
 
เรื่องการซื้อรายเดียวในระบบ Single supplier หรือซ้ือควบกันไปสองรายที่เรียกวา Dual supplier นั้น ทุกครั้งที่ผม

บรรยายเรื่องนี้ทีไร ก็จะไดรับคําแยงและคําถามมากมายแทบทุกครั้งก็วาได ดูเหมือนจะเปนเรื่องคาใจของนักจัดซื้อทั่วไป  

การซื้อแบบ Dual supplier หรือบางทีก็เรียกวา Dual source นั้นหมายถึงการจัดซื้อหรือวาจางของอยางเดียวกันจากซัพ

พลายเออรสองรายควบกันไป สวน Single supplier หรือบางทีเรียกวา Single source นั้นคือการจัดซื้อหรือวาจางจากซัพพลาย

เออรรายเดียวเปนเจาประจํา ทั้งที่มีผูขายมากมายหลายเจาใหซื้อแตก็ไมเอา จะซื้อจากเจาเดิมที่เลือกไวเปนประจํา  

กอนจะอธิบายเปรียบเทียบขอดีขอเสีย ขอเตือนใหระวังอยาไปสับสนกับคําวา Monopoly ซึ่งหมายถึงการซื้อของจากซัพ

พลายเออรรายเดียวเพราะไมมีรายอื่นใหเลือก เปนการขายของแบบผูกขาดวางั้นเถอะ สวน Oligopoly ก็หมายถึง Supply market 

ที่มีซัพพลายเออรใหเลือกเพียงสองสามรายเทานั้น 

ความคิดของนักจัดซื้อที่เลือกระบบ Single source ก็คือม่ันใจวานาจะไดราคาดี เพราะรวบรวมตัวเลขยอดซื้อทั้งหมดให

ซัพพลายเออรรายนั้นแตเพียงผูเดียว อํานาจเจรจาตอรองยอมดีกวา สวนฝายที่เลือกวิธี Dual source ก็จะอางถึงความปลอดภัย 

สมมติเจาหนึ่งมีอันเปนไปไมสามารถสงของได ก็ยังมีอีกเจาหนึ่งรองรับอยู ถือวาความเสี่ยงนอยกวา ซึ่งผมก็ยืนยันวาเปนเหตุผลที่

ฟงไดดวยกันทั้งสองฝาย แตโปรดทราบวาเปนเหตุผลที่ไมจําเปนจะถูกตองเสมอไป บางสถานการณก็ถูกตอง แตในบางสถาน 

การณก็ไมถูกตอง 

ในฐานะที่เปนนักจัดซื้อมืออาชีพ ควรจะตองพิจารณาจากขอเท็จจริง มิใชจากการคาดคะเนแบบผิวเผิน ผมแนะนําวา

ตองหาขอเท็จจริงมาพิจารณาดูโดยการขอใหซัพพลายเออรเขาเสนอราคามาใหสามแบบดังตัวอยางตอไปนี้  

1.สมมติวาเราซื้อเขาทั้งหมดแบบเจาเดียว เขาจะขายราคาเทาไร  

2.สมมติวาเราซื้อเขาเพียง 70% ของจํานวนที่เราตองการ เขาจะขายราคาเทาไร  

3.สมมติวาเราซื้อเขาเพียง 30% ของจํานวนที่เราตองการ เขาจะขายราคาเทาไร 

จากนั้นคํานวณโดยใชหลักคิดของ Dual source วาถาเราซื้อของ 70% จากซัพพลายเออรที่เสนอราคาต่ําสุด ผสมกับ

การซื้อ 30% จากซัพพลายเออรอีกรายหนึ่งที่เสนอราคาต่ําสุด เอาราคาในการซื้อจากทั้งสองรายรวมกัน แลวนําไปเปรียบเทียบกับ

การซื้อของแบบ Single source ซึ่งแนนอนวาการซื้อแบบ Single source ยอมจะประหยัดกวา แตใหพิจารณาวาจํานวนเงินที่

ประหยัดไดนั้นคุมคากับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม  

นอกจากนั้น นักจัดซื้อมืออาชีพควรพิจารณาสิ่งเหลานี้ดวย เชน 

1. การแบงของที่จะซื้อออกเปนสองสวนเพื่อแบงใหซัพพลายเออรสองรายนั้น มีขอเสียดวยคือ การทํางานจะยุงยากขึ้น มี

คาใชจายสูงขึ้น ควบคุมใหคุณภาพเหมือนกันทุกประการเปะก็ยาก แตก็มีขอดีคือจะเกิดการแขงขันกัน และหากเจาหนึ่งเปนอะไร

ไป ก็ยังมีอีกเจาหนึ่งคอยรองรับ  

2. บางทีนักจัดซื้อตองการจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความยุงยากที่อาจจะเกิดขึ้น จึงซื้อแบบ Dual source แตผูบริหาร

ไมเห็นดวยเพราะแพงกวาการซื้อแบบ Single source และความเสี่ยงก็ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรอก กลัวจนเกินเหตุหรือเปลา วิธีการ

อธิบายใหผูบริหารยอมคลอยตามก็คงตองหยิบเอาเรื่องการซื้อประกันภัยมาเปรียบเทียบ วาทําไมบริษัทเราจึงยอมจายเบี้ยประกัน

เพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอุบัติภัย เชนทําประกันอัคคีภัยทั้ง ๆ ที่โอกาสไฟไหมมีนอยมาก และทําไมจึงไมเสียดายเบี้ยประกันที่

จายไปละ 



3. ในทางกลับกันถาผูบริหารตองการใหซื้อ Dual source เพื่อลดความเสี่ยง แตนักจัดซื้อตองการผลงานทางดาน Cost 

saving จึงตองการจะซื้อแบบ Single source กรณีนี้ก็ยกเอาเหตุผลของความนาจะเปนไปไดของปญหาและความเสี่ยง อีกทั้งการ

ซื้อของจากสองเจานั้นก็มักจะยุงยากในการบริหารจัดการ ความไมสมํ่าเสมอของคุณภาพและบริการซึ่งยากที่จะเหมือนกันเปะทั้ง

สองเจา 

4. อยาระแวงจนเกินเหตุ การตกลงซื้อแบบ Single source นั้น หากซัพพลายเออรรายนั้นเปนอะไรไป เราก็สามารถจะ

หารายอื่นมาทดแทนไดอยูดีแหละ ชาหรอืเร็วนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตถามันชามากเนื่องจากจะตองมาเริ่มทําแมพิมพกันใหม 

ทดสอบอะไรตอมิอะไรกันใหม อยางนั้นก็อาจตองซื้อในระบบ Dual source 

5. การซื้อในระบบ Dual source นั้น ตองการจะใหม่ันใจวาหากรายหนึ่งเปนอะไรไป เราก็จะมีอีกรายคอยเปนตัวสํารอง

และชวยบรรเทาปญหาได คําถามคือแลวจะเปนไปไดไหมหากทั้งสองซัพพลายเออรตางก็มีปญหาเกิดเปนอะไรไปพรอมกัน ซึ่งนั่น

ก็จะทําใหการซื้อควบไปสองรายไมเกิดประโยชนใด ๆ เลย ดังนั้นจึงตองพิจารณาเลือกซัพพลายเออรทั้งสองเจาที่มีโอกาสนอยมาก

ที่จะเกิดปญหาแบบเดียวกันและพรอมกัน  

6. อยาลืมเอาเร่ือง TCO – Total Cost of Ownership มาพิจารณาโดยละเอียด ชั่งน้ําหนักดูขอดีขอเสียใหครบทุกดาน 

เชน คุณภาพ การจัดสง บริการ เปนตน  
เห็นหรือยังวา การตัดสินใจทั้ง Single source และ Dual source ไมสามารถพูดลงไปเด็ดขาดวาอะไรดีกวา

อะไร เพราะมีสถานการณตาง ๆ เขามาประกอบอีกมาก นกัจัดซื้อมืออาชีพจึงตองพิจารณาความเสี่ยงที่นาจะเปนไป
ได แลวนํามาเปรียบเทียบกับเรื่อง Cost saving   

การจะทํางานแบบนักจัดซื้อมืออาชีพ จําเปนตองมีความรูและทักษะในหลายเรื่อง แมจะมิไดทํางานในบริษัทนานาชาติ 

แตนักจัดซื้อก็ตอง Think internationally – act locally ผูบริหารระดับสูง 3-4 คนของสถาบัน CIPS แหงประเทศอังกฤษไดเดินทาง

ขามน้ําขามทะเลมาหาผมเมื่อปลายปที่แลว และสงหลักสูตรที่เพิ่งพัฒนาเสร็จใหมเอี่ยมชื่อ Introductory Certificate in 

Purchasing and Supply มาใหอาน และตองการใหสถาบัน AMC ที่ผมดูแลอยู เปนศูนยดําเนินการสอนและสอบวิชานี้ในระบบ 

e-exam เปนแหงแรกนอกสหราชอาณาจักร เขาบอกวาตองการใหสถาบัน AMC เปน The First International Provider outside 

UK for CIPS Introductory Certificate in Purchasing and Supply  

แมจะเปนเรื่องนาภาคภูมิใจอยางยิ่งที่เขาใหเกียรติและไววางใจขนาดนั้น แตผมก็บายเบี่ยงใหเขาไปติดตอสถาบันอื่น 

ผมไมอยากรับปากเพราะผมมีประสบการณอยางโชกโชนมาแลวในการทําอะไรที่เปนเจาแรกนั้น มันจะเต็มไปดวยอุปสรรคขวาก

หนามและสารพัดของความไมแนนอน แตหลังจากพูดคุยกันหลายครั้งรวมถึงการเนนที่ความไววางใจและมั่นใจที่เขามอบใหกับตัว

ผม ในที่สุดผมก็ยอมรับปาก และบัดนี้ AMC ก็กลายเปนสถาบันแหงแรกนอกสหราชอาณาจักรที่ CIPS แหงประเทศอังกฤษอนุมัติ

ใหเปนผูดําเนินการสอนและสอบในหลักสูตรใหมเอี่ยมนี้  
หลักสูตรนี้แมจะเรียกชื่อวา Level 2 แตมิใชเปนหลักสูตรขั้นอนุบาลหรือประถม ที่จะตองเรียนไตเตาไปทีละ 

ช้ันกอนจะถึง Level 3, 4, 5, 6, 7 แตประการใด แตเขาออกแบบใหเปนหลักสูตรระยะส้ันแบบ Stand alone คือไมได
เกี่ยวอะไรกับขั้นไหนทั้งนั้น จึงเหมาะกับผูทีไ่มคอยจะมีเวลาเพราะเรียนแค 2 วัน อีกทั้งยังใชงบประมาณที่ประหยัดสุด ๆ  

ถาทานปฏิบัติงานจัดซื้อในระดับสูง เมื่อไดมาเขาคอรสนี้ทานจะไดประโยชนมาก เพราะจะรูวาลูกนองของทานมีความรู

ครอบคลุมทุกสวนของระบบจัดซื้อแลวหรือยัง จะไดวางแผนจัดกระบวนยุทธใหถูกตอง แตถาทานปฏิบัติงานจัดซื้ออยูในระดับ 

กลาง ทานก็จะรูวาส่ิงที่ทําอยูนี้ทานยังขาดอะไรอยู จะตองเติมเต็มในดานใด ไมตองไปควานหาอะไรสะเปะสะปะและไมจําเปน 

สวนทานที่ปฏิบัตงิานจัดซื้ออยูระดับตนหรือเปนนักจัดซื้อมือใหม ทานจะรูวาคนทํางานจัดซื้อตองรูอะไรบางถึงจะครอบคลุมครบ 

ถวนกระบวนการในวงการ Purchasing & Supply  

สถาบัน AMC ของผมไดจัดอบรมและสอบไปแลว 2 รุนเมื่อเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมที่เพิ่งผานไปนี้ ยังเหลืออีก

เพียง 2 รุนเทานั้นที่จะใชราคาโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ สวนปหนาจะเปนราคาปกติ โปรดดูขาวหนา 2 หรือคลิกดูรายละเอียดของ 

CIPS Program ในเว็บไซตของสถาบันที่ www.thai.org/amc  
ถาจะเรียนรุนที่ 3 ตองสมัครและชําระเงินภายในวันที่ 18 สิงหาคม และถาจะเรียนรุนที่ 4 ตองสมัครและชําระ

เงินภายในวันที่ 13 ตุลาคม ถาไมทันก็ตองไปสมัครปหนาในราคาปกติ เพราะราคาพิเศษมีเฉพาะ 4 รุนแรกนี้เทานั้น  



หากไมสะดวกในการเปดเว็บ จะใหสงทางอีเมลหรือทางแฟกซหรือทางจดหมาย ก็ยินดีนะครับ สามารถติดตอไปที่อีเมล 

amc@thai.org หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 หรือโทรสาร 0 2664 0700 และหากทานตองการไดรับเอกสาร “เรียนรูเคล็ดลับ

จัดซื้อกับอาจารยเชี่ยวชาญ” ที่ทานถืออยูนี้ใหสงถึงบานทานฟรีทุกเดือน อานเมื่อไรก็ไดตามสะดวก ก็แจงมาได ของฟรีครับ และ

ไมมีเงื่อนไขอะไรหมกเม็ดครับ  


