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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันฝ่ายจัดซื้อเป็นตัวที่ได้รับความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญของโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) และเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และจัดเป็น
วิชาชีพอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญพอ ๆ กับผู้ตรวจสอบบัญชี วิศวกรโรงงาน นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
เป็นต้น โดยการจัดซื้อจัดหาเป็นเรื่องของกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่
ว่าจะเป็นวัตถุดิบ สินค้า บริการ องค์ความรู้ ทักษะความสามารถต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานในกิจกรรม
การจัดซ้อวัตถุดิบ (Purchasing Materials) โดยเป็นเรื่องของการศึกษาความต้องการในการใช้วัตถุดิบ การจัดหา
วัตถุดิบ (Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพ โดยในการจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดหาจะตอ้งมีกระบวนการเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และตัดสินใจเลือกผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยอมรับได้ 
และที่ส าคัญจะต้องมีระบบท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และตัวผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งจะ
เป็นตัวที่ส่งผลท าการต้นทุน (Cost) รวมของโลจิสติกส์ (Logistic) ต่ าลงโดยกิจกรรมหลัก ๆ ของฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่
จัดซื้อวัตถุดิบที่ได้คุณภาพถูกต้อง (Right Quality) ในปริมาณที่ถูกต้อง (Right Quantity) สถานที่ถูกต้อง (Right 
Place) ตรงเวลาที่ก าหนด (Right Time) ราคาที่ถูก (Right Price) แหล่งขายที่ถูกต้องหรือแหล่งที่เหมาะสม (Right 
Source) และการหาผู้ที่เหมาะสมมาท างานด้านการจัดซื้อ (Right Purchaser)  และสิ่งที่ส าคัญส าหรับการจัดซื้อคือ
การจัดการผู้ขาย (Vendor management)หรือการจัดการซัพพลายเออร์ (Supplier) ก็เป็นส่งส าคัญส าหรับ
กระบวนการจัดซื้อ เพราะเป็นการประเมินประสิทธิภาพช้ันต้นในกระบวนการต้นทางของการจัดซื้อเพื่อให้ก่อถึง
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ดี การจะบอกได้ว่าซัพพลายเออร์ (Supplier) รายไหนมีคุณภาพหรือไม่ 
จริงๆ แล้วมีวิธีการดูหลายวิธี และมีหน่วยงานหลายแห่งที่ท าหน้าที่รับรองคุณภาพของธุรกิจ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วโลก 
และยอมรับว่าเป็นมาตรฐานท่ีเชื่อถือได้คือ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization : ISO) โดยเฉพาะ ISO 9000 กลุ่มมาตรฐานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพที่ท่ัวโลกรู้จัก 
ค าส าคัญ :  การจัดซื้อจดัหาหรือการจดัหาพัสดุ / โลจสิติกส์ / โซ่อุปทาน / การจัดซื้อจัดหาแบบลีน (Lean)  
 

Abstract 
 The current procurement is to be very important. This is a significant driver of the supply 
chain. And as part of its strategy to increase the competitiveness of business. And a professional 
one that is important, as well as auditors or legal staff, engineers, plant security and so on. The 
procurement process was the subject of resource management, both inside and outside the 
organization. Whether raw materials, products, services, knowledge, skills, abilities that are critical 
to its operations in Salt Materials activity. On the subject of education, the demand for raw 
materials. Supply Good quality The procurement And the procurement process will be used to 
decide the material. And deciding on a supplier of quality raw materials at acceptable prices. And 
the system has to be used to check the quality of raw materials and distribution of males. This is 
the result of the cost. Of logistics. Lower the main activities of the purchasing department is 
responsible for the procurement of raw materials, the quality is correct. The correct amount right 
place This time, the selling price is correct or proper source. And finding the right people to work 
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on the procurement. The important thing is for the procurement, vendor management. Or 
managing suppliers It is a matter for the procurement process. The effective rate is the primary 
source of the procurement process in order to produce the quality of the objectives of good 
procurement. To say whether suppliers. The quality is not really a way to see a variety of ways. 
The agencies, many of which serve as the hallmark of the business. But the most widely used 
worldwide. And is recognized as a trusted standard. International Standards (International 
Organization for Standardization: ISO) ISO 9000 by a group of quality management standards 
throughout the world. 
Keywords : Procurement / Logistic / Supply Chain / Lean Purchasing 
 
บทน า 
 ในเรื่องของการจัดซื้อจัดหา (Procurement) หรือในทางอุตสาหกรรมอาจกล่าวได้ว่า การจัดซื้ อ 
(Purchasing) และการจัดหา (Supply) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญมากอีกกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ (Logistic) ซึ่ง
ในการบริหารจัดการโซ่อุปทานก็เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะต้องมีการจัดการในการจัดซ้อวัตถุดิบ (Purchasing 
Materials) และการจัดหาวัตถุดิบ (Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนไปจากการเน้นที่ราคา (Price)  ไปเป็นคุณภาพที่ดี โดยในการจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดหาจะต้องมี
กระบวนการเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และตัดสินใจเลือกผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณภาพใน
ราคาที่ยอมรับได้ และที่ส าคัญจะต้องมีระบบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และตัวผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ 
(Supplier) ซึ่งจะเป็นตัวที่ส่งผลท าการต้นทุน (Cost) รวมของโลจิสติกส์ (Logistic) ต่ าลงตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารจัดการโซ่อุปทาน  
 ในปัจจุบันฝ่ายจัดซื้อเป็นตัวที่ได้รับความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญของโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) และเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
 ในการจัดซื้อถูกจัดเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญพอ ๆ กับผู้ตรวจสอบบัญชี วิศวกรโรงงาน นิติกร
หรือเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเป็นต้น 
 ดังนั้นผู้บริหารต้องมีการช่วยเหลือและควรได้รับการสนับสนุนและได้รับการพัฒนาให้เป็นนักจัดซื้อมือ
อาชีพที่มีคุณวุฒิและได้รับมาตรฐานสากล ซึ่งหาบุคลากรมีความรู้ความสามารถก็ควรที่จะได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้และทักษะความสามารถมากข้ึนเพื่อรองรับกับเทคโนโลยี และวิทยากรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
 
ความหมายและความส าคัญของการจัดซ้ือ การจัดหา (Importance of purchasing, supply) 
 มีผู้ให้ความหมายและค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อไว้มากมาย ดังนี้ 
 Weele (2005). ให้ความหมายของการจัดซื้อไว้ คือ การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรภายนอกของ 
องค์กร ซึ่งได้แก่ สินค้า งานบริการ ความสามารถ (Capabilities) และความรู้ (Knowledge) ที่มีส่วนส าคัญในการ
ด าเนินงาน ธ ารงรักษาไว้ และบริหารจัดการกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
Leenders, et al. (2006). กล่าวว่าบางสถาบันได้ให้ค านิยามของการจัดซื้อ (Purchasing) ว่าเป็น กระบวนในการ
ซื้อ โดยศึกษาความต้องการ หาแหล่งซื้อและคัดเลือกผู้ส่งมอบ เจรจาต่อรองราคา (Price)  และก าหนดเง่ือนไขให้
ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงติดตามการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ได้รับสินค้าตรงเวลา และติดตามการช าระเงินค่าสินค้า
ด้วย ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว การจัดซื้อ (Purchasing) การจัดการพัสดุ (Supply Management) และการจัดหา (Supply) 
นั้น ถูกน ามาใช้แทนกันในการจัดหาให้ได้มาซึ่งพัสดุและงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใน
องค์กร ดังน้ัน การจัดซื้อ (Purchasing) หรือการจัดการพัสดุ ไม่ใช่เป็นเพียงความเกี่ยวเนื่องในขั้นตอนมาตรฐานใน
กระบวนการจัดหาที่ประกอบด้วย  

1) การรับรู้ความต้องการใช้สินค้า  
2) การแปรความต้องการใช้สินค้านั้นไปเป็นเงื่อนไขส าหรับการจัดหา  
3) การแสวงหาผู้ส่งมอบท่ีมีศักยภาพเพียงพอกับความต้องการ  
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4) การเลือกแหล่งสินค้าท่ีเหมาะสม  
5) การจัดท าข้อตกลงตามใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย  
6) การส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ  
7) การช าระค่าสินค้าหรือบริการให้กับผู้ส่งมอบ  

 ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการจัดซื้อยังอาจรวมไปถึงการรับมอบสินค้า (Receiving) การตรวจสอบ
สินค้า (Inspection) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การขนย้ายสินค้า (Material Handling) การจัดตาราง 
(Scheduling) การจัดส่งทั้งขาเข้าและออก (Inbound and Outbound Traffic) และการท าลายทิ้ง (Disposal) 
แต่การจัดซื้อยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน (Supply Chain) อีกด้วย เช่น การเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับลูกค้า และลูกค้าของลูกค้า รวมไปถึงผู้ส่งมอบของผู้ส่งมอบ ซึ่งการขยายขอบเขตส่วนเกี่ยวข้องนี้รวม
เรียกว่าการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดยการจัดการโซ่อุปทานนี้จะมุ่งเน้นการลดต้นทุน 
(Cost) และลดระยเวลาภายในโซ่อุปทานเพื่อให้ได้รับประโยชน์ไปถึงลูกค้าขั้นสุดท้ายของโซ่อุปทาน และด้วย
แนวความคิดนี้เอง จึงท าให้การแข่งขันในระดับองค์กรถูกเปลี่ยนไปเป็นการแข่งขันในระดับโซ่อุปทานในอนาคต 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) ได้ให้ความหมายของการจัดซื้อไว้ว่า เป็นกระบวนการที่บริษัทต่าง ๆ ท าสัญญากับบุคคล
ฝ่ายที่สามเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมีจังหวะเวลา และมี
ต้นทุน (Cost) ที่มีประสิทธิภาพ จากค าจ ากัดความข้างต้น จะเห็นได้ว่า    กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานพัสดุเพราะไม่ใช่เป็นแต่เพียงงานจัดซื้อเท่านั้น ยังขยายไปถึงการวางแผนและการวางนโยบายครอบคลุม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยกัน กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การวิจัย และการพัฒนาการเลือกวัสดุที่ เหมาะสมและการเลือก
แหล่งขายที่ถูกต้อง การติดตามผลเพื่อให้การน าส่งเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน การตรวจสอบสินค้าที่น าส่ง
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัตแิละจ านวนตรงตามที่ได้วางไว้ และตลอดจนการพัฒนาการตดิตอ่ประสานงาน
กันกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวพันกันเป็นต้น 
 อรุณ บริรักษ์ (2550) กล่าวถึงความหมายของการจัดซื้อจัดหา (Procurement) โดยเรียบเรียงจาก ค า
บรรยายของ ดร.วิทยา สุหฤทด ารง ไว้ คือ กระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ตกลงท าการ ซื้อขายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ต้องการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมีจังหวะเวลาและมีต้นทุน (Cost) ที่
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพปริมาณที่ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ต้องการ ในราคา 
(Price) ที่เหมาะสมจากแหล่งขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
          นอกจากความหมายของการจัดซื้อจัดหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจุบันได้เกิดมีความหมายใหม่ของการ
จัดซื้อขึ้นอีกซึ่งคือ การจัดซื้อแบบลีน (Lean Purchasing) หรือการจัดการพัสดุแบบลีน (Lean Supply 
Management) การจัดซื้อแบบลีนนั้นได้ถูกน ามาใช้ก่อนในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นการน าเอาระบบการ
ผลิตแบบทันเวลา (Just in Time; JIT) และเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าในกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ลด
ระดับสินค้าคงคลัง และลดระยะเวลาระหว่างกระบวนการให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การติดต่อสื่อสารและแบ่งปัน (Share) ข้อมูลแบบต่อเนื่อง และทันที (Leenders, et al., 2006) 
           อรุณ บริรักษ์ (2550) ยังได้กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้งานจัดซื้อตามแนวคิดแนวคิดการผลิตแบบลีน 
(Lean Manufacturing) โดยเรียบเรียงจากค าบรรยายของ ดร.วิทยา สุหฤทด ารง ไว้ว่า แนวคิดนี้มีหลักการมุ่งเน้น
ไปท่ีการจัดการเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานภายในโรงงาน ซึ่งน่ันเป็นเพียงส่วนหน่ึงขององค์กรแบบลีน (Lean 
Enterprise) ซึ่งหากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่าต้นทุน (Cost) ครึ่งหนึ่งของการจัดซื้อจัดหานั้นมากกว่าต้นทุน (Cost) 
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตขององค์กร ด้วยเหตุนี้เองแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดหาแบบลีน (Lean Procurement) จึง
เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเปล่า (Waste) ทั้ง 7 ประการที่ไม่จ าเป็นที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหา
ทั้งภายในองค์กรเอง และระหว่างองค์กรต่อองค์กร โดยน าเทคนิคแบบลีน และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วยใน
การพัฒนาเพื่อลดความสูญเปล่า ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ไม่เหมาะสม การรอคอยที่
ยาวนานเกินความจ าเป็นในแต่ละขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา การเก็บสินค้าคงคลังที่เกินความต้องการ การจัดส่งหรือ
การเคลื่อนย้ายใบขอเสนอซื้อ (Purchase Requisition; PR) หรือใบสั่งซื้อ (Purchase Order; PO) หรือ วัตถุดิบ
สินค้าต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเกินความจ าเป็น การเกิดความผิดพลาดใน  แต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการ เป็นต้น ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดซื้อจัดหาแบบท่ัวไป และการจัดซื้อจัดหา 
แบบลีน ได้ดังนี้ (สรวิศ รัตนพิไชย, 2552) 
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 จากบทความข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการจัดซื้อจัดหาหมายถึง กระบวนการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ สินค้า บริการ องค์ความรู้ ทักษะความสามารถต่าง ๆ 
ที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานในกิจกรรมการจัดซ้อวัตถุดิบ (Procurement of raw materials) โดยเป็นเรื่องของ
การศึกษาความต้องการในการใช้วัตถุดิบการจัดหาวัตถุดิบ (Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพ โดยในการจัดซื้อ 
(Purchasing) และการจัดหาจะต้องมีกระบวนการเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และตัดสินใจเลือกผู้จัด
จ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณภาพ ในราคา (Price) ที่ยอมรับได้ และที่ส าคัญจะต้องมีระบบที่ใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และตัวผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งจะเป็นตัวที่ส่งผลท าการต้นทุน (Cost) 
รวมของโลจิสติกส์ (Logistic) ต่ าลง (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไป และการจัดซื้อจัดหาแบบลีน (Lean) 
การจัดซ้ือจัดหาแบบท่ัวไป การจัดซ้ือจัดหาแบบลีน (Lean) 

1. มีจ านวนผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (Supplier) หลายราย 1. มีจ านวนผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (Supplier) น้อยราย โดย
แบ่งกลุ่มของผู้ส่งมอบวัตถุดิบออกเป็นล าดับช้ันตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อง่ายต่อการพิจารณาหาผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบที่เหมาะสม 

2. มีข้อจ ากัดทางด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาย
ธารคุณค่า (Value Stream) 

2. มีความพยายามในการสร้างสรรค์เครือข่ายของการ
ผลิตให้มีความยืดหยุ่น 

3. มีความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบวัตถุดิบแบบหลวมๆ 
และไม่มีข้อตกลงระยะยาว 

3. มีความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบวัตถุดิบในเชิงลึก และมี
ข้อตกลงระยะยาว 

4. การเจรจาต่อรองกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบเป็นแบบ ผู้
ชนะ-ผู้แพ้ (Win-Lose) 

4. การรักษาผลประโยชน์ระหว่างกันเป็นแบบผู้ชนะ-ผู้
ชนะ (Win-Win) 

5. มีข้อจ ากัดทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ง
กันและกัน 

5. เป็นการสื่อสารแบบสองทาง มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ร่วมกัน 

6. ผู้ส่งมอบวัตถุดิบไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน
คุณภาพของสินค้า 

6. ผู้ส่งมอบวัตถุดิบได้รับการตรวจสอบยืนยัน คุณภาพ
ของสินค้า 

7. ต้องท าการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากผู้ส่ง
มอบวัตถุดิบก่อนเสมอ 

7. ท าการตรวจสอบคุณภาพและข้อจ ากัดของสินค้า
ตั้งแต่อยู่ในกระบวนการผลิตของผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 

8. ท าการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยอิงราคาของสินค้า
เป็นหลัก 

8. ท าการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยอิงคุณภาพและ
ราคาควบคู่กัน 

9. ผู้ส่งมอบวัตถุดิบไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาหรือการปรับปรุง 

9. มีข้อตกลงร่วมกันในการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องโดยการประสานร่วมมือกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

(ท่ีมา : สรวิศ รัตนพิไชย, 2552) 
 
วัตถุประสงค์การจัดซ้ือจัดหา (Purchasing objectives) 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) กล่าวว่า ตามความคิดสมัยดั้งเดิมนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อก็เพื่อท าการ
ซื้อวัสดุ และบริการให้มีคุณภาพที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องโดยมีราคาที่ถูกต้อง จากแหล่งขายท่ีถูกต้องและในเวลา
ที่ถูกต้อง ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อมุ่งที่การบริหารทั่วไป ด้วยวัตถุประสงค์ในลักษณะเช่นนี้สามารถ
อธิบายแยกย่อยได้ 10 ประการ คือ  
  1)  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ด้วยการจัดวัสดุ และบริการสนองให้โดยไม่ ขาดสาย 
เพื่อมิให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักเนื่องจากการขาดวัสดุ  
  2)  ท าการซื้อโดยได้ราคาไม่เกินกว่าคู่แข่งขัน และท าการเสาะแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าที่ดีกว่าในราคาที่
ต้องจ่ายไป 
  3)  รักษาคุณภาพของวัสดุที่ท าการซื้อให้อยู่ในมาตรฐานเพียงพอส าหรับใช้งาน  
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  4)  รักษาระดับความเสียหายอันเกิดแก่การลงทุนในวัสดุให้น้อยที่สุด โดยขจัดการซื้อซ้ ากัน ความ
สูญเสีย และล้าสมัยอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาท่ีขาดประสิทธิภาพ  
  5)  สร้างแหล่งขายสินค้าที่เชื่อถือได้ไว้เป็นแหล่งส ารองในการจัดหาวัสดุ  
  6)  รักษาฐานะการแข่งขันให้กับบริษัท  
  7)  พัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้าเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ และยังท าให้การจัดซื้อสิ่งของได้
ในราคาและบริการที่ดี และมีภาพพจน์ท่ีดี  
  8)  แสวงหาความร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท ซึ่งก็ต้องท าความเข้าใจถึงความต้องการของ
แผนกอื่นเพื่อท่ีจะให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุได้ดีกว่า  
  9)  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดซื้อ  เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้แผนก  และบริษัท
จนประสบความส าเร็จ  
  10)  จัดท านโยบายและวิธีการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยให้มีต้นทุน 
(Cost) ในการด าเนินการตามความเหมาะสม 
 วัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ใช้ได้กับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมทุกประเภท นอกจากนี้ยังใช้ได้กับ
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และประเภทอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่การซื้อเพื่อน าไป
ขายต่อ ได้อีกด้วย 
 นอกจากน้ี Monczka, et al. (2005) ยังได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ (Purchasing Objectives) 
ของหน่วยงานการจัดซื้อระดับโลก (World Class) ซึ่งมีรายละเอียดครอบคุลมมากกว่าวัตถุประสงค์การจัดซื้อแบบ
ดั้งเดิม ท่ีมีแต่เพียงความต้องการจะได้รับสินค้าและบริการตามต้องการเท่าน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี  

1) สนับสนุนความต้องการในการปฏิบัติงาน (Support Operational Requirements) 
2) บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Manage the 

Purchasing Process Efficiently and Effectively) 
3) คัดเลือก พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งแหล่งของสินค้า (Select, Develop, and Maintain Source 

of Supply) 
4) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน (Develop Strong Relationships with Other 

Function Groups)  
5) รองรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร (Support Organizational Goals and 

Objectives) 
6) พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร (Develop Integrated Purchasing 

Strategies That Support Organizational Strategies) (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
 
หน้าที่หลักของฝ่ายจัดซ้ือต่อนโยบายการจัดซ้ือจัดหา (Function of purchasing and procurement policies) 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ร้องขอ 
ซึ่งประกอบด้วย 6R+1 หน้าท่ีหลักของฝ่ายจัดซื้อ คือ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2547) 

1) การจัดซื้อพัสดุที่ได้คุณภาพถูกต้อง (Right Quality)  =  คุณภาพที่ดี  
2) ปริมาณที่ถูกต้อง (Right Quantity)    = มีของที่ครบ 
3) สถานท่ีถูกต้อง (Right Place)     = ส่งของถูกที ่
4) จังหวะเวลาถูกต้อง (Right Time)     = ตรงต่อเวลา 
5) ราคา (Price) ที่ถูกต้อง (Right Price)    = ราคาที่ถูก 
6) แหล่งขายท่ีถูกต้อง (Right Source) หรือ (Right Supplier) = จากแหล่งท่ีเหมาะสม 
7) Right Purchaser การหาผู้ที่เหมาะสมมาท างานด้านการจัดซื้อ (Purchasing) ซึ่งมีพร้อมทั้ง

ความรู้ คุณวุฒิ และประสบการณ์ในการจัดซื้อ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดหา (Responsibilities in Purchasing) 
 Monczka, et al. (2005)  ได้จ าแนกหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดซื้อ (Responsibilities of Purchasing) ไว้ดังนี้คือ 
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1) พิจารณาและคัดเลือกผู้ขาย (Evaluate and Select Suppliers) 
2) ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของพัสดุที่จะจัดซื้อ (Review Specification) 
3) เป็นผู้ติดต่อประสานงานคนแรกกับผู้ขาย (Act as Primary Contact with Suppliers) 
4) เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (Determine the Method of Awarding Purchase Contracts) 
5) นอกจากหน้าท่ีความรับผิดชอบการจัดซื้อ (Purchasing) ตามการจ าแนกของ Monczka, et al. 

(2005) แล้ว ฝ่ายจัดซื้อจะต้องรับผิดชอบทั้งงานบริหาร และงานประจ าวัน งานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดของหน้าท่ีดังนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2547)   

    (1) ข่าวสารทั่วไป  
     1. ท าบันทึกการซื้อ  
     2. ท าบันทึกราคา 
     3. ท าบันทึกสต็อกและการใช้  
     4. ท าบันทึกเกี่ยวกับผู้ขาย  
     5. ท าบันทึกแฟ้มคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าท่ีต้องการ  
     6. ท าบันทึกแฟ้มแคตาล็อก 
    (2) การวิจัย (Research) 
     1. จัดท าการศึกษาตลาด  
     2. จัดท าการศึกษาพัสดุ  
     3. จัดท าการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost)  / ราคา (Price)  
     4. จัดท าการวิเคราะห์ค่าพัสดุ  
     5. สอบสวนแหล่งพัสดุ  
     6. ตรวจสอบโรงงานผู้ขาย  
     7. พัฒนาแหล่งขาย  
     8. พัฒนาแหล่งและพสัดุที่จะเอาไว้ใช้เป็นทางเลือก  
    (3) การจัดซื้อ (Purchasing)  
     1. ตรวจใบขอซื้อ  
     2. แสวงหาใบเสนอราคา  
     3. วิเคราะห์ใบเสนอราคา  
     4. ท าการเลือกว่าจะซื้อโดยจัดท าสัญญาหรือซื้อเงินสด  
     5. วางตารางการซื้อและส่งของ  
     6. สัมภาษณ์พนักงานขาย  
     7. ต่อรองราคาและเขียนสัญญา  
     8. ออกใบสั่งซื้อ  
     9. ตรวจเงื่อนไขทางกฎหมายในสัญญา  
     10. ติดตามผลการส่งของ  
     11. ตรวจใบรับพัสดุ  
     12. ตรวจใบแจ้งหนี้ (Invoice)  
     13. โต้ตอบจดหมายกับผู้ขาย  
     14. ท าการปรับให้ถูกต้องกับผู้ขาย  
    (4) การบริหารพัสดุ (Supplies Management) 
     1. เก็บรักษาสต็อกให้น้อยที่สุด  
     2. ปรับปรุงการหมุนเวียนของพัสดุ  
     3. โยกย้ายพัสดุ  
     4. หลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจ าเป็นและล้าสมัย  
     5. จัดให้มีหีบห่อและสิ่งบรรจุที่มีมาตรฐาน  
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     6. จัดท าบัญชีของสิ่งบรรจุที่ต้องคืนผู้ขาย  
     7. รายงานพันธกรณีที่มีเป็นระยะ ๆ  
    (5) เบ็ดเตล็ด  
     1. คาดคะเนต้นทุน (Cost)  
     2. จ าหน่ายวัสดุที่เป็นซาก ล้าสมัย และวัสดุเกินความต้องการ 
    (6) กิจกรรมพิเศษ (มีกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมจัดซื้ออีกมาก โดยปกติมักท า
ร่วมกับแผนกอ่ืนโดยการให้ค าแนะน าหรือร่มตัดสินใจด้วย) กิจกรรมเหล่านี้ พอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
     1. ตัดสินใจว่าจะผลิตเองหรือซื้อ 
     2. การท าให้เป็นมาตรฐาน 
     3. การออกคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค หรือ Specifications) 
     4. การหาพัสดุแทน 
     5. การยอมรับการทดสอบพัสดุ 
     6. งบประมาณส าหรับพัสดุ 
     7. การควบคุมพัสดุคงคลัง 
     8. เลือกอุปกรณ์หลัก  
     9. โครงการก่อสร้าง 
     10. การให้โครงการผลิตเป็นไปตามพัสดุที่มีหรือหาได้  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
 
กระบวนการจัดซ้ือจัดหา (Procurement process) 
 Monczka, et al. (2005) ได้แบ่งจ าแนกกระบวนการจัดซื้อไว้ 6 กระบวนการส าคัญ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 คือ 

1) การตรวจสอบความต้องการพัสดุ (Product) หรืองานบริการ (Service) ของผู้ใช้งาน (User) 
2) การประเมินศักยภาพของผู้ขาย (Supplier) 
3) การประกวดราคา (Bidding) ต่อรองราคา (Negotiation) และคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection) 
4) การอนุมัติการจัดซื้อ (Purchase Approval) 
5) การปล่อยและรับความต้องการจัดซื้อ (Release and Receive Purchase Requirements) 
6) การประเมินผู้ขาย (Measure Supplier Performance) (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดซื้อ (Procurement process) 

(ท่ีมา: Monczka, et al., 2005) 
 
 จากแผนภาพแสดงกระบวนการจัดซื้อตามภาพท่ี 2.1 ขั้นตอนต่างๆ อาจมีความแตกต่างไปตามโครงสร้าง
ของแต่ละองค์กร (Organization) รายการจัดซื้อพัสดุที่ต้องซื้อแบบหรือรุ่นใหม่อยู่เสมอ หรือรายการพัสดุที่มีการซื้อ
ซ้ า รวมถึงอ านาจอนุมัติจัดซื้อในกระบวนการอนุมัติจัดซื้อด้วย (Monczka, et al., 2005) 
Leenders, et al. (2006) อธิบายกระบวนการจัดหาพัสดุไว้ว่า กระบวนการจัดหาพัสดุนั้น โดยพื้นฐานแล้วคือ
กระบวนการติดต่อสื่อสารนั่นเอง โดยสื่อสารถึงความตอ้งการพัสดุหรือสินคา้ และต้องการส่งความต้องการนี้ไปให้กับ
ผู้ส่งมอบรายใด ในรูปแบบใด และช่วงเวลาใด ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการ
จัดการพัสดุ (Supply Management Process) โดย ข้ันตอนต่างๆ มีดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ม.ป.ป) 

1) การรับทราบและเข้าใจในความต้องการใช้สินค้าหรืองานบริการ (Recognition of Need) 
2) การแปลความต้องการไปเป็นรายละเอียดและเง่ือนไขการจัดซื้อ (Description of Need) 
3) การวิเคราะห์และหาแหล่งสินค้าหรืองานบริการ ( Identification and Analysis of Possible 

Source of Supply) 
4) การคัดเลือกผู้ส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ และพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขจัดซื้อ 

(Supplier Selection and Determination of Terms) 
5) จัดท าและส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ส่งมอบที่ได้รับการคัดเลือก (Preparation and Placement of The 

Purchase Order) 
6) ติดตาม และ/หรือ เร่งรัดการสั่งซื้อ (Follow-up and/or Expediting of The Order) 
7) รับและตรวจสอบสินค้าและงานบริการ (Receipt and Inspection of Goods) 
8) ตรวจสอบรายการใบส่งสินค้าและด าเนินการช าระเงิน (Invoice Clearing and Payment) 
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9) เก็บบันทึกข้อมูลจัดซื้อและรักษาความสัมพันธ์ผู้ส่งมอบ (Maintenance of Records and 
Relationships) (สรวิศ รัตนพิไชย, 2552) 

 
เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดซ้ือ (Criteria in purchasing decisions) 
 วัตถุประสงค์ของส่วนนี้คือการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสัญญาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งท่ีท าสัญญา อีกครั้งเกณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันระหว่างองค์กร แต่จะต้องก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผน
จัดการจัดซื้อจัดจ้าง  
 เกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกและได้รับรางวัลของสัญญาการจัดซื้อภายใต้โครงการนี้จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การ
ตัดสินใจดังต่อไปนี้ 

1) ความสามารถของผู้ขายเพื่อให้บริการทุกรายการโดยวันท่ีส่งมอบต้อง 
2) คุณภาพ 
3) ค่าใช้จ่าย 
4) วันท่ีส่งมอบท่ีคาดว่าจะ 
5) การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับ outsourced ในการจัดหา 
6) ประสิทธิภาพที่ผ่านมา 

 เกณฑ์เหล่านี้จะมีการวัดตามที่คณะกรรมการทบทวนสัญญาและ / หรือผู้จัดการโครงการ ตัดสินใจที่ดีที่สดุ
ที่จะท าข้ึนอยู่กับเงื่อนไขเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ (Mark Piscopo, 2015) 
การที่จะท าการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น  กลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความได้เปรียบก็คือการ
สร้างและการพัฒนาผู้ส่งมอบ ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาผู้ส่งมอบมีหลายรูปแบบ โดย รุธิร์  พนมยงค์ และคณะ 
(2550) ได้กล่าวอ้างถึง การแบ่งประเภทของผู้ส่งมอบ โดยสมาคมการบริหารการจัดซื้อแห่งชาติ (Nation 
Association of Purchasing Management: NAPM) ซึ่งแบ่งผู้ส่งมอบออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งมอบกับธุรกิจ ได้ดังนี้ 
  1)  ผู้ส่งมอบที่ผ่านการคัดเลือก (Approved Suppliers)เป็นผู้ส่งมอบที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
ของธุรกิจในเบื้องต้น และได้รับการยอมรับให้อยู่ในรายช่ือของผู้ส่งมอบของวัตถุดิบนั้นๆ ของธุรกิจ หรือเรียกว่า 
บัญชีรายช่ือผู้ส่งมอบที่ผ่านการคัดเลือก (Approve Vendor List /AVL) ซึ่งผู้ส่งมอบที่จะอยู่ในรายช่ือของธุรกิจได้
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ี (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ม.ป.ป) 
   1. วัตถุดิบหรือสินค้าของผู้ส่งมอบมีลักษณะตรงตามข้อก าหนดและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ของบริษัท 
   2. ราคา (Price) ที่ผู้ส่งมอบน าเสนอเป็นราคาที่ยอมรับได้ในตลาด 
   3. ผู้ส่งมอบมีความสามารถที่จะส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาและปริมาณที่ต้องการ 
  2) ผู้ส่งมอบในล าดับต้น (Preferred Suppliers) เป็นผู้ส่งมอบที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว โดยมี
การจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับบริษัทอย่างสม่ าเสมอและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทได้อย่างดี 
เช่น มีการส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าท่ีตรงเวลาและปริมาณที่ต้องการ คุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าตรงตามที่ตกลง 
ราคา (Price) ของวัตถุดิบหรือสินค้ามีความสมเหตสุมผล นอกจากน้ียังมีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างที่เพ่ิมเติมขึ้นจาก
ผู้ส่งมอบท่ีผ่านการคัดเลือก (Approved Suppliers) ดังนี ้(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
   1. เมื่อบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้า เช่น ปริมาณการสั่งซื้อ  
ระยะเวลาในการส่งมอบ  คุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสินค้า เป็นต้น ผู้ส่งมอบก็สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างดี 
   2. ต้องเป็นผู้ส่งมอบที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่จะท าให้ตลาดและลูกค้ามีความพึงพอใจยิ่งขึ้น 
   3. หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบ ผู้ส่งมอบท่ีอยู่ในประเภทนี้จะมีการ
แจ้งเตือนบริษัทท่ีเป็นลูกค้าของตนล่วงหน้าถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่ว่า บริษัทนั้นๆ จะได้มีการวางแผนปรับปรุง
การผลิต รวมถึงแผนการรองรับด้านอ่ืนๆ  
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   4. ผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้จะมีห้องทดลอง เพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
หรือสินค้าก่อนที่จะท าการส่งมอบให้กับลูกค้าของตน  อีกทั้งยังต้องสามารถออกเอกสารการรับรองคุณภาพสินค้า
หรือวัตถุดิบให้กับลูกค้าได้อีกด้วย 
   5. ผู้ส่งมอบที่อยู่ในประเภทนี้จะต้องเป็นผู้ส่งมอบที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวกับบริษัทท่ีเป็นลูกค้าของตน 
  3)  ผู้ส่งมอบที่ได้รับการยอมรับ (Certified Suppliers) เป็นผู้ส่งมอบที่มีระบบคุณภาพที่สามารถ
ทดแทนระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัทได้ ท าให้สินค้าหรือวัตถุดิบทีส่งมาจากผู้ส่งมอบไม่จ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบสินค้าหรือวัตถุดิบที่รบัเข้ามา (Incoming Quality Control Inspection)  ซึ่งลักษณะเช่นนี้แสดงถึงความ
ไว้วางใจในระบบการตรวจสอบคุณภาพของผู้ส่งมอบท่ีอยู่ในประเภทนี้ โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการตรวจสอบระบบ
ต่างๆ ของผู้ส่งมอบประเภทที่ได้รับการยอมรับ อาทิเช่น ระบบการตรวจรับวัตถุดิบของผู้ส่งมอบ ระบบการผลิต
สินค้าหรือวัตถุดิบของผู้ส่งมอบ ระบบการตรวจสอบก่อนมีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งระบบการตรวจสอบ
ก่อนที่จะท าการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าของผู้ส่งมอบแต่ละรายนั้นมักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการตรวจเช็ค
คุณภาพของวัตถุดิบของลูกค้าเมื่อผู้ส่งมอบได้ส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าชนิดนั้นๆ  สรุปแล้วผู้ ส่งมอบที่ได้รับการ
ยอมรับนี้เป็นผู้ส่งมอบที่ได้รับความไว้วางใจสูงมากในแง่คุณภาพ   ไม่เกิดการส่งคืนสินค้าหรือวัตถุดิบ นอกจากนี้
จะต้องเป็นผู้ส่งมอบท่ีมีข้อตกลงในอันท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัท 
  4)  ผู้ส่งมอบที่อยู่ในฐานะหุ้นส่วน (Partnership Suppliers) เป็นผู้ส่งมอบที่มีปริมาณการซื้อขาย
วัตถุดิบหรือสินค้ากับบริษัทมากที่สุดและมกีารด าเนินงานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนท่ีจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการ
ซื้อขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึงการท างานในด้านอื่นๆ ร่วมกัน เช่น การวางแผนการส่งมอบ การร่วมกันพัฒนาสินค้าใหม่ เป็นต้น 
นอกเหนือจากคุณลักษณะพิเศษท่ีกล่าวมาแล้ว ยังรวมถึงการเป็นผู้ส่งมอบที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในด้านการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดจนการมีข้อตกลงร่วมกันในด้านของการส่งมอบสินค้าที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเง่ือนไขหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ส่งมอบที่มีการด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาสินค้าร่วมกับบริษัท จะมีการลงทุนในสินค้านั้นๆ ร่วมกันด้วย ท าให้เกิดการร่วมทุนกันที่จะพัฒนาสินค้าใน
อนาคตจากผลก าไรที่เกิดขึ้น (ธิดารัตน์ ภัทราดูลย์, 2552) 
 
การจัดการผู้ขาย(Vendor management) 
 วัตถุประสงค์ของส่วนน้ีคือการอธิบายบทบาทและการกระท าของทีมงานโครงการและการจดัซื้อและแผนก
สัญญาจะใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายเลือกให้ท้ังหมดของผลิตภัณฑ์ / บริการตามที่ตกลงกันและที่ระดับที่เหมาะสม
ของคุณภาพการรักษา  
 ผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบส าหรับการจัดการผู้ขาย (Vendor management) เพื่อให้มั่นใจในการส่ง
มอบท่ีทันเวลาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผู้ขายท่ีผู้จัดการโครงการหรือ / ได้รับการของเขาเธอจะได้พบกับราย
สัปดาห์ที่มีการท าสัญญาและแผนกจัดซื้อและผู้ขายแต่ละเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดหาส าหรับรายการ
แต่ละ การประชุมสามารถในบุคคลหรือโดยการประชุมทางไกล วัตถุประสงค์ของการประชุมเหล่านี้จะมีการทบทวน
รายละเอียดเอกสารทั้งหมดส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับการทบทวนผลการทดสอบคุณภาพ ฟอร์มนี้จะให้
โอกาสในการทบทวนการพัฒนาของรายการหรือบริการแต่ละรายการที่ระบุไว้ในค าสั่งเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการที่จัดตั้งขึ้นในข้อก าหนดของโครงการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นโอกาสที่จะถามค าถามหรือแก้ไข
สัญญาหรือข้อก าหนดข้างหน้าของเวลาในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบและ
ก าหนดการ ผู้จัดการโครงการจะต้องรับผิดชอบส าหรับการจัดตารางการประชุมครั้งนี้เป็นประจ าทุกสัปดาห์จนกว่า
รายการทั้งหมดจะถูกส่งและถูกก าหนดให้เป็นท่ียอมรับ 
 การท าข้อตกลงของระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) กับการบริหารจัดการซัพ
พลายเออร์ (Manage your suppliers) 
 ซัพพลายเออร์ (Supplier) คือ คนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น การค้นหาซัพพลาย
เออร์ (Supplier) ที่ให้ราคาดี (ถูกกว่าของรายอื่น) เปรียบเสมือนหัวใจของความส าเร็จของธุรกิจ การต่อรองกับซัพ
พลายเออร์ (Supplier) มักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักๆ อาทิ วิธีการช าระเงิน ราคา (Price) และมูลค่าที่จะต้อง
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ช าระ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการต่างๆ เช่น การจ่ายเงินล่าช้า ความผิดพลาด ยังไม่ได้รับ
สินค้าหรือได้รับช้ากว่าก าหนด เป็นต้น 
 ซึ่งวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับซัพพลายเออร์ (Supplier)  ผ่านทางการต่อรอง การ
สร้างให้เกิดความร่วมมือ การทบทวนผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
จุดเริ่มต้นของการจัดซื้อคือการเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของเรา
ได้อย่างเต็มที่  
 การจะบอกว่าซัพพลายเออร์ (Supplier) รายไหนมีคุณภาพหรือไม่ จริงๆ แล้วมีวิธีการดูหลายวิธี และมี
หน่วยงานหลายแห่งที่ท าหน้าที่รับรองคุณภาพของธุรกิจ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วโลก และยอมรับว่าเป็นมาตรฐานที่
เชื่อถือได้คือ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) 
โดยเฉพาะ ISO 9000 กลุ่มมาตรฐานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพที่ทั่วโลกรู้จัก ซึ่งครอบคลุมกระบวนการหลัก
ทั้งหมดในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ กระบวนการติดตามและควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประสิทธิภาพ มีระบบ
บันทึกข้อมูลที่ดี กระบวนการตรวจสอบสินค้าที่เสียหาย พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขถ้าจ าเป็น กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพการท างานระดับบุคคล และกระบวนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน 
ข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากเรื่องของคุณภาพที่ต้องดูแล้ว ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ควรน ามาพิจารณาประกอบกัน ยกตัวอย่าง ถ้าธุรกิจยึดถือความรวดเร็วของการบริการเป็นหัวใจหลัก
ของการท างาน เรื่องของการให้บริการด้วยต้นทุน (Cost) ที่ต่ าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยส าคัญในการเลือกซัพพลายเออร์ 
(Supplier) ก็ได้  
 วิธีการที่ใช้ทั่วไปเพื่อท าให้บริการของซัพพลายเออร์ (Supplier) ตรงกับความต้องการของธุรกิจคือ การท า
ข้อตกลงของระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ด้วยข้อตกลงดังกล่าว ธุรกิจสามารถก าหนด
เป้าหมาย และมาตรฐานการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงร่วมกันกับซัพพลายเออร์ (Supplier)  ซึ่งโดยทั่วไปมักจะ
ครอบคลุมความรับผิดชอบหลักๆ ทางการค้าระหว่างกัน ได้แก่ การบริการที่จะได้รับและมาตรฐานการให้บริการ
ดังกล่าว ระยะเวลาของการส่งมอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รูปแบบการช าระเงิน การบริหารจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ การจ่ายค่าชดเชยกรณีเกิดการผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามสัญญา การรับประกันที่ระบุแนว
ทางการแก้ไข รวมทั้งข้อสรุปเพื่อคลี่คลายปมขัดแย้งและข้อเรียกร้องทางกฎหมายต่างๆ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 
มปป) 
 ข้อแนะน าท่ีผู้สันทัดกรณีให้ไว้คือ 

1) ควรจะมีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูการท างาน และความก้าวหน้าของซัพพลายเออร์ 
(Supplier)  

2) หาโอกาสในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และพยายามหาวิธีติดต่อท่ีสะดวก รวดเร็ว  
3) ถามเกี่ยวกับแผนการท างานในการพัฒนาหรือการขยายงาน ดูว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบ

สินค้าและบริการหรือไม่ อย่างไร  
4) อ านวยความสะดวกแก่ซัพพลายเออร์ (Supplier) ในเรื่องของการออกค าสั่งซื้อในเวลาที่

เหมาะสม และมีความชัดเจนในเรื่องของการช าระเงินท่ีตรงต่อเวลา  
5) พยายามท าให้ธุรกิจมีความส าคัญเสมอส าหรับซัพพลายเออร์ (Supplier)  เพื่อที่เขาจะได้ท างาน

หนักมากขึ้นส าหรับเรา ซัพพลายเออร์ (Supplier) บางรายอาจเสนอข้อตกลงดีๆ ถ้าหากมีการ
สัญญาว่าจะใช้บริการซัพพลายเออร์ (Supplier) นี้รายเดียวเท่านั้น แต่วิธีการนี้อาจก่อให้เกิด
ปัญหากับธุรกิจได้ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ (Supplier) รายนี้ปิดกิจการลง  

 อย่างไรก็ตาม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ (Supplier) ไม่ได้หมายความว่า จะไม่เปิดใจ
รับซัพพลายเออร์ (Supplier) รายอื่นท่ีมีข้อเสนอดีๆ เข้ามาในชีวิตเสียเลย 
การให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลแก่ซัพพลายเออร์ (Supplier)  
 ความอยู่รอดของซัพพลายเออร์ (Supplier) บางครั้งส่งผลกระทบต่อความเป็นความตายของธุรกิจได้
เหมือนกัน โดยเฉพาะถ้ามีซัพพลายเออร์ (Supplier) เพียงรายเดียวท่ีพึ่งได้ ดังนั้น ธุรกิจเองอาจจะต้องท าในสิ่งที่คิด
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ว่าน่าจะช่วยให้การท างานของซัพพลายเออร์ (Supplier) สะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุน (Cost) ต่ าลง สิ่งที่ท าได้อาทิ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 

1) ประสานความร่วมมือในการก าหนดเวลาการผลิตให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการจัดส่ง
สินค้าและบริการ  

2) ร่วมกันคิดหาวิธีการที่จะช่วยลดต้นทุน (Cost) ทั้งหมดจากขนาด และระยะเวลาของการสั่งซื้อ
แต่ละครั้ง  

3) ค านึงถึงสินค้าและบริการรายการอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเติมส าหรับซัพพลายเออร์  (Supplier) จะ
สามารถจัดหามาได้  

4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจแก่ซัพ
พลายเออร์ (Supplier) ล่วงหน้า เพ่ือให้มีเวลาในการปรับตัว  

5) วิเคราะห์ ทบทวนถึงประสิทธิภาพของการคาดการณ์ยอดขาย และการวางแผนความต้องการ
วัตถุดิบ น าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับซัพพลายเออร์ (Supplier)  ซึ่งบางครั้งจะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถมีการวางแผนและคาดการณ์ยอดขายได้แม่นย ามากขึ้น  

6) ใช้ระบบการสั่งซื้อที่สามารถควบคุมและติดตามจากซัพพลายเออร์ (Supplier) ได้ ซึ่งจะช่วย
อ านวยความสะดวกต่อการควบคุมทางการเงินภายในองค์กรและยังป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างกัน  

7) มีการช าระค่าสินค้าและบริการอย่างสม่ าเสมอ การจ่ายเงินช้าจะท าลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
รวมทั้งอาจท าให้ไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากซัพพลายเออร์ (Supplier) ได้ในอนาคต 

การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผู้ขาย (Vendor management) 
การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับซัพพลายเออร์ (Supplier)  อาจท าได้โดยผ่านทางเทคโนโลยีที่เป็น
อินเตอร์เนตความเร็วสูง เพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการวางแผนการด าเนินงาน การคาดการณ์ และ
การหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย การสั่งซื้อ หรือแนวโน้มตลาดใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้ทุกขณะ และตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
การใช้เทคโนโลยีในการท างานร่วมกันระหว่างธุรกิจและซัพพลายเออร์ (Supplier) จะให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนในระดับหนึ่ง อาทิ  

1) การวางแผนสินค้าคงคลัง (Inventory Planning) โดยการใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับสินค้าคง
คลังเพื่อคาดการณ์ความต้องการของตลาด แล้วน ามาก าหนดเป็นปริมาณและระยะเวลาของการ
เก็บสต็อกสินค้า  

2) ระบบการประมวลผลการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ยอดขายในอดีต และ
น ามาเปรียบเทียบระหว่างซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่แตกต่างกัน  

3) ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : ERP System) 
สามารถวางแผนและก าหนดตารางเวลาของการท าธุรกิจทั้งหมดได้ โดยการเช่ือมต่อค าสั่ งซื้อ
และระบบการจัดซื้อเข้ากับซัพพลายเออร์ (Supplier)  ซึ่งค าสั่งซื้อจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ 
และซัพพลายเออร์ (Supplier) จะออกใบก ากับสินค้าให้โดยอัตโนมัติเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
ระบบนี้ค่อนข้างจะมีต้นทุน (Cost) สูงในการน ามาใช้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 

การตรวจสอบผลการด าเนินงานของซัพพลายเออร์ (Supplier) อย่างสม่ าเสมอ 
 การตรวจสอบผลการด าเนินงานของซัพพลายเออร์ (Supplier) ควรมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
ซัพพลายเออร์ (Supplier) อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งถ้ามีการท า SLA จะช่วยให้การประเมินมีกรอบการช้ีวัดที่ชัดเจนขึ้น 
การตั้งค าถามเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อตกลงท่ีมีความเป็นไปได้ดีที่สุด  

1) ราคา (Price) ธุรกิจได้รับราคาที่ดีที่สุดหรือยัง ซัพพลายเออร์ (Supplier) ได้ให้ข้อเสนอส่วนลด
จ านวนมากพอหรือเง่ือนไขอ่ืนท่ีดีพอหรือไม่  

2) คุณภาพ ธุรกิจมีความพึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ 
(Supplier) หรือไม่  
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3) นวัตกรรม ซัพพลายเออร์ (Supplier) มีการรายงานอย่างสม่ าเสมอหรือไม่เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการใหม่ๆ ที่อาจช่วยปรับปรุงธุรกิจคุณให้ดีขึ้น  

4) การส่งมอบสินค้า มีการส่งมอบสินค้าตรงเวลาหรือไม่ สินค้าและบริการมาถึงในสภาพที่ดีไหม  
5) การบริหารจัดการระบบบัญชี ซัพพลายเออร์ (Supplier) มีการตอบสนองต่อการสั่งซื้อและข้อ

สงสัยที่เกิดขึ้นได้เร็วมากน้อยเพียงไร  
6) SLAs ซัพพลายเออร์ (Supplier) ยืนหยัดอยู่จนกระทั่งจุดสุดท้ายของข้อตกลงที่ปรากฎใน SLAs 

หรือไม่  
 ซึ่งถ้าผลการประเมินออกมาว่าซัพพลายเออร์ (Supplier) ไม่ได้ท าตามข้อตกลง มักจะมีการชดเชยตามที่
ก าหนดไว้ใน SLA ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของการคิดค่าบริการเป็นรายเดือน 
 นอกจากการทบทวนการด าเนินงานของซัพพลายเออร์ (Supplier) แล้ว อาจจ าเป็นท่ีจะต้องมีการทบทวน
บทบาทของธุรกิจเองด้วย ตัวอย่างเช่น ความล้มเหลวในการช าระเงินตรงเวลาจะไม่จูงใจให้ซัพพลายเออร์ 
(Supplier) รักษาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับสูงไว้อย่างต่อเนื่อง 
 อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่จะสิ้นสุดความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม อาจไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับธุรกิจ แต่ต้องมีการตรวจสอบและด าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะไม่ให้ขัดแย้ง
กับข้อก าหนดหรือข้อผูกมัดที่ได้ท าไว้ในสัญญา หรือ SLA  
 ดังนั้น สัญญา หรือ SLA จึงถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อการท าธุรกิจร่วมกับซัพพลายเออร์ (Supplier)  
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ จะต้องจัดท าขึ้นภายใต้การวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียด รอบคอบเป็นอย่างดี 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายได้ในภายหลัง (ธิดารัตน์ ภัทราดูลย์, 2552) 
 
การวัดประสิทธิภาพส าหรับกิจกรรมการจัดซ้ือ (Performance Purchasing activities) 
 Weele (2005) ได้กล่าวว่า มุมมองเชิงการบริหารด้านต่างๆ ของผู้บริหารองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่มี
อิทธิพลในการที่ท าให้การจัดซื้อจัดหาจ าเป็นต้องมีการวัดประเมิน ซึ่งมุมมองเชิงการบริหารนั้นสามารถแบ่งออกเป็น
ด้านต่างๆ ได้ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
  1) ด้านกิจกรรมการปฏิบัติงาน และการจัดการอ านวยการ (Operational, Administrative 
Activity) ในมุมมองด้านนี้จะท าการวัดประเมินการปฏิบัติงานจัดซื้อ เช่น จ านวนคงค้างออกใบสั่งซื้อ (Order 
Backlog) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ (Purchasing Administrative Lead Time) จ านวนที่ออกใบสั่ง
ซื้อแล้ว (Number of Ordered Issued) จ านวนที่ออกใบขอให้เสนอราคาแล้ว (Number of Request for 
Quotations Issued) การปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดซื้อ (Purchasing) เป็นต้น 
  2) ด้านกิจกรรมการค้า (Commercial Activity) ส าหรับมุมมองด้านนี้ ผู้บริหารจะค านึงถึง
ศักยภาพในการประหยัดอันเกิดจากการจัดซื้อ (Purchasing) เป้าหมายในเรื่องของราคาสินค้า และการลดต้นทุน 
(Cost)  เกิดจากข้อตกลงท่ีได้จากฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งการจัดซื้อควรด าเนินการในรูปแบบท่ีมีการแข่งขันโดยใช้การประกวด
ราคาจัดซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ราคาสินค้าที่ดีที่สุด ส าหรับข้อมูลที่จะรายงานให้ผู้บริหารทราบได้แก่ รายงานแสดงมูล
ค่าที่สามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อสินค้าตามแต่ละประเภทสินค้าโดยแบ่งตามผู้ขาย รายงานแสดงจ านวนใบ
เสนอราคาที่ได้รับแล้ว (Number of Quotations Issued) รายงานความผันผวนของราคาสินค้า รายงานอัตราเงิน
เฟ้อ เป็นต้น 
  3) การเป็นส่วนหนึ่งของบรูณาการด้านโลจิสติกส์ (Part of Integrated Logistics) ผู้บริหารได้หัน
มาค านึงถึงเรื่องการจัดซื้อสินค้าที่มีราคาถูกเพ่ือท าให้เกิดการประหยัดมากท่ีสุด เพราะอาจท าให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ
ของสินค้าต่ า และมีการจัดส่งที่ไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลเสียหายได้ภายหลัง ดังนั้นการตั้งเป้าหมายส าหรับการวัดประเมินใน
ส่วนนี้ จึงถูกก าหนดเป็นการปรับปรุงคุณภาพสินค้า การลดระยะเวลาน า (Lead Time Reduction) และการ
ปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการจัดส่งสินค้าของผู้ขาย 
  4) ด้านยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ (Strategic Business Area) การจัดซื้อนั้นมีบทบาทส าคัญในการ
ตัดสินใจในการด าเนินการของธุรกิจหลัก (Core Business) และส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันได้ 
ทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยตัดสินใจว่าควรจะผลิตสินค้าใช้เอง หรือจะจัดซื้อสินค้าจากผู้ขาย นอกจากนี้แล้ว ยังมีการ
เปรียบเทียบการจัดซื้อสินค้าจากผู้ขายในประเทศกับผู้ขายต่างประเทศด้วย ในส่วนของการวัดประเมินนั้นจะวัดในแง่
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ของจ านวนของผู้ขาย (ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะวัดจ านวนผู้ขายที่ลดลง) จ านวนคู่สัญญาที่เป็นผู้ขายรายใหม่ (ผู้ขาย
ต่างประเทศ) และผลประกอบการอันเกิดจากการประหยัดจากการจัดซื้อ  
 ในการวัดและประเมินกิจกรรมทางด้านการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Performance) นั้นจะถูกแบ่งออก
ได้เป็น 4 มิติ คือ (Weele, 2005) 

1) ราคา (Price) / ต้นทุน (Cost) 
2) ผลิตภัณฑ์ (Product) / คุณภาพ (Quality) 
3) โลจิสติกส์ (Logistics) 
4) โครงสร้างองค์กร (Organizational) 

 ตัววัด และประเมินที่ส าคัญในการปฏิบัติงานจัดซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 4 มิติ
ข้างต้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านประสิทธิผลการจัดซื้อ (Purchasing Effectiveness) คือการวัด และประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(1) ต้นทุน (Cost) และราคา (Price) การจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing Materials 

Costs/Prices) ซึ่งจะวัดและประเมินในส่วนของ 
1. การควบคุมราคา / ต้นทุนของวัตถุดิบ (Materials Price Cost Control) 
2. การลดราคา / ต้นทุนของวัตถุดิบ (Materials Price/Cost Reduction) 

(2) ผลิตภัณฑ์/คุณภาพ (Product/Quality) ซึ่งจะวัดและประเมินในส่วนของ 
1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Purchasing ’s Involvement in 

New Product Development)  
2. การจัดซื้อ และการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Purchasing and Total Quality Control) 

(3) โลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งจะวัดและประเมินในส่วนของ 
1. ความสามารถในการตอบสนองความต้องได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา (Adequate 

Requisitioning) 
2. นโยบายการสั่งซื้อ และการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Order and Inventory Policy) 
3. ความน่าเชื่อถือในการจัดส่งสินค้าของผู้ขาย (Supplier Delivery Reliability) 

   2)  ด้านประสิทธิภาพการจัดซื้อ (Purchasing Efficiency) คือการวัดและประเมินด้านโครงสร้าง
องค์กร ซึ่งจะวัดและประเมินในส่วนของ 

(1) บุคลากร (Personnel) 
(2) การบริหารจัดการ (Management) 
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบาย (Procedures and Policies) 
(4) ระบบข้อมูลข่าวสาร (Information Systems) 

ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานจัดซื้อท้ัง 4 มิติ น้ันสามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้ ดังนี้ 
(1) ระดับรายการจัดซื้อ (Line-Item Level) 
(2) ระดับผู้ขายแต่ละราย (Individual Supplier Level) 
(3) ระดับผู้ซื้อแต่ละราย (Level of The Individual Buyer) 
(4) ระดับแผนก (Departmental Level) 
(5) ระดับภาพรวมทั้งบริษัท (Overall Company Level) 

 ตัวอย่างของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ จัดหา (Purchasing Performance Indicators) ได้แสดงไว้
ใน ตารางที่ 2 ดังนี ้(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ม.ป.ป) 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหา 
ด้านของการวัด และ

ประเมิน 
เป้าหมายของการวัดและ

ประเมิน 
การ

ด าเนินการ 
ตัวอย่าง 

1) ต้นทุน (Cost) และ
ราคา (Price) การจัดซ้อ
วัตถุดิบ (Purchasing 
Materials) 

1) การควบคุมราคา/ต้น ทุน
ของวัตถุดิบ 

ต่อเนื่อง - งบประมาณจดัซื้อวัตถุดบิ 
- รายงานความแปรปรวนของราคารายงาน 
- การเพิ่มขึ้นของราคา 
- รายงานต่างๆ รอบการจัดซื้อ 

2) การลดราคา/ต้นทุนของ
วัตถุดิบ 

ต่อเนื่อง - การประหยดัที่เกิดจากการจดัซือ้ท่ีมี
ผลกระทบกับผลตอบแทนและการลงทุน 

2) ผลิตภัณฑ์/คุณภาพ
ของการจัดซ้อวัตถุดิบ 
(Purchasing Materials) 

1) การเข้ามามสี่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Early 
purchasing involvement) 

เฉพาะกิจ - ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดซื้อระหว่างการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือโครงการทางด้าน
วิศวกรรม 
- เปอรเ์ซ็นต์อตัราของเสียจากการสุม่ตัวอย่าง 

2) การควบคมุ และรับ รอง
คุณภาพของวัตถุดิบ 

ต่อเนื่อง - เปอร์เซ็นต์อัตราของเสียจากการรับสินค้า 
(Reject Rate)  
- เปอร์เซ็นต์อัตราของเสียในกระบวนการ
ผลิต (Line Reject Rate)  
- ค่าใช้จ่ายด้านคุณภาพของผู้ส่งมอบแต่ละ
ราย (Quality Costs Per Supplier) 
 

3) โลจิสติกส์(Logistic) 
และการจัดส่งสินค้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
(Purchasing logistics 
and supply) 

1) การตดิตามการขอเสนอซื้อ เฉพาะกิจ/ 
ต่อเนื่อง 

- ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซือ้  
- จ านวนใบสั่งซื้อคงค้างต่อรายผูซ้ือ้ (Order 
Backlog (Per Buyer)) 

2) ความน่าเชื่อถือในการ 
จัดส่งสินคา้ (ด้านคณุภาพและ
จ านวน) 

เฉพาะกิจ/ 
ต่อเนื่อง 

- ใบสั่งซื้อเร่งด่วน 
- ดัชนีความน่าเช่ือถือในการจัดส่งต่อผู้ส่ง
มอบแต่ละราย  
- การขาดแคลนวตัถุดิบ  
- จ านวนรอบการหมุนของสินค้าคงคลัง การ
จัดส่งแบบทันที (JIT) 

4) เจ้าหน้าท่ีจดัซื้อและ
โครงสร้างหน่วยงาน
ทางด้านการจัดซื้อ 

1) การฝึกอบรม และการ
กระตุ้นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 

เฉพาะกิจ - การวิเคราะห์เวลา และภาระงานของ
หน่วยงานจัดซื้อ  
- งบประมาณที่ใช้ส าหรับงานจัดซือ้  
- การตรวจตดิตามงานจัดซื้อ และจัดส่ง 

2) คุณภาพการบริหารงาน
จัดซื้อ 
3) ระบบการจัดซื้อและ
ขั้นตอนการท างาน 
4) การวิจัยงานจดัซื้อ 

(ที่มา : สรวิศ รัตนพิไชย, 2009) 
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างตารางการวัดประสิทธิภาพส าหรับกิจกรรมการจัดซื้ออย่างง่าย 
ผู้ขาย คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ์
ส่งมอบ
ตรงเวลา 

เอกสารที่มี
คุณภาพ 

ต้นทุน (Cost) 
การพัฒนา 

เวลาในการ
พัฒนา 

ต้นทุน (Cost) 
ต่อหน่วย 

ประสิทธิภาพใน
การท าธุรกรรม 

ผู้ขาย # 1        
ผู้ขาย # 2        
(ท่ีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ม.ป.ป) 
 
 1 พอใช้   2 ด ี   3 ดีมาก 
 
 โดยในการจัดท าตารางที่ 3 จะช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถเปรียบเทียบเพื่อหาผู้จัดจ าหน่าย (Supplier) ที่มี
คุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ (Purchasing) โดยเป็นให้ให้คะแนนเพื่อให้น้ าหนักความต้องการที่ดี
ที่สุดในการจัดซื้อ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ม.ป.ป) 
 
ค าถาม 10 ประการในการเช็คประสิทธิภาพของการจัดซ้ือมีส่วนสนับสนุนโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือกล
ยุทธ์หรือไม่ 

1) ฝ่ายจัดซื้อท าแผนประจ าปีไว้หรือไม่และสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของบริษัทอย่างไร 
2) ฝ่ายจัดซื้อมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ภายในและภายนอกบริษัทได้ในโซ่อุปทาน

(Supply Chain) ได้ดีเพียงใด 
3) มูลค่าในการจัดซ้อวัตถุดิบ (Purchasing Materials)ภายในบริษัทมีมูลค่าตลอดทั้งปีมีมากน้อย

เพียงใด โดยแยกเป็นโดยแยกเป็นประเภทของผู้จัดก าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)  
4) ฝ่ายจัดซื้อมีการร่วมมือกับผู้จัดก าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ในการจัดซ้อวัตถุดิบ (Purchasing 

Materials)โดยมีการช่วยในการลดต้นทุน (Cost) ของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาในการท างานหรือ
ระยะเวลาในการรอคอยเพิ่มคุณภาพและการให้บริการอย่างไร 

5) มีสินค้าหรืออะไรบ้างท่ีควรพิจารณาในการใช้บุคลากรภายนอกบริษัทท า 
6) ฝ่ายจัดซื้อเห็นโครงสร้างของต้นทุน (Cost) สินค้าหรือบริการของบริษัทหรือไม่ และเข้าใจถึง

ผลกระทบในการเพิ่มหรือลดลงของราคาวัสดุต่อต้นทุน (Cost) ทั้งหมดหรือไม่ 
7) ผู้จัดการในการจัดซื้อมีการแบ่งเวลาในการท างานทั้งหมดเหมาะสมอย่างไรระหว่างส่วนที่หนึ่ง

การว่างแผ่นและกลยุทธ์ในการจัดซื้อ (Purchasing) ส่วนที่สองการหาของเทคโนโลยีวัสดุ 
วัตถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ ส่วนท่ีสามงานสั่งซื้อจากแหล่งผู้จัดก าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)รายเดิม 
ส่วนท่ีสี่งานเอกสารธุรการ 

8) ผู้จัดซื้อมีความรู้และทักษะในการเจรจาต่อรองในการสั่งซื้ออยู่ในระดับใด 
9) ฝ่ายจัดซื้อมีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อหรือไม่และ

ได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงไว้หรือยัง 
10) ผู้จัดการมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกอันเกิดจากการเมือง 

เศรษฐกิจ การค้าเสรี ราคาน้ ามัน หรือคู่แข่งขันไว้หรือไม่ และได้มีการจัดเตรียมความพร้อมใน
การรับมือไว้หรือยัง 

 ผู้จัดการจัดซื้อท่ีสามารถตอบค าถามเหล่านี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะความสามารถ และต้องมีการ
เตรียมงานไว้อย่างดี ซึ่งย่อมหมายถึงฝ่ายจัดซื้อได้มีส่วนเข้าไปในยุทธ์ศาสตร์ที่ส าคัญ อย่างไรก็ดีอาจมีเรื่องที่ท าไว้ได้
ไม่ครบหรือไม่ได้ตระหนักในงานที่จะท าในหลาย ๆ ส่วน ช่องว่างเหล่านี้จะแสดงถึงงานที่ควรจะเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
 
 
 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 163 

 

ข้อเสนอแนะในการจัดซ้ือในปัจจุบัน 
 เนื่องจากในปัจจุบันในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าเป็นระยะเวลายาวนานมีหลาย ๆ บริษัทมีเป้าหมายที่จะให้
ฝ่ายจัดซื้อด าเนินการลดต้นทุน (Cost) ในการจัดซื้อให้มากเท่าท่ีจะมากได้เพื่อให้ต้นทุน (Cost) โดยรวมต่ าลง ดังนั้น
บริษัทควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทควรจะมีการสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมปรับแผนงานให้ฝ่ายจัดซื้อมีทักษะองค์ความรู้
ทางโซ่อุปทาน (Supply Chain) และกลยุทธ์บริษัทเพ่ิมมากข้ึน 

2) บริษัทต้องมีการจัดงบประมาณส าหรับการอบรมพัฒนาฝ่ายจัดซื้อให้มีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
จากหลาย ๆ แหล่ง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

3) บริษัทควรมีการส่งเสริมให้นักจัดซื้อมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิม 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มปป) 
 
บทสรุป 
 ในเรื่องของการจัดซื้อจัดหาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญมากอีกกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ (Logistic)  โดย
เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะต้องมีการจัดการในการจัดซ้อวัตถุดิบ (Purchasing Materials) และการจัดหาวัตถุดิบ 
(Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนไป 
 การจัดซื้อจัดหาเป็นเรื่องของกระบวนการการบรหิารจัดการทรพัยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่า
จะเป็นวัตถุดิบ สินค้า บริการ องค์ความรู้ ทักษะความสามารถต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานในกิจกรรมการ
จัดซ้อวัตถุดิบ (Purchasing Materials) โดยเป็นเรื่องของการศึกษาความต้องการในการใช้วัตถุดิบ การจัดหาวัตถุดบิ 
(Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพ โดยในการจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดหาจะต้องมีกระบวนการเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และตัดสินใจเลือกผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยอมรับได้ และ
ที่ส าคัญจะต้องมีระบบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และตัวผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งจะเป็น
ตัวที่ส่งผลท าการต้นทุน (Cost) รวมของโลจิสติกส์ (Logistic) ต่ าลงโดยกิจกรรมหลัก ๆ ของฝ่ายจัดซื้อมีหน้าท่ีจัดซื้อ
วัตถุดิบที่ได้คุณภาพถูกต้อง (Right Quality) ในปริมาณที่ถูกต้อง (Right Quantity) สถานที่ถูกต้อง (Right Place) 
ตรงเวลาที่ก าหนด (Right Time) ราคาที่ถูก (Right Price) แหล่งขายที่ถูกต้องหรือแหล่งที่เหมาะสม (Right 
Source) และการหาผู้ที่เหมาะสมมาท างานด้านการจัดซื้อ (Right Purchaser)  และสิ่งที่ส าคัญส าหรับการจัดซื้อคือ
การจัดการผู้ขาย (Vendor management)หรือการจัดการซัพพลายเออร์ (Supplier) ก็เป็นส่งส าคัญส าหรับ
กระบวนการจัดซื้อ เพราะเป็นการประเมินประสิทธิภาพช้ันต้นในกระบวนการต้นทางของการจัดซื้อเ พื่อให้ก่อถึง
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ดี การจะบอกได้ว่าซัพพลายเออร์ (Supplier) รายไหนมีคุณภาพหรือไม่ 
จริงๆ แล้วมีวิธีการดูหลายวิธี และมีหน่วยงานหลายแห่งที่ท าหน้าที่รับรองคุณภาพของธุรกิจ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วโลก 
และยอมรับว่าเป็นมาตรฐานท่ีเชื่อถือได้คือ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization : ISO) โดยเฉพาะ ISO 9000 กลุ่มมาตรฐานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพที่ทั่วโลกรู้จัก ซึ่ง
ครอบคลุมกระบวนการหลักท้ังหมดในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ กระบวนการติดตามและควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ต่อประสิทธิภาพ มีระบบบันทึกข้อมูลที่ดี กระบวนการตรวจสอบสินค้าที่เสียหาย พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขถ้าจ าเป็น 
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการท างานระดับบุคคล และกระบวนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน ข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง 
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