บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายและคาจากัดความทีเ่ กีย่ วข้ องของการจัดซื้อจัดหา
มีผใู ้ ห้ความหมายและคาจากัดความที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อไว้มากมาย ดังนี้
- Weele (2005) ให้ความหมายของการจัดซื้ อไว้ คือ การบริ หารจัดการแหล่งทรัพยากร
ภายนอกขององค์กรซึ่ งได้แก่ สิ นค้า งานบริ การ ความสามารถ (Capabilities) และความรู้
(Knowledge)

ที่มีส่วนสาคัญในการดาเนิ นงานธารงรักษาไว้

และบริ หารจัดการกิจกรรมหลัก

(Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
- Leenders, et al. (2006) กล่าวว่าบางสถาบันได้ให้คานิยามของการจัดซื้ อ (Purchasing) ว่า
เป็ นกระบวนในการซื้ อ โดยศึกษาความต้องการหาแหล่งซื้ อและคัดเลือกผูส้ ่ งมอบเจรจาต่อรองราคา
และกาหนดเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงติดตามการจัดส่ งสิ นค้าเพื่อให้ได้รับสิ นค้า
ตรงเวลา และติดตามการชาระเงินค่าสิ นค้าด้วย ซึ่งแท้ที่จริ งแล้วการจัดซื้ อ (Purchasing) การจัดการ
พัสดุ (Supply Management) และการจัดหา (Procurement) นั้น ถูกนามาใช้แทนกันในการจัดหาให้
ได้มาซึ่ งพัสดุและงานบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลภายในองค์กร ดังนั้น การจัดซื้ อ
หรื อการ จัดการพัสดุ ไม่ใช่เป็ นเพียงความเกี่ยวเนื่องในขั้นตอนมาตรฐานในกระบวนการจัดหาที่
ประกอบด้วย
(1) การรับรู้ความต้องการใช้สินค้า
(2) การแปรความต้องการใช้สินค้านั้นไปเป็ นเงื่อนไขสาหรับการจัดหา
(3) การแสวงหาผูส้ ่ งมอบที่มีศกั ยภาพเพียงพอกับความต้องการ
(4) การเลือกแหล่งสิ นค้าที่เหมาะสม
(5) การจัดทาข้อตกลงตามใบสั่งซื้ อหรื อสัญญาซื้ อขาย
(6) การส่ งมอบสิ นค้าหรื องานบริ การ
(7) การชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ผูส้ ่ งมอบ
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ซึ่ งหน้าที่ความรับผิดชอบของการจัดซื้ อยังอาจรวมไปถึงการรับมอบสิ นค้า

(Receiving)

การตรวจสอบสิ นค้า (Inspection) การจัดเก็บสิ นค้า (Storage) การขนย้ายสิ นค้า (Material Handling)
การจัดตาราง (Scheduling) การจัดส่ งทั้งขาเข้าและออก (Inbound and Outbound Traffic) และการ
ทาลายทิ้ง (Disposal) แต่การจัดซื้ อยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในโซ่ อุปทานอีกด้วย เช่น
การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้า และลูกค้าของลูกค้า รวมไปถึงผูส้ ่ งมอบของผูส้ ่ งมอบ ซึ่งการ
ขยายขอบเขตส่ วนเกี่ยวข้องนี้ รวมเรี ยกว่าการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดย
การจัดการโซ่อุปทานนี้จะมุ่งเน้นการลดต้นทุน

และลดระยเวลาภายในโซ่อุปทานเพื่อให้ได้รับ

ประโยชน์ไปถึงลูกค้าขั้นสุ ดท้ายของโซ่อุปทาน และด้วยแนวความคิดนี้เอง จึงทาให้การแข่งขันใน
ระดับองค์กรถูกเปลี่ยนไปเป็ นการแข่งขันในระดับโซ่อุปทานในอนาคต
- อดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) ได้ให้ความหมายของการจัดซื้ อไว้วา่ เป็ นกระบวนการที่
บริ ษทั ต่าง ๆ ทาสัญญากับบุคคลฝ่ ายที่สามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งการ เพื่อให้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ของธุ รกิจอย่างมีจงั หวะเวลา

และมีตน้ ทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ

จากคาจากัดความ

ข้างต้น จะเห็นได้วา่ กิจกรรมนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารงานพัสดุเพราะไม่ใช่เป็ นแต่เพียงงาน
จัดซื้ อเท่านั้น ยังขยายไปถึงการวางแผนและการวางนโยบายครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยกัน
กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การวิจยั และการพัฒนาการเลือกวัสดุที่เหมาะสมและการเลือกแหล่งขายที่
ถูกต้อง การติดตามผลเพื่อให้การนาส่ งเป็ นไปตามกาหนดเวลาที่ตกลงกัน การตรวจสอบสิ นค้าที่
นาส่ งเพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นสิ นค้าที่มีคุณสมบัติและจานวนตรงตามที่ได้วางไว้

และตลอดจนการ

พัฒนาการติดต่อประสานงานกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกันเป็ นต้น
- อรุ ณ บริ รักษ์ (2550) กล่าวถึงความหมายของการจัดซื้ อจัดหา (Procurement) โดยเรี ยบ
เรี ยงจาก คาบรรยายของ ดร.วิทยา สุ หฤทดารง คือ กระบวนการที่บริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ ตกลงทา
การ

ซื้ อขายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ตอ้ งการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุ รกิจ

อย่างมีจงั หวะเวลาและมีตน้ ทุนที่เหมาะสม โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพ
ปริ มาณที่ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ตอ้ งการ ในราคาที่เหมาะสมจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ
นอกจากความหมายของการจัดซื้ อจัดหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ปั จจุบนั ได้เกิดมี

ความหมายใหม่ของการจัดซื้ อขึ้นอีกซึ่ งคือ การจัดซื้ อแบบลีน ( Lean Purchasing ) หรื อการจัดการ
พัสดุแบบลีน ( Lean Supply Management ) การจัดซื้ อแบบลีนนั้นได้ถูกนามาใช้ก่อนใน
อุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้า ซึ่งเป็ นการนาเอาระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time; JIT)
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และเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าในกระบวนการจัดซื้ อจัดหาพัสดุ ลดระดับสิ นค้าคงคลัง และ
ลดระยะเวลาระหว่างกระบวนการให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้

จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการ

ติดต่อสื่ อสารและแบ่งปั น (Share) ข้อมูลแบบ ต่อเนื่ อง และทันที (Leenders, et al., 2006)
อรุ ณ บริ รักษ์ (2550) ยังได้กล่าวถึงการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพให้งานจัดซื้ อตามแนวคิดแนวคิด
การผลิตแบบลีน ( Lean Manufacturing ) โดยเรี ยบเรี ยงจากคาบรรยายของ ดร. วิทยา สุ หฤทดารง
ไว้วา่ แนวคิดนี้มีหลักการมุ่งเน้นไปที่การจัดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานภายในโรงงาน
ซึ่ งนัน่ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งขององค์กรแบบลีน ( Lean Enterprise ) ซึ่ งหากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่า
ต้นทุนครึ่ งหนึ่งของการจัดซื้ อจัดหานั้นมากกว่าต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตขององค์กร ด้วยเหตุ
นี้เองแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดหาแบบลีน (Lean Procurement) จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้ าหมายเพื่อลดความ
สู ญเปล่า (Waste) ทั้ง 7 ประการที่ไม่จาเป็ นที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้ อจัดหาทั้งภายในองค์กร
เอง และระหว่างองค์กรต่อองค์กร โดยนาเทคนิคแบบลีน และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วย
ในการพัฒนาเพื่อลดความสู ญเปล่า

ไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบกระบวนการจัดซื้ อจัดหาที่ไม่

เหมาะสม การรอคอยที่ยาวนานเกินความจาเป็ นในแต่ละขั้นตอนการจัดซื้ อจัดหา การเก็บสิ นค้าคง
คลังที่เกินความต้องการ การจัดส่ งหรื อการเคลื่อนย้ายใบขอเสนอซื้ อ (Purchase Requisition; PR)
หรื อใบสั่งซื้ อ (Purchase Order; PO) หรื อ

วัตถุดิบสิ นค้าต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและระหว่าง

องค์กรเกินความจาเป็ น การเกิดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เป็ นต้น ซึ่ ง
สามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดซื้ อจัดหาแบบทัว่ ไป และการจัดซื้ อจัดหาแบบลีน
ได้ดงั นี้
การจัดซื้อจัดหาแบบทัว่ ไป

การจัดซื้อจัดหาแบบลีน (Lean)

1. มีจานวนผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบ (Supplier) หลาย

1. มีจานวนผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบ (Supplier) น้อย

ราย

ราย โดยแบ่งกลุ่มของผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบออกเป็ น
ลาดับชั้นตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อง่ายต่อการ
พิจารณาหาผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบที่เหมาะสม

2. มีขอ้ จากัดทางด้านความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง

2. มีความพยายามในการสร้างสรรค์เครื อข่าย

สายธารคุณค่า (Value Stream)

ของการผลิตให้มีความยืดหยุน่
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3. มีความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบแบบ

3. มีความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบในเชิงลึก

หลวมๆ และไม่มีขอ้ ตกลงระยะยาว

และมีขอ้ ตกลงระยะยาว

4. การเจรจาต่อรองกับผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบเป็ นแบบ 4. การรักษาผลประโยชน์ระหว่างกันเป็ นแบบผู ้
ผูช้ นะ-ผูแ้ พ้ (Win-Lose)

ชนะ-ผูช้ นะ (Win-Win)

5. มีขอ้ จากัดทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล

5. เป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง มีส่วนร่ วมใน

ข่าวสารซึ่ งกันและกัน

การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ร่วมกัน

6. ผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน 6. ผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบได้รับการตรวจสอบยืนยัน
คุณภาพของสิ นค้า

คุณภาพของสิ นค้า

7. ต้องทาการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าจากผู้

7. ทาการตรวจสอบคุณภาพและข้อจากัดของ

ส่ งมอบวัตถุดิบก่อนเสมอ

สิ นค้าตั้งแต่อยูใ่ นกระบวนการผลิตของผูส้ ่ ง
มอบวัตถุดิบ

8. ทาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าโดยอิงราคาของ 8. ทาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าโดยอิงคุณภาพ
สิ นค้าเป็ นหลัก

และราคาควบคู่กนั

9. ผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบไม่ให้ความร่ วมมือในการ

9. มีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการปรับปรุ งคุณภาพ

แก้ไขปัญหาหรื อการปรับปรุ ง

อย่างต่อเนื่ องโดยการประสานร่ วมมือกับผูส้ ่ ง
มอบวัตถุดิบในการปรับปรุ งกระบวนการ

ตารางที่ 2-1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดซื้ อจัดหาแบบทัว่ ไป และการจัดซื้ อจัดหา
แบบลีน (Lean)
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2.2 วัตถุประสงค์ การจัดซื้อจัดหา
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) กล่าวว่า ตามความคิดสมัยดั้งเดิมนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดซื้ อก็
เพื่อทาการซื้ อวัสดุ และบริ การให้มีคุณภาพที่ถูกต้องในปริ มาณที่ถูกต้องโดยมีราคาที่ถูกต้อง จาก
แหล่งขายที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้อง

ในปั จจุบนั วัตถุประสงค์ของการจัดซื้ อมุ่งที่การบริ หาร

ทัว่ ไป ด้วยวัตถุประสงค์ในลักษณะเช่นนี้สามารถอธิ บายแยกย่อยได้ 10 ประการ คือ
1) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ด้วยการจัดวัสดุ และบริ การสนองให้โดยไม่
ขาดสาย เพื่อมิให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักเนื่องจากการขาดวัสดุ
2) ทาการซื้ อโดยได้ราคาไม่เกินกว่าคู่แข่งขัน และทาการเสาะแสวงหาสิ่ งที่มีคุณค่าที่ดีกว่า
ในราคาที่ตอ้ งจ่ายไป
3) รักษาคุณภาพของวัสดุที่ทาการซื้ อให้อยูใ่ นมาตรฐานเพียงพอสาหรับใช้งาน
4) รักษาระดับความเสี ยหายอันเกิดแก่การลงทุนในวัสดุให้นอ้ ยที่สุด โดยขจัดการซื้ อซ้ ากัน
ความสู ญเสี ย และล้าสมัยอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ
5) สร้างแหล่งขายสิ นค้าที่เชื่ อถือได้ไว้เป็ นแหล่งสารองในการจัดหาวัสดุ
6) รักษาฐานะการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
7) พัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายสิ นค้าเพื่อขจัดปั ญหาต่าง ๆ และยังทาให้การจัดซื้ อ
สิ่ งของได้ในราคาและบริ การที่ดี และมีภาพพจน์ที่ดี
8) แสวงหาความร่ วมมือกับแผนกอื่น ๆ ในบริ ษทั ซึ่ งก็ตอ้ งทาความเข้าใจถึงความต้องการ
ของแผนกอื่นเพื่อที่จะให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุได้ดีกว่า
9) ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ ายจัดซื้ อ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานให้แผนก
และบริ ษทั จนประสบความสาเร็ จ
10) จัดทานโยบายและวิธีการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยให้
มีตน้ ทุนในการดาเนินการตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ท้ งั หมดที่ได้กล่าวมานี้ใช้ได้กบั การจัดซื้ อในอุตสาหกรรมทุกประเภท
นอกจากนี้ยงั ใช้ได้กบั อุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้า หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ
ประเภทอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่การซื้ อเพื่อนาไปขายต่อ ได้อีกด้วย
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นอกจากนี้ Monczka, et al. (2005) ยังได้จาแนกวัตถุประสงค์ของการจัดซื้ อ (Purchasing
Objectives) ของหน่วยงานการจัดซื้ อระดับโลก (World Class) ซึ่ งมีรายละเอียดครอบคุลมมากกว่า
วัตถุประสงค์การจัดซื้ อแบบดั้งเดิม ที่มีแต่เพียงความต้องการจะได้รับสิ นค้าและบริ การตามต้องการ
เท่านั้น โดยมีวตั ถุประสงค์ไว้ดงั นี้
1) สนับสนุนความต้องการในการปฏิบตั ิงาน (Support Operational Requirements)
2) บริ หารจัดการกระบวนการจัดซื้ ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (Manage the
Purchasing Process Efficiently and Effectively)
3) คัดเลือก พัฒนา และรักษาไว้ซ่ ึ งแหล่งของสิ นค้า(Select, Develop, and Maintain Source
of Supply)
4) เสริ มสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน (Develop Strong Relationships with Other
Function Groups)
5) รองรับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร (Support Organizational Goals and
Objectives)
6) พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้ อเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร (Develop Integrated Purchasing
Strategies That Support Organizational Strategies)

2.3 นโยบายการจัดซื้อ-จัดหา
จากวัตถุประสงค์ของการจัดซื้ อที่กล่าวมาแล้วนั้น องค์กรจะกาหนดนโยบายการจัดซื้ อเพื่อ
ทาให้การจัดซื้ อประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยจะกาหนดนโยบายไว้ดงั นี้
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2547)
1) การจัดซื้ อพัสดุที่ได้คุณภาพถูกต้อง (Right Quality)
2) ปริ มาณที่ถูกต้อง (Right Quantity)
3) จังหวะเวลาถูกต้อง (Right Time)
4) ราคาที่ถูกต้อง (Right Price)
5) แหล่งขายที่ถูกต้อง (Right Source)
6) สถานที่ถูกต้อง (Right Place)
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2.4 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในการจัดซื้อ-จัดหา
Monczka, et al. (2005) ได้จาแนกหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดซื้ อ (Responsibilities of
Purchasing) ไว้ดงั นี้คือ
1) พิจารณาและคัดเลือกผูข้ าย (Evaluate and Select Suppliers)
2) ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของพัสดุที่จะจัดซื้ อ (Review Specification)
3) เป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานคนแรกกับผูข้ าย (Act as Primary Contact with Suppliers)
4) เลือกวิธีจดั ซื้ อจัดจ้าง (Determine the Method of Awarding Purchase Contracts)
นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดซื้ อ ตามการจาแนกของ Monczka, et al. (2005) แล้ว
ฝ่ ายจัดซื้ อจะต้องรับผิดชอบทั้งงานบริ หาร และงานประจาวัน งานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดของ
หน้าที่ดงั นี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2547)
1) ข่าวสารทัว่ ไป
(1.1) ทาบันทึกการซื้ อ
(1.2) ทาบันทึกราคา
(1.3) ทาบันทึกสต็อกและการใช้
(1.4) ทาบันทึกเกี่ยวกับผูข้ าย
(1.5) ทาบันทึกแฟ้ มคุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้าที่ตอ้ งการ
(1.6) ทาบันทึกแฟ้ มแคตาล็อก
2) การวิจยั
(2.1) จัดทาการศึกษาตลาด
(2.2) จัดทาการศึกษาพัสดุ
(2.3) จัดทาการวิเคราะห์ตน้ ทุน / ราคา
(2.4) จัดทาการวิเคราะห์ค่าพัสดุ
(2.5) สอบสวนแหล่งพัสดุ
(2.6) ตรวจสอบโรงงานผูข้ าย
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(2.7) พัฒนาแหล่งขาย
(2.8) พัฒนาแหล่งและพัสดุที่จะเอาไว้ใช้เป็ นทางเลือก
3) การจัดซื้ อ
(3.1) ตรวจใบขอซื้ อ
(3.2) แสวงหาใบเสนอราคา
(3.3) วิเคราะห์ใบเสนอราคา
(3.4) ทาการเลือกว่าจะซื้ อโดยจัดทาสัญญาหรื อซื้ อเงินสด
(3.5) วางตารางการซื้ อและส่ งของ
(3.6) สัมภาษณ์พนักงานขาย
(3.7) ต่อรองราคาและเขียนสัญญา
(3.8) ออกใบสัง่ ซื้ อ
(3.9) ตรวจเงื่อนไขทางกฎหมายในสัญญา
(3.10) ติดตามผลการส่ งของ
(3.11) ตรวจใบรับพัสดุ
(3.12) ตรวจใบแจ้งหนี้ (Invoice)
(3.13) โต้ตอบจดหมายกับผูข้ าย
(3.14) ทาการปรับให้ถูกต้องกับผูข้ าย
4) การบริ หารพัสดุ
(4.1) เก็บรักษาสต็อกให้นอ้ ยที่สุด
(4.2) ปรับปรุ งการหมุนเวียนของพัสดุ
(4.3) โยกย้ายพัสดุ
(4.4) หลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจาเป็ นและล้าสมัย
(4.5) จัดให้มีหีบห่อและสิ่ งบรรจุที่มีมาตรฐาน
(4.6) จัดทาบัญชีของสิ่ งบรรจุที่ตอ้ งคืนผูข้ าย
(4.7) รายงานพันธกรณี ที่มีเป็ นระยะ ๆ
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5) เบ็ดเตล็ด
(5.1) คาดคะเนต้นทุน
(5.2) จาหน่ายวัสดุที่เป็ นซาก ล้าสมัย และวัสดุเกินความต้องการ
6) กิจกรรมพิเศษ(มีกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมจัดซื้ ออีกมาก โดยปกติมกั ทาร่ วมกับแผนก
อื่นโดยการให้คาแนะนาหรื อร่ มตัดสิ นใจด้วย)กิจกรรมเหล่านี้ พอจะยกตัวอย่างได้ดงั นี้
(6.1) ตัดสิ นใจว่าจะผลิตเองหรื อซื้ อ
(6.2) การทาให้เป็ นมาตรฐาน
(6.3) การออกคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค หรื อ Specifications)
(6.4) การหาพัสดุแทน
(6.5) การยอมรับการทดสอบพัสดุ
(6.6) งบประมาณสาหรับพัสดุ
(6.7) การควบคุมพัสดุคงคลัง
(6.8) เลือกอุปกรณ์หลัก
(6.9) โครงการก่อสร้าง
(6.10) การให้โครงการผลิตเป็ นไปตามพัสดุที่มีหรื อหาได้

2.5 กระบวนการจัดซื้อจัดหา
Monczka, et al. (2005) ได้แบ่งจาแนกกระบวนการจัดซื้ อไว้ 6 กระบวนการสาคัญ ดังนี้
1) การตรวจสอบความต้องการพัสดุ (Product) หรื องานบริ การ (Service) ของผูใ้ ช้งาน (User)
2) การประเมินศักยภาพของผูข้ าย (Supplier)
3) การประกวดราคา (Bidding) ต่อรองราคา (Negotiation) และคัดเลือกผูข้ าย (Supplier Selection)
4) การอนุมตั ิการจัดซื้ อ (Purchase Approval)
5) การปล่อยและรับความต้องการจัดซื้ อ (Release and Receive Purchase Requirements)
6) การประเมินผูข้ าย (Measure Supplier Performance)
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Leenders, et al. (2006) อธิ บายกระบวนการจัดหาพัสดุไว้วา่ กระบวนการจัดหาพัสดุน้ นั
โดยพื้นฐานแล้วคือกระบวนการติดต่อสื่ อสารนัน่ เอง โดยสื่ อสารถึงความต้องการพัสดุหรื อสิ นค้า
และต้องการส่ งความต้องการนี้ไปให้กบั ผูส้ ่ งมอบรายใด ในรู ปแบบใด และช่วงเวลาใด ซึ่ งเป็ น
หัวใจสาคัญของประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในกระบวนการจัดการพัสดุ (Supply Management
Process) โดย ขั้นตอนต่างๆ มีดงั นี้
1) การรับทราบและเข้าใจในความต้องการใช้สินค้าหรื องานบริ การ (Recognition of Need)
2) การแปลความต้องการไปเป็ นรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้ อ (Description of Need)
3) การวิเคราะห์และหาแหล่งสิ นค้าหรื องานบริ การ (Identification and Analysis of Possible Source
of Supply)
4) การคัดเลือกผูส้ ่ งมอบสิ นค้าหรื องานบริ การ และพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขจัดซื้ อ
(Supplier Selection and Determination of Terms)
5) จัดทาและส่ งใบสั่งซื้ อให้ผสู ้ ่ งมอบที่ได้รับการคัดเลือก (Preparation and Placement of The
Purchase Order)
6) ติดตาม และ/หรื อ เร่ งรัดการสั่งซื้ อ (Follow-up and/or Expediting of The Order)
7) รับและตรวจสอบสิ นค้าและงานบริ การ (Receipt and Inspection of Goods)
8) ตรวจสอบรายการใบส่ งสิ นค้าและดาเนินการชาระเงิน (Invoice Clearing and Payment)
9) เก็บบันทึกข้อมูลจัดซื้ อและรักษาความสัมพันธ์ผสู ้ ่ งมอบ (Maintenance of Records and
Relationships)
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2.6 ต้ นทุนการผลิต
การแข่งขันที่สูงและรุ นแรงในสภาพการตลาดในปั จจุบนั ส่ งผลให้ทุกองค์กรมีการดาเนิน
กิจกรรมต่าง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน. ในอุตสาหกรรมการผลิตก็เช่นเดียวกัน คู่แข่งที่
นับวันจะมากขึ้นทุกวันต่างงัดกลยุทธ์ออกมาต่อสู ้กนั

ที่เห็นจะมากที่สุดก็คงจะเป็ นเรื่ องของราคา

ขายที่ถูกกว่า ซึ่ งเป็ นการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีราคาถูก.
แต่การที่จะมามาซึ่ งสิ นค้าที่มีราคาถูกนั้น องค์ประกอบหลักของทางผูผ้ ลิต คือ ต้นทุนการ
ผลิต ที่ตอ้ งทาให้ต่าที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณค่าในการใช้งานยังคงอยูภ่ ายใต้การยอมรับของลูกค้า

2.7 วิธีการลดต้ นทุนการผลิต
วิธีการและแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้กนั มากและแพร่ หลาย คือ การลด
ความสู ญเสี ย 7 ประการ คือ
2.7.1) ความสู ญเสี ยจากการผลิตมากเกินความจาเป็ น (over production)
การผลิตที่มากเกินความจาเป็ นหรื อความต้องการของลูกค้า

ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านคือ

ผลิตแล้วยังขายไม่ได้นนั่ เอง ส่ วนที่ผลิตเกินจากความต้องการ ส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยทั้งด้านค่า
จ่ายในการจัดเก็บและควบคุมวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ WIP / ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
ต้นทุนแรงงานโดยเฉพาะการทางานล่วงเวลา.
สาเหตุที่ทาให้มีการผลิตมากเกินความจาเป็ น
 ประมาณการความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค่าคลาดเคลื่อนของฝ่ ายขาย
 การวางแผนการผลิตที่ขาดประสิ ทธิภาพ
 มีปัจจัยใหม่ที่ไม่คาดคิดมาส่ งผลกระทบต่อปริ มาณความต้องการของลูกค้า
แนวทางในการลดต้นทุนที่เกิดจากการผลิตมากเกินความจาเป็ น
 ฝ่ ายขายต้องคอยอัพเดตและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการสั่งซื้ อ
ของลูกค้าอยูเ่ สมอเพื่อเพิ่มความแม่นยาของประมาณการขาย
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 ฝ่ ายวางแผนการผลิตต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ ายขายเพื่อนาข้อมูลที่มีการ
อัพเดตความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการวางแผนการผลิต
2.7.2) ความสู ญเสี ยจาการรอคอย(Waiting)
การรอคอยเป็ นกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และมูลค่า เช่น วัตถุดิบขาดสต๊อกทา
ให้กระบวนการผลิตเกิดการรอคอย เสี ยโอกาส เสี ยทั้งค่าแรงของพนักงาน. กระบวนการผลิตที่ไม่
ต่อเนื่อทาให้เกิดการรอคอยในการผลิต เช่นเดียวกัน
สาเหตุที่ทาให้เกิดการรอคอย
 วัตถุดิบไม่เพียงพอให้ให้รอการผลิต
 เครื่ องจักรเสี ยให้ตอ้ งหยุดการผลิต
 กระบวนการผลิตไม่สมดุล
 เกิดอุบตั ิเหตุในการผลิต
แนวทางในการลดต้นทุนที่เกิดจากการรอคอย
 มีการทบทวน safety stock-MOQ(minimum order quantity) และปรับปรุ งให้เหมาะสม
ช่วยลดการขาดสต๊อกของวัตถุดิบ
 จัดทาแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักร (preventive maintenance) เพื่อลดการหยุดการผลิตที่
เกิดจากเครื่ องจักรเสี ย(machine break down)
 มีการวิเคราะห์กระบวนการ จัดทาเวลามาตรฐาน(standard time) ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพื่อ
ช่วยในการวางแผนการผลิตให้เกิดความสมดุลในแต่ละกระบวนการมากที่สุด
 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทั้งในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล, มีแผนและ
ดาเนินการอบรมด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงาน, มีป้ายเตือนต่างๆ เพื่อลดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากการทางาน
2.7.3) ความสู ญเสี ยจากการขนส่ ง (Transportation)
การวางผังโรงงาน ( plant layout ) และลาดับของกระบวนการ ( process priority ) มีผล
โดยตรงต่อการขนส่ งระหว่างกระบวนการเป็ นการอย่างมาก

การขนส่ งที่มีระยะทางมากและ
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ซ้ าซ้อนส่ งผลให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น
ค่าเสี ยโอกาส เป็ นต้น

เช่น

ค่าแรงของพนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์

ค่านามัน

สาเหตุของความสู ญเสี ยจากการขนส่ ง
 วางผังโรงงานที่ขาดประสิ ทธิภาพ
 วางแผนกระบวนการที่ขาดประสิ ทธิภาพ
การลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการขนส่ ง
 ทาการปรับผังกระบวนการผลิตและผังโรงงานโดยคานึงถึง ความต่อเนื่ องความสมดุลของ
กระบวนการการเคลื่อนไหวเป็ นหลัก ซึ่ งโดยส่ วนมากจะมีขอ้ จากัดค่อนข้างมากโดยเฉพาะ
โรงงานที่มีเครื่ องจักรขนาดใหญ่

ซึ่ งการเคลื่อนย้ายทาได้ยาก

และเกิดต้นทุนสู งการ

ปรับปรุ งผังกระบวนการ และผังโรงงานควรมีการประชุมทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
อย่างรอบคอบเนื่องจากต้นทุนในการปรับเปลี่ยนอาจสู งกว่าต้นทุนการผลิตที่ลดลง
2.7.4) ความสู ญเสี ยจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป (Excess Inventory)
การเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป ทาให้เกิดค่าเสี ยโอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ละควบคุมวัสดุคงคลังทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
สาเหตุของของสู ญเสี ยจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกิน
 เป็ นผลมากจากการผลิตที่มากเกิน
 จานวนจัดเก็บเพื่อความปลอดภัย(minimum stock/safety stock) และ ปริ มาณการสั่งซื้ อขั้น
ต่า(minimum order quantity:MOQ) ไม่เหมาะสม
 การวางแผนการผลิตที่คลาดเคลื่อน
การลดต้นทุนที่เกิดจากการจัดเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป
 ทบทวน Minimum Stock และ Safety Stock
 ทบทวนแผนการผลิต
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2.7.5) ความสู ญเสี ยที่เกิดจากงานเสี ย (Defect)
การผลิตงานเสี ยก่อให้เกิดการสู ญเสี ยคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตภัณฑ์ซ้ าหรื อแก้ไข ซึ่ งรวมถึง
วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาโดยที่ได้ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปเท่าเดิม
สาเหตุของความสู ญเสี ยจากงานเสี ย
 พนักงานขาดทักษะ
 ประมาท เลินเล่อ
 วิธีการทางานไม่เหมาะสม
 วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ
 เครื่ องจักรประสิ ทธิภาพต่า
 เร่ งรี บจนเกินไป
การลดต้นทุนที่เกิดจากงานเสี ย
โดยปกติแล้วงานเสี ยที่เกิดในกระบวนการผลิตทางหน่วยงานด้านคุณภาพจะเข้ามา
วิเคราะห์ร่วมกันกับฝ่ ายผลิต เพื่อสาเหตุของงานเสี ยหรื องานที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด โดยหา
มาตรฐานในการแก้ไขและป้ องกันอยูแ่ ล้ว
2.7.6) ความสู ญเสี ยที่เกิดจาการเคลื่อนไหวมากเกินไป (Excess Motion)
การเคลื่อนไหวที่เกิดเกินความจาเป็ นส่ งผลให้ระยะเวลาในการทางานนานขึ้น ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ก็จะตามมาเช่น ค่าแรงงาน, ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น
สาเหตุของการสู ญเสี ยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมากเกินไป
 วิธีการทางานที่ขาดประสิ ทธิภาพ
 ทักษะของพนักงานไม่เพียงพอ
 ผังของกระบวนการไม่เหมาะสม
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การลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากเคลื่อนไหวมากเกินไป
 ใช้หลักการของ work study เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุ ง
 ฝึ กอบรมด้านทักษะให้กบั พนักงาน
 จัดทาวิธีการทางานที่เป็ นมาตราฐาน
2.7.7) ความสู ญเสี ยของกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรื อผลิตภัณฑ์ (Non-Value Added
Processing)
กระบวนการส่ วนเกิน ไม่มีกระบวนการนี้ก็สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
สาเหตุของความสู ญเสี ยที่เกิดจากกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า
 ขาดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนอย่างแท้จริ ง
 ยึดติดกับวิธีการเก่าที่ทาต่อเนื่ องกันมา เลยทาให้อยากที่จะเปลี่ยนแปลง
 ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
การลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า
 มีการวิเคราะห์และศึกษากระบวนการอย่างเป็ นระบบ
 ใช้หลักการของวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
 ยอมรับแนวคิดใหม่ โดยอาจให้เหตุผลกับพนักงานว่า วิธีการเก่าไม่ใช่วธิ ี การที่ผดิ และ
วิธีการใหม่ๆ เป็ นการปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ ช่วยให้ทางานง่าย
ขึ้น

17

