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บทคัดยอ
  บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและกลยุทธการจัดซื้อจัดหาท่ีนิยมใชในองคกรหรือ
ธุรกจิขนาดใหญทีป่ระสบความสาํเร็จ ไดแก การเติมเตม็สนิคาคงคลงัผานซพัพลายเออร   การจดัซือ้จดัหาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และกลยุทธการจัดซื้อแบบกรีน เพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการใชทรัพยากรและ
ตนทุนอยางเหมาะสมเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนงานในซัพพลายเชนใหมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานจะเกิดขึ้นมิไดถาไมไดรับการสนับสนุนและเล็งเห็นความสําคัญจากผูบริหารระดับ
สูง อาทิ กรรมการบริหาร ผูจัดการบริษัท และเจาขององคกรธุรกิจในการนําเทคนิคและกลยุทธสมัยใหมที่จําเปนมา
ใชในองคกรเพ่ือสรางขีดความสามารถในดานตนทุนเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ
สูงสุดแกลูกคา อันจะนําไปสูการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันตอไป
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Abstract
  The goal of this article is to present the importance and strategies of procurement that are likely 
to result in successful organizations as well as in large businesses.  The strategies are: VMI, e-procurement, 
and green purchasing to obtain qualified goods and/or raw materials. In addition to making organizations 

and businesses successful, skillful procurement can also help conserve resources and cost management.  
In particular, effective procurement can help the supply chain work more effectively. Without the conscious 
support of top management, however, effective procurement is but a pretty theory. Thus the support of 
senior level executives is necessary so that the most modern procurement techniques and strategies can 
be applied successfully to enable a business or organization to most effectively meet the customer’s 
needs and wishes. This ability can lead to a distinct competitive advantage in the future.
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บทนํา
  ปจจุบันขีดความสามารถของการจัดซื้อจัดหา (Procurement) ในองคกรไดรับการตรวจสอบอยางท่ีไมเคย
เกิดขึ้นมากอน องคกรตางๆ ตองแสวงหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง สืบเนื่องจากการไดรับผลกระทบ   
ดวยความเปนโลกาภิวัตน ความไมแนนอนของยอดขายในตลาด ความไมตอเนื่องของกระบวนการซัพพลายเชน 
ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น การผลิตท่ีมากเกินความจําเปนหรือการขาดแคลนสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งจําเปนตอง
อาศัยงานดานการจัดซือ้จดัหาเปนเคร่ืองชวยนําทางใหธุรกิจมคีวามไดเปรียบ (Segerberg, 2011) ทัง้ยังมสีวนสําคัญ
ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรในการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการในการใชงาน มีการ
ใชทรัพยากรและบริหารจัดการตนทุนใหเปนไปอยางเหมาะสม สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจบุนัหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดซ้ือจดัหาและพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตัวอยางเชน การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษา 
และสถานพยาบาลของรัฐที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมบัญชีกลางโดยการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลใหหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและพัสดุของภาครัฐไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เพ่ิมความโปรงใส 
สะดวกตอการตรวจสอบ ลดปญหาการทุจริต และความผิดพลาดของเจาหนาท่ีได ย่ิงกวานั้นเมื่อพิจารณารายงาน
การจัดซือ้จดัจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบวาภาครัฐสามารถประหยัดเงิน
งบประมาณไดมากถึง 9,043.49 ลานบาท หรือประหยัดไดรอยละ 5.33 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหาท้ังหมด 
(กรมบัญชีกลาง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ, 2555)
  สําหรับหนวยงานภาคเอกชนปจจุบันจะเห็นวาหลายหนวยงาน เชน บริษัทการบินไทย  บริษัทกลุมเครือ
ซีเมนตไทย บริษัท ปตท. และบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย ไดจัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหา
พัสดุเพ่ือเปนแนวทางและขอปฏิบัติตามนโยบายขององคกร โดยใหความสําคัญถึงมาตรฐาน ความรับผิดชอบตอ

สังคมและผลประโยชนที่องคกรจะไดรับ สะทอนใหเห็นวาการจัดซื้อจัดหาเปนเร่ืองสําคัญท่ีองคกรตองพิจารณา
เน่ืองจากเปนรายจายท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินงานขององคกร บทความน้ีจึงขอเสนอกลยุทธการจัดซื้อจัดหาท่ี      
นิยมใชโดยเฉพาะองคกรที่มีขนาดใหญ เน่ืองจากมีขอบขายการดําเนินงานท่ีซับซอนกวาองคกรขนาดเล็กและ               
มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ประกอบดวย นิยามของการจัดซื้อจัดหา กลยุทธ
การจัดซื้อจัดหาเพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และบทสรุป ตามลําดับ 
 
นิยามของการจัดซื้อจัดหา
  หลายทานอาจเคยไดยินคําวา “การจัดซื้อ” คําวา “การจัดหา” หรือทั้งสองคํารวมกันคือ “การจัดซื้อจัดหา” 
เปนคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน หรือบางทานอาจคิดวาเปนคําท่ีมีความหมายแตกตางกันจากส่ือตางๆ ที่มีอยู
หลากหลาย ปจจุบันมักนิยมเรียกรวมกันวา “การจัดซื้อจัดหา” เน่ืองจากเปนคําท่ีอาจใหความหมายครอบคลุม           
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ถึงการดําเนินงานไดมากกวา ทาํใหบางครัง้ผูเขียนเกิดความสบัสนวาแทจรงิแลวคําดังกลาวมลีกัษณะเฉพาะอยางไร 
ดังน้ันจึงขอหยิบยกการนิยามความหมายท้ังในสากลและของนักวิชาการไทยบางสวนเพ่ือขยายความเขาใจเพ่ิมขึ้น 
ตามรายละเอียดดังน้ี
  1.  นิยามตามความหมายในสากล
   Lambert, Stock & Ellram (1998) นกัวิชาการท่ีมชีือ่เสียงในดานโลจสิตกิสไดระบุความหมายไวในหนังสือ
เร่ือง พ้ืนฐานของการจัดการโลจิสตกิส ในป ค.ศ. 1998 วาการจัดหา (Procurement) มคีวามหมายไมตางไปจากการ
จัดซื้อ (Purchasing) เกิดจากการท่ีกิจการตางๆ กําหนดช่ือแตกตางกันซ่ึงเปนไปตามความรับผิดชอบที่มีมากข้ึน        
มกีารดําเนินงานในรูปแบบท่ีตางกัน โดยอาจเปล่ียนช่ือแผนกจากเดิมเปนการจัดซือ้จดัหา (Procurement Sourcing) 
กลยุทธการจัดหา (Strategic Sourcing) การจัดการพัสด ุ(Supply Management) การจัดการกลยุทธพัสด ุ(Strategic 
Supply Management) การจัดการผูสงสินคา/วัตถุดิบ (Supplier Management) หรือ การจัดการวัตถุดิบ (Material 
Management) เปนตน โดยชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ทําใหกิจการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการจัดซื้อ            
มากย่ิงขึ้น เกิดการขยายและการยกระดับกิจกรรมในการจัดซื้อจัดหาท่ีจะสะทอนถึงสถานะและความรับผิดชอบ       
ขององคกรน้ันๆ 
   การจดัหา สามารถนยิามความหมายอยางแคบวา เปนกิจกรรมการซือ้สนิคาและบรกิารสาํหรบัองคกร หรอื
มมุมองความหมายอยางกวาง  คอื กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงสนิคาและบริการสําหรับองคกร และความหมายอยางเปน
ทางการ  คือ กิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับการไดมาซึ่งสินคาและบริการท่ีตรงกับความตองการของผูใช (Coyle, 
Bardi & Langley, 2003) การจดัซือ้ เปนกิจกรรมสวนหน่ึงทีเ่รยีกอยางกวางๆ วาการจดัหา ซึง่ประกอบดวย 5 กิจกรรม
หลัก คือ การจัดซื้อ นโยบายการบริหารจัดการ การคัดเลือกซัพพลายเออร การเจรจาตอรองในขอตกลงตางๆ และ
การบริหารจัดการในขอตกลงตางๆ (Hugos & Thomas, 2006) ในขณะท่ี Bowersox, Closs, Cooper & Bowersox 
(2013) อธิบายถึงวัตถุประสงคของการจัดหาเพ่ือใหกระบวนการผลิตสินคาเปนไปอยางตอเน่ือง  การลดตนทุนใน
สินคาคงคลัง การปรับปรุงคุณภาพ  การพัฒนาซัพพลายเออร การเขาถึงในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเพ่ือใหมี
ตนทุนรวมในการดําเนินงานเปนไปอยางต่ําสดุ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (2014) อธิบาย
ความหมายโดยรวมของคําวา การจัดหา (Procurement) และการจัดการพัสดุ (Supply) ในคราวเดียวกันวา มีความ
เก่ียวของกับการซ้ือสนิคาและบริการท่ีนาํมาใชในการดําเนินงานในองคกร ทัง้นีน้โยบายของการจัดหาสามารถแสดง
เปนถอยแถลง การกําหนดกฎเกณฑ หรือ หลักการท่ีแสดงถึงภาพรวมในวิธีการบริหารจัดการงานดานการจัดหาของ
องคกร โดยกลยุทธการจัดหา คอื การปฏิบตัภิายใตแผนท่ีไดจากการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม เกิดประโยชนสงูสดุ 
เปนไปตามนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว 
   เมือ่พิจารณาถึงการดําเนินงานของธุรกิจในตางประเทศ เชน บริษทัไมโครซอฟทใชคาํวา Procurement 
บริษัทวอลมารท ใชทั้งคําวา Supply และ Sourcing สวนบริษัทโตโยตาใชคําวา Procurement และ Sourcing       
(Microsoft, 2014 ; Walmart, 2014 ; Toyota Supplier Delivery Fact Sheet, 2014) 
  2.  นิยามตามความหมายของนักวิชาการไทย
      นักวิชาการตางๆ ในดานบริหารธุรกิจและโลจิสติกสระบุวา การจัดซ้ือเปนกระบวนการจัดการในการ
จัดหาวัตถุดิบและบริการใหแกองคกร โดยมีขอบเขตงานต้ังแตการรับรูความตองการ การเลือกผูขายวัตถุดิบและ/    
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หรือบริการ การส่ังซื้อและการจัดสงวัตถุดิบ โดยการจัดซื้อตองตอบสนองความตองการท้ังระยะส้ันและระยะยาวใน
การดําเนินงานขององคกร   ปจจบุนัการจดัซือ้ไดรบัการยอมรบัวาเปนงานสําคัญขององคกรเน่ืองจากเปนแหลงตนทาง
ของวตัถุดบิ ซึง่จะมผีลเก่ียวเน่ืองทัง้ทางตรงและทางออมกบัการดาํเนินธุรกจิ ซึง่ผูบรหิารดานการจดัซือ้ตองตดัสนิใจ
ในเรื่อง กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและ/หรือบริการ การเลือกผูขายวัตถุดิบ ความสัมพันธกับผูขายวัตถุดิบ การทํา
สญัญา การจัดซือ้รวมหรือกระจาย และการวิเคราะหคณุคา (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545) วิทยา สหุฤทดํารง (2546) 
ไดอธบิายวาการจดัซือ้เปนสวนท่ีเชือ่มตอการปฏบิตังิานระหวางผูจดัสงวัตถุดบิและการดําเนินงานของระบบการผลติ
ในองคกร การจดัซือ้จงึเปนสวนสาํคัญท่ีจะทําใหเกิดการปฏิบตังิานทีส่อดคลองประสานกบัเปาหมายของกลยุทธการ
ดําเนินงานโดยรวมขององคกร นอกจากน้ีการจัดซื้อยังเปนชองทางท่ีองคกรจะไดรับรู ขอมูลสําคัญตางๆ เชน              
แหลงวัตถุดิบหรือผูจัดสงวัตถุดิบรายใหมๆ เทคโนโลยีใหมๆ ในอุตสาหกรรม แนวโนมของตลาดและอุตสาหกรรมท่ี
ดําเนินงานอยู เปนตน อดุลย จาตุรงคกุล (2547) ระบุเพ่ิมเติมวา การจัดซื้อเปนกระบวนการท่ีบริษัทตางๆ ทําสัญญา
กับบุคคลฝายท่ีสามเพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาและบริการท่ีตองการเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของธุรกิจอยางมีจังหวะ
เวลา และมตีนทุนท่ีมปีระสทิธิภาพ กิจกรรมนีเ้ปนสวนหน่ึงของการบรหิารงานพัสดเุพราะไมใชเปนแตเพียงงานจัดซือ้
เทาน้ัน ยังขยายไปถึงการวางแผนและการวางนโยบายครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวของดวยกัน ประกอบดวย การวิจัย
และการพัฒนาเลือกวัสดุทีเ่หมาะสม การเลือกแหลงผูขายท่ีถูกตอง การติดตามผลเพ่ือใหการนําสงเปนไปตามกําหนด
เวลาท่ีตกลงกัน การตรวจสอบสินคาท่ีนําสงเพ่ือใหมั่นใจวาเปนสินคาท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามที่ไดวางไว 
ตลอดจนพัฒนาการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวพันกัน ชัชชาลี รักษตานนทชัย (2556) ใหนิยามวา 
การจัดซื้อจัดหาเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในโซอุปทาน สามารถมีอิทธิพลตอความสําเร็จโดยรวมขององคกรไดมาก   
สิง่สาํคญัของงานจดัซือ้จดัหากค็อื จะตองมอีปุทานของวตัถุดบิทีพ่อเพียง ในราคาทีเ่หมาะสม มคีณุภาพตามท่ีตองการ
ในสถานท่ีและในเวลาท่ีถูกตอง 
  ขณะท่ีหนวยงานของภาครัฐไดนยิามวา การจดัซือ้จดัหาครอบคลมุตัง้แตการจดัหาวัตถุดบิ การผลติ การวา
จางผูรับชวงภายนอก (Outsourcing) และการประกอบ (Assembly) โดยตองพิจารณาปจจัยของ  ซัพพลายเออร      
ทีส่ามารถสงมอบงานตามขอกาํหนดและตอบสนองการเปลีย่นแปลงในคาํสัง่ซือ้ทีอ่าจผนัแปรตามอปุสงคของตลาด 
รวมทั้งสนับสนุนการใหบริการซ่ึงเชื่อมโยงประสานการทํางานกับเครือขายคูคาดวยระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
กระบวนการจัดซ้ือจัดหา เพ่ือนํามาใชสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ภายในบริษัท ทั้งน้ีในการจัดหาแหลงวัตถุดิบคือ           
การบริหารวัตถุดิบหรือชื่ออื่นๆ ที่รวมกิจกรรมการเลือกผูจําหนายวัตถุดิบ การตอรองราคา และการควบคุมคุณภาพ
ของผูจําหนายวัตถุดิบเขาไวดวยกัน (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สํานักโลจิสติกส, 2552 ; 2555)
       จากการนิยามความหมายในสากลพบวา  นักวิชาการบางทานเห็นวาการจัดหามีความหมายไมตางไปจาก
การจัดซื้อ ขณะท่ีบางสวนเห็นวาเปนกระบวนการท้ังหมดในการไดมาของสินคาหรือบรกิารท่ีนํามาใชในองคกร และ
การจัดซื้อเปนกิจกรรมหนึ่งของการจัดหา สวนการนิยามของนักวิชาการไทยมีความเห็นใกลเคียงกัน  คือ การจัดซื้อ
เปนกระบวนการจัดการในการจัดหาวัตถุดิบและบริการใหแกองคกร อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงหนาท่ีของการ
จัดหา ผูเขียนคอนขางมีความเห็นสอดคลองกับ  Hugos & Thomas (2006) ที่อธิบายอยางชัดเจนวา ตองประกอบ
ดวยหนาท่ีในกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ การจัดซื้อ  นโยบายการบริหารจัดการ  การคัดเลือกซัพพลายเออร                
การเจรจาตอรอง และการบริหารจัดการในขอตกลงตางๆ กับคูคา
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กลยุทธการจัดซื้อจัดหาเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
  หากจะกลาวถึงกลยุทธการจัดซื้อจัดหาท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขันคงหลีกหนีไมพน          
ความไดเปรียบในดานตนทุน และเวลาท่ีจะสะทอนถึงประสิทธิภาพและความพรอมของการดําเนินงานเหนือกวา        
คูแขงขัน แนนอนวาการนําเอาเทคนิคกลยุทธหรือวิธีการเพียงหน่ึงหรือสองวิธีมาใชในธุรกิจเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขันน้ันอาจไมเพียงพอ เน่ืองจากการจัดซื้อจัดหาเปนกระบวนการท่ีซับซอนซึ่งผูบริหารตองทําการ
วิเคราะห ตัดสินใจเพ่ือเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดในการซ้ือสินคาในแตละคร้ัง วิธีการดังกลาว เชน การสรางพันธมิตร  
เพ่ือการจัดซื้อ  การสื่อสารถึงเปาหมายและนโยบายการจัดซื้อขององคกร การพิจารณาตนทุนรวมของสินคาตั้งแต
แรกเร่ิมกระท่ังถึงกระบวนการสุดทายในการกําจัดวัสดุ การเจรจาตอรองกับซัพพลายเออร ฯลฯ รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีตางๆ มาใชสนับสนุนใหกระบวนการจัดซื้อจัดหาเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จากขอมูลของ Council of 
Supply Chain Management Professionals หรือ CSCMP โดย  House (2014) ไดกลาววาธุรกิจที่ชาญฉลาด
สามารถพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการจัดซื้อจัดหาไดจากการอาศัยเคร่ืองมือเพ่ือชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจ        
โดยการใชระบบการวางแผนทรพัยากรขององคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) นอกจากนัน้ธุรกจิจะตอง
กําหนดเกณฑการเลือกซัพพลายเออรโดยตองระบุปจจยัท่ีองคกรใหความสําคัญมากท่ีสดุ เชน การพิจารณาจากราคา 
คุณภาพ เวลาการจัดสง การบริการ การใชซอฟตแวรรวมกันเพ่ือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของซัพพลายเออร 
การจัดซื้อแบบอัตโนมัติ และการผสมผสานการใชกลยุทธและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปอยางเหมาะสม             
นอกเหนือจากกลยุทธตางๆ ที่กลาวมาแลว ประเด็นดานส่ิงแวดลอมนับวาเปนอีกประเด็นหน่ึงท่ีทั่วโลกไดให             
ความสําคัญอยางมากซ่ึงสงผลใหธุรกิจตองหันมาปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสดังกลาว การจัดซื้อแบบ “กรีน”         
จงึเปนการจดัซือ้ทีถู่กกลาวถึงอยางมากในปจจบุนั และเปนท่ีคาดหมายวาจะย่ิงทวีความสาํคัญมากย่ิงขึน้ในอนาคต 
ดงันัน้ในบทความนีจ้งึมุงนาํเสนอเฉพาะเคร่ืองมอืและวิธีการสําคัญท่ีนยิมใชดาํเนินงานโดยเฉพาะในองคกรหรือธุรกิจ
ขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จ ไดแก การเติมเต็มสินคาคงคลังผานซัพพลายเออร การจัดซื้อจัดหาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และกลยุทธการจัดซื้อแบบกรีน เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทท่ีมีตอองคกรและธุรกิจ สาระ
สําคัญของกลยุทธแตละประเภท มีดังน้ี
  1.  การจดัซือ้จัดหาดวยรปูแบบการเตมิเตม็สนิคาคงคลงัผานซพัพลายเออร (Vendor Management 
Inventory: VMI)  
       รปูแบบการเติมเต็มสนิคาคงคลังผานซัพพลายเออรเปนสวนหน่ึงในการสรางและพัฒนาความสัมพันธ
ใหแกหลายๆ องคกรรวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน มักรูจักในช่ือของการเติมเต็มสินคาอยางตอเน่ือง 
(Continuous Replenishment) หรือ การบริหารสินคาคงคลังโดยผูขาย (Supplier Managed Inventory) ซึ่งไดรับ
ความนิยมมาตั้งแตป ค.ศ. 1980 โดยบริษัท Walmart และบริษัท Procter & Gamble กําหนดเปนโปรแกรมสําหรับ
การดําเนินงานในอุตสาหกรรมคาปลีกใหเกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และตอมานิยมใชกันอยางแพรหลายในบริษัท
อื่นๆ ในประเทศอเมริกา (Waller, Johnson & Davis, 1999 ; Cetinkaya & Lee, 2000) วิศิษฏ วัฒนานุกูล (2552) 
ไดอธบิายวา VMI เปนแนวคิดหนึง่ในการบรหิารสินคาคงคลงั คอื การใหซพัพลายเออรเปนผูบรหิารสนิคาคงคลงัแทน
ลกูคา มหีนาท่ีรบัผดิชอบในการเติมเตม็สนิคาใหลกูคาโดยใหซพัพลายเออรเปนผูดาํเนินการจัดเก็บและวางแผนการ
สงสินคา ทําใหลดปญหาในการเก็บสะสมสต็อกสินคาท้ังในสวนของซัพพลายเออรและของลูกคา ทําใหความ              
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ผิดพลาดท่ีเก่ียวกับขอมูลลดลง เน่ืองจากระบบ VMI ใชการส่ือสารจากคอมพิวเตอรไปยังคอมพิวเตอร มีความเร็วใน
การรับสงขอมูลสูง ซัพพลายเออรจะไดรับขอมูลจากลูกคาทําใหงายตอการพยากรณความตองการและสามารถ
วางแผนการผลิตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน อุตสาหกรรมการผลิตฮารดไดรฟ มีซัพพลายเออรเปนผูผลิตชิ้น
สวนในการประกอบฮารดดสิกไดรฟและรับผิดชอบการบรหิารพัสดคุงคลงัเพ่ือปอนใหกับผูผลติฮารดดสิกไดรฟซึง่เปน
ลูกคา เปนการจัดการคลังสินคาในศูนยรวมคลังสินคาในแบบทันเวลาพอดีที่เรียกวาเปน “Just In Time Hub” หรือ 
JIT Hub ของผูผลิตฮารดดิสกไดรฟตามตารางเวลาและปริมาณท่ีไดมีการตกลงกันไว โดยอาศัยการเช่ือมโยงแลก
เปลี่ยนขอมูลผานเครือขายอินทราเน็ต  การประยุกตใช VMI ในอุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟก็เพ่ือสนับสนุน
การผลิตแบบทันเวลาพอดี ซึง่โดยปกติมกัมเีวลาเผ่ือใหชิน้สวนมาถึงลวงหนากอนเขาสูสายการผลิตเพียง 2-4 ชัว่โมง
เทาน้ัน และส่ิงท่ีตองเนนย้ําอีกประการคือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตองอิงกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก       
จึงตองบริหารใหมีสินคาคงคลังนอยที่สุดและอยางจําเปนท่ีสุด ภายใตหลักการของ VMI ที่ความเปนเจาของสินคา   
ยังตกอยูกับซัพพลายเออร โดยลูกคาจะรับบทบาทการเปนเจาของก็ตอเมื่อมีการตัดจายวัตถุดิบเขาสูกระบวนการ
ผลิตซพัพลายเออรจงึจาํเปนตองรกัษาสมดุลของความตองการใชวัตถุดบิของลกูคาแบบทันเวลาพอดีกับการมีปริมาณ
สินคาคงคลังในระดับที่เหมาะสม 
  อยางไรก็ตามการดําเนินงานดังกลาวยังคงถูกจาํกัดเฉพาะในบริษทัท่ีมขีนาดใหญและมีความพรอมหลายๆ 
ดาน อาทิ ทรัพยากร ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน สินคา รายได และการไดรับความรวมมืออยางเหนียวแนน    
จากพันธมิตรดังผลการสํารวจ 10 บริษัทท่ีมีชื่อเสียงในประเทศสวิสเซอรแลนดและประเทศใกลเคียงพบวา มีเพียง 6 
บริษัทเทาน้ันท่ีมีความพรอมในการนํารูปแบบ VMI มาดําเนินงาน   ไดแก บริษัท Novartis (เคมีภัณฑและเวชภัณฑ) 
บริษัท Hilti (เคร่ืองมือกอสราง) บริษัท Daimler (รถยนต) บริษัท Odlo (เคร่ืองแตงกาย) บริษัท Merck Serono 
(เคมีภัณฑและเวชภัณฑ) และบริษัท Procter and Gamble (อุปโภคบริโภค) (Niranjan, Wagner & Nguyen, 2012) 
ระบบ VMI จงึมคีวามเหมาะสมกับธุรกิจขนาดใหญทีม่คีวามแข็งแกรง มคีวามสามารถท่ีจะตอรองกับซพัพลายเออรได 
สงผลใหเกิดความรวมมือกันทางธุรกิจในฐานะคูคาท่ีจะไดรบัประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย
  2.  การจัดซื้อจัดหาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Procurement)
        คําวา Electronic Procurement หรือมักถูกเรียกวา e-Procurement เปนการจัดซื้อจัดหาดวย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในการแลกเปล่ียนขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร
ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนต้ังแตในป ค.ศ. 1970 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อ และเม่ือเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตได
เขามามีบทบาทสําคัญในป ค.ศ.1990 ทาํใหการจัดซือ้จดัหาดวยอิเล็กทรอนิกสไดรบัความนิยมและเติบโตอยางมาก
แทนท่ีการจัดซือ้จดัหาดวยระบบคูมอืแบบเดิมๆ (Wisner, Tan & Leong, 2009) e-Procurement เปนระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการบริการท่ีเก่ียวของในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง เชน การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา
และการจัดซือ้แบบออนไลนรวมถงึการลงทะเบยีนบรษิทัคูคา การทําแคต็ตาล็อกดวยอิเล็กทรอนิกส และการทํางานอืน่ๆ 
ที่เก่ียวของในกระบวนการจัดซื้อที่ทํางานผานโปรแกรมในเว็บไซต (Web Based Application) เพ่ือใหระบบการจัด
ซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นกลาวคือ ใชระยะเวลาจัดหาพัสดุนอยลง พัสดุที่ไดมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม 
เพ่ิมความโปรงใสของกระบวนการจัดหา และสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางานได องคประกอบของการ
จัดซื้อจัดหาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มีองคประกอบสามารถสรุปได ดังน้ี (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2549)          
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   2.1  ระบบ e-Catalog เปนระบบทีร่วบรวมรายละเอียดของสนิคาและบริการซ่ึงอาํนวยความสะดวกให
คูคาหรือผูรับจาง (Suppliers) สามารถเขามาทําธุรกรรม และปรับปรุงรายการสินคาของตนเองได 
       2.2 ระบบ e-RFP (Request for Proposal) เปนระบบท่ีสามารถทํางานได คือ 1) คนหาขอมูลผูขาย
และขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของสินคาหรือบริการของผูคาท่ีมาลงทะเบียนไวเพ่ือทําการคัดเลือกข้ันตนจากระบบ 
e-Catalog 2) แจงผูคาท่ีไดรับการคัดเลือกในขั้นตนโดยแจงผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  3) การย่ืนขอเสนอ 
(Quotation/Proposal) ของผูคา 4) การตกลงในเร่ืองราคาและขอกําหนดเฉพาะระหวางผูซื้อกับผูคา และ 5) การคัด
เลือกผูคาเพ่ือรับงานซื้อ/จาง การจัดทําใบขอซื้อ/ขอจางรวมท้ังข้ันตอนการอนุมัติตางๆ 
      2.3  ระบบ e-Data Exchange เปนระบบทีเ่ชือ่มโยงขอมลูทีเ่ก่ียวของกบัผูคา ไดแก การตรวจสอบความ
เปนนิติบุคคล การเสียภาษี แผนการใชจายเงิน การส่ังจายเงินของผูวาจาง การประกาศเชิญชวนผูคาผานเว็บไซต
      2.4 ระบบ e-Procurement ในการจัดซื้อจัดจางของธุรกิจสามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆ ได 
2 กลุม ไดแก 1) e-Tendering System เปนระบบการจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาสูง มีกระบวนการท่ี      
ซับซอนซ่ึงเขาขายการจัดซื้อจัดจางโดยอาศัยวิธีการประกวดราคา 2) e-Purchasing System สามารถแบงยอย          
ไดเปน e-Shopping เก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาสินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาไมสูง และ e-Auction เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดหาสินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาสูง 
     2.5 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) ทาํหนาท่ีในการประมลูและเปนสือ่กลางระหวางผูซือ้
กับผูคา ผานระบบอิเล็กทรอนิกสโดยมีศูนยกลางการติดตออยูที่เว็บไซตของตลาดกลางในประเทศไทย 
            e-Procurement ไดสรางตลาดสากลท่ีผูซือ้ทัง้ท่ีเปนผูบรโิภคและผูซือ้ทีเ่ปนมอือาชพีใชงานได บรษิทั
บนอินเตอรเน็ต เชน eBay ไดสรางเว็บไซตประมูลขนาดใหญที่เชื่อมโยงผูซื้อและซัพพลายเออรจากท่ัวโลกเขาดวย
กัน นอกจากน้ีสินคาบางประเภท เชน ซอฟตแวร เพลง และภาพยนตร สามารถทําการจัดสงผานอินเตอรเน็ตได      
(สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2552) ปจจุบันหนวยงานของภาครัฐไดประกาศใหหนวยงานของรัฐทุกแหงรวม
ทั้งรัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชนทําการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement: e-GP) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ทําใหหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีความโปรงใส ผลของการจัดซื้อจัดจางพบวา ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 สามารถประหยัดเงินไดถึง 9,043.49 ลานบาท หรอืประหยัดไดรอยละ 5.33 ของวงเงินงบประมาณในการ
จัดหา โดยสวนราชการมีมูลคาการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP มากท่ีสุด รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ เชนเดียวกับเมื่อจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางพบวา หนวยงานภาครัฐมีมูลคา       
การจดัซือ้จดัจางดวยวิธี e-Auction ในระบบ e-GP มากทีส่ดุ รองลงมาคอื วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา สาํหรบั
การพิจารณาตามแตละประเภทหนวยงานพบวา หนวยงานทุกประเภทประกาศจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Auction        
มากท่ีสุดเชนเดียวกัน  โดยสวนใหญเปนการจางกอสราง การซ้ือวัสดุครุภัณฑ การจางเหมาบริการ และการเชา        
(กรมบญัชีกลาง สาํนักมาตรฐานการจัดซือ้จดัจางภาครัฐ, 2555) ซึง่แนนอนวาในอนาคตหนวยงานภาครัฐจะมปีรมิาณ
การจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP เพ่ิมสูงขึ้น    
  3.  กลยุทธการจัดซื้อแบบกรีน (Green Purchasing)
   ปญหาดานส่ิงแวดลอมยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญในปจจุบันเน่ืองจากสภาพส่ิงแวดลอมที่ถูกทําลายอัน
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เกิดจากสาเหตุปจจยัตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงและการเกิดภัยพิบตัทิางธรรมชาติ การเพ่ิมขึน้ของจํานวนประชากร 
ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทีส่งผลใหเกิดการใชทรพัยากรทางธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนจนขาดความ
สมดุล กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย เชน ขยะ นํ้าเสีย อากาศเปนพิษ ระบบนิเวศถูกทําลาย ฯลฯ ปจจัย    
ดังกลาวทําใหผูบริโภคมีความตระหนักเพ่ิมมากขึ้น  กอใหเกิดการตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรมท่ีตองหันมาใสใจ
ในการอนรุกัษและผลติสนิคาท่ีสงผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอยทีส่ดุ อตุสาหกรรมหลายแหงมนีโยบายดานสิง่แวดลอม
เพ่ิมมากขึ้น บริษัทตางๆ ไดพัฒนาตนเองในดานส่ิงแวดลอมโดยกําหนดโปรแกรมท่ีเรียกวา “กรีน” (Green) ในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ    เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมขณะเดียวกันเพ่ือมุงหวังใหเกิดความสําเร็จในตลาด 
  จากอดีตขอมูลรายงานของ The Marketing Intelligence Service ไดระบุวาธุรกิจตางๆ ในประเทศอเมริกา
มกีารลงทุนมากกวา 2 แสนลานดอลลาหในระหวางป ค.ศ. 1990 เพ่ือพฒันาสนิคากรีน (Green Product) ทาํใหสนิคา
กรีนมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 9.2 ในชวงคร่ึงแรกของป ค.ศ. 1990 จาก  รอยละ 0.5 ในป ค.ศ. 1985 และจากผล
การสํารวจองคกรจํานวน 130 แหงท่ีเปนสมาชิกในนามของ “Responsible Purchasing Network” และ “National 
Association of State Procurement Officers” รายงานถึงแนวโนมความรับผิดชอบการจัดซื้อในป ค.ศ. 2009 พบวา 
3 ใน 4 ขององคกรท่ีสํารวจ (รอยละ 78) มีนโยบายการจัดซื้อแบบกรีนท้ังในรูปแบบอยางเปนทางการ (รอยละ 54) 
และไมเปนทางการ (รอยละ 24) สวนใหญใหความสาํคัญกับการรไีซเคลิ การประหยัดพลังงาน และสขุภาพของมนุษย
ตามลําดับ (Min & Galle, 1997 ; Responsible Purchasing Network, 2010) และในประเทศอเมริกาพบวา ธุรกิจ
ที่มีการจัดซื้อเปนปริมาณมากในแตละคร้ังมีแนวโนมที่จะจัดทําการจัดซื้อแบบกรีนเน่ืองจากสามารถนําสินคาหรือ
วัตถุดิบมาทําการรีไซเคิลได และมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามการจัดซื้อแบบกรีนเพ่ิมสูงข้ึน (Min & Galle, 2001)         
แสดงถึงแนวโนมที่ชี้ใหเห็นวาองคกรภาคธุรกิจและผูบริโภคไดใหความสําคัญในประเด็นดานส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึน
        แนวคิดการจัดซื้อแบบกรีน ในภาษาอังกฤษเรียกวา “Green Purchasing” เก่ียวของกับการใหความสําคัญ
ในกระบวนการเลือก การระบุสินคาหรือบริการท่ีตองการจัดซื้อที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด โดยคํานึงถึง
คุณภาพ ตนทุน การจัดสงสินคา และส่ิงแวดลอม ตลอดวงจรอายุ (Life Cycle) ของสินคา  เร่ิมตั้งแตการออกแบบ
สินคา การพัฒนาและผลิตสินคา การควบคุมดูแลไปจนถึงกระบวนการสุดทายท่ีสินคาน้ันไดถูกใชงานแลว                    
เชน  การรีไซเคิล การนํากลับมาใชใหม และการกําจัดของเสีย (Green Council, 2014)

        ภาพที่ 1: แนวคิดการจัดซื้อแบบกรีน
        ท่ีมา: Green Council, 2014
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  กลยุทธดังกลาวสามารถจําแนกไดเปน 2 กิจกรรม คือ 1) การลดการใชทรัพยากร (Source Reduction)     
การซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก วัสดุที่สามารถนํามาผลิตใหม การนํากลับมาใชใหม การเปล่ียนแปลง
และควบคุมการใชทรัพยากรซ่ึงอาจทําการจัดหาวัสดุอื่นมาทดแทนและลดการใชทรัพยากรเพ่ือการบรรจุหีบหอ        
และ 2) การกําจัดของเสีย (Waste Elimination) การซ้ือสนิคาท่ีสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ มีสวนประกอบ
ที่ไมเปนพิษหรือเกิดสารพิษที่เปนอันตรายอันเน่ืองจากการเผาทําลาย การกําจัดเศษวัสดุที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม     
(Min & Galle, 1997)
  ดังตัวอยางของบริษัท Olympus ไดกําหนดมาตรฐานการจัดซื้อแบบกรีน เปนหลักการดานส่ิงแวดลอม          
ที่บริษัทคํานึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของคน และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติที่จะตองรักษาไวอยางย่ังยืน
โดยผลิตสนิคาท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอมเพ่ิมมากข้ึน (ดงัภาพท่ี 2) และการคัดเลือก  ซพัพลายเออรทีม่รีะบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี เชน การมีมาตรฐาน ISO 14001 วัตถุดิบมีคุณภาพและสามารถนํากลับมาใชใหมได และการให    
ความรวมมอืกบัซพัพลายเออรในการสนับสนุนสงเสรมิใหเกิดมาตรฐานการจดัซือ้แบบกรนี (Olympus Group Green 
Procurement Standard, 2012)

     ภาพที่ 2: จํานวนสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของบริษัท Olympus
     ท่ีมา: Olypus Eco-Products, 2014

สรุป

  บทความน้ีไดนําเสนอเฉพาะเคร่ืองมือและวิธีการสําคัญท่ีนิยมใชดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจขนาดใหญ
ที่ประสบความสําเร็จ ไดแก การเติมเต็มสินคาคงคลังผานซัพพลายเออร  การจัดซื้อจัดหาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
และกลยุทธการจัดซื้อแบบกรีน ที่มีความสําคัญและบทบาทตอองคกรซ่ึงทําหนาท่ีในการขับเคล่ือนใหองคกรมี        
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน เปนสวนสนับสนุนกระบวนการผลิต การกระจายและการสงมอบสินคาใหตรงกับ
ความตองการ สาํหรับยคุเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจบุนั การจัดซือ้จดัหามกีารดําเนินงานดวยความสะดวกรวดเร็ว
สามารถตรวจสอบไดจากการใชระบบ e-Procurement การนํารูปแบบ VMI มาใชเพ่ือลดภาระดานความเส่ียง            
และตนทุนในการเก็บสนิคาคงคลงั อยางไรกต็ามนอกเหนือจากความพยายามในการปรับปรงุประสทิธิภาพและตนทุน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาแลว แนวโนมการจัดซื้อจัดหาในอนาคตยังจะตองใหความสําคัญตอการจัดซื้อแบบ             
กรีน ดังท่ีหลายประเทศในยุโรป และอเมริกาไดใหความสําคัญ ถือเปนนโยบายสําคัญของชาติที่ตองปฏิบัติ โดยตอง
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นท้ังในแงของการผลิต การขนสง การใช และการนํากลับไปใชใหม นําไปสูการสราง
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ภาพลักษณภาพพจนที่ดีใหกับองคกรและความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในระยะยาว 
  อยางไรก็ตาม  การนําเสนอกลยุทธในบทความน้ีเปนเพียงตัวอยางกลยุทธการจัดซื้อจัดหาเพียงบางสวน       
ทีช่วยใหเห็นภาพถึงแนวทางในการขับเคลือ่นใหองคกรมคีวามไดเปรียบในการดาํเนินงาน   การเลือกใชกลยุทธตางๆ 
ผูบริหารควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปน เน่ืองจากหนวยงานแตละองคกรมีลักษณะการดําเนินงาน    
แตกตางกัน เชน การมีศักยภาพดานเงินทุน บุคลากร ปริมาณการผลิตและการขาย ตลอดจนเงื่อนไขขอตกลงของ     
คูคาแตกตางกัน จึงควรศึกษากลยุทธอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจอยางรอบคอบ
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