะอยา่งไรความรวดเร็ว
ในการหมุนเวยีนในคลงัสินคา้ ประชุมวางแผนร่วมกนักบัคู่คา้ ผูผ้ลิต โดยน าขอ้มูลมาวางแผนการจดัซ้ือ
ตามล าดบัมากท่ีสุด น้อยท่ีสุด เพื่อท าให้ไดเ้วลาการจดัซ้ือท่ีเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหววตัถุดิบอยา่ง
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ถูกตอ้งตรงเวลามากท่ีสุด ไดส้อดคลอ้งกบั ธิดา แก่นจนัทร์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพปัจจุบนัของการ
จดัซ้ือจดัหาเพื่อสร้างรูปแบบการจดัซ้ือท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา บริษทั เอสเค ออโต ้อินทีเรีย จ  ากดั พบวา่ 
การให้ความส าคญัของวตัถุดิบเท่ากนัทุกรายการ การก าหนดเวลาน า และการก าหนดระดบัจุดสั่งซ้ือ 
และปริมาณการสั่งซ้ือจากการพิจารณาขอ้มูลจ านวนวสัดุคงคลงัและมูลค่าวสัดุคงคลงั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการก าหนดเวลาร่วมกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายในการด าเนินการผลิตและการจดัส่งสินคา้ ซ่ึงจะท าให้
ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือมีตน้ทุนท่ีต ่าลงจากการท่ีจ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบนั้นลดลงเน่ืองจาก
สามารถทราบถึงปริมาณท่ีเหมาะสมกบัความเคล่ือนไหวของวตัถุดิบท่ีตอ้งการได ้

  3. การค านวณหาระดับปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัให้ความส าคญัในด้านการหา
ระดบัปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั โดยให้มีการจดัระเบียบการสั่งซ้ือสินคา้เพื่อก าหนดปริมาณการ
สั่งซ้ือท่ีเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการ และเง่ือนไขของวตัถุดิบแต่ละประเภท พนกังานท่ีรับผิดชอบ
ควรได้รับความรู้ และส่งเสริมทกัษะความสามารถอย่างเหมาะสม และมีการค านวณปริมาณสั่งซ้ือ 

ท่ีประหยดัอย่างแม่นย  า และไม่ท าให้สินคา้ขาดซ่ึงตอ้งศึกษา และตรวจสอบสินคา้แต่ละกลุ่มเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการผลิตเพื่อประหยดัค่าขนส่ง และตน้ทุนในการสั่งซ้ือ แต่ทั้งน้ีปริมาณของการซ้ือวตัถุดิบ
แต่ละประเภทต้องมีความเหมาะสมในเร่ืองของต้นทุน เพราะสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการ
ควบคุม การตรวจสอบ และการด าเนินการรวมถึงน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน 
สอดคลอ้งกบั ธิดา แก่นจนัทร์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพปัจจุบนัของการจดัซ้ือจดัหาเพื่อสร้างรูปแบบ
การจดัซ้ือท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา บริษทั เอสเค ออโต ้อินทีเรีย จ  ากดั พบว่า การให้ความส าคญัของ
วตัถุดิบเท่ากนัทุกรายการ การก าหนดเวลาน า และการก าหนดระดบัจุดสั่งซ้ือ และปริมาณการสั่งซ้ือจาก
การพิจารณาขอ้มูลจ านวนวสัดุคงคลงัและมูลค่าวสัดุคงคลงั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดเวลาร่วมกนั
ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายในการด าเนินการผลิตและการจดัส่งสินคา้ ซ่ึงจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ 

มีต้นทุนท่ีต ่าลงจากการท่ีจ านวนคร้ังท่ีใช้ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบนั้นลดลงเน่ืองจากสามารถทราบถึง
ปริมาณท่ีเหมาะสม 

  4. การค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด – ต ่าสุดในคลงัสินคา้ จดัให้มีการแบ่งประเภท
ของสินคา้เป็นกลุ่ม และให้ความส าคญัในระดบัปริมาณสูงสุด – ต ่าสุดเพื่อให้เกิดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 
สินคา้ประเภทท่ีมีความส าคญัมาก จะท าให้ทราบระดบัวตัถุดิบสูงสุด ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ และสินคา้ท่ีมี
ความส าคัญน้อย จะท าให้ทราบระดับวตัถุดิบต ่าสุดท่ีต้องการสั่งซ้ือ ใช้ข้อมูลยอดขายในอดีตมา
พยากรณ์ยอดขายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต สอดคลอ้งกบั ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550, หนา้ 268) ไดก้ล่าวไว้
วา่ การจดักลุ่มสินคา้ AB C เป็นวิธีการจ าแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณ 
และมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่ละรายการเป็นเกณฑ ์เพื่อลดภาระในการดูแล และธิดา แก่นจนัทร์ (2552) 
ได้ศึกษาเร่ือง สภาพปัจจุบนัของการจดัซ้ือจดัหาเพื่อสร้างรูปแบบการจดัซ้ือท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา 
บริษทั เอสเค ออโต ้อินทีเรีย จ  ากดั พบว่า การให้ความส าคญัของวตัถุดิบเท่ากนัทุกรายการ ทั้งการ
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ก าหนดเวลาน า และการก าหนดระดบัจุดสั่งซ้ือ และปริมาณการสั่งซ้ือจากการพิจารณาขอ้มูลจ านวน
วสัดุคงคลงัและมูลค่าของวสัดุคงคลงั เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดเวลาร่วมกนัระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้ายในการด าเนินการผลิต และการจดัส่งสินคา้ 

  5. การเปรียบเทียบตน้ทุนคุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัคุณสมบติัอบรมให้ความรู้กบั
เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติท่ีได้ก าหนดไวก้ารควบคุมคุณภาพรวมไปถึง 

การประเมินและการจดัการขอ้มูลป้อนกลบัของความสอดคลอ้งในขอ้ก าหนดทางดา้นคุณภาพ ความ
น่าเช่ือถือได้ และความปลอดภัยนอกจากนั้นยงัรวมไปถึงต้นทุนความเสียหายท่ีเกิดจากความไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางคุณภาพทั้งท่ีเกิดภายในองคก์ร มีการตรวจสอบขอ้มูลความตอ้งการหรือใน
ส่วนตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีมีการปรับอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารค านวณตน้ทุนเกิดความแม่นย  าและเพื่อค านวณ
ระดบัการให้บริการ โดยน ามาใชใ้นการวางแผนการควบคุม การตรวจสอบ และการด าเนินการรวมถึง
น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งค านาย อภิปรัชญา
สกุล (2556, หน้า 24-25) ได้กล่าวไวว้่า ต้นทุนรวมของการได้มาของสินค้าเป็นการน าเข้ามาอย่างมี
ความสัมพนัธ์ ซ่ึงรวมทั้งตน้ทุนจริง และตน้ทุนท่ีมีโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดข้องการซ้ือส่ิงของต่าง ๆ ดงันั้น 
ตน้ทุนการได้มาของสินคา้รวมจึงเป็นตวัประเมินตน้ทุนรวม ด้านของการจดัซ้ือ ตน้ทุนบางอย่างจะ
ประยุกต์ใช้ในทุกการจัดซ้ือ เช่น ค่าบริหารจัดซ้ือ ซ่ึงต้นทุนบางตัวแปรตามการจัดซ้ือ เช่น การ
คลงัสินคา้ องคป์ระกอบของตน้ทุนรวมการไดม้าของสินคา้รวม 

  6. การเปรียบเทียบต้นทุนการจัดส่งท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือจัดให้มีการท าประเมิน
ประสิทธิภาพทางดา้นการจดัส่งดา้นความน่าเช่ือถือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงาน เพื่อน ามาท า
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบต้นทุน และประสิทธิภาพและสมรรถนะ  

การด าเนินงาน เช่น ดา้นการจดัส่ง สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขาย รอบเวลาการจดัส่งสินคา้ 
ซ่ึงถา้มีการจดัส่งท่ีเหมาะสมจะท าให้มีความน่าเช่ือถือดา้นการส่งมอบอย่างสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัค า
นาย อภิปรัชญาสกุล (2556, หนา้ 24-25) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตน้ทุนรวมของการไดม้าของสินคา้เป็นการน าเขา้
มาอยา่งมีความสัมพนัธ์ ซ่ึงรวมทั้งตน้ทุนจริง และตน้ทุนท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดข้องการซ้ือส่ิงของต่าง ๆ 
ดงันั้นตน้ทุนการไดม้าของสินคา้รวมจึงเป็นตวัประเมินตน้ทุนรวมของการจดัซ้ือ ตน้ทุนบางอย่างจะ
ประยุกต์ใช้ในทุกการจัดซ้ือ เช่น ค่าบริหารจัดซ้ือ ซ่ึงต้นทุนบางตัวแปรตามการจัดซ้ือ เช่น การ
คลงัสินคา้ ตน้ทุนบริการ องคป์ระกอบของตน้ทุนรวมการไดม้าของสินคา้รวม 

  7. การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายนอกองค์กรให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองความ
เส่ียงโดยจัดให้มีความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการบริหารความเส่ียงขององค์กร ก าหนด
วตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายการด าเนินธุรกิจก่อนท่ีจะท าการระบุเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จของวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัการยอมรับในความเส่ียง เพื่อให้
ระดบัความเส่ียงและขนาดของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รรับได ้ประเมินได ้
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ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายขององคก์ร
เป็นส าคญั ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบั นิรภยั จนัทร์สวสัด์ิ (2551, หนา้ 13) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารความเส่ียง 
เป็นกระบวนการ หรือวิธีการบริหารจดัการท่ีเป็นไปเพื่อการคาดการณ์ และลดผลเสียของความไม่
แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการทัว่ไปขององคก์รประกอบดว้ย การจดัการทางดา้นกลยุทธ์ 
การจดัการทางดา้นการด าเนินงาน และการจดัการทางดา้นความเส่ียง 

  8. การบริหารควบคุมกระบวนการด าเนินงานด้านการผลิตสินคา้เพื่ อลดความเส่ียง
อบรมการบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงมีการส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนควรมีการจดัท าระบบสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียง และการจดัให้มีการบริหารควบคุมกระบวนการด าเนินงานดา้นการผลิตสินคา้ใน
บริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาส และผลกระทบจากดา้นความเส่ียง สอดคลอ้งกบั 
พชัรมณฑ์ เฟ่ืองเดช (2553, หน้า 8-11) ไดก้ล่าวไวว้่า องค์ประกอบการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการ
จดัหา และการจดัซ้ือ ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 2) กระบวนการในการบริหารความ
เส่ียง แล 3) สารสนเทศ และการส่ือสาร 

  9. การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเส่ียงให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารข้อมูลส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ  
มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การ
รวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพื่อให้การปฏิบติังาน และการน าขอ้มูล
ไปใช้ในการบริหารจดัการมีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ สอดคลอ้งกบั พชัรมณฑ์ เฟ่ืองเดช (2553, หน้า 8-11) ไดก้ล่าวไวว้่า องค์ประกอบ
การบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัหา และการจดัซ้ือ ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  

2) กระบวนการในการบริหารความเส่ียง แล 3) สารสนเทศ และการส่ือสาร รวมทั้งการก าหนดนโยบาย
ความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่
นโยบาย กฎระเบียบค าสั่ง และคู่มือการปฏิบติังานรวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

  10.  การควบคุมวัตถุดิบคงคลังโดยจุดสั่ง ซ้ือท่ีเหมาะสมจัดให้มีการสนับสนุน 

การควบคุมวตัถุดิบคงคลงั เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาวสัดุคงเหลือให้มีขนาด และ
ประเภทของสินคา้ในปริมาณท่ีเหมาะสม และการจดัระบบเพื่อการบริหารวตัถุดิบคงคลงั โดยให้มีการ
พิจารณาจากการจดัแบ่งประเภทของวตัถุดิบคงคลงั การบนัทึกรายการและปริมาณวตัถุดิบจะตอ้งมี
ความถูกตอ้ง แม่นย  าอยูต่ลอดเวลา และจดัใหอ้บรมใหค้วามรู้การจดัระบบเพื่อการบริหารวตัถุดิบคงคลงั 
สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2550, หนา้ 268) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดักลุ่มสินคา้เป็น
วิธีการจ าแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณ และมูลค่าของสินคา้คงคลงัแต่
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ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล และ ธิดา แก่นจนัทร์ (2552)ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพปัจจุบนั
ของการจดัซ้ือจดัหาเพื่อสร้างรูปแบบการจดัซ้ือท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา บริษทั เอสเค ออโต ้อินทีเรีย 
จ  ากดั พบวา่ การให้ความส าคญัของวตัถุดิบเท่ากนั การก าหนดเวลาน า และการก าหนดระดบัจุดสั่งซ้ือ 
และปริมาณการสั่งซ้ือจากการพิจารณาขอ้มูลจ านวนวสัดุคงคลงั  และมูลค่าวสัดุคงคลงั เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลในการก าหนดเวลาร่วมกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ท่ีใชใ้นการด าเนินการผลิตและการจดัส่งสินคา้ 

  11.  การเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความสมดุลกบัจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม จดัอบรมให้
ความรู้ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยมีการเช็คความเคล่ือนไหวของ
วตัถุดิบคงคลงั เพื่อน าผลท่ีเช็คไดม้าค านวณการสั่งซ้ือเพื่อป้องกนัการไม่ให้วตัถุดิบคงคลงัมากเกินไป 
บริษทัได้มีการก าหนดระดบัในการจดัเก็บวตัถุดิบ และก าหนดระดบัให้มีจุดสั่งซ้ือท่ีชดัเจน ควบคุม
ปริมาณวตัถุดิบดว้ยระบบบาร์โคด้เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจและตรวจสอบไดง่้ายโดยใช ้ระบบเขา้ก่อน ออก
ก่อน (First in first out) เพื่อป้องกนัไม่ให้มีวตัถุดิบตกคา้งเป็นเวลานาน สอดคล้องกบัวงศ์ทิพย ์มณี
จนัทร์ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารงานจดัซ้ือแบบรวมศูนย ์ของบริษทั ดีเอช
แอล จ ากดั พบวา่ การด าเนินงานจดัซ้ือแบบรวมศูนยส์ามารถควบคุมตน้ทุน และกระบวนการจดัซ้ือยา่ง
มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความสมดุลกบัจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม 
และ ธิดา แก่นจนัทร์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพปัจจุบนัของการจดัซ้ือจดัหาเพื่อสร้างรูปแบบการจดัซ้ือ
ท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา บริษทั เอสเค ออโต ้อินทีเรีย จ  ากดั พบวา่ การให้ความส าคญัของวตัถุดิบเท่ากนั 
การก าหนดเวลาน า และการก าหนดระดบัจุดสั่งซ้ือ และปริมาณการสั่งซ้ือจากการพิจารณาขอ้มูลจ านวน
วสัดุคงคลงัและมูลค่าวสัดุคงคลงั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดเวลาร่วมกนัระหวา่งผูซ้ื้อ และผูข้ายใน
การด าเนินการผลิตและการจดัส่งสินคา้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ใหค้วามส าคญัจ านวนการสั่งซ้ือ และปริมาณวตัถุดิบในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง  
 2. ใหพ้นกังานด าเนินการในการแยกกลุ่มสินคา้แต่ละประเภทอยา่งชดัเจนเคร่งครัด 

 3. ใหมี้การตรวจสอบปริมาณการใชว้ตัถุดิบอยา่งสม ่าเสมอใหมี้ความแม่นย  า และเกิดการ
ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุดเพียงพอต่อการใชง้าน และไม่ท าใหว้ตัถุดิบขาดมือ 

 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัต่อไป ดงัน้ี 

 1. ควรศึกษา แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจดัซ้ือของบริษทั ไทยพาฝัน จ ากดั  
 2. ควรศึกษาความส าคญัของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบในดา้นการบริหารงานจดัซ้ือ เพื่อน ามาใชใ้น
การจ าแนกล าดบัความส าคญัของผูส่้งมอบวตัถุดิบในอนาคต 
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รายนามผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั และ 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการสนทนากลุ่ม 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 

1. คุณจิโร ฮาราซาวา 
 ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการจดัการ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

2. คุณกลัยาณี พุกรอด 

 ผูจ้ดัการแผนกวางแผนการผลิต บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

3. ดร.สุพชัรี สุปริยกุล  
 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 

1. คุณจิโร ฮาราซาวา 
 ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการจดัการ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

2. คุณกลัยาณี พุกรอด 

 ผูจ้ดัการแผนกวางแผนการผลิต บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

3. คุณกรวรรณ ส่งเสริม 

 หวัหนา้แผนกจดัซ้ือ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

4. คุณเฉลิมขวญั ภู่มณี 

 หวัหนา้แผนกจดัซ้ือ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

5. คุณภิญญา คงพฤฒินนัท ์

 พนกังานฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

6. คุณวรรณภา สุวรรณวงษ ์

 พนกังานฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

7. คุณองัคณา เนตรจินดา 

 พนกังานฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยั 
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ตารางที่ 1ข  ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัในการด าเนินงาน 

 การจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

  

ค าถาม 

ผลการตดัสินความตรงตามเน้ือหา 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

IOC แปล
ผล 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

1) ชาย 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

2) หญิง 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

อายุ 

3) 20-24 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

4) 25-29 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

5) -30-34 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

6) 35-39 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

7) 40-44 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

8) 45-49 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

2.7) 50-54 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

2.8) 55 ปี ข้ึนไป 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

ต าแหน่งงาน 

9) พนกังานปฏิบติังาน 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

10) หวัหนา้งาน 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

11) ผูจ้ดัการแผนก 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

12) ผูบ้ริหาร 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

13) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ................) 3 0 0 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ ข (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัในการด าเนินงาน 

 การจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

  

ค าถาม 

ผลการตดัสินความตรงตามเน้ือหา 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

IOC แปล
ผล 

วุฒิการศึกษา 

14) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

15) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

16) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

17) ระดบัปริญญาตรี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

18) ระดบัปริญญาโท 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

19) ระดบัปริญญาเอก 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

ประสบการณ์ในการท างาน 

20) 0-1 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

21) 2-4 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

22) 5-7 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

23) 8-10 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

24) 11-13 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

25) 14-16 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

26) 17-19 ปี 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

27) 20 ปีข้ึนไป 3 0 0 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่ ข (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัในการด าเนินงาน 

 การจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

  

ค าถาม 

ผลการตดัสินความตรงตามเน้ือหา 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

IOC แปล
ผล 

ตอนที ่2 ตวัแปรทีม่ผีลต่อการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดบิ   

การจ าแนกกลุ่มวตัถุดบิคงคลงั 

28) แบ่งกลุ่มสินคา้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 
3 0 0 1 ใชไ้ด ้

29) จดัเก็บต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 
3 0 0 1 ใชไ้ด ้

30) การน าเขา้-การเบิกจ่ายวตัถุดิบมีความสมดุลกบัอตัราการผลิต 
3 0 0 1 ใชไ้ด ้

การก าหนดเวลาระหว่างผู้จดัซ้ือและผู้ส่งมอบ 

31) ก าหนดเวลาจดัซ้ือ และผูส่้งมอบตามแผนการผลิตท่ีชดัเจน 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

32) ก าหนดเวลาการจดัซ้ือใหเ้หมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของ 

วตัถุดิบทางตรง 
3 0 0 1 ใชไ้ด ้

33) ก าหนดเวลาส่งมอบเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ
ทางตรง 

3 0 0 1 ใชไ้ด ้

การค านวณหาระดบัปริมาณการส่ังซ้ือทีป่ระหยดั 

34) การค านวณหาระดบัปริมาณจากการพิจารณาจุดสัง่ซ้ือ 2 0 -1 0.67 ใชไ้ด ้

35) การค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด-ต ่าสุดในคลงัสินคา้ 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

36) การค านวณหาขนาดของการสัง่ซ้ือเพ่ิมเติม 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

การเปรียบเทยีบความเหมาะสมต้นทุนด้านต่าง ๆ ของวตัถุดบิ 

37) เปรียบเทียบตน้ทุนคุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัตามคุณสมบติั 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

38) เปรียบเทียบตน้ทุนการจดัส่งท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ 3 0 0 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่1ข (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัในการด าเนินงาน
 การจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

  

ค าถาม 

ผลการตดัสินความตรงตามเน้ือหา 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

IOC แปลผล 

การเปรียบเทยีบความเหมาะสมต้นทุนด้านต่าง ๆ ของวตัถุดบิ  (ต่อ) 
39) เปรียบเทียบตน้ทุนเวลาน าเขา้วตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัการ 

เคล่ือนไหววตัถุดิบ 
3 0 0 1 ใชไ้ด ้

40) เปรียบเทียบตน้ทุนสตอ็ก และวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสม
กบั 

การเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 

3 0 0 1 ใชไ้ด ้

การบริหารความเส่ียงโลจสิตกิส์ และการจดัการซัพพลายเชน 

41) การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายในองคก์ร 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

4 ) การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายนอกองคก์ร 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

4 ) การควบคุมบริหารงานดา้นการจดัซ้ือเพ่ือลดความเส่ียงดา้น
การผลิต 

2 0 -1 0.67 ใชไ้ด ้

4 ) การติดต่อประสานงานเพ่ือลดความเส่ียง 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

45) การประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ส าเร็จรูป 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

4 ) จุดสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมลดอตัราการขาดวตัถุดิบส าหรับในการ
ผลิต 

3 0 0 1 ใชไ้ด ้

47) การควบคุมวตัถุดิบคงคลงัโดยจุดสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสม 3 0 0 1 ใชไ้ด ้

4 ) อตัราการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความสมดุลกบัจุดสัง่ซ้ือ
ท่ีเหมาะสม 

3 0 0 1 ใชไ้ด ้
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แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั  
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แบบสอบถาม 

การปรับปรุงระบบการจัดซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลติเส้ือผ้าส าเร็จรูปของบริษทั 

ไทย พาฝัน จ ากดั 

 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรับปรุงระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรงการผลิต
เส้ือผา้ส าเร็จรูปของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ส าหรับการวจิยัเท่านั้น ซ่ึงผูว้จิยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะปิดเป็นความลบั และน าเสนอในภาพรวมเท่านั้นโดยแบบสอบถามฉบบั
แบ่งออก ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นในการด าเนินงานการจดัซ้ือของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั ซ่ึงใน
การตอบแต่ละขอ้ ขอให้ท่านพิจารณาตดัสินใจว่า ขอ้ใดมีลกัษณะเป็นไปตามความจริงมากท่ีสุด 

แลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องตามความเป็นจริง โดยการตอบค าถามแต่ละขอ้เพียง 1 ค าตอบ 
และกรุณาตอบทุกขอ้ค าถาม โดยเป็นมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ระดบัความคิดเห็น  
แปลความหมายได ้ ดงัน้ี 

 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 4 = เห็นดว้ย 

 3 = ไม่แน่ใจ (อาจเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ยก็ได)้ 
 2 = ไม่เห็นดว้ย 

 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน   และเติมค าลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัสภาพความเป็น
จริงของท่าน 

1.   เพศ 

   ชาย    หญิง 

2.   อาย ุ.....................  ปี 

    20-24 ปี     25-29 ปี 

    30-34 ปี     35-39 ปี 

    40-44 ปี     45-49 ปี 

    50-54 ปี     55 ปี ข้ึนไป 

3.   ต  าแหน่งงาน 

    พนกังานปฏิบติังาน    หวัหนา้งาน 

    ผูจ้ดัการแผนก    ผูบ้ริหาร 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ................) 
4.   วฒิุการศึกษา 
    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
    ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
    ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    ระดบัปริญญาตรี 

    ระดบัปริญญาโท 

    ระดบัปริญญาเอก 

5.   ประสบการณ์ในการท างาน 

    0-1 ปี     2-4 ปี 

    5-7 ปี     8-10 ปี 

    11-13 ปี     14-16 ปี 

    17-19 ปี     20 ปี ข้ึนไป 

 

 

 

  

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
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ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

 

 

 

  

                                     การด าเนินงานจัดซ้ือ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. การจ าแนกกลุ่มวตัถุดิบคงคลงั      

1.1  แบ่งกลุ่มสินคา้เหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ      

1.2  จดัเก็บในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ      

1.3  การน าเขา้-การเบิกจ่ายวตัถุดิบมีความสมดุลกบัอตัราการผลิต      

. การก าหนดเวลาระหว่างผู้จัดซ้ือและผู้ส่งมอบ      

2.1  ก าหนดเวลาจดัซ้ือ และผูส่้งมอบตามแผนการผลิตท่ีชดัเจน      

2.2  ก าหนดเวลาการจดัซ้ือใหเ้หมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของ 

       วตัถุดิบทางตรง 
     

2.3  ก าหนดเวลาส่งมอบเหมาะสมกบัการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 

       ทางตรง 
     

3. การค านวณหาระดับปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยดั      

3.1  การค านวณหาระดบัปริมาณจากการพิจารณาจุดสั่งซ้ือ      

3.2  การค านวณหาระดบัวตัถุดิบสูงสุด-ต ่าสุดในคลงัสินคา้      

3.3  การค านวณหาขนาดของการสั่งซ้ือเพิ่มเติม      

ตอนที ่2  ความคิดเห็นในการด าเนินงานจัดซ้ือของบริษัท ไทย พาฝัน จ ากดั 
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การด าเนินงานจัดซ้ือ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4. การเปรียบเทยีบความเหมาะสมต้นทุนในด้านต่าง ๆ ของ
วตัถุดิบ 

     

4.1  เปรียบเทียบตน้ทุนคุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัตามคุณสมบติั      

4.2  เปรียบเทียบตน้ทุนการจดัส่งท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือไวใ้จได ้      

4.3  เปรียบเทียบตน้ทุนเวลาน าเขา้วตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัการ 

เคล่ือนไหววตัถุดิบ 
     

4.4  เปรียบเทียบตน้ทุนสต็อก และวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหมาะสมกบั 

การเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ 
     

5. การบริหารความเส่ียงโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน      

5.1  การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายในองคก์ร      

5.   การบริหารปัจจยัท่ีมีความเส่ียงภายนอกองคก์ร      

5.   การควบคุมบริหารงานดา้นการจดัซ้ือเพื่อลดความเส่ียงดา้น
การผลิต 

     

5.   การติดต่อประสานงานเพื่อลดความเส่ียง      

5.   การประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ส าเร็จรูป      

5.   จุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมลดอตัราการขาดวตัถุดิบส าหบัการผลิต      

5.   การควบคุมวตัถุดิบคงคลงัโดยจุดสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม      

.   อตัราการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบมีความสมดุลกบัจุดสั่งซ้ือท่ี 

เหมาะสม 
     

ตอนที ่2  ความคิดเห็นในการด าเนินงานจัดซ้ือของบริษัท ไทย พาฝัน จ ากดั (ต่อ) 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตอนที ่3  ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
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ภาคผนวก  ง 

 

ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability Scale) 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 26 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

 

แสดงการแบ่งกลุ่มวตัถุดิบ และปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 

ของบริษทั ไทย พาฝัน จ ากดั (ติดต่อผูว้จิยั) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัผู้ิวจิยั 

 

ช่ือ – นามสกุล  วชัรี  เตียงทองค ำ 

วนั  เดือน  ปีเกดิ  12 มกรำคม 2518 

ทีอ่ยู่  

189 หมู่ 4 ต  ำบลจรเขส้ำมพนั อ ำเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

รหสัไปรษณีย ์72160 

ประวตัิการศึกษา   

พ.ศ. 2533  

ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ 

โรงเรียน อู่ทองศึกษำลยั จงัหวดั สุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2536  

ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประกำศนียบตัรวชิำชีพระดบั ปวช. 
โรงเรียน สหวทิยพ์ณิชยกำร จงัหวดั สุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2538  
ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประกำศนียบตัรวชิำชีพระดบั ปวส. 
โรงเรียน สหวทิยพ์ณิชยกำร จงัหวดั สุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2541  
ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ศิลปกรรมศำสตร 

สำขำวชิำ กำรจดักำรทัว่ไป มหำลยัรำชภฏัเพชรบุรีวทิยำลงกรณ์ 

ประวตัิการท างาน   

พ.ศ. 2538  

 

เจำ้หนำ้ท่ีน ำเขำ้-ส่งออก บริษทั อีพีอี แพค็เกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั 

พ.ศ. 2542  เจห้ำนำ้ท่ีน ำเขำ้-ส่งออก บริษทั แสงธน เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั 

พ.ศ. 2545  เจำ้หนำ้ท่ีแผนกน ำเขำ้-ส่งออก บริษทั รีกลั จิวเวลล่ี แมนูแฟคเจอร์ จ  ำกดั 

พ.ศ. 2551 ปัจจุบนั  หวัหนำ้แผนก น ำเขำ้ส่ง-ออก  บริษทั ไทย พำฝัน จ ำกดั 

 


