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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าวิจยั เรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการจัดซื้ อ เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองกับซัพพลาย
เออร์ กรณี ศึกษา บริ ษทั ABC เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ สินค้าพรี เมี่ ยมให้
เหมาะสมกับชนิ ดสิ นค้าและปริ มาณการสั่งซื้ อ เพื่อลดขั้นตอนการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าพรี เมี่ ยม ในการสั่งสิ นค้าซํ้าๆ
บ่อยๆ เพื่อให้ทราบความต้องการประมาณการในการใช้สินค้าล่วงหน้า เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดซื้ อ และลด
ความผิดพลาดในการจัดซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม โดยการนําเครื่ องมือ ABC Analysis มาใช้ในการจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ ตาม
ปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้า ตั้งแต่เดือนมกราคา 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2559 และนําซัพพลายเออร์ ในกลุ่ม A ที่คิดเป็ น
ร้อยละ78ของปริ มาณการสั่งซื้ อทั้งหมด มาทําการประเมิณตามเกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ของทางบริ ษทั โดย
แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านการส่ งมอบ ด้านราคาสิ นค้า และด้านนวัตกรรม และมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานทั้งปี (Plan Year) สําหรับให้ทางฝ่ ายการตลาดกรอกข้อมูลปริ มาณและความต้องการใช้สินค้าเบื้องต้นมาให้
ทางฝ่ ายจัดซื้ อ การจัดทําข้อตกลงด้านราคา (Price Agreement) ซึ่ งทางฝ่ ายจัดซื้ อสามารถนําปริ มาณความต้องการใช้
สิ นค้าทั้งปี มาเจรจาต่อรองกับทางซัพพลายเออร์ และการทํา Cleansing Data เป็ นการจัดทําโครงสร้างสําหรับการขึ้น
Mat Code ให้เป็ นมาตรฐาน
จากการศึกษาโดยการนําเครื่ องมือ ABC Analysis มาใช้ในการจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ ตามปริ มาณการสั่งซื้ อ
สิ นค้า มาทําการประเมิณตามเกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ของทางบริ ษทั ทําให้ทราบข้อมูลปริ มาณและความ
ต้องการใช้สินค้าเบื้องต้น เมื่อทราบข้อมูลปริ มาณและความต้องการใช้สินค้าแล้ว นําข้อมูลมาจัดทําข้อตกลงด้านราคา
(Price Agreement) ซึ่ งทางฝ่ ายจัดซื้ อสามารถนําปริ มาณความต้องการใช้สินค้าทั้งปี มาเจรจาต่อรองกับทางซัพพลาย
เออร์ โดยต่อรองราคาเป็ นยอดรวมทั้งปี และเจรจาเรื่ องการทยอยส่ งมอบสิ นค้าให้เป็ นไปตามไตรมาสของทางฝ่ าย
การตลาด และการทํา Cleansing Data เป็ นการจัดทําโครงสร้างสําหรับการขึ้น Mat Code ให้เป็ นมาตรฐาน สามารถลด
ขั้นตอนการทํางานของฝ่ ายจัดซื้ อ โดยเมื่ อทางฝ่ ายการตลาดต้องการขอขึ้ น Mat Code สิ นค้าจะขึ้ นชื่ อสิ นค้า ตาม
โครงสร้างที่ถูกจัดทําขึ้น โดยที่ทางจัดซื้ อไม่ตอ้ งทําการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง และสามารถเคลียร์ ฐานข้อมูล
Mat Code ในระบบให้เหลือแต่ Mat Code สิ นค้าที่สาํ คัญและลดจํานวน Mat Code สิ นค้าในระบบ SAP จาก 500 Mat
Code เหลือ 300 Mat Code
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ผลการศึกษาบริ ษทั ABC เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากการจัดทําแผนการดําเนินงานทั้งปี ฝ่ ายจัดซื้ อสามารถนําไป
วางแผนในการสั่งซื้ อสิ นค้า โดยสามารถลดขั้นตอนในการดําเนิ นงาน จากเดิมระยะเวลาดําเนินงาน 27-45 วัน ลดเหลือ
15-26 วัน ลดการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน และสามารถนําแผนการดําเนินงานมาทําข้อตกลงด้านราคากับทางซัพพลายเออร์
โดยบริ ษทั ABC เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) มีตน้ ทุนการสั่งซื้ อสิ นค้า 15,430,160 บาท เมื่อทําข้อตกลงราคา สามารถลด
ต้นทุนในการสั่งซื้ อ 12,983,330 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 18.8 ข้อมูลตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2560
คําสํ าคัญ: การจัดซื้ อจัดหา, การเปรี ยบเทียบราคา, ระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้า, จํานวนขั้นตํ่าในการสั่งซื้ อ

ABSTRACT
The research subject optimizing the purchasing process to increase bargaining power with suppliers Case
Study of ABC International (Thailand) Co.,Ltd. to group premium suppliers to suit product type and order quantity.
To reduce the procurement process of premium products and repeat the order frequently, to know the estimated
demand for advance use. To set the purchasing guidelines. And reduce mistakes in purchasing premium products. By
implementing the ABC Analysis tool to group suppliers. According to the order quantity from January 2014 December 2016, and bring Group A suppliers accounted for 78% of the total order quantity. To meet the criteria of
the selection of suppliers of the company. It is divided into 4 aspects: delivery quality price and innovation and a full
Plan Year for the marketing department to fill the amount and demand for basic products to the procurement. The
Price Agreement, which the Purchasing Department can bring the demand for goods all year. Negotiate with the
supplier and Cleansing Data is a structure for Mat Code as standard.
A study conducted by ABC Analysis navigational tools used to group suppliers. The amount of the order
evaluation criteria used in the selection of suppliers of the company. Make note of and demand for primary products.
When informed of and demand for goods. The data were prepared in the Price Agreement which procurement can be
used year round demand. The negotiations with the suppliers. The bargain is the sum total of the year. And negotiating
the gradual delivery of products to meet a quarter of the marketing department and the Cleansing Data is prepared
for the Mat Code up to standard. Can reduce the process of procurement. When the marketing department wants to
hook up product Mat Code is based on the product being prepared. By the way procurement is not required to check
the details again. Mat Code and can clear the data in the system, but Mat Code of goods and reduce the number Mat
Code.
The results ABC Company Ltd. (Thailand) from the preparation of operational plans for the year.
Procurement can be planned in order. You can reduce the steps in the operation. From time operation reduced to 2745 days, 15-26 days, reducing redundant work. And can bring the plans to agreement on price with the supplier by
ABC Company Ltd. (Thailand) with a total cost of 15,430,160 baht purchase agreement on price. Can reduce the
cost of purchase 12,983,330 baht, accounting for 18.8%, and data from January to March 2017.
Keywords: Procurement, Compare price, On time delivery, Minimum order
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1. บทนํา
จากสถานการณ์การแข่งขันของเศรษฐกิจด้านธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะ
ความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ในขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการมุ่งเน้นเรื่ องแสวงหาผล
กําไรสู งสุ ด ผูป้ ระกอบการต่างๆจึ งต้องมีการปรับตัวของธุ รกิจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วของลูกค้า โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และต้อง
คํานึ งถึงความรวดเร็ วในการเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
รายอื่น ทั้งในด้านราคา คุณภาพสิ นค้าและการจัดส่ งสิ นค้าที่ถูกต้อง,ครบถ้วน และตรงตามกําหนดส่ งมอบสิ นค้า
การจัด การซัพ พลายเชนและโลจิ ส ติ ก ส์ (Supply Chain and Logistics Management) เป็ นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อ จัดหา วัตถุดิบ การผลิต การจําหน่ าย การจัดเก็บสิ นค้า การขนส่ งหรื อการส่ งมอบสิ นค้าและ
บริ การให้กบั ลูกค้า โดยเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็ นห่ วงโซ่ หรื อเครื อข่าย ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เช่น คู่คา้ ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ผูจ้ ดั จําหน่าย หรื อ ร้านค้าปลีก ให้เกิดการ
ประสานงานอย่างต่อเนื่ องและไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการนําสิ นค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ด้วยจํานวนที่
ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง และด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
แข่งขันได้ ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกให้ความนิยมสู งสุ ดในปั จจุบนั
การจัดซื้ อจัดหาจึ งมี ความสําคัญต่อซัพพลายเชนและโลจิ สติ กส์ ซึ่ งเป็ นจุ ดเชื่ อมโยงที่ สําคัญในห่ วงโซ่
อุปทาน สามารถมีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จโดยรวมขององค์กรได้มาก และในหลายๆ องค์กรได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดซื้ อจัดหา และได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานหรื อฝ่ ายที่มีขนาดใหญ่ เพื่อดําเนิ นงานต่างๆให้มีประสิ ทธิ ภาพกับ
ผูข้ าย นอกเหนื อจากการบริ หารจํานวนผูข้ ายแล้วยังมีบริ ษทั อีกจํานวนมากที่พยายามจะเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ใน
อดีตแบบแข่งขันกับผูข้ ายมาสู่ ความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อเป็ นพันธมิตรกันมากขึ้นความสัมพันธ์รูปแบบ
นี้มุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกันแม้วา่ ทั้งสองฝ่ ายต้องสร้างผลกําไรเพื่อจะอยูร่ อดแต่กอ็ าจมีส่วนต่างๆที่การร่ วมมือกันจะ
ทําให้ลดต้นทุนออกจากโซ่อุปทานได้ (พรธิ ภา องค์คุณารักษ์, 2553: 63)
งานจัดซื้ อมักถูกมองว่าเป็ นงานแรกของกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ (Logistics) โดยให้จดั หาสิ นค้าให้ตรงความ
ต้องการของหน่ วยผลิตหรื อหน่ วยงานภายใน ฝ่ ายจัดซื้ อจัดหาจะต้องสามารถค้นหาความต้องการเหล่านั้นการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายและวัตถุดิบหรื อแม้กระทัง่ การทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าการพัฒนาของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทําให้ลดระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่เป็ นกิจวัตรหรื อสิ่ งที่ตอ้ งทําซํ้า ๆ ส่ งผลให้พนักงานมี
เวลามากขึ้น (เทียบเวลาที่ใช้ต่องาน 1 ชิ้นหรื อ 1 Transaction) และบุคลากรสามารถแสดงบทบาทที่สร้างคุณค่าได้มาก
ขึ้น (Value-added tasks)เช่น สามารถวิเคราะห์เนื้ องานที่ มีความซับซ้อนมากขึ้น วิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิ งคุ ณภาพ ศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ฯลฯ
บทบาทเชิ งกลยุทธ์ของการจัดซื้ อจัดหา เช่นการดําเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับที่ มาของวัตถุดิบเพื่อสนับสนุ น
จุดมุ่งหมายโดยรวมขององค์กร การเข้าถึงแหล่งซื้ อใหม่ วัตถุดิบชนิดใหม่ เทคโนโลยีใหม่ บริ การใหม่ที่มีคุณภาพและ
เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร แหล่งอุปทานใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้น การพัฒนาผูข้ ายและการบริ หาร
ความสัมพันธ์ความร่ วมมือระหว่างองค์กรมีความสําคัญต่อรู ปแบบการแข่งขัน ซึ่ งฝ่ ายจัดซื้ อจัดหาถือเป็ นศูนย์กลาง
ต้นทุนหลัก (Cost center) ที่สาํ คัญที่สุดแห่ งหนึ่ งขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีการผลิต (Manufacturing) สามารถ
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ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ช่วยส่ งเสริ มกลยุทธ์ตน้ ทุนตํ่า ตลอดจนการตอบสนองและการสร้ าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ (จลุ ศิริ ศรี งามผ่อง, 2536 : 6-7)
ดังนั้นการจัดซื้ อจัดหาจึงถือเป็ นส่ วนที่สาํ คัญส่ วนหนึ่ งในการบริ หารจัดการต้นทุนสิ นค้า ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั
ABC เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการจัดซื้ อจัดหาแก่บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จแห่ ง
หนึ่ ง และเพื่ อ รองรั บ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตขององค์ก ร จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ก ารจัด ซื้ อ จัด หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจนั้น โดยในแต่ละแผนกมีความชํานาญเฉพาะ
ด้านในการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้านั้นๆ เช่น แผนกจัดซื้ อสิ นค้าวิศวกรรม แผนกจัดซื้ อต่างประเทศ แผนกจัดซื้ อสิ นค้า POP
POS และการบริ การ เป็ นต้น
Brand
Manager

ลงนามใน
หนังสืออนุ มตั ิ

Marketing

Admin

Buyer

ระบุความต้อง
การใช้สนิ ค้า

ตรวจสอบสเปค
สินค้าพร้อมขอ
ราคากับซัพ
พลายเออร์

นําใบเสนอ
ราคา
ไปตัง้ งบ
พร้อมทังเปิ
้ ด
PR

คัดเลือกซัพพลาย
เออร์ เจรจา
ต่อรองราคา ส่ง
ใบเสนอราคาให้
user

Manager

Manager
Diractor

Support

Suppliers Warehouse Accounting
เสนอราคาและ
ระยะเวลาการ
ผลิต พร้อม
ทังตั
้ วอย่าง

ดําเนินการ
ออก PR ใน
ระบบSAP
Release PR
ในระบบ SAP
เปิ ด PO ใบสั ่งซือ้ ลงนามใน PO ลงนามใน PO

Approve Logo
และคอนเฟิ รม์
การผลิต

ปลด Inbound ได้รบั PO ส่ง
ในระบบSAP
งานบรูฟ
๊

ผลิตสินค้า
ตามรูปแบบ

รับสินค้า
ทํารับใน
ระบบSAP

ตัง้ เบิก สั ่งจ่ายเช็ค

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าพรี เมี่ยมก่อนปรับปรุ ง
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ สินค้าพรี เมี่ยมให้เหมาะสมกับชนิดสิ นค้าและปริ มาณการสั่งซื้ อ
2. เพื่อลดขั้นตอนการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าพรี เมี่ยม ในการสั่งสิ นค้าซํ้า
3. เพื่อให้ทราบความต้องการประมาณการในการใช้สินค้าล่วงหน้า
4. เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดซื้ อ และลดความผิดพลาดในการจัดซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม
3. การดําเนินการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม ผูศ้ ึกษาได้จดั เก็บข้อมูลปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้า ความถี่ในการ
สั่งซื้ อสิ นค้า และจํานวนซัพพลายเออร์ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา และปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1.ปริ มาณการสั่งซื้ อ
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จํานวนในการสั่งซื้ อ และยอดในการสั่งซื้ อ ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 2.ทําการศึกษา
ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าพรี เมี่ยมในรู ปแบบปั จจุบนั 3.เก็บข้อมูลความถี่ของการสั่งซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม 4.
ทําการวิเคราะห์ผลการจุดกลุ่มซัพพลายเออร์ ABC 5.จัดทําแบบฟอร์ มต่างๆ 6.ทําการใช้แบบฟอร์ มต่างๆที่จดั ทําขึ้น
7.นําข้อมู ลที่ ได้จากแบบฟอร์ มมาวางแผนในการจัดซื้ อ 8.ทําการวิเคราะห์ ถึงขบวนการจัดซื้ อเพื่อลดขั้นตอนการ
ทํางาน 9.สรุ ปผลการวิจยั
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ในการจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ ABC Analysis โดยเรี ยงตามปริ มาณการสั่งซื้ อจากมากไป
น้อย สามารถแบ่งกลุ่มได้ดงั นี้ ซัพพลายเออร์ กลุ่ม A มีจาํ นวน 7 ราย คิดเป็ นร้อยละ78 ของปริ มาณการสั่งซื้ อทั้งหมด
ซัพพลายเออร์ กลุ่ม B มีจาํ นวน 5 ราย คิดเป็ นร้อยละ15 ของปริ มาณการสั่งซื้ อทั้งหมด และซัพพลายเออร์ กลุ่ม C คิด
เป็ นร้อยละ6 ของปริ มาณการสั่งซื้ อทั้งหมดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ ด้วยเครื่ องมือ ABC Analysis
Suppliers
Supplier 1

Year 2557 - 2559
Quantity (PC)
Amount (Bath)
732,956
18,022,660.00

%
17%

Supplier 2

268,286

15,985,430.00

15%

Supplier 3

125,734

13,882,068.00

13%

Supplier 4

119,410

11,846,000.00

11%

Supplier 5

99,086

10,783,580.00

10%

Supplier 6

93,881

6,670,732.00

6%

Supplier 7

53,359

6,464,562.22

6%

Supplier 8
Supplier 9
Supplier 10
Supplier 11
Supplier 12
Supplier 13
Supplier 14
Supplier 15
Supplier 16
Supplier 17
Supplier 18
Supplier 19

39,097
32,253
26,724
25,064
11,550
10,026
9,742
6,740
6,650
2,635
850
252

5,112,505.00
4,105,750.00
2,318,520.00
2,228,820.00
2,113,250.00
1,839,520.00
1,588,400.00
1,281,400.00
1,237,800.00
909,450.00
156,610.00
81,250.00

5%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%

1,664,295

106,628,307.22

Grand Total

Class

A
78%

B
15%

C
6%

100%

4.2 ผลหลังจากฝ่ ายจัดซื้ อจัดทําแบบฟอร์ มแผนการดําเนินงานทั้งปี (Plan Year) สําหรับให้ทางฝ่ ายการตลาด
กรอกข้อมูลปริ มาณสิ นค้าและความต้องการใช้สินค้าล่วงหน้า โดยการจัดทํา Plan Year ทําให้ทางฝ่ ายจัดซื้ อสามารถ
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นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวางแผนในการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า จัด เตรี ย มซั พ พลายเออร์ และวางแผนในการจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ จาก
สถานการณ์ต่างๆในปั จจุบนั เช่น ราคาตลาดของเส้นด้ายมีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น จึงต้องมีการวางแผนจํานวนในการ
สั่งซื้ อสิ นค้า คิดเป็ นวัตถุดิบกี่กิโลกรัม เพื่อสั่งซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้า และช่วยลดต้นทุนให้กบั องค์กร เป็ นต้น แสดงดัง
ภาพที่ 2
POP/POSM Process Year Plan Order
Q1-2017
Oct-16
1

Channel

2

3

Nov-16
4

1

2

3

Q2-2017

Dec-16
4

1

2

3

Jan-17
4

1

2

3

Feb-17
4

1

2

3

Mar-17
4

1

2

3

Q3-2017

Apr-17
4

1

2

3

May-17
4

1

2

3

Jun-17
4

1

2

3

Jul-17
4

1

2

3

Q1-2018

Aug-17
4

1

2

3

Sep-17
4

1

2

3

Oct-16
4

1

2

3

Nov-16
4

1

2

3

Dec-16
4

1

2

3

Jan-18
4

1

2

3

4

Season

POP/POS for use Q2-2017
POP/POS for use Q3-2017
POP/POS for use Q1-2018
low season
high season
peak season
chinese new year

Survey
Quatation
Approval Doc.
PR Process
Production
Delivery
Use

14
7
14
15
15-60 Days
7-14 Days
4 month

Days
Days
Days
Days
Days
Days

ภาพที่ 2 ภาพแสดงแบบฟอร์ มแผนการดําเนิ นงานทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
4.3 ผลการการจัดทําแบบฟอร์ ม Price Agreement ทําให้ทางจัดซื้ อลดขั้นตอนการต่อรองราคาในทุกครั้งที่มี
การสั่งซื้ อสิ นค้า และทําให้สามารถลดต้นทุนสิ นค้าต่อหน่วยได้ โดยนําจํานวนที่ทางฝ่ ายการตลาดต้องการผลิตสิ นค้า
มาเทียบกับช่วงราคาที่ทาํ Price Agreement เพื่อให้ปรับลดหรื อเพิ่มจํานวนสิ นค้า ให้อยูใ่ นราคาที่ เหมาะสม และใน
อนาคตทางจัดซื้ อจะนําสิ นค้าที่มีการจัดทํา Price Agreement ขึ้นทะเบียนในระบบ SAP เพื่อทําเป็ น ใบสั่งซื้ ออัตโนมัติ
(Auto Purchase Order) ทําให้ลดงานของฝ่ ายจัดซื้ อในการออกเอกสารใบสั่งซื้ อ เพื่อไปหาสิ นค้า และนวัตกรรมใหม่
มานําเสนอฝ่ ายการตลาดแสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงตัวอย่างแบบฟอร์ ม Price Agreement

ภาพที่ 4 ภาพแสดงแบบฟอร์ มเอกสารอนุมตั ิราคา
4.4 ผลการวิเคราะห์จดั ทําโครงสร้ างสําหรั บการขึ้ น Mat Code ให้เป็ นมาตรฐาน สามารถลดขั้นตอนการ
ทํางานของฝ่ ายจัดซื้ อ โดยเมื่อทางฝ่ ายการตลาดต้องการขอขึ้น Mat Code สิ นค้าจะขึ้นชื่ อสิ นค้าตามโครงสร้างที่ ถูก
จัดทําขึ้น โดยที่ ทางจัดซื้ อไม่ตอ้ งทําการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ ง และสามารถเคลียร์ ฐานข้อมูล Mat Code ใน
ระบบให้เหลือแต่ Mat Code สิ นค้าที่สาํ คัญ และลดจํานวน Mat Code สิ นค้าในระบบ SAP จาก 500 Mat Code เหลือ
300 Mat Code โดยการจัด Mat Code จะสามารถทําให้ทางบัญชีทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายของสิ นค้านั้นๆ โดยการดึง Mat
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Code ที่ ถูกต้องเพื่อให้ทราบถึ งค่าใช้จ่ายที่ แท้จริ ง โดยตัวอย่างของโครงสร้ างสําหรั บการขึ้ น Mat Code ตามตาราง
ด้านล่างแสดงดังภาพที่5 – ภาพที่ 8
โครงสร้าง Mat Code "เสื้อโปโล"
Segment

Family

Class Attribute 1 Attribute 2

Clothing

Clothing

Name*

Polo

Attribute 3

Attribute 4

Type

"Size"

Color*

Attribute 5

Attribute 6

Male/Female*

Event

Attribute 7 Attribute 8 Attribute 9
Year

"-"

Brand

ภาพที่ 5 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้าง Mat Code เสื้ อโปโล
โครงสร้าง Mat Code "เสื้อคอกลม"
Segment

Family

Clothing

Clothing

Class Attribute 1 Attribute 2
Name*

T-Shirt

Attribute 3

Attribute 4

Type

"Size"

Color*

Attribute 5

Attribute 6

Male/Female*

Event

Attribute 7 Attribute 8 Attribute 9
Year

"-"

Brand

ภาพที่ 6 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้าง Mat Code เสื้ อคอกลม
โครงสร้าง Mat Code "หมวก"
Segment

Family

Class Attribute 1 Attribute 2

Clothing

Clothing Accessories

Cap

Name*

Attribute 3

Attribute 6

Attribute 7

Type

Event

Year

Color*

Attribute 8
"-"

Attribute 9
Brand

ภาพที่ 7 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้าง Mat Code หมวก
โครงสร้าง Mat Code "กระเป๋า"
Segment

Family

Class

Apparel &
Luggage กระเป๋า
Luggage

Attribute 1

Attribute 2

Attribute 3

Attribute 4

Attribute 5

Attribute 7

Attribute

Name*

Color*

Width

Length

Height

Attribute 8 Attribute 9 Attribute 10

Event

Year

Attribute 11

"-"

ภาพที่ 8 ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้าง Mat Code กระเป๋ า
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการจัดซื้ อ เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์
กรณี ศึกษา บริ ษทั ABC เนชัน่ แนล(ประเทศไทย)จํากัด เพื่อลดการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อนของฝ่ ายจัดซื้ อจัดการสิ นค้าพรี เมี่ยม
นั้นจึงได้นาํ เครื่ องมือมาใช้ในการแก้ไขปั ญหา ดังนี้
1. แผนผังก้างปลา (Fish bone) เป็ นแผนผังที่ แสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุ
ทั้งหมดที่เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหานั้น (Problem Cause) ปั ญหาควรกําหนดให้ชดั เจนและมีความเป็ นไปได้ ซึ่ ง
หากกําหนดประโยคปั ญหานี้ ไม่ชดั เจนแล้ว จะทําให้ใช้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ และจะใช้เวลานาน ในการทําผัง
ก้างปลาสามารถที่จะกําหนดกลุ่มปั จจัยอะไรก็ได้ โดยปั ญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ การทํางานที่ซ้ าํ ซ้อนของฝ่ าย
จัดซื้ อ ที่ไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
2. ABC Analysis ใช้ในการจัดกลุ่ม ซัพพลายเออร์ โดยใช้ขอ้ มู ลปริ มาณในการสั่ งซื้ อสิ นค้า ตั้งแต่ เดื อ น
มกราคม 2557 ถึง เดือน ธันวาคม 2559 เพื่อนํามาจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ ในเบื้องต้นว่าซัพพลายเออร์ รายไหนบ้าง เป็ น
รายที่สามารถตอบสนองเราได้มากที่สุด โดยแบ่งได้ 3 กลุ่ม โดยจะนําซัพพลายเออร์ กลุ่มA ที่มีเปอร์ เซ็นต์รวมมากถึง
78% นํามาคัดเลือกในลําดับถัดไป โดยเกณฑ์ที่ใช้เป็ นตามเกณฑ์ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน เกณฑ์ดา้ นคุณภาพ
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คิ ดเป็ น 40% ซึ่ งมากกว่าเกณฑ์ของราคาสิ นค้า คิ ดเป็ น 30% เกณฑ์ดา้ นการส่ งมอบ คิ ดเป็ น 20% ส่ วนเกณฑ์ดา้ น
นวัตกรรม คิดเป็ น 10%
3. การจัดทําแผนการดําเนิ นงานทั้งปี (Plan Year) เป็ นแบบฟอร์ มที่ให้ทางฝ่ ายการตลาดกรอกรายละเอียด
และปริ มาณความต้องการใช้สินค้า จะทําให้ทราบความต้องการใช้สนค้าล่วงหน้า และฝ่ ายจัดซื้ อนํามาวางแผนในการ
สั่งผลิตสิ นค้าต่อไป เพื่อรวบรวมจํานวน และเพิ่มอํานาจในการต่องรอง
4. การจัดทําข้อตกลงด้านราคา (Price Agreement) คือการนําข้อมูลที่ได้จากการทําแผนการดําเนิ นงานทั้งปี
(Plan Year) ทําให้ทางฝ่ ายจัดซื้ อสามารถนําปริ มาณความต้องการใช้สินค้าทั้งปี มาเจรจาต่อรองกับทางซัพพลายเออร์
โดยต่อรองราคาเป็ นยอดรวมทั้งปี และเจรจาเรื่ องการทยอยส่ งมอบสิ นค้า เป็ นไปตามไตรมาสของทางฝ่ ายการตลาด
ทําให้ทางจัดซื้ อลดขั้นตอนการต่อรองราคาในทุกครั้งที่มีการสั่งซื้ อสิ นค้า และทําให้สามารถลดต้นทุนสิ นค้าต่อหน่วย
ได้ และในอนาคตทางจัดซื้ อจะนําสิ นค้าที่มีการจัดทํา Price Agreement ขึ้นทะเบียนในระบบ SAP เพื่อทําเป็ น ใบสั่ง
ซื้ ออัตโนมัติ (Auto Purchase Order) ทําให้ลดงานของฝ่ ายจัดซื้ อในการออกเอกสารใบสั่งซื้ อ เพื่อไปหาสิ นค้า และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มานําเสนอฝ่ ายการตลาด
5. การทํา Cleansing Data คือการจัดทําโครงสร้ างสําหรับการขึ้น Mat Code ให้เป็ นมาตรฐาน สามารถลด
ขั้นตอนการทํางานของฝ่ ายจัดซื้ อ โดยเมื่ อทางฝ่ ายการตลาดต้องการขอขึ้ น Mat Code สิ นค้าจะขึ้ นชื่ อสิ นค้า ตาม
โครงสร้างที่ถูกจัดทําขึ้น โดยที่ทางจัดซื้ อไม่ตอ้ งทําการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง และสามารถเคลียร์ ฐานข้อมูล
Mat Code ในระบบให้เหลือแต่ Mat Code สิ นค้าที่สาํ คัญ และลดจํานวน Mat Code สิ นค้าในระบบ SAP จาก 500 Mat
Code เหลือ 300 Mat Code โดยการจัด Mat Code จะสามารถทําให้ทางบัญชีทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายของสิ นค้านั้นๆ โดย
การดึง Mat Code ที่ถูกต้องเพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริ ง
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
โดยผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าพรี เมี่ยม จากระบบ SAP ซึ่ เป็ นข้อมูลทุติย
ภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปั ญหาคือ ฝ่ ายจัดซื้ อทํางาน
ซํ้าซ้อน โดยกระบวนการทํางานเริ่ ม ต้นจาก ฝ่ ายการตลาดแจ้งความต้องการใช้สิ นค้า ฝ่ ายจัดซื้ อจะทําหน้าที่ ส่ ง
รายละเอียดให้ซพั พลายเออร์ เมื่อได้ใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์ ส่ งข้อมูลไปยังฝ่ ายการตลาด เพื่อให้ฝ่ายการตลาด
ทําอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายสําหรับผลิตสิ นค้า และทําการเปิ ดใบขอสั่งซื้ อ ทางฝ่ ายจัดซื้ อดําเนิ นการออกใบสั่งซื้ อสิ นค้าให้กบั
ทางซัพพลายเออร์ ซึ่ งความต้องการใช้สินคาของฝ่ ายการตลาดไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีการรวบรวมจํานวนใน
การสั่งซื้ อ ทําให้ราคาในการซื้ อสิ นค้าในแต่ละครั้งไม่เท่ากัน และทางฝ่ ายจัดซื้ อไม่มีอาํ นาจในการต่อรองราคากับ ซัพ
พลายเออร์ ซึ่ งส่ งผลกระทบให้กระบวนการทํางานของฝ่ ายจัดซื้ อเกิดการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน และเกิดความเสี ยหายต่อ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง และซึ่ งส่ งผลกระทบทางด้านต้นทุน ฉะนั้นการปรั บปรุ งขบวนการจัดซื้ อ จึ งเป็ นอีก
หนึ่ งปั จจัยที่จาํ เป็ นต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ซึ่ งสามารถทําให้บริ ษทั ทราบปริ มาณและความต้องการใช้
สิ นค้าล่วงหน้า และมีผลต่อเนื่องไปถึงต้นทุนรวมที่ลดลงอีกด้วย
ปั ญหาที่เกิดขึ้นสามารถหาสาเหตุได้โดยการใช้ทฤษฎี แผนผังก้างปลา แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา
(Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหานั้น(Problem Cause) ปั ญหาควรกําหนดให้ชดั เจนและ
มีความเป็ นไปได้ ซึ่ งหากกําหนดประโยคปั ญหานี้ ไม่ชดั เจนแล้ว จะทําให้ใช้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ และจะใช้
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เวลานาน ในการทําผังก้างปลาสามารถที่จะกําหนดกลุ่มปั จจัยอะไรก็ได้ แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่ากลุ่มที่เรากําหนดไว้เป็ นปั จจัย
นั้นสามารถที่จะช่วยให้เราแยกแยะและกําหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่างเป็ นระบบ และเป็ นเหตุเป็ นผล
โดยบริ ษทั ฯ ต้องปรับปรุ งขบวนการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าพรี เมี่ยม เนื่ องจากขบวนการเดิมที่ใช้ไม่มีขอ้ มูลความ
ต้องการใช้สินค้าล่วงหน้าจากฝ่ ายการตลาด ไม่ทราบปริ มาณการใช้สินค้าแต่ละประเภท ส่ งผลให้เกิ ดการทํางาน
ซํ้าซ้อน มี ซัพพลายเออร์ หลายราย ไม่มีอาํ นาจในการต่อรอง จึ งมี การปรั บปรุ งขบวนการจัดซื้ อ โดยจัดทําแผนการ
ดําเนิ นงานทั้งปี (Plan Year) เพื่อให้ทราบปริ มาณและความต้องการใช้สินค้าล่วงหน้า เพื่อรวบรวมจํานวนในการ
สั่งซื้ อ และจัดทําข้อตกลงด้านราคา (Price Agreement) เพื่อเป็ นการยืนราคา และนําจํานวนประมาณการใช้สินค้าทั้งปี
นํามาเจรจาต่อรองราคากับทางซัพพลายเออร์ และเจรจาเรื่ องการทยอยส่ งมอบสิ นค้า ให้เป็ นไปตามไตรมาสของทาง
ฝ่ ายการตลาด และทําการจัดการฐานข้อมูลสิ นค้า โดยจัดทํา Cleansing Data เพื่อช่วยลดจํานวนฐานข้อมูล และอัพเดต
ข้อมูลที่ถูกต้อง สําหรับการใช้ Mat Code ของสิ นค้า เพื่อลดการทํางานของจัดซื้ อในการตรวจสอบรายละเอียดของ
สิ นค้า และทางบัญชียงั สามารถนํา Mat Code เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในส่ วนสิ นค้าพรี เมี่ยมได้อีกด้วย
ส่ วนการปรับปรุ งขบวนการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าพรี เมี่ยม ตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางาน และลดขั้นตอนการทํางาน ไม่ให้เกิดการทํางานซํ้าซ้อน และช่วยลดการจ้างพนักงานในการออกเอกสาร
ใบสั่งซื้ อ เนื่ องจากการทราบปริ มาณและความต้องการใช้สินค้าล่วงหน้า สามารถทํามาจัดทํา Price Agreement และ
นําไปเข้าขบวนการจัดทําใบสั่งซื้ อสิ นค้าอัตโนมัติ (Auto Purchase Order) นอกจากนี้ ยงั ช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้ อ
สิ นค้าต่อหน่วย เนื่องจากมีการรวบรวมจํานวนในการสั่งซื้ อ และเจรจาต่อรองกับทางซัพพลายเออร์
จากลักษณะการทํางานเดิมของขบวนการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าพรี เมี่ยมของบริ ษทั ABC เนชัน่ แนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด ทางฝ่ ายจัดซื้ อไม่ทราบความต้องการในการใช้สินค้าล่วงหน้าจากฝ่ ายการตลาด ซึ่ งส่ งผลให้สั่งซื้ อสิ นค้า
กรณี เร่ งด่วน ซึ่ งทําให้เกิดปั ญหาความล่าช้า และการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน เมื่อทางผูค้ น้ คว้าได้ศึกษาและหาแนวทางในการ
ลดขั้นตอนการทํางาน สามารถลดระยะเวลาในการทํางานได้ภาพที่ 9
Brand
Marketing
Manager

Admin

Buyer

Manager

Manager
Diractor

Support

Suppliers Warehouse Accounting

ดําเนินการ
ออก PR ใน
ระบบSAP
Release PR
ในระบบ SAP

เปิ ด PO ใบสั ่งซื้อ ลงนามใน PO ลงนามใน PO

ปลด Inbound ได้รบั PO ส่ง
ในระบบSAP
งานบรู๊ฟ

ผลิตสินค้า
ตามรูปแบบ

รับสินค้า
ทํารับใน
ระบบSAP

ตัง้ เบิก สั ่งจ่ายเช็ค

ภาพที่ 9 ภาพแสดงกระบวนการจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าพรี เมี่ยม หลังจากปรับการทํางาน
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