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 คําถามที่พบบอยในวงการจัดซื้อคือ จะคํานวณอยางไรดีถาซัพพลายเออรเขาเสนอราคาสินคามาใหเลือก 3-4 ราคา

ตามแตวาจะส่ังมากสั่งนอย หรือภาษาในวงการจัดซื้อเขาเรียกวา Step Pricing กลาวคือถาส่ังครั้งละมากหนอยก็เสนอราคาตอชิ้น

ถูกลง ถาส่ังครั้งละนอยก็เสนอราคาตอชิ้นสูงขึ้น ทําอยางไรดีจึงจะรูวา

ราคาเหมาะสมหรือถูกเขาหลอก เชน 

 ถาส่ังจํานวน 10,000 ชิ้น ขายราคาชิ้นละ 10.00 บาท 

 ถาส่ังจาํนวน 50,000 ชิ้น ขายราคาชิ้นละ 9.75 บาท 

 ถาส่ังจํานวน 100,000 ชิ้น ขายราคาชิ้นละ 9.50 บาท 

 ถาส่ังถึง 200,000 ชิ้น ขายราคาชิ้นละ 9.00 บาท 

 กอนอื่นก็ตองเขาใจในระบบตนทุนของสินคาเปนพื้นฐานเสีย 

กอนวา ตนทุนสินคาทั้งหลายนั้นประกอบดวยวัตถุดิบ (Raw materials) 

คาแรงงาน (Labor) และโสหุย (Overhead) ในสามประเภทที่วามานี้มีทั้งที่เปนตนทุนคงที่และตนทุนแปรผัน โปรดดูกราฟประกอบ 

 ตนทุนคงที่ก็อยางเชนโสหุยบางตัวเชน คาเชา คาเสื่อมราคา เงินเดือนฝายบริหารจัดการ เปนตน หมายความวา จะผลิต

มากผลิตนอยก็ตองเสียคาใชจายเทานี้แหละ ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เขาจึงเรียกวา Fixed cost 

 สวนตนทุนแปรผันหรือตนทุนผันแปรนั้น ภาษาอังกฤษเขาเรียกวา Variable cost หมายถึงหากผลิตมากตนทุนก็มากตาม 

หากผลิตนอยตนทุนก็ลดลงตาม เชนวัตถุดิบ คาไฟฟาที่ปอนเครื่องจักรในการผลิต คาจางแรงงาน เปนตน 

 เมื่อสินคามีตนคงที่บวกกับตนทุนแปรผัน การที่ซัพลายเออรเสนอราคาตอช้ินถูกลงเมื่อเราสั่งซื้อในจํานวนมากขึ้นนั้น จึง

เปนส่ิงที่ถูกตองแลว ปญหาอยูที่วา ระดับราคาที่ซัพพลายเออรเสนอลดหลั่นกันลงมาตามแตละขั้นของจํานวนที่ส่ังมากขึ้นนั้น

ยุติธรรมหรือไม ผมขอเสนอใหลองใชวิธีการคํานวณตามตารางที่แสดงไว ทานผูอานโปรดแกะตามผมไปทีละขั้นทีละตอนนะครับ 

A B C D E

1 จํานวนในการส่ังตอคร้ัง 10,000 ช้ิน 50,000 ช้ิน 100,000 ช้ิน 200,000 ช้ิน

2 ราคาตอช้ิน เมื่อส่ังซ้ือในจํานวนตางกัน 10.00 บาท 9.75 บาท 9.50 บาท 9.00 บาท

3 ราคารวมหากซื้อตามจํานวนท่ีระบุ 100,000 บาท 487,500 บาท 950,000 บาท 1,800,000 บาท

4 ผลตางของยอดเงินในแตละจํานวน 387,500 บาท 462,500 บาท 850,000 บาท

5 ผลตางของจํานวน 40,000 ช้ิน 50,000 ช้ิน 100,000 ช้ิน

6 ประมาณการคาใชจายแปรผัน (Variable cost) 9.69 บาท 9.25 บาท 8.50 บาท

7 คาใชจายแปรผันต่ําสุดตอหนวย 8.50 บาท 8.50 บาท 8.50 บาท 8.50 บาท

8 คาใชจายแปรผันต่ําสุดตอจํานวนท่ีระบุ 85,000 บาท 425,000 บาท 850,000 บาท 1,700,000 บาท

9 คาใชจายคงท่ีซ่ึงนาจะเปนไปได (Fixed cost) 15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท

10 ราคาท่ีควรจะเปน 100,000 บาท 440,000 บาท 865,000 บาท 1,715,000 บาท

11 จํานวนเงินท่ีนาจะตอรองได 47,500 บาท 85,000 บาท 85,000 บาท

12 Cost saving คิดเปนเปอรเซ็นต 9.74% 8.95% 4.72%



 บรรทัดที่ 1 เราก็เขียนจํานวนชิ้นในการสั่งซื้อตอครั้ง คือในชอง B1 = 10,000 ชิ้น ในชอง C1 = 50,000 ชิ้น ชอง D1 = 

100,000 ชิ้น และชองสุดทาย E1 = 200,000 ชิ้น  

 ตอไปในบรรทัดที่ 2 ก็กรอกราคาตอชิ้นที่ซัพพลายเออรเสนอมาในชอง B2 = 10.00 บาท ในชอง C2 = 9.75 บาท ชอง 

D2 = 9.50 บาท และชองสุดทาย E2 = 9.00 บาท 

 บรรทัดที่ 3 ก็คิดราคารวมเมื่อส่ังซื้อตามจํานวนที่ระบุ เชนในชอง B3 = 10,000x10 = 100,000 บาท ในชอง C3 = 

50,000x9.75 = 487,500 บาท ในชอง D3 และ E3 ก็คิดทํานองเดียวกัน  

 ในบรรทัดที่ 4 เปนการเปรียบเทียบผลตางของยอดเงินในแตละจํานวนวาเปนเทาไร เชนในชอง C4 = 487,500–100,000 

= 387,500 บาท ในชอง D4 = 950,000–487,500 = 462,500 บาท ในชองถัดไปก็คิดทํานองเดียวกัน 

 พอมาถึงบรรทัดที่ 5 ก็เปนผลตางของจํานวน กลาวคือ ในชอง C5 = 50,000-10,000 = 40,000 ชิ้น สวนในชอง D5 = 

100,000-50,000 = 50,000 ชิ้น และชอง E5 = 200,000-100,000 = 100,000 ชิ้น 

 บรรทดัที่ 6 เปนการคิดประมาณการคาใชจายแปรผันในแตละจํานวนที่ส่ังซื้อ โดยเอาจํานวนชิ้นไปหารจํานวนเงิน ในชอง 

C6 = 387,500/40,000 = 9.69 บาทตอชิ้น ในชอง D6 = 462,500/50,000 = 9.25 บาท และในชอง E6 = 850,000/100,000 = 

8.50 บาท จากประมาณการทั้งสามคาจะพบวา ที่ต่ําสุดก็คือ 8.50 บาท 

 บันทึกคาใชจายแปรผันต่ําสุด 8.50 บาทไวในบรรทัดที่ 7 

 ดังนั้นคาใชจายแปรผันตอจํานวนที่ส่ังซื้อตามที่ระบุไวจึงเทากับ 8.50 บาทคูณดวยจํานวนชิ้น B8 = 8.50x10,000 = 

85,000 บาท สําหรับชอง C8 = 8.50x50,000 = 425,000 บาท ชองอื่นก็คิดทํานองเดียวกันนี้ 

 คาใชจายคงที่ในบรรทัดที่ 9 จึงเทากับ 15,000 บาท อันเกิดจาก 100,000-85,000 = 15,000 

 ในบรรทัดที่ 10 จึงเปนราคาที่ควรจะเปนหรือนาจะเปนไปได โดยการเอาตัวเลขในบรรทัดที่ 8 รวมกับบรรทัดที่ 9 นั่นเอง  

 ทีนี้ทานก็จงเปรียบเทียบราคาที่ควรจะเปนอันไดมาจากการคํานวณของเราในบรรทัดที่ 10 เปรียบเทียบกับตัวเลขที่ซัพ

พลายเออรเขาเสนอราคามาในบรรทัดที่ 3 ผลลัพธก็จะเปนดังที่แสดงไวในบันทัดที่ 11 อันหมายถึงจํานวนเงินที่เรานาจะตอรองได 

 และอยาเพิ่งดวนจบ ควรคิดออกมาเปนเปอรเซ็นตดูดวยวา เราทํา cost saving ไดกี่เปอรเซ็นต ทั้งหมดนี้ไมตองเสียเงิน

ไปซ้ือซอฟทแวรหรูหราอะไรหรอกครับ ทานใช Microsoft Excel ธรรมดานี่แหละมาตีตาราง ก็คํานวณไดสบายเลยครับ  
 คงพอจะเห็นแลวนะครับวา ถาจะทํางานจัดซื้อจัดจางแบบมือโปรนั้น คงตองศึกษาเรียนรูกันตามควร ถาอยาก
ให AMC สงบทความของผมไปใหอาน ก็แจงช่ือที่อยูไปที่ AMC แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารย
เช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไปใหทานทางไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ สงที่บานหรือที่ทํางานก็บอกไปไดเลย ... 
ฟรีครับ ถาตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองทําอะไร ไปโหลดมาจาก www.thai.org/amc ไดเลย ฟรี
อีกเหมือนกันครับ 
 หากตองการเรยีนรูเทคนิคการจัดซื้ออยางเปนระบบ ผมขอแนะนําหลักสูตรระดับอินเตอรระยะส้ันเพียงสอง
วันและราคาที่พอรับกันได นั่นก็คือ CIPS Introductory Certificate in Purchasing and Supply ซึ่งเพ่ิงพัฒนาขึ้นมาลาสุด
ใหมเอี่ยมโดยสถาบันจัดซื้อ CIPS ของประเทศอังกฤษ เหมาะมากกับนักจัดซื้อทุกระดับไมวามือใหมหัดขับหรือมือเกา 
และไมวาจะทํางานจัดซื้อระดบัลางหรือระดับบริหาร โปรดทราบวาทาง CIPS ประเทศอังกฤษไดมอบหมายแตงตั้งให
สถาบัน AMC ของผมเปนแหงแรกและแหงเดียวของโลกเปนผูนําหลักสูตรนี้มาอบรมและจดัสอบในระบบ e-exam 
นอกสหราชอาณาจักร ตอนนี้ผมไดจัดในประเทศไทยไปแลว 7 รุน ปนี้ยังเหลืออีก 1 รุนครับ ถาสนใจก็ดูไดที่หนา 2 
หรือดูรายละเอียดทั้งหมดในเว็บ www.thai.org/amc หรือโทร.ไปถามที่สถาบัน AMC ก็ไดครับ 
 ธุรกิจทุกวันนี้ตองการนักจัดซือ้มือโปร ตองการคนที่ Think internationally – Act locally ควรรีบเพ่ิมคุณคาให
ตัวเองกอนจะสายเกินไป เขาเตือนกันวา อยาหัดวายน้ําตอนเรือลม อยาคิดซอมหลังคาตอนฝนตก 
 

 


