
 

ขอสะกดิเตอืนเอาไวว้่า แมง้านจะยุ่งเพยีงใด ฝ่ายจัดซอืก็อย่าง่วนอยู่กับการแกปั้ญหา
ภายในบรษัิทของตนเองจนลมืสังเกตปัญหาของซัพพลายเออร ์ควรเตรยีมตังรับใหด้วี่าถา้เกดิ
ปัญหารา้ยแรงกับซพัพลายเออรจ์ะตอ้งทํายังไงบา้ง เชน่โรงงานระเบดิและไฟไหมโ้รงงานของ
เขา หรอืจู่ๆ  เขาก็เลกิกจิการไป นักจัดซอืจงึควรหไูวตาไวสังเกตสขุภาพและอาการป่วยของซพั
พลายเออรไ์วต้ลอดเวลาดว้ย เชน่เขามอีาการผดิปกตเิหลา่นบีา้งไหม 

 เขาสง่ของไมต่รงเวลาบอ่ยครัง 
 พนักงานเขา้ออกหรอืเปลยีนพนักงานบอ่ยผดิปกต ิ
 เขาหลับหหูลับตาทํางานโดยไมส่นใจเรอืง Safety และ CSR  
 ไมส่ามารถหรอืไมอ่ยากลงทนุอะไรทังนัน อนัจะสง่ผลถงึคณุภาพสนิคา้และบรกิารทแียล่ง 
 มกีารยกเลกิหรอืเลอืนโครงการออกไปอยา่งไมม่กีําหนด 
 มกีารลดหรอืตัดทรัพยากรลงอยา่งผดิสงัเกต 
 ใชอ้ปุกรณ์เครอืงมอืทลีา้สมัยหมดยคุ และบา่ยเบยีงไมย่อมใหเ้ราเขา้ไปตรวจเยยีม 
 มเีสยีงลอืถงึเครดติการเงนิทไีมน่่าไวว้างใจ 

ถา้หากนักจัดซือพบว่าซัพพลายเออร์รายสําคัญ (Critical supplier) ของตนประสบ
ปัญหา ไม่ควรใชว้ิธีตีจาก แต่ควรทําตรงขา้ม คือตอ้งใหค้วามช่วยเหลือโดยด่วน เช่นให ้
คําแนะนํา ใหเ้งนิกูย้มื หรอืชว่ยซอืวัตถดุบิให ้ยามวกิฤตยามลําบากนนัสามารถวดัใจคูค่า้ได้
ชดัเจนมาก จะเห็นไดว้่าคู่คา้รายใดมหีวัใจอนัยงิใหญ่ และรายใดใจคอคบัแคบเอา
เปรยีบหนา้เลอืด 

ชว่งทซีัพพลายเออรม์ปัีญหานันมใิชม่แีต่ดา้นลบ ยังมหีลายอย่างทฝ่ีายจัดซอืสามารถ
ทําประโยชนไ์ดห้ากเปิดใจคยุหารอืกันกบัซพัพลายเออร ์แลว้รว่มกนัพจิารณามองหาจดุทจีะลด
หรอืตัดค่าใชจ้่าย ซงึในยามปกตมิักจะทําไม่ค่อยไดห้รอืทําไดย้ากเพราะไม่มเีวลาพจิารณากัน 
อกีทังความรว่มมอืก็ไมด่เีทา่ในชว่งทกีําลังประสบปัญหาหรอืในยามหนา้สวิหนา้ขวาน  

นักจัดซอืควรหาเวลามาพจิารณาทบทวนวา่เรามซีพัพลายเออรใ์นมอืกรีาย คดิและหารอื
กันใหด้วี่าถา้ยอดขายและยอดซอืเป็นอย่างนีเราควรมซีัพพลายเออรก์รีายจงึจะเหมาะ การซอื
นอ้ยรายน่าจะเป็นการดใีนดา้นความร่วมมอืและราคา แต่หากเห็นว่าซัพพลายเออรท์คีบคา้อยู่
บางรายทําท่าไปไม่รอด ก็จําเป็นตอ้งเตรยีมหารายอนืสํารองไว ้เผอืจะตอ้งเปลยีนเจา้จะไดไ้ม่
ฉุกละหกุ  



เรอืงการซอืรายเดยีวในระบบ Single source หรอืซอืควบกันไปสองรายทเีรยีกวา่ Dual 
source นัน ทุกครังทผีมบรรยายเรอืงนีทไีร ก็จะไดร้ับคําแยง้และคําถามมากมายแทบทกุครังก็
วา่ได ้ดเูหมอืนจะเป็นเรอืงคาใจของนักจัดซอืทัวไป ทังไทยและเทศ การซอืแบบ Dual source 
หมายถงึการจัดซอืหรือว่าจา้งของอย่างเดียวกันจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันไป ส่วน 
Single source คอืการจัดซอืหรอืวา่จา้งจากซพัพลายเออรร์ายเดยีวเป็นเจา้ประจํา ทังทมีผีูข้าย
มากมายหลายเจา้ใหซ้อืแตก่็ไมเ่อา จะซอืจากเจา้เดมิทเีลอืกไวเ้ป็นประจํา 

ความคดิของนักจัดซอืทเีลอืกระบบ Single source ก็คอืมันใจว่าน่าจะไดร้าคาด ีเพราะ
รวบรวมตัวเลขยอดซอืทังหมดใหซ้พัพลายเออรร์ายนันแตเ่พยีงผูเ้ดยีว อํานาจเจรจาตอ่รองยอ่ม
ดกีวา่ สว่นฝ่ายทเีลอืกวธิ ีDual source ก็จะอา้งถงึความปลอดภัย สมมตเิจา้หนงึมอีันเป็นไปไม่
สามารถส่งของได ้ก็ยังมอีกีเจา้หนึงรองรับอยู่ ถอืว่าความเสยีงนอ้ยกว่า ซงึผมก็ยนืยันว่าเป็น
เหตุผลทีฟังไดด้ว้ยกันทังสองฝ่าย แต่โปรดทราบว่าเป็นเหตุผลทีไม่ถูกตอ้งเสมอไป บาง
สถานการณ์ก็ถกูตอ้ง และในบางสถานะการณ์ก็ไมถ่กูตอ้ง 

ในฐานะทเีป็นนกัจดัซอืมอือาชพี จะตอ้งพจิารณาจากขอ้เท็จจรงิ มใิช่จากการ
คาดคะเนแบบผวิเผนิ ผมแนะนําว่าตอ้งหาขอ้เท็จจรงิมาพจิารณาดูโดยการขอใหซ้ัพพลาย
เออรเ์ขาเสนอราคามาใหส้ามแบบดังน ี 

1.สมมตวิา่เราซอืเขาทังหมดแบบเจา้เดยีว เขาจะขายราคาเทา่ไร  

2.สมมตวิา่เราซอืเขาเพยีง 70% ของจํานวนทเีราตอ้งการ เขาจะขายราคาเทา่ไร  

3.สมมตวิา่เราซอืเขาเพยีง 30% ของจํานวนทเีราตอ้งการ เขาจะขายราคาเทา่ไร 

จากนันคํานวณโดยใชห้ลักคดิของ Dual supplier วา่ถา้เราซอืของ 70% จากซพัพลาย
เออรท์เีสนอราคาตําสดุ ผสมกับการซอื 30% จากซพัพลายเออรอ์กีรายหนงึทเีสนอราคาตําสดุ 
เอาราคาในการซอืจากทังสองรายรวมกัน แลว้นําไปเปรียบเทยีบกับการซอืของแบบ Single 
source ซงึแน่นอนวา่การซอืแบบ Single source ยอ่มจะประหยัดกวา่ แตใ่หพ้จิารณาวา่จํานวน
เงนิทปีระหยัดไดนั้นคุม้ค่ากับความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึหรือไม่ แต่ก็ควรรําลกึถงึขอ้เท็จจรงิ
ตอ่ไปนปีระกอบเขา้ไปดว้ยในการตัดสนิใจ เชน่ 

 การแบง่ของทจีะซอืออกเป็นสองสว่นเพอืแบง่ใหซ้พัพลายเออรส์องรายนัน มขีอ้เสยี
ดว้ยคอื การทํางานจะยุง่ยากขนึ มคีา่ใชจ้่ายสงูขนึ ควบคมุใหค้ณุภาพเหมอืนกันทุก
ประการเป๊ะก็ยาก แตก่็มขีอ้ดคีอืจะเกดิการแขง่ขนักนั และหากเจา้หนงึเป็นอะไรไป ก็
ยังมอีกีเจา้หนงึคอยรองรับ  

 บางทนัีกจัดซอืตอ้งการจะหลกีเลยีงความเสยีงและความยุง่ยากทอีาจจะเกดิขนึ จงึ
ซือแบบ Dual source แต่ผูบ้ริหารไม่เห็นดว้ยเพราะแพงกว่าการซือแบบ Single 
source และความเสยีงก็ไม่น่าจะเกดิขนึไดห้รอก กลัวจนเกนิเหตุหรือเปล่า วธิกีาร
อธิบายใหผู้บ้ริหารยอมคลอ้ยตามก็คงตอ้งหยิบเอาเรืองการซือประกันภัยมา
เปรียบเทยีบ ว่าทําไมบรษัิทเราจงึยอมจ่ายเบยีประกันเพือคุม้ครองความเสยีงจาก
อุบัตภัิย เช่นทําประกันอัคคีภัยทังๆ ทีโอกาสไฟไหมม้ีนอ้ยมาก และทําไมจึงไม่
เสยีดายเบยีประกนัทจีา่ยไปละ่ 

 ในทางกลับกันถา้ผูบ้รหิารตอ้งการใหซ้อื Dual source เพือลดความเสยีง แต่นัก
จัดซอืตอ้งการผลงานทางดา้น Cost savings จงึตอ้งการจะซอืแบบ Single source 
กรณีนีก็ยกเอาเหตผุลของความน่าจะเป็นไปไดข้องปัญหาและความเสยีง อกีทังการ
ซอืของจากสองเจา้นันก็มักจะยุ่งยากในการบรหิารจัดการ ความไม่สมําเสมอของ
คณุภาพและบรกิารซงึยากทจีะเหมอืนกนัเป๊ะทังสองเจา้ 



 อยา่ระแวงจนเกนิเหต ุการตกลงซอืแบบ Single source นัน หากซพัพลายเออรร์าย
นันเป็นอะไรไป เราก็สามารถจะหารายอนืมาทดแทนไดอ้ยูด่แีหละ ชา้หรอืเร็วนันเป็น
อกีเรอืงหนงึ แตถ่า้มันชา้มากเนืองจากจะตอ้งมาเรมิทําแมพ่มิพก์นัใหม ่ทดสอบอะไร
ตอ่มอิะไรกนัใหม ่อยา่งนันก็อาจตอ้งซอืในระบบ Dual source 

 การซอืในระบบ Dual source นัน ตอ้งการจะใหม้ันใจวา่หากรายหนงึเป็นอะไรไป เรา
ก็จะมอีกีรายคอยเป็นตัวสํารองและชว่ยบรรเทาปัญหาได ้คําถามคอืแลว้จะเป็นไปได ้
ไหมหากทังสองซพัพลายเออรต์า่งก็มปัีญหาเกดิเป็นอะไรไปพรอ้มกนั ซงึนันก็จะทํา
ใหก้ารซอืควบไปสองรายไมเ่กดิประโยชน์ใด ๆ เลย ดังนันจงึตอ้งพจิารณาเลอืกซพั
พลายเออรทั์งสองเจา้ทมีโีอกาสนอ้ยมากทจีะเกดิปัญหาแบบเดยีวกนัและพรอ้มกนั  

 อย่าลืมเอาเรือง TCO – Total Cost of Ownership หรือเรือง LCC – Life Cycle 
Cost มาพจิารณาโดยละเอยีด ชงันําหนักดขูอ้ดขีอ้เสยีใหค้รบทกุดา้น เชน่ คณุภาพ 
การจัดสง่ บรกิาร เป็นตน้  

เห็นหรอืยงัว่า การตดัสนิใจทงั Single source และ Dual source ไม่สามารถ
พูดลงไปเด็ดขาดวา่อะไรดกีวา่อะไร เพราะมสีถานการณ์ตา่ง ๆ เขา้มาประกอบอกีมาก 
นกัจดัซอืจงึตอ้งพจิารณาความเสยีงทนี่าจะเป็นไปได ้แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบัเรอืง 
Cost savings   

วกิฤตเิศรษฐกจิเป็นรากเหงา้ของความเสยีงในซพัพลายเชน ซงึรวมไปถงึการลม้ละลาย
ของธรุกจิ และการซพัพลายสนิคา้ทขีาดตอนกระทอ่นกระแทน่ คนในวงการจัดซอืใหข้อ้สังเกต
ว่า ซัพพลายเออรบ์างรายเรมิลดคุณภาพเพอืลดตน้ทุน บางรายปลดคนงานออกไป แลว้ใชว้ธิี
จา้งงานชวัคราว หรอืบางทกี็เอางานออกไปจา้งทํา คณุภาพเรมิไมน่่าไวว้างใจดังแตก่อ่น อกีทัง
ยังมคีวามเสยีงเรอืง CSR (Corporate Social Responsibility – ความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการ
ดําเนนิธรุกจิ) ซงึนักจัดซอืจะตอ้ง
ระมัดระวังมากขนึ ก่อนทีจะเกดิ
ความเสยีหายอยา่งคาดไมถ่งึ 

นกัจดัซือจํานวนมาก
ไม่สามารถพถิพีถินัเรอืงการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี ย ง ไ ด้  
เนอืงจากถูกผูบ้รหิารไลบ่เีรอืงลดตน้ทุนอยา่งไมห่ยุดหยอ่น แตก่็เป็นหนา้ทขีองนักจัดซอื
อยู่ดทีจีะจัดสมดุลระหว่างเรอืงการทํา Cost savings กับการบรหิารความเสยีง และนีคอืงานที
ทา้ทายอยา่งยงิของนักจัดซอืในวันน ี 

มี ข ้อ คิด ที น่ า ส น ใ จ เ กี ย ว กั บ  Strategic sourcing แ ล ะ  Supplier Relationship 
Management วา่ เมอืซพัพลายเออรข์องเราทําทา่จะลม้ เราตอ้งรบีประคอง เชน่เพมิการสังซอื
ใหม้ากขนึ ยอมใหป้รับราคาขนึบา้งถา้จําเป็น และควรทํา Pareto analysis เพอืแยกแยะใหอ้อก
ว่าซัพพลายเออรร์ายใดสําคัญ เรยีนรูก้ารใช ้Market Management Matrix เพอืจะเลอืกใชซ้พั
พลายเออรใ์หเ้หมาะสม หรอืเพอืลดจํานวนซพัพลายเออรใ์นสนิคา้บางประเภทลง 

 


