
การศึกษากระบวนการลดปริมาณซัพพลายเออร์ของแผนก Indirect Purchasing 
กรณศึีกษาบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทฟี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาจารย์ผรนกษม อนิทรทัต 
บทคดัย่อ 
 ผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรวิเครำะห์กระบวนกำรลดปริมำณซพัพลำยเออร์จำกมุมมองของผูว้ิจยั จำกกำร
สมัภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ อำ้งอิงจำกหลกัทฤษฎีและแนวคิด ในส่วนของปัญหำท่ีเกิดข้ึนหลงัจำก
วิเครำะห์แลว้นั้น พบวำ่สำเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหำคือ กำรด ำเนินกำรล่ำชำ้ในขั้นตอนของกำรหำ 
ซพัพลำยเออร์รำยใหม่เขำ้มำสนบัสนุนรำยกำรกำรช้ินส่วน Part on stock ทั้งหมด 354 รำยกำร งำนวิจยั
ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษำขั้นตอนท่ีทำงแผน Indirect Purchasing ใชใ้นกำรลดปริมำณซพั
พลำยเออร์ 2) เพื่อศึกษำปัญหำท่ีเกิดข้ึนในบำงขั้นตอนของกำรลดปริมำณซพัพลำยเออร์ 3) เพื่อ
วิเครำะห์วำ่ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำรนั้นมีควำมสมเหตุสมผลหรือไม่ 4) เพือ่เสนอแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรเพื่อใหก้ระบวนกำรนั้นมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึนในอนำคต 

1.บทน า (INTRODUCTION) 
งำนวิจยัน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มของ Indirect Material ในกลุ่ม MRO หรือ Maintenance Repair 

and Operations กำรจดัซ้ือจดัหำวตัถุดิบในกลุ่มน้ีจะเป็นวตัถุดิบหรือช้ินส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรท่ี
ใชใ้นกำรผลิตอำทิเช่น ช้ินส่วนท่ีอยูใ่นเคร่ืองจกัร,น ้ำมนั,สำรเคมีท่ีจ ำเป็นในกำรผลิต และกำรซ่อมบ ำรุง
เคร่ืองจกัร วตัถุดิบหรือช้ินส่วนในกลุ่มของ MRO นั้นมีจ ำนวนมำก จึงส่งผลใหมี้ซพัพลำยเออร์ท่ีมำก
ไปดว้ย ซ่ึงทำงแผนก Indirect Purchasing มีแผนตอ้งกำรท่ีจะลดจ ำนวนซพัพลำยเออร์ในระบบ 
เน่ืองจำกในปัจจุบนัมีจ ำนวนซพัพลำยเออร์ในระบบเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนั้นยงัมีนโยบำยจำกสำขำ
ใหญ่ท่ีตอ้งกำรจดักำรระบบกำรจดัซ้ือในส่วนของ MROในทุกๆสำขำทัว่โลกใหเ้ป็นไปในทิศทำง
เดียวกนั เน่ืองจำกกำรท่ีมีซพัพลำยเออร์ในระบบเป็นจ ำนวนท่ีเยอะเกินไปอำจส่งผลใหเ้กิดกำรใชเ้วลำ
ในกำรต่อรองท่ีมำกข้ึน กำรเกิดควำมไม่โปร่งใสในกำรจดัซ้ือ รวมถึงอ ำนำจในกำรต่อรองท่ีลดลง 
นอกจำกนั้นยงัช่วยจดัสรรปริมำณใหเ้หลือเพียงแต่ซพัพลำยเออร์ท่ีมีศกัยภำพท่ีสำมำรถจดัหำสินคำ้
ใหก้บัองคก์รไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 
 



2.การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการจัดซ้ือ อดุลย ์จำตุรงคกุล (2547) ไดก้ล่ำวถึงควำมหมำยของกำรจดัซ้ือ
จดัหำวำ่เป็นกระบวนกำรท่ีบริษทัต่ำงๆ ท ำสญัญำกบับุคคลฝ่ำยท่ีสำม เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสินคำ้และบริกำร
ท่ีตอ้งกำร เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องธุรกิจอยำ่งมีจงัหวะเวลำ และมีตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพ 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการลดฐานซัพพลายเออร์ กำรลดฐำนซพัพลำยเออร์ (SBR) คือถูก
ก ำหนดใหเ้ป็นกระบวนกำรลดจ ำนวนซพัพลำยเออร์ท่ีมีอยู ่กำรลดฐำนซพัพลำยเออร์ไดดึ้งดูดควำม
สนใจในกำรวจิยัอยำ่งมีนยัส ำคญัในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำและมีนกัวิจยัหลำยคนโตแ้ยง้ทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสียของกระบวนกำรน้ี กลยทุธ์กำรจดัหำขั้นสูงจ ำเป็นตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์อยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่งผูซ้ื้อซพั
พลำยเออร์ และควำมสมัพนัธ์เหล่ำน้ีไม่เพยีงแต่เป็นไปไดห้รือจดักำรไดด้ว้ยฐำนซพัพลำยเออร์ขนำด
ใหญ่ แต่หมำยควำมวำ่กำรลดฐำนซพัพลำยเออร์ตอ้งท ำก่อนท่ีกลยทุธ์กำรจดัซ้ือบำงอยำ่งจะเกิดข้ึน 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัแผนภูมิกระบวนการผลติต่อเน่ือง (Flow Process Chart) ผงังำน 
(Flowchart) คือรูปภำพ (Image) หรือสัญลกัษณ์ (Symbol)  ท่ีใชเ้ขียนแทนขั้นตอน ค ำอธิบำย ขอ้ควำม 
หรือค ำพดูท่ีใชใ้นอลักอริทึม (Algorithm) เพรำะกำรน ำเสนอขั้นตอนของงำนใหเ้ขำ้ใจตรงกนั ระหวำ่ง
เก่ียวขอ้ง ดว้ยค ำพดู หรือขอ้ควำมท ำไดย้ำกกวำ่ 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัแผนภาพแสดงสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) ผงักำ้งปลำ
หรือผงัแสดงเหตุและผลประกอบดว้ย ส่วนส ำคญั 2 ส่วน คือ ส่วนหวัปลำจะแสดงหวัขอ้ปัญหำท่ีเรำ
ก ำลงัวิเครำะห์ และส่วนกำ้งปลำ จะมีลกัษณะเป็นเสน้แตกแขนงไป เพือ่แสดงสำเหตุของปัญหำทั้ง
สำเหตุหลกั แลสำเหตุยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง โยงเขำ้ดว้ยกนั โดยตำมควำมนิยม มกัจะเขียนหวัปลำอยูท่ำง
ขวำมือและตวัปลำอยูท่ำงซำ้ยมือเสมอ  
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการผลติลนี (Lean Manufacturing)  เป็นแนวคิดกำรบริหำรกระบวนกำร
ผลิตใหก้ระบวนกำรสำมำรถผลิตไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองโดยมำตรฐำนท่ีเช่ือถือได ้ไม่มีควำมสูญเสียเปล่ำ
เกิดข้ึน ซ่ึงสอคลอ้งกบัแนวคิด 3M ของระบบกำรผลิตแบบโตโยตำ้ ประกอบดว้ย 1)Muda คือควำมสูญ
เปล่ำ 2) Mura คือ ควำมไม่สม ่ำเสมอ 3) Muri  ควำมไม่สมเหตุสมผล วิธีกำรลดควำมสูญเปล่ำ ดว้ย
หลกักำร ECRS ประกอบดว้ย กำรก ำจดั (Eliminate), กำรรวมกนั (Combine), กำรจดัใหม่ (Rearrange), 
กำรท ำใหง่้ำย (Simplify)  

 
 



3.วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 
3.1 ขั้นตอนการศึกษา   

3.1.1 รวบรวมขอ้มูลผำ่นกำรสอบถำมพนกังำนในแผนก และรวบรวมขอ้มูลจำกในระบบ ERP 
3.1.2 ท ำกำรศึกษำนโยบำยของแผนกจดัซ้ือเพื่อน ำมำใชป้ระกอบกบักำรวิเครำะห์ขั้นตอนต่ำงๆ 
3.1.3 ท ำกำรศึกษำกระบวนกำรท่ีทำงแผนกจดัซ้ือใชใ้นกำรลดปริมำณซพัพลำยเออร์ 
3.1.4 จ ำแนกขอ้มูลเพื่อใหเ้ขำ้ใจง่ำย และเป็นระบบมำกยิง่ข้ึน 
3.1.5 วิเครำะห์กระบวนกำรและหำสำเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหำในกระบวนกำร 
3.1.6 หำแนวทำงแกไ้ขปัญหำท่ีก่อใหเ้กิดในกระบวนกำรลดปริมำณซพัพลำยเออร์  
3.1.7 สรุปผลกำรวิจยั 

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1.ท ำกำรเกบ็ขอ้มูลประวติักำรสัง่ซ้ือในปี 2019 ตั้งแต่เดือน มกรำคม ถึง ธนัวำคม ปี 2019 
2.เกบ็รวมรวมขอ้มูลของกระบวนกำรจดัซ้ือจดัหำ และนโยบำยในกำรจดัซ้ือจดัหำขององคก์ร 
3.ท ำกำรสมัภำษณ์กบัพนกังำนในแผนก Indirect Purchasing ท่ีดูแลในส่วนงำน MRO และ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชก้ระบวนกำรลดปริมำณซพัพลำยเออร์ และศึกษำระบบ Easy RFQ 
4.ศึกษำขอ้มูลท่ีไดม้ำจำกงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ บทควำมต่ำงๆ 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ซพัพลำยเออร์ 113 บริษทั เป็นกลุ่มตวัอยำ่ง และประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำเป็นผูป้ฏิบติังำนใน

ส่วนงำน MRO ของบริษทั โรเบิร์ต บอ๊ช ออโตโมทีฟ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ำกดั   
3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเครำะห์กระบวนกำรท่ีทำงแผนก Indirect Purchasing ใชใ้นกำรลดปริมำณซพัพลำยเออร์ 
หลงัจำกนั้นวิเครำะห์หำสำเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหำในกระบวนกำรดว้ยเคร่ืองมือแผนภำพแสดงสำเหตุ
และผล เม่ือหำสำเหตุไดจึ้งท ำกำรหำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ และในขั้นตอนสุดทำ้ยคือ สรุปผลกำร
แกไ้ขปัญหำและขอ้เสนอแนะ 

4.ผลการศึกษา 
4.1 ขั้นตอนในการด าเนินการลดปริมาณซัพพลายเออร์  

 
 



ขั้นตอน การวิเคราะห์กระบวนการ 
1.ดึงขอ้มูลกำรสัง่ซ้ือมำจำกระบบ ERP ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลยอ้นหลงั 1 ปี เป็นขอ้มูลปี 2019 

ขั้นตอนน้ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได ้ 

2.แยกขอ้มูลระหวำ่ง Easy RFQ กบั Part on 
stock 
 

ขั้นตอนน้ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได ้

3.ขอ้มูลกำรสั่งซ้ือจำกระบบ Easy RFQ ทำง
แผนกจะดูยอดรวมท่ีมำกกวำ่ 2,000,000 บำทข้ึน
ไป มีทั้งหมด 14 รำย จำก 97 รำย ทำงแผนก
จดัซ้ือจะมีกำรติดต่อกบัซพัพลำยเออร์ เพื่อท ำ
สญัญำในกำรซ้ือสินคำ้ในรำยกำรท่ีอิงจำกยอด
ซ้ือในอดีตของรำยนั้นๆ เพื่อใหก้ำรซ้ือในคร้ัง
ต่อๆไปใหท้ ำกำรบวกรำคำในตลอดช่วงท ำ
สญัญำใหไ้ม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต ์ส่วนรำยกำรสินคำ้
ท่ีไม่อยูใ่น 14 รำยแรก ทำงแผนกจดัซ้ือจะแจง้
กบัผูใ้ชใ้หไ้ปซ้ือกบัซพัพลำยเออร์ใน 14 รำย
แทนกำรซ้ือผำ่นรำยเดิม 

หำกอำ้งอิงจำกแนวคิดของ (Cousins ,1999) ท่ี
กล่ำวถึงควำมเส่ียงของกำรใชซ้พัพลำยเออร์
นอ้ยลงซ่ึงอำจส่งผลใหเ้กิดควำมเส่ียงของรำคำท่ี
เพิ่มข้ึน จะพบวำ่ทำงบริษทักไ็ดพ้บถึงปัญหำใน
ส่วนของรำคำท่ีสูงข้ึนในกรณีท่ีตอ้งซ้ือรำยกำร
สินคำ้จำกซพัพลำยเออร์รำยนั้นและไม่อยูใ่น  14 
รำยท่ียอดเกิน 2,000,000 บำท ท ำใหท้ำงบริษทั
ตอ้งจ่ำยค่ำส่วนต่ำงท่ีสูงข้ึนเน่ืองจำกซพัพลำย
เออร์ท่ีทำงบริษทัใหเ้ป็นตวัแทนไปซ้ือจะท ำกำร
บวกรำคำข้ึน  

4. ขอ้มูลสัง่ซ้ือจำกระบบ Part on stock            

ซพัพลำยเออร์ 12 รำย จำก 49 รำยท่ีมียอดรวม

เกิน 500,000 บำท ทำงแผนกจดัซ้ือจะท ำกำร

ตรวจสอบวำ่ใน 12 รำยนั้นไดมี้กำรท ำ Contract 

Price Agreement ร่วมกนัหรือยงั หำกยงัจะมีกำร

ท ำสญัญำร่วมกนั เพื่อท ำกำรต่อรองในสญัญำ

เพื่อท ำกำรขอส่วนลด 3-5% เม่ือท ำกำรสัง่ซ้ือ

รำยกำรสินคำ้ 640 รำยกำรจำก ซพัพลำยเออร์ 12 

รำยในอนำคตจะตอ้งไดรั้บส่วนลด 

สำมำรถอำ้งอิงจำกทฤษฎีกำรจดัซ้ือแบบลีนใน
ส่วนของกำรรักษำผลประโยชน์ระหวำ่งกนัเป็น
แบบผูช้นะ-ผูช้นะ (Win-Win)ได ้เน่ืองจำกเป็น
กำรไดผ้ลประโยชน์ทั้งสองฝ่ัง โดยทำงบริษทัจะ
ไดส่้วนลด และในส่วนของซพัพลำยเออร์จะ
ไดรั้บกำรสัง่ซ้ือท่ีแน่นอนจำกบริษทั  
 



ขั้นตอน การวิเคราะห์กระบวนการ 
5.รำยกำรท่ีมียอดรวมต ่ำกวำ่ 500,000 บำท มี
ทั้งหมด 354 รำยกำร ทำงแผนกจะท ำกำรสรรหำ
ซพัพลำยเออร์รำยใหม่เพียง 1 รำยท่ีจะเขำ้มำ
สนบัสนุนรำยกำรช้ินส่วนน้ี  

ในขั้นตอนน้ีทำงแผนกจดัซ้ือไดพ้บปัญหำในกำร
ด ำเนินกำรท่ีล่ำชำ้ 

 
กำรวิเครำะห์หำสำเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหำในขั้นตอนท่ี 5 โดยใชเ้คร่ืองมือแผนภำพแสดงสำเหตุแลผล 

 
4.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  

 ผูว้ิจยัไดน้ ำทฤษฎีลีนเขำ้มำประยกุตใ์ช ้คือเคร่ืองมือลดควำมสูญเปล่ำดว้ยหลกั ERCS เขำ้มำ
ช่วยแกปั้ญหำดงักล่ำว โดยเลือกใชต้วั E (Eliminate) เขำ้มำก ำจดัขั้นตอนท่ีไม่จ ำเป็นออกไป และ
เลือกใชต้วั S (Simplify) เขำ้มำปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนใหม่ เพื่อใหก้ระบวนกำรด ำเนินงำนมีควำม
รวดเร็วมำกยิง่ข้ึน ซ่ึงท ำกำรแกไ้ขปัญหำโดยกำรใชร้ะบบ Workon แทนกำรใชว้ิธีกำรเดิม เพื่อลด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร โดยสำมำรถลดขั้นตอนในกำรท ำงำนลดลง 4 ขั้นตอน มีระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรลดลง 24 วนั 

 



5. อภปิรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรวิเครำะห์ในแต่ละกระบวนกำรโดยเป็นกำรวิเครำะห์ในมุมมองของผูว้ิจยัท่ีได้
จำกกำรสมัภำษณ์พนกังำนในแผนกจดัซ้ือและจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจริงและมีกำรน ำแนวคิด
หรือหลกัทฤษฎีเขำ้มำช่วยในกำรวิเครำะห์ดว้ยเช่นกนั   

หลงัจำกท่ีท ำกำรวิเครำะห์ผูว้ิจยัไดเ้จอปัญหำท่ีท ำใหก้ระบวนกำรน ำรำยกำร Part on stock ใน
อดีตท่ีซ้ือจำกซพัพลำยเออร์ท่ีถูกตดัออกจำกระบบและท ำกำรหำซพัพลำยเออร์รำยใหม่เขำ้มำ
สนบัสนุน 543 รำยกำรน้ีล่ำชำ้ ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือแผนผงัสำเหตุและผลเขำ้มำหำสำเหตุท่ีท ำให้
กระบวนกำรล่ำชำ้ หลงัจำกนั้นผูว้ิจยัไดห้ำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ ซ่ึงแนวทำงนั้นคือ กำรใหผู้ใ้ชใ้ช้
ระบบ Workon ในกำรน ำรำยกำรสินคำ้ข้ึนระบบ Part on stock แทนกำรใหฝ่้ำยจดัซ้ือท ำใน
กระบวนกำรของตนเอง   

จำกผลกำรศึกษำพบวำ่สำมำรถถลดเวลำจำก 117 วนั เป็น 80 วนั ในส่วนของขั้นตอนท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำน สำมำรถลดขั้นตอนไดจ้ำก 10  ขั้นตอน เป็น 6 ขั้นตอน ในส่วนของกระบวนกำรลด
ปริมำณซพัพลำยเออร์ จำกกำรวิเครำะห์และศึกษำจำกงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวำ่ กำรจดัท ำกระบวนกำรน้ี
วิธีท่ีใชใ้นกำรลดปริมำณซพัพลำยเออร์นั้นจะแตกต่ำงกนั ข้ึนอยูก่บักลยทุธ์และแนวทำงของแต่ละ
องคก์ร   
5.2 ข้อเสนอแนะ 

แนวทำงในกำรลดปริมำณซพัพลำยเออร์ของแต่ละองคก์รไม่เหมือนกนั ควรศึกษำจำกงำนวจิยั
ท่ีหลำกหลำยและน ำมำปรับใหมี้ควำมเหมำะสมกบัองคก์รก่อนน ำไปใชจ้ริง และในกำรคดัเลือก 
ซพัพลำยเออร์ออกควรมีควำมระมดัระวงัในกำรคดัเลือก และมีกำรท ำงำนร่วมกนัในทีมท่ีมีส่วนได ้
ส่วนเสียกบังำนนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลำดในกำรด ำเนินงำนนอ้ยท่ีสุด  

อ้างองิ  
วริศรำ ริยำพนัธ์ รหสันิสิต 57690376. (2560). แนวทำงกำรประยกุตใ์ชแ้นวคิดลีนแผนกจดัซ้ือของ  

บริษทักรณีศึกษำ. วิทยำศำสตร์บณัฑิต, สำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์,  
คณะโลจิสติกส์, มหำวิทยำลยับูรพำ.  
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