
 
 

   
 ขอสะกิดเตือนเอาไววา แมงานจะยุงเพียงใด ฝายจัดซื้อก็อยางวนอยูกับการแกปญหาภายในบริษัทของตนเองจนลืม
สังเกตปญหาของซัพพลายเออร ควรเตรียมต้ังรับใหดีวาถาเกิดปญหารายแรงกับซัพพลายเออรจะตองทํายังไงบาง เชนโรงงาน
ระเบิดและไฟไหมโรงงานของเขา หรือจูๆเขาก็เลิกกิจการไป นักจัดซื้อจึงควรหูไวตาไวสังเกตสุขภาพและอาการปวยของซัพ
พลายเออรไวตลอดเวลาดวย เชนเขามีอาการผิดปกติเหลานี้บางไหม 

 เขาสงของไมตรงเวลาบอยคร้ัง 
 พนักงานเขาออกหรือเปล่ียนพนักงานบอยผิดปกติ 
 เขาหลับหูหลับตาทํางานโดยไมสนใจเรื่อง Safety และ CSR  
 ไมสามารถหรือไมอยากลงทุนอะไรทั้งนั้น อันจะสงผลถึงคุณภาพสินคาและบริการที่แยลง 
 มีการยกเลิกหรือเล่ือนโครงการออกไปอยางไมมีกําหนด 
 มีการลดหรือตัดทรัพยากรลงอยางผิดสังเกต 
 ใชอุปกรณเคร่ืองมือที่ลาสมัยหมดยุค และบายเบ่ียงไมยอมใหเราเขาไปตรวจเย่ียม 
 มีเสียงลือถึงเครดิตการเงินที่ไมนาไววางใจ 

ถาหากนักจัดซื้อพบวาซัพพลายเออรรายสําคัญ (Critical supplier) ของตนประสบปญหา ไมควรใชวิธีตีจาก แตควร
ทําตรงขาม คือตองใหความชวยเหลือโดยดวน เชนใหคําแนะนํา ใหเงินกูยืม หรือชวยซื้อวัตถุดิบให 

ชวงที่ซัพพลายเออรมีปญหานั้นมิใชมีแตดานลบ ยังมีหลายอยางที่ฝายจัดซื้อสามารถทําประโยชนไดหากเปดใจคุย
หารือกันกับซัพพลายเออร แลวรวมกันพิจารณามองหาจุดที่จะลดหรือตัดคาใชจาย ซึ่งในยามปกติมักจะทําไมคอยไดหรือทํา
ไดยากเพราะไมมีเวลาพิจารณากัน อีกทั้งความรวมมือก็ไมดีเทาในชวงที่กําลังประสบปญหาหรือในยามหนาส่ิวหนาขวาน  

นักจัดซื้อควรหาเวลามาพิจารณาทบทวนวาเรามีซัพพลายเออรในมือก่ีราย คิดและหารือกันใหดีวาถายอดขายและ
ยอดซื้อเปนอยางนี้เราควรมีซัพพลายเออรก่ีรายจึงจะเหมาะ การซ้ือนอยรายนาจะเปนการดีในดานความรวมมือและราคา แต
หากเห็นวาซัพพลายเออรที่คบคาอยูบางรายทําทาไปไมรอด ก็จําเปนตองเตรียมหารายอื่นสํารองไว เผ่ือจะตองเปล่ียนเจาจะ
ไดไมฉุกละหุก  

เร่ืองการซื้อรายเดียวในระบบ Single source หรือซ้ือควบกันไปสองรายที่เรียกวา Dual source นั้น ทุกคร้ังที่ผม
บรรยายเร่ืองนี้ทีไร ก็จะไดรับคําแยงและคําถามมากมายแทบทุกคร้ังก็วาได ดูเหมือนจะเปนเร่ืองคาใจของนักจัดซื้อทั่วไป ทั้ง
ไทยและเทศ การซ้ือแบบ Dual source หมายถึงการจัดซื้อหรือวาจางของอยางเดียวกันจากซัพพลายเออรสองรายควบกันไป 
สวน Single source คือการจัดซื้อหรือวาจางจากซัพพลายเออรรายเดียวเปนเจาประจํา ทั้งที่มีผูขายมากมายหลายเจาใหซื้อ
แตก็ไมเอา จะซ้ือจากเจาเดิมที่เลือกไวเปนประจํา 

ความคิดของนักจัดซื้อที่เลือกระบบ Single source ก็คือม่ันใจวานาจะไดราคาดี เพราะรวบรวมตัวเลขยอดซื้อ
ทั้งหมดใหซัพพลายเออรรายน้ันแตเพียงผูเดียว อํานาจเจรจาตอรองยอมดีกวา สวนฝายที่เลือกวิธี Dual source ก็จะอางถึง
ความปลอดภัย สมมติเจาหนึ่งมีอันเปนไปไมสามารถสงของได ก็ยังมีอีกเจาหนึ่งรองรับอยู ถือวาความเส่ียงนอยกวา ซึ่งผมก็



ยืนยันวาเปนเหตุผลที่ฟงไดดวยกันทั้งสองฝาย แตโปรดทราบวาเปนเหตุผลที่ไมถูกตองเสมอไป บางสถานการณก็ถูกตอง และ
ในบางสถานะการณก็ไมถูกตอง 

ในฐานะที่เปนนักจัดซื้อมืออาชีพ จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริง มิใชจากการคาดคะเนแบบผิวเผิน ผมแนะนําวา
ตองหาขอเท็จจริงมาพิจารณาดูโดยการขอใหซัพพลายเออรเขาเสนอราคามาใหสามแบบดังนี้  

1.สมมติวาเราซ้ือเขาท้ังหมดแบบเจาเดียว เขาจะขายราคาเทาไร  
2.สมมติวาเราซ้ือเขาเพียง 70% ของจํานวนท่ีเราตองการ เขาจะขายราคาเทาไร  
3.สมมติวาเราซ้ือเขาเพียง 30% ของจํานวนท่ีเราตองการ เขาจะขายราคาเทาไร 
จากนั้นคํานวณโดยใชหลักคิดของ Dual supplier วาถาเราซ้ือของ 70% จากซัพพลายเออรที่เสนอราคาตํ่าสุด ผสม

กับการซ้ือ 30% จากซัพพลายเออรอีกรายหนึ่งที่เสนอราคาตํ่าสุด เอาราคาในการซ้ือจากทั้งสองรายรวมกัน แลวนําไป
เปรียบเทียบกับการซ้ือของแบบ Single source ซึ่งแนนอนวาการซ้ือแบบ Single source ยอมจะประหยัดกวา แตใหพิจารณา
วาจํานวนเงินที่ประหยัดไดนั้นคุมคากับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม แตก็ควรรําลึกถึงขอเท็จจริงตอไปนี้ประกอบเขาไป
ดวยในการตัดสินใจ เชน 

 การแบงของที่จะซ้ือออกเปนสองสวนเพื่อแบงใหซัพพลายเออรสองรายนั้น มีขอเสียดวยคือ การทํางานจะ
ยุงยากขึ้น มีคาใชจายสูงขึ้น ควบคุมใหคุณภาพเหมือนกันทุกประการเปะก็ยาก แตก็มีขอดีคือจะเกิดการ
แขงขันกัน และหากเจาหนึ่งเปนอะไรไป ก็ยังมีอีกเจาหนึ่งคอยรองรับ  

 บางทีนักจัดซื้อตองการจะหลีกเล่ียงความเส่ียงและความยุงยากที่อาจจะเกิดขึ้น จึงซื้อแบบ Dual source 
แตผูบริหารไมเห็นดวยเพราะแพงกวาการซ้ือแบบ Single source และความเส่ียงก็ไมนาจะเกิดขึ้นไดหรอก 
กลัวจนเกินเหตุหรือเปลา วิธีการอธิบายใหผูบริหารยอมคลอยตามก็คงตองหยิบเอาเร่ืองการซื้อประกันภัย
มาเปรียบเทียบ วาทําไมบริษัทเราจึงยอมจายเบี้ยประกันเพื่อคุมครองความเส่ียงจากอุบัติภยั เชนทํา
ประกันอัคคีภัยทั้งๆที่โอกาสไฟไหมมีนอยมาก และทําไมจึงไมเสียดายเบ้ียประกันที่จายไปละ 

 ในทางกลับกันถาผูบริหารตองการใหซื้อ Dual source เพื่อลดความเส่ียง แตนักจัดซื้อตองการผลงาน
ทางดาน Cost saving จึงตองการจะซ้ือแบบ Single source กรณีนี้ก็ยกเอาเหตุผลของความนาจะเปนไป
ไดของปญหาและความเส่ียง อีกทั้งการซ้ือของจากสองเจานั้นก็มักจะยุงยากในการบริหารจัดการ ความไม
สมํ่าเสมอของคุณภาพและบริการซึ่งยากที่จะเหมือนกันเปะทั้งสองเจา 

 อยาระแวงจนเกินเหตุ การตกลงซ้ือแบบ Single source นั้น หากซัพพลายเออรรายนั้นเปนอะไรไป เราก็
สามารถจะหารายอื่นมาทดแทนไดอยูดีแหละ ชาหรือเร็วนั้นเปนอีกเร่ืองหนึ่ง แตถามันชามากเนื่องจาก
จะตองมาเร่ิมทําแมพิมพกันใหม ทดสอบอะไรตอมิอะไรกันใหม อยางนั้นก็อาจตองซ้ือในระบบ Dual 
source 

 การซื้อในระบบ Dual source นั้น ตองการจะใหม่ันใจวาหากรายหน่ึงเปนอะไรไป เราก็จะมีอีกรายคอยเปน
ตัวสํารองและชวยบรรเทาปญหาได คําถามคือแลวจะเปนไปไดไหมหากท้ังสองซัพพลายเออรตางก็มี
ปญหาเกิดเปนอะไรไปพรอมกัน ซึ่งนั่นก็จะทําใหการซื้อควบไปสองรายไมเกิดประโยชนใด ๆ เลย ดังนั้นจึง
ตองพิจารณาเลือกซัพพลายเออรทั้งสองเจาที่มีโอกาสนอยมากที่จะเกิดปญหาแบบเดียวกันและพรอมกัน  

 อยาลืมเอาเร่ือง TCO – Total Cost of Ownership หรือเร่ือง LCC – Life Cycle Cost มาพิจารณาโดย
ละเอียด ชั่งน้ําหนักดูขอดีขอเสียใหครบทุกดาน เชน คุณภาพ การจัดสง บริการ เปนตน  

เห็นหรือยังวา การตัดสินใจทั้ง Single source และ Dual source ไมสามารถพูดลงไปเด็ดขาดวาอะไรดีกวาอะไร 
เพราะมีสถานการณตาง ๆ เขามาประกอบอีกมาก นักจัดซื้อจึงตองพิจารณาความเส่ียงที่นาจะเปนไปได แลวนํามา
เปรียบเทียบกับเร่ือง Cost saving   



 วิกฤติเศรษฐกิจเปนรากเหงาของความเส่ียงในซัพพลายเชน ซึ่งรวมไปถึงการลมละลายของธุรกิจ และการซัพพลาย
สินคาที่ขาดตอนกระทอนกระแทน 
 คนในวงการจัดซื้อใหขอสังเกตวา ซัพพลายเออรบางรายเร่ิมลดคุณภาพเพื่อลดตนทุน บางรายปลดคนงานออกไป
แลวใชวิธีจางงานชั่วคราว หรือบางทีก็เอางานออกไปจางทํา คุณภาพเร่ิมไมนาไววางใจดังแตกอน อีกทั้งยังมีความเส่ียงเร่ือง 
CSR (Corporate Social Responsibility – ความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจ) ซึ่งนักจัดซื้อจะตองระมัดระวังมาก
ขึ้น กอนที่จะเกิดความเสียหายอยางคาดไมถึง 
 นักจัดซื้อจํานวนมากไมสามารถพิถีพิถันเร่ืองการประเมินความเส่ียงได เนื่องจากถูกผูบริหารไลบี้เร่ืองลดตนทุนอยาง
ไมหยุดหยอน แตก็เปนหนาที่ของนักจัดซื้ออยูดีที่จะจัดสมดุลระหวางเร่ืองการทํา Cost saving กับการบริหารความเส่ียง และ
นี่คืองานที่ทาทายอยางย่ิงของนักจัดซื้อในวันนี้  
 มีขอคิดที่นาสนใจเก่ียวกับ Strategic sourcing และ Supplier Relationship Management วา เม่ือซัพพลายเออร
ของเราทําทาจะลม เราตองรีบประคอง เชนเพิ่มการส่ังซื้อใหมากขึ้น ยอมใหปรับราคาขึ้นบางถาจําเปน และควรทํา Pareto 
analysis เพื่อแยกแยะใหออกวาซัพพลายเออรรายใดสําคัญ เรียนรูการใช Market Management Matrix เพื่อจะเลือกใชซัพ
พลายเออรใหเหมาะสม หรือเพื่อลดจํานวนซัพพลายเออรในสินคาบางประเภทลง 

 
ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตองไปดู

ในเว็บ ก็แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรอืโทรศัพท 0 2260 7326-8 
หรือโทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไปใหทาน
ทางไปรษณียเปนประจําโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรือใหสงไปที่ทํางานก็ระบุที่อยูใหชัดเจน ... ฟรีครับ … แต
ถาตองการอานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองที่ www.AMCthailand.com มโีพสตเอาไวทุกฉบับ
ครบถวนเลยครับ   

 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลดมา
จากเว็บ www.AMCthailand.com ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น 
ขอเชิญอานหรอืดาวนโหลดไดทุกเรื่องทุกฉบับเลยครับ และโปรดทราบวา ฟรีทั้งนั้นครับ 

   
 
 

 


