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บทคัดย่อ (ABSTRACT) 
การท าวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของ

ซัพพลายเออร์ในองคก์ร (2) เพ่ือศึกษาวิธีการรักษาความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัซัพพลายเออร์ โดยใชเ้คร่ืองมือใน
การหาสาเหตุและปัญหาโดยใช้แผนผงัก้างปลาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและใช้ทฤษฎี ABC Analysis ในการจดัซัพ
พลายเออร์ตามปริมาณและค่าใชจ้่ายของการสั่งซ้ือสินคา้ท าให้สามารถบริหารความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ใน
แต่ละหมวดหมู่ไดอ้ย่างชดัเจนว่าซัพพลายเออร์รายใดบา้งควรพฒันาความสัมพนัธ์ดว้ยมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์พบว่าทางบริษทัมีปัญหาภายในองคก์รทั้งดา้นบุคลากร เคร่ืองมือ เอกสาร และวิธีการ
ท างาน การไม่มีมาตรฐานในการคดัเลือกซัพพลายเออร์ มีความขดัแยง้กบัซัพพลายเออร์ และซัพพลายเออร์ส่งของ
ล่าชา้จึงเร่ิมแกปั้ญหาจากภายในองคก์รก่อนโดยการเพ่ิมพนกังาน จดัประชุมร่วมกบัแผนกอื่นเพ่ือสร้างความเขา้ใจ
และแก้ไขปัญหาร่วมกนัจึงสามารถแก้ปัญหาภายนอกองค์กรท่ีตามมาคือแก้ไขโดยการคิดไตร่ตรองมากขึ้น ท า
ความรู้จกักบัซัพพลายเออร์ให้มากขึ้น ติดตามค าสั่งซ้ืออยู่เสมอแต่ปัญหาซอฟแวร์ ERP ของบริษทักรณีศึกษาไม่
สามารถแกปั้ญหาได ้จากการจดัซัพพลายเออร์มี 4 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ กลุ่มซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ส านักงาน สารเคมี และวตัถุดิบทางตรงท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่ม A จากทฤษฎี ABC Analysis มี 9 รายควรถูกพฒันา
ความสัมพนัธ์ต่อไปในระดบัท่ีมีความเขม้ขน้ขึ้นเป็นซัพพลายเออร์ท่ีไดร้ับการยอมรับ (Certified Suppliers) 

1. บทน า (INTRODUCTION) 
 บริษทักรณีศึกษาประกอบธุรกิจซ่อมบ ารุงช้ินส่วนของอากาศยาน (Maintenance, Repair & Overhaul 
หรือ MRO) งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ท่ีท าการซ้ือขายกนัทั้ง Indirect 
และ Direct Material มีวตัถุดิบเก่ียวกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองใชส้ านกังาน สารเคมี ช้ินส่วนซ่อมบ ารุงโดยตรงและ    การ
จดัซ้ือเป็นกระบวนการหน่ึงในองคก์รและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการได้มาซ่ึงวตัถุดิบโดยเร่ิมจากการคดัเลือก    ซัพ
พลายเออร์ท่ีสามารถช่วยลดตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้มีวตัถุดิบท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใช้ท า
ให้การไหลของวตัถุดิบเป็นไปอย่างราบร่ืน สามารถช่วยลดความเส่ียงต่อปัญหาทางการเงิน เพ่ิมผลก าไรของ
กิจการได้ หากเราสามารถจดัการการรักษาความสัมพนัธ์ต่อซัพพลายเออร์ท่ีดีต่อเรา ท าให้กระบวนการจดัซ้ือมี
ประสิทธิภาพช่วยลดความสูญเปล่าของเวลา แรงงาน ค่าใชจ้่ายจะส่งผลท่ีดีต่อองคก์รอย่างยัง่ยืน 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 การจดัซ้ือมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัหาวตัถุดิบตามความตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์ร
เร่ิมตั้งแต่คดัเลือกซัพพลายเออร์เจรจาต่อรองราคาและก าหนดเงื่อนไขให้ตรงกบัความตอ้งการ รวมไปถึงติดตาม
การจดัส่งสินคา้เพ่ือให้ไดร้ับสินคา้ตรงเวลา และติดตามการช าระเงินค่าสินคา้ดว้ย 
 แนวคิดการจัดซ้ือจัดหาแบบลีน (Lean) เป็นแนวคิดในการบริหารการจดัซ้ือจดัหาทั้งภายในองคก์ร
และระหว่างองค์กรกระบวนการด าเนินงานท าให้เกิดการไหลอย่างต่อเน่ือง ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการด าเนินงาน 
ลดสินคา้คงคลงัและเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ร็วย่ิงขึ้นจาก     ความ
สุญเปล่าของบางกิจกรรม การรอคอยท่ีนานเกินความจ าเป็น 



 แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) เป็นแนวคิดท่ีท าใชใ้นการบริหารการจดัการมีประสิทธิผล มุ่งเนน้           การ
ปรับปรุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงบางส่ิงแมส่ิ้งนั้นจะเป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ก็ตาม เนน้การมีส่วนร่วมของพนกังาน
ทุกคน บุคลากรทุกระดบั ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้นไปอย่างต่อเน่ือง 
 ผู้ ส่งมอบ (Supplier) หมายถึง คนหรือองค์กรท่ีจัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่นจะต้องมี
คุณสมบติัในการจดัหาส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 1. ผลิตภณัฑ,์ กระบวนการผลิต, เทคโนโลยีและความรู้เพ่ือสนบัสนุน     การ
ท างานของลูกคา้ 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโน้มล่าสุดของวตัถุดิบ กระบวนการและการออกแบบ  3. ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตลาดของวตัถุดิบ 4. ความสามารถท่ีจะเขา้ใจและเสนอส่ิงท่ีนอกเหนือจากความตอ้งการของลูกคา้                       5. 
ความไดเ้ปรียบทางดา้นราคาเน่ืองจากการสั่งให้ไดป้ริมาณ 
 รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2007 อา้งอิงใน ชุติมณฑน์ สืบคา้, 2013 ) ได้กล่าวอา้งถึง การแบ่งกลุ่มของ
ซัพพลายเออร์โดยสมาคมการบริหารการจดัซ้ือแห่งชาติแบ่งซัพพลายเออร์ออกเป็น 4 กลุ่มตามความสัมพันธ์
ระหว่างซัพพลายเออร์กบับริษทัผูซ้ื้อได้ดงัน้ี 1. ซัพพลายเออร์ท่ีผ่านกระบวนการคดัเลือกของธุรกิจในเบ้ืองตน้ 
(Approved Suppliers) 2. ซัพพลายเออร์ในล าดบัต้น (Preferred Suppliers) เป็นซัพพลายเออร์ท่ีด าเนินธุรกิจกบั
บริษัทอยู่แล้ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทได้อย่างดี 3. ซัพพลายเออร์ท่ีได้รับการยอมรับ 
(Certified Suppliers) มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้า วตัถุดิบท่ีสามารถทดแทนระบบการควบคุมคุณภาพของ
บริษทัผูป้ระกอบการได ้ท าให้สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีส่งมาจากซัพพลายเออร์ไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบแสดงถึง  ความ
ไวว้างใจกนัได ้4. ซัพพลายเออร์ท่ีอยู่ในฐานะพนัธมิตร (Partnership Suppliers) เป็นซัพพลายเออร์ท่ีมีปริมาณการ
ซ้ือขายวตัถุดิบหรือสินคา้กบับริษทัมากท่ีสุดและมีการด าเนินงานร่วมกนัในฐานะพนัธมิตรท่ีจะไดร้ับประโยชน์
ร่วมกนัจากการซ้ือขายสินคา้หรือวตัถุดิบ 
 ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Fishbone diagram) เป็นเคร่ืองมือในการค้นหาสาเหตุและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นท าให้สามารถพบสาเหตุของข้อบกพร่องและความล้มเหลวในกระบวนการต่าง ๆ   เป็นแผนภาพท่ี
เลียนแบบโครงกระดูกปลา ปัญหาพ้ืนฐานถูกวางไวใ้นหัวของปลา (หันหน้าไปทางขวา) และสาเหตุจะขยายไป
ทางซ้ายเช่นเดียวกบัโครงกระดูก กา้งปลาแต่ละกา้งแสดงถึงสาเหตุส าคญั 
 ทฤษฎีแผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) หรือ ABC (Activity Based Costing) คือจะมีส่ิงท่ีส าคญั
หรือมีประโยชน์ท่ีจ าเป็นจ านวนท่ีนอ้ยและมีส่ิงท่ีไม่ส าคญัหรือไม่มีประโยชน์จ านวนท่ีมากกว่า เป็นกฎท่ีสามารถ
น าไปพยากรณ์เหตุการณ์อื่น ๆ ได้เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า 20/80ช้ีให้เห็นว่าถา้ปรับปรุงงานส าคญัท่ีสุดเพียงไม่ก่ี
อย่างหรือ 10 - 20% ก็จะไดผ้ลผลิตเพ่ิมขึ้นมหาศาล หรืออาจจะไดถ้ึง 80 - 90% เพราะฉะนั้นการเลือกปรับปรุงงาน
ท่ีส าคญัจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงมาก โดยแบ่งส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดอยู่ในกลุ่ม A B และ C ตามล าดบั 
 วิเคราะห์ข้อมูลรายจ่าย (Spend analysis) ท าให้บริษทัได้รู้ผลงานการจบริหารงานจดัซ้ือของตนเอง
ว่าในแต่ละปี บริษทัเสียค่าใช้จ่ายไปกบัของประเภทไหนบา้ง มูลค่าเท่าไหร่และกับซัพพลายเออร์รายไหนบ้าง 
หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งเป็นหน่วยงานเดียวท่ีรับผิดชอบในเร่ืองรายจ่ายของบริษทัการน าขอ้มูลรายจ่ายมาวิเคราะห์
จะท าให้บริษทัเห็นถึงโอกาสในการลดตน้ทุนและบริหารงานจดัซ้ือจดัจา้งไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 



 ขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 1. ก าหนดกรอบการด าเนินงานวิจยั 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ใช้
ขอ้มูลค าสั่งซ้ือตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ปี   ค.ศ. 2020 จนถึงสิงหาคมปีค.ศ. 2021 แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ย่อย     
(1) ซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายเคร่ืองมือ (Tool supplier) (2) ซัพพลายเออร์ท่ีมีการซ้ือขายเคร่ืองใช้ส านักงาน (Office 
supply supplier) (3) ซัพพลายเออร์ท่ีมีการซ้ือขายสารเคมี (Chemical's supplier) (4) การจัดซ้ือวตัถุดิบทางตรง 
(Direct Materials Purchasing 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ คือ แผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) และ
ทฤษฎีแผนผงัพาเรโต (Pareto Diagram) หรือ ABC Analysis 4. การรวบรวมขอ้มูล 5. การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าใชจ้่าย 
(Spend analysis) ของแต่ละซัพพลายเออร์ 6. สรุปผลการวิจยัและจดัท ารายงานการน าเสนอ 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุของปัญหาได้ดังแผนผังก้างปลา 

 
แนวทางแก้ไข 

- ด้านบุคลากร รับพนักงานเพ่ิม, จดัประชุมร่วมกบัแผนกอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง, ตรวจสอบเอกสารทุกหนา้
และตรวจสอบขอ้มูลในระบบทุกครั้ งก่อนกดยืนยนัในระบบ, เม่ือมีการส่ือสารถึงส่ิงท่ีตกลงกนัภายในองคก์รส่ง
ใชอ้ีเมลเพ่ือเป็นหลกัฐานและเป็นการย  ้าเตือนเสมอ, ก่อนมีการตดัสินใจเลือกซัพพลายเออร์ควรมีการพูดคุยกนัให้
มากขึ้น, ลดหัวขอ้ท่ีซ ้ าซ้อนในเอกสาร Supplier of Bank Application Form กบัเอกสารท่ีตอ้งการจาก                ซัพ
พลายเออร์เพ่ือให้ซัพพลายเออร์กรอกขอ้มูลนอ้ยลงและประหยดัเวลา 

- ด้านเอกสาร สร้างมาตรฐานรูปแบบของเอกสารและแจง้กบัทุกแผนกให้เขา้ใจตรงกนัว่าควรกรอก
ขอ้มูลอย่างไร, - จดัท ารายงานประจ าเดือนว่ามี PO ไหนเสร็จสมบูรณ์แลว้จากระบบและไปตรวจสอบเอกสารให้
ขอ้มูลตรงกนัพร้อมประทบัตรา COMPLETED 

- ด้านวิธีการท างาน จดัการประชุมกบัแผนกบญัชีเพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั, สอบถามผูข้อซ้ือ (User) 
ทุกครั้ งว่าตอ้งการ COC หรือไม่ หรือให้ผูข้อซ้ือ (User) สอบถามกบัหัวหนา้งานของตนเองเพ่ือความมัน่ใจ, เม่ือมี
การส่ง PO ทางอีเมลในกรณีท่ีซัพพลายเออร์ไม่ได้ตอบกลบัยืนยนัค าสั่งซ้ือให้โทรไปหาเพ่ือยืนยนัค าสั่งซ้ือและ
วนัเวลาประมาณการท่ีจะไดร้ับสินคา้เสมอ, จดัท ารายงานสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าไตรมาส 
หรือประจ าปีตามความเหมาะสม 

4.2 วิเคราะห์แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) หรือ ABC analysis 



 จดักลุ่มซัพพลายเออร์ไดด้งัน้ี 
 1. การจดัซ้ือวสัดุส้ินเปลือง (Indirect Materials Purchasing) ไดแ้ก่ 
  1.1 แบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายเคร่ืองมือ (Tool supplier) โดยใชท้ฤษฎี ABC 
Analysis มีซัพพลายเออร์ 6 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 106 ครั้ ง มูลค่าการจ่ายสินคา้รวมเป็นเงิน 2,625,480.50 
บาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม A มีซัพพลายเออร์จ านวน 4 ราย มีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 2,273,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 
86.59 กลุ่ม B มีซัพพลายเออร์จ านวน 1 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 6 ครั้ ง มีมูลค่าเป็นเงิน 178,350.50 บาท คิด
เป็นร้อยละ 6.79 กลุ่ม C มี ซัพพลายเออร์จ านวน 1 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 6 ครั้ ง มีมูลค่าเป็นเงิน 
173,610.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.61 
  1.2 กลุ่มซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายเคร่ืองใช้ส านักงาน (Office supply supplier) โดยใช้
ทฤษฎี ABC Analysis มีซัพพลายเออร์ 4 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 101 ครั้ ง มูลค่าการจ่ายสินคา้เป็นเงิน 
688,767.32 บาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม A มีซัพพลายเออร์จ านวน 2 ราย มีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 574,657.32 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 83.43 กลุ่ม B มีซัพพลายเออร์จ านวน 1 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 16 ครั้ ง มีมูลค่าเป็นเงิน 
106,120.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.41 กลุ่ม C มีซัพพลายเออร์จ านวน 1 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 7 ครั้ ง มี
มูลค่าเป็นเงิน 7,990.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 
 1.3 กลุ่มซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายสารเคมี (Chemical supplier) โดยใช้ทฤษฎี ABC 
Analysis มีซัพพลายเออร์ 6 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 79 ครั้ ง มูลค่าการจ่ายสินคา้รวมเป็นเงิน 4,756,426.27 
บาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม A มีซัพพลายเออร์จ านวน 3 ราย มีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 4,176,058.70 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 87.80 กลุ่ม B มีซัพพลายเออร์จ านวน 1 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 11 ครั้ ง มีมูลค่าเป็นเงิน 260,587.57 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.48 กลุ่ม C มีซัพพลายเออร์จ านวน 2 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 13 ครั้ ง มีมูลค่าเป็นเงิน 
147,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.72 
 2. การจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรง (Direct Materials Purchasing) กลุ่มซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายวตัถุดิบ
ทางตรง (Direct Materials Purchasing) โดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis มีซัพพลายเออร์ 6 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือ
ทั้งหมด 210 ครั้ ง มูลค่าการจ่ายสินคา้รวมเป็นเงิน 60,965,315.11 บาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม A มีซัพพลายเออร์จ านวน 
2 ราย มีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 46,802,134.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 กลุ่ม B มี   ซัพพลายเออร์จ านวน 1 ราย 
มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 36 ครั้ ง มีมูลค่าเป็นเงิน 8,110,913.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.30 กลุ่ม C มี         ซัพ
พลายเออร์จ านวน 3 ราย มีจ านวนการสั่งซ้ือทั้งหมด 61 ครั้ ง มีมูลค่าเป็นเงิน 6,052,266.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.92 

5. อภปิรายผลและสรุปผลวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการสั่งซ้ือสินคา้ยอ้นหลงัจากเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2020 ถึง เดือน สิงหาคม ค.ศ. 2021 
ในการท าผงักา้งปลาพบว่าปัญหาภายในองคก์รดา้นบุคลากร เคร่ืองมือ เอกสาร และวิธีการท างานส่งผลกระทบต่อ
การติดต่อและการรักษาความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ เราตอ้งแกปั้ญหาภายในองคก์รท่ีสามารถปรับเปลี่ยนกัน
ไดก้่อนจึงแกปั้ญหาภายนอกองคก์รท่ีเหนือการควบคุมได ้แนวทางการแกไ้ขสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เพ่ิมจ านวน
พนักงาน จดัประชุมหาขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างแผนก สร้างมาตรฐานกระบวนการท างานท่ีชัดเจน คิดไตร่ตรอง



มากขึ้น พูดคุยเพ่ือท าความรู้จกักบัซัพพลายเออร์ให้มากขึ้นก่อนท่ีจะตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้และติดตามค าสั่งซ้ืออยู่
เสมอ ช่วยลดโอกาสการเปิดปัญหาความขดัแยง้กบัซัพพลายเออร์และลดปัญหาการไม่มีวตัถุดิบเพียงพอต่อการใช้
งานจากการติดตามสินคา้ท่ี แต่ปัญหาซอฟแวร์ ERP ของบริษัทกรณีศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้เน่ืองจากเป็น       
การวางระบบของบริษทัแม่ 
 ขอ้มูลการจดัซ้ือสินคา้แต่ละหมวดหมู่ท าให้เห็นว่าซัพพลายเออร์รายใดท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 
หรือถูกจดัอยู่ในกลุ่ม A จากทฤษฎี ABC Analysis มี 9 รายดงัน้ี 

1. การจดัซ้ือวสัดุส้ินเปลือง (Indirect Materials Purchasing) 
1.1 กลุ่มซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายเคร่ืองมือ (Tool supplier) ไดแ้ก่ 

KT ADVANCED TECH CO., LTD. และ BANGKOK FORCETECH CO., LTD. 
 1.2 กลุ่มซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายเคร่ืองใชส้ านกังาน (Office supply supplier) ไดแ้ก่ 
LYRECO (THAILAND) CO., LTD. และ OFFICE MATE (THAI) LTD. 
 1.3 ซัพพลายเออร์ท่ีซ้ือขายสารเคมี (Chemical supplier) ได้แก่  HAYES CHEMICAL AND 
INDUSTRIAL CO., LTD. PATA CHEMICALS AND MACHINERY และ KP PATTANASIN 

2. การจดัซ้ือวตัถุดิบทางตรง (Direct Materials Purchasing) ได้แก่ THE BOEING COMPANY และ 
SAFRAN LANDING SYSTEMS MRO  

ซัพพลายเออร์เหล่าน้ีควรถูกพฒันาความสัมพนัธ์ต่อไปในระดับท่ีมีความเข้มขน้ขึ้นเป็น ซัพพลาย
เออร์ท่ีไดร้ับการยอมรับ (Certified Suppliers) สร้างความไวใ้จซ่ึงกนัและกนัน าไปสู่ การแลกเปลี่ยนขอ้มูล เปลี่ยน
วิธีการสั่งซ้ือจากการสั่งซ้ือปริมาณนอ้ยและหลายครั้ งรวบเป็นสั่งซ้ือ 1 ครั้ งต่อ 1 เดือนช่วยให้ซัพพลายเออร์ลดค่า
จัดส่ง ผู ้ซ้ือได้รับส่วนลดค่าสินค้าและสิทธิประโยชน์ เพ่ิมอ านาจการต่อรอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
กรณีศึกษา เป็นการไดร้ับประโยชน์กนัทั้งสองฝ่ายซ่ึง ส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัมากต่อการบริหารโซ่อุปทาน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
- การท าการบริหารซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพควรน าขอ้มูลในอดีตท่ีเคยเกิดขึ้นทั้งหมดมา

วิเคราะห์ ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาเชิงรุก ไม่รอให้เกิดปัญหา แต่หาแนวทางป้องกนัไวล้่วงหนา้ เม่ือเกิดปัญหาขึ้น
ก็สามารถแกไ้ขไดท้นัที 

- จดัท ารายงานสถิติ จ านวนของซัพพลายเออร์ จ านวนรายจ่ายการจดัซ้ือทั้งหมดและวิเคราะห์ขอ้มูล
การจดัซ้ือจดัจา้งประจ าไตรมาส หรือประจ าปีตามความเหมาะสม 

- หากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ดีขึ้นละบริษทัมีงาน ลูกคา้มากขึ้น มีความ
มั่นคงมากขึ้นก็จัดท าแผนการด าเนินงานทั้งปี (Plan Year) เพ่ือให้ทราบปริมาณและความต้องการใช้สินค้า
ล่วงหนา้โดยประมาณ เพ่ือรวบรวมจ านวนในการสั่งซ้ือ และจดัท าขอ้ตกลงดา้นราคา (Price Agreement) เพ่ือเป็น
การยืนราคา และน าจ านวนประมาณการใช้สินคา้ทั้งปีน ามาเจรจาต่อรองราคากบัทางซัพพลายเออร์ และเจรจา
เร่ืองการทยอยส่งมอบสินคา้ 

- สร้างวิธีการประเมินซัพพลายเออร์อย่างมีเกณฑม์าตรฐาน 
- หากบริษัทเร่ิมมีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการบริหารแลว้ควรเปลี่ยนซอฟแวร์เพ่ือให้    

การท างานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 



กิตติกรรมประกาศ 
รายงานสหกิจเล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.จุฑาทิพย ์สุรารักษอ์าจารยท่ี์ปรึกษาท่ีกรุณาให้

ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการด าเนินงานวิจยัท่ีถูกตอ้งตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่
ถว้นดว้ยความเอาใจใส่ดีเสมอมา ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณบริษทั เรวีม่า เอเชีย แปซิฟิก จ ากดั แผนก Supply Chain ท่ีให้ความรู้ด้านกระบวนการ
ท างานของแผนกตั้งแต่การขอสั่งซ้ือสินคา้ การคดัเลือกซัพพลายเออร์ การเจรจาต่อรองราคาไปจนถึงการได้รับ
สินคา้และการเบิกจ่ายวตัถุดิบให้แก่ไลน์ซ่อมบ ารุง ได้ความรู้ด้านเอกสาร การด าเนินการศุลกากรผ่านเขตปลอด
อากร กระบวนการท างาน และความรู้เพ่ิมเติมในสาขาวิชาอื่น ๆ  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแนะน าแนวทางแกไ้ข้
จากประสบการณ์ในการท างานน ามาสู่รายงานสหกิจฉบบัน้ี 
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