
บทที่  7 
การจัดซ้ือและการบริหารสินค้าคงคลงั 

  การจัดซ้ือเป็นกิจกรรมส าคัญ เน่ืองจากการด าเนินงานต้องใช้ส่ิง
ต่าง ๆ หลายอย่าง เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการน าเสนอแก่ผู้บริโภคให้เกิด
ความพงึพอใจสูงสุด อย่างต่อเน่ืองไม่หยุดชะงัก   

  ส าหรับการจัดจ้างบริการก็อาจมีความจ าเป็นในบางองค์การด้วย 
เช่น การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย การจ้างพนักงานท าความ
สะอาด หรือการจ้างผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ เป็นต้น  

  การจัดซ้ือต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับองค์การเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้การจัดซ้ือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลังอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได้  



 ความหมายของการจัดซ้ือ   
   การจัดซ้ือ หมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซ้ือ หรือจัดจ้าง 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงวัตถุดิบ เคร่ืองจักร การบริการ และส่ิงต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการ
ผลิตสินค้า หรือการให้บริการขององค์การ โดยมีปริมาณ    คุณภาพ ราคา 
ช่วงเวลา และการส่งมอบ ตามทีก่ าหนด 

 

 วตัถุประสงค์ของการจัดซ้ือ  
1.  เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานด้วยการจัดหาวสัดุ หรือบริการ 

2. เพือ่ให้องค์การมีแหล่งในการจัดซ้ือที่แน่นอน  

3. เพือ่แก้ปัญหาความเสียหายในการเกบ็รักษาสินค้าคงคลงัมากเกนิไป  

4. เพือ่ให้องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่ง 

5. เพือ่ให้คุณภาพและมาตรฐานของพสัดุหรือบริการ  



 
 ส่ิงที่ต้องค านึงถึงในการจัดซ้ือ   
 
1. ค านึงถึงราคาทีถู่กต้อง (buy items at the right price)  

2. ค านึงถึงแหล่งผู้ขายทีถู่กต้อง (from the right source)  

3. ค านึงถึงคุณลกัษณะทีถู่กต้อง (at the required specification)  

4. ค านึงถึงปริมาณทีถู่กต้อง (in the right quantity)  

 5. ค านึงถึงเวลาการส่งมอบทีถู่กต้อง (for delivery at the right time) 



กระบวนการจัดซ้ือ 

1. ฝ่ายจัดซ้ือส ารวจความต้องการ 

2. ฝ่ายจดัซ้ือคดัเลอืกผู้ขาย 

3. ฝ่ายจัดซ้ือท าการส่ังซ้ือ 

4. ฝ่ายจัดซ้ือติดตามค าส่ังซ้ือ 

5. ฝ่ายจัดซ้ือรับมอบของทีจ่ดัซ้ือ  



 กลยุทธ์การจัดซ้ือ 
 1.  การกระจายการจัดซ้ือ    
 2.  การสร้างแหล่งซ้ือเพิม่เติม   
 3.  การหลกีเลีย่งต้นทุนการเปลีย่นแหล่งซ้ือ   
 4.  การก าหนดมาตรฐานวสัดุ    
 5. การรวมตัวย้อนหลงั   
 6.  การเร่งรัดการจัดซ้ือ            
   เงื่อนไขในการซ้ือขาย  
 เงื่อนไขในการซ้ือขายเป็นข้อตกลงทีผู้่ซ้ือและผู้ขายตกลงกนั และระบุไว้

ในสัญญาซ้ือขาย ซ่ึงเงื่อนไขอาจจะแตกต่างกนัในการซ้ือขายแต่ละคร้ัง  



 เทคนิคการซ้ือด้วยเทคนิค JIT 
 
  ปรัชญาส าคญัของระบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time : JIT)  คอืมุ่งการ

ค้นหาและขจัดส่ิงทีไ่ม่เกดิประโยชน์ในระบบผลติ โดยการจัดการผลติให้
เหมาะสมกบัความต้องการ ซ่ึงได้ประโยชน์ทีต่ามมาคอื การลดจ านวนงาน
ระหว่างผลติ การลดจ านวนวตัถุดบิ การลดสินค้าส าเร็จรูป  การลดระยะเวลา
ในกระบวนการผลติหรือการให้บริการ และการลดพืน้ทีท่ีต้่องใช้ในการ
ด าเนินงาน ถ้าองค์การน าระบบ JIT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพกจ็ะลดจ านวน
สินค้าคงคลงัได้อย่างมาก  

  ซ่ึงหน้าที่การจัดซ้ือก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ระบบ JIT ประสบ
ความส าเร็จถ้ามีความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วสามารถก าหนดเวลาการส่ง
มอบได้แน่นอน  



 

 ความหมายของสินค้าคงคลงั 
 
   สินค้าคงคลงั หมายถึง วตัถุดิบ สินค้าระหว่างผลติ วสัดุซ่อมบ ารุง 

และสินค้าส าเร็จรูปทีมี่ และเกบ็รักษาไว้เพือ่ใช้ในการด าเนินงานของ
องค์การ 

 

  การบริหารสินค้าคงคลัง จึงหมายถึง การด าเนินงานตามขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อให้มีสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนองการผลิต หรือการ
ให้บริการขององค์การได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุน
ทีต่ ่าสุด 



ประโยชน์ของสินค้าคงคลงั 
 
1. ตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งในและนอกฤดูกาล  

2. รักษาการผลติให้มีอตัราคงที่สม ่าเสมอ  

3. ท าให้ธุรกจิได้ส่วนลดปริมาณจากการจดัซ้ือคร้ังละมาก  ๆ    

4. ป้องกนัการขาดมือด้วยสต็อคเพือ่ความปลอดภยั  

    (safety stock)  

5. ท าให้กระบวนการผลติด าเนินการต่อเน่ือง ไม่มีการ 

    หยุดชะงกั  



ประเภทของสินค้าคงคลงั 

 

 สินค้าคงคลงัทีเ่ป็นวตัถุดิบ 

      (raw material inventory)  

 สินค้าคงคลงัระหว่างกระบวนการผลติ  

     (work - in - process inventory)  

 สินค้าคงคลงัประเภทเคร่ืองมือและช้ินส่วนเพือ่การซ่อมบ ารุงและการ
ซ่อมแซม  (maintenance/repair/operating inventory) 

 สินค้าคงคลงัประเภทสินค้าส าเร็จรูป 

      (finished goods inventory)  



ระบบการควบคุมสินค้าคงคลงั 

ระบบต่อเน่ือง (continuous inventory system) 

 

ระบบแบบปลายงวด (periodic inventory system) 

 

ระบบการจ าแนกประเภทของคงคลงัด้วยระบบเอบีซี   
 



ระบบการจ าแนกประเภทสินค้าคงคลงัด้วยระบบเอบีซี 
 
   
  ระบบนี้เป็นวิธีการจ าแนกสินค้าคงคลงัออกเป็นแต่ละประเภท โดย

พิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ 
เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มีจ านวน
มาก ถ้าไม่จ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ กจ็ะท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก  

 (ดูภาพ 7.3 P.154) 



เกณฑ์การแบ่งประเภทสินค้าคงคลงัระบบ ABC 
ประเภท  A  กลุ่มทีเ่ป็นสินค้าทีส่ าคญัมาก  

 มีปริมาณของสินค้าคงคลงัประมาณ  10 – 20  เปอร์เซ็นต์ 

 มมูีลค่าสูงสุดประมาณ  70 – 80  เปอร์เซ็นต์ 
ประเภท  B  กลุ่มทีเ่ป็นสินค้าทีม่คีวามส าคญัปานกลาง   

 มีปริมาณของสินค้าคงคลงัประมาณ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ 

 มมูีลค่ารองลงมาประมาณ  15 -20 เปอร์เซ็นต์ 
ประเภท  C  กลุ่มทีเ่ป็นสินค้าทีม่คีวามส าคญัน้อยทีสุ่ด  

 มีปริมาณของสินค้าคงคลงัส่วนใหญ่ประมาณ  40 – 50  เปอร์เซ็นต์ 

 มมูีลค่าต ่าสุดประมาณเพยีง  5 – 10  เปอร์เซ็นต์ 



ขั้นตอนในการแบ่งประเภทสินค้าคงคลงัตามระบบของ  ABC  สรุปได้ดังนี ้ 
   

 ขั้นที่ 1.  ค านวณปริมาณการใช้สินค้าคงคลังแต่ละประเภทในรอบ  1  ปี  และหาราคาต่อ
หน่วยของสินค้าคงคลงัแต่ละประเภท  

 ขั้นที่ 2. ค านวณมูลค่าสินค้าคงคลงัท่ีหมุนเวยีนในรอบปีของสินค้าคงคลังแต่ละประเภท  โดย
คูณปริมาณการใช้สินค้าคงคลงัแต่ละประเภทในรอบปี    ด้วยราคาของสินค้าประเภทน้ัน 

 ขัน้ที่ 3. เรียงล าดับรายการสินค้าคงคลังแต่ละประเภทตามมูลค่าสินค้า  คงคลังจากมากไปหา
น้อยตามล าดบั 

 ขั้นที่ 4. ค านวณหาเปอร์เซ็นต์สะสมของปริมาณสินค้าคงคลังและเปอร์เซ็นต์สะสมของ
มูลค่าสินค้าคงคลงัแต่ละประเภทที่ได้เรียงล าดบัไว้ในขั้นตอนที่ 3 

 ขั้นที่ 5. น าเอาเปอร์เซ็นต์ที่ค านวณได้ในขั้นตอนที่  4  มาสร้างภาพโดยให้เปอร์เซ็นต์สะสม
ของปริมาณสินค้าคงคลังเป็นแกนนอนและให้เปอร์เซ็นต์สะสมของมูลค่าสินค้าคงคลังเป็น
แกนตั้ง  แล้วท าการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังแต่ละประเภทให้อยู่ในกลุ่มประเภท  A   B  
และ  C  ตามความเหมาะสม  (ดูตัวอย่าง 7.1 P.176-178) 



 ต้นทุนของสินค้าคงคลงั 
 
1. ต้นทุนในการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิต(ordering costs or setup costs)  

ต้นทุนนี้จะคงที่เสมอจะไม่ผันแปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง  แต่จะผัน
แปรไปตามจ านวนคร้ังของการส่ังซ้ือหรือส่ังผลิต 

 1.1 ต้นทุนในการส่ังซ้ือ   
 1.2  ต้นทุนในการส่ังผลติ  
2. ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง(holding costs or carrying  

costs)  ต้นทุนประเภทนีจ้ะผันแปรโดยตรงต่อปริมาณของสินค้าคงคลัง    
  3.  ต้นทุนที่เกิดจากของขาดแคลน(stockout costs) เช่น  ในกรณีที่มี

สินค้าไม่พอขาย  สายการผลิตอาจจะหยุดชะงัก ท าให้เกิดการว่างงาน
ของแรงงานและเคร่ืองจักร  



ตัวแบบของปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยดั 
   ตัวแบบปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยดั (Economic Order Quantity หรือ EOQ 

model)  เป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ซ่ึงใช้ส าหรับวเิคราะห์เพือ่ช่วยในการตัดสินใจ ว่า
ควรจะส่ังซ้ือคร้ังละเท่าใด จึงจะมีต้นทุนต ่าสุด ซ่ึงพฒันาใน ค.ศ. 1915โดย  เอฟ ดบั บิว 
แฮร์ริส (F.W. Harris)  

  ตัวแบบปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยดั (EOQ model ) มีสมมติฐานดงันี ้
ความต้องการสินค้าคงที่เท่ากนัตลอดช่วงเวลา 
 ต้นทุนสินค้าหรือราคาสินค้า ไม่เปลีย่นแปลงตามปริมาณที่ซ้ือ 
 ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือคงที่ ไม่เปลีย่นแปลงตามปริมาณที่ซ้ือ 
 ค่าใช้จ่ายการเกบ็รักษาเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัปริมาณที่เกบ็รักษา 
 ระยะเวลาตั้งแต่ส่ังจนกระทั่งได้รับสินค้า (lead time) มีค่าคงที่ 
 สินค้าที่ส่ังซ้ือจะมีการส่งมอบคร้ังเดยีวทั้งหมดพร้อมกนั 
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขาดแคลนสินค้าเพราะความต้องการทั้งหมดจะได้รับการตอบสนอง 



สูตรการค านวณหาปริมาณการส่ังซ้ือทีป่ระหยดั (EOQ) มีสูตรการค านวณ 
โดยก าหนดให้ 

  

Q = ปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยดั (EOQ) ในแต่ละคร้ัง (หน่วย/คร้ัง) 

D = ปริมาณความต้องการต่อปี (หน่วย/ปี) 

S = ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือต่อคร้ัง (บาท/คร้ัง) 

H = ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษาต่อหน่วยต่อปี (บาท/หน่วย/ปี) 



สูตรการค านวณ (ดู หน้า…….) 

1. การค านวณหาปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด 

2. ค านวณหาจ านวนคร้ังในการส่ังซ้ือต่อปี 

3. ค านวณรอบระยะเวลาในการส่ังซ้ือแต่ละคร้ัง 

4. การค านวณหาต้นทุนในการส่ังซ้ือ  
5. การค านวณหาต้นทุนในการเกบ็รักษา 

6. ค านวณหาต้นทุนรวมต่อปี 



 จุดในการส่ังซ้ือใหม่ (หน้า........) 

  จุดในการส่ังซ้ือสินค้าใหม่ (reorder  point : ROP) สินค้าคงเหลอื
มีเท่าไร  จึงจะถึงจุดในการส่ังซ้ือสินค้าใหม่  (reorder  point  :  ROP) 
และเม่ือส่ังซ้ือสินค้าใหม่จะได้รับสินค้าเม่ือใด  ซ่ึงจุดระหว่างจุดส่ังสินค้า
กบัจุดทีไ่ด้รับสินค้า เรียกว่าเวลาก่อนสินค้าจะมาถึง  (lead  time  :  LT)  

 
 

.  
  



การค านวณหาจุดส่ังซ้ือใหม่ 

1. ROP กรณีทราบปริมาณการใช้ และ LT ที่แน่นอน (P.165) 

            ROP       =    d  x   LT         

เมื่อ      ROP       =    จุดส่ังซ้ือสินค้าใหม่ 
                 d =    ปริมาณการใช้ต่อวัน 

              LT =    เวลาจากจุดส่ังซ้ือจนกระทัง่ 

                                  ได้รับสินค้า  
2.กรณีปริมาณการใช้ และเวลาต้ังแต่ส่ังจนกระทั่งได้รับสินค้า (LT) ที่ไม่

แน่นนอน (P.166) 

  ROP      =    (d x LT) + SS  


