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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปนการพัฒนา Portfolio Model ในการจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบของบริษัทผูผลิตอาหาร
ประเภทเครื่องปรุงรส เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติงาน (action plan) ในการบริหารจัดการกลุม
วัตถุดิบและผูสงมอบอยางเหมาะสม   กรณีศึกษาน้ีไดทําการเลือกวัตถุดิบมาจํานวน 6 รายการ ซึ่งเปน
วัตถุดิบกลุม A B และ C ท่ีไดจากการแบงกลุมวัตถุดิบดวยวิธี ABC (ABC Analysis) เพ่ือนํามาเปนตนแบบ
ในการจัดกลุมโดยใช Portfolio Model ท่ีพัฒนาขึ้นซึ่งมีมุมมองในการจัดกลุม 2 มิติ คือ ความยากในการ
บริหารการจัดซื้อและผลกระทบที่เกิดจากการจัดซื้อ  โดยปจจัยตางๆ ท่ีใชในการประเมินคาในแตละมิติและคา
ถวงน้ําหนักของแตละปจจัยไดมาจากการระดมความคิดของกลุมผูเชี่ยวชาญในบริษัทกรณีศึกษารวมถึงการ
ประยุกตใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (The Analytic Hierarchy Process : AHP)  ผลการจัดกลุม
ตามรูปแบบของ Portfolio Model สามารถแบงวัตถุดิบออกไดเปน 4 กลุม คือ Non-critical, Leverage,  
Bottleneck และ Strategic โดยวัตถุดิบและผูสงมอบแตละกลุมมีกลยุทธและแผนปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นการคนควาอิสระน้ีสรุปไดวา Portfolio Model  ท่ีพัฒนาขึ้นเปนเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบเพ่ือการบริหารจัดการอยางเหมาะสม  สงผลใหการบริหาร
การจัดซ้ือมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดรวดเร็วขึ้น อันจะนํามา
ซึ่งการเพ่ิมระดับความสามารถในการแขงขันซึ่งสงผลตอความอยูรอดของธุรกิจในสภาวการณปจจุบัน   
 
คําสําคัญ: การจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบ; กลยุทธในการบริหารจัดการวัตถุดิบและผูสงมอบ; Portfolio 
Model 
 
1. ท่ีมาและความสําคัญ 
 จากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันท่ีความตองการของลูกคามีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
ผูประกอบการจะตองบริหารและดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  
ซึ่งการบริหารจัดการโซอุปทานเขามามีบทบาทสําคัญท่ีทุกองคกรไมสามารถมองขามได เนื่องจากการบริหาร
จัดการโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหผูบริโภคหรือลูกคาขั้นสุดทายไดรับสินคาหรือบริการตรงตาม
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 ความตองการดวยความรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ภายใตตนทุนที่เหมาะสม โดยการท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการโซอุปทานไดนั้นองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือการบริหารผูสงมอบ ซึ่งผู
สงมอบแตละรายมีระดับความสําคัญไมเทากัน  เนื่องจากความถ่ีของความตองการ, ปริมาณความตองการ, 
มูลคาของวัสดุ และสภาพการณทางการตลาดของวัสดุนั้นมีความแตกตางกัน ในการบริหารผูสงมอบจึงควรที่
จะตองแตกตางกันไปตามลําดับความสําคัญ โดยการกําหนดรูปแบบความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูสงมอบ
และเลือกใชกลยุทธในการบริหารผูสงมอบแตละกลุมอยางเหมาะสม อันจะนํามาซึ่งความสามารถในการ
แขงขนัและการดําเนินงานท่ีดีในองคกร (ธนัญญา วสุศรี, 2550)    
 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.1. การบริหารการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) 
 การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) คือ การจัดการความสัมพันธตั้งแตปลายน้ําขึ้น
ไปยังตนน้ํา โดยมีการบริหารจัดการความสัมพันธท่ีดีระหวางผูสงมอบ ผูผลิต และลูกคา   มีความรวมมือกัน
ระหวางองคกร การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เพ่ือใหเกิดเปนเครือขายท่ีประสานงานกันอยางตอเนื่อง อัน
จะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงตนทุนและระยะเวลาการสงมอบ สงผลใหเกิดการตอบสนอง 
ท่ีรวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาและความไดเปรียบทางดานการแขงขันไดในระยะยาว 
 2.2. การสรางความสัมพันธกับผูสงมอบ (Supplier Relationship Management: SRM) 
 ความสัมพันธของผูสงมอบเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญกับองคกรเปนอยางมากเนื่องจากผูสงมอบมีผลโดย 
ตรงกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการสรางผลกําไรของบริษัทผูซื้อและยังมีอิทธิพลตอตนทุนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ปริมาณสินคาคงคลัง ตารางการผลิต และกําหนดการในการสงมอบสินคา องคกร
โดยสวนใหญมักจะมีการติดตอซ้ือขายสินคาและบริการกับผูสงมอบจํานวนมากหลากหลายซึ่งแนวทางในการ
บริหารความสัมพันธของผูสงมอบแตละรายยอมแตกตางกันโดยในการบริหารการจัดซื้อจัดหาอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นจะตองมีการกําหนดกลยุทธใหเหมาะสมกับผูสงมอบ (Gelderman, 2000) โดยความสัมพันธ
ของผูสงมอบแตละประเภทจะมีลักษณะและระยะเวลาในการพัฒนาความสัมพันธท่ีแตกตางกัน ดังตารางท่ี 1   

 
ตารางที่ 1: แสดงคุณลักษณะของรูปแบบความสัมพันธแตละระดับ 

ประเภทของ
ความสัมพันธ 

กิจกรรม ขอบเขตเวลา 
ในการปฏิบัติ 

ขอบเขตของกิจกรรม 

Cooperation ผูสงมอบวัตถุดิบจํานวนนอย 
สัญญาซื้อขายระยะยาว 

ระยะส้ัน หนวยงานหนวยเดียว 

Coordination มีการเชื่อมโยงสารสนเทศ 
มีการแลกเปล่ียนทางขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิคส 

ระยะยาว หนวยงานหลายหนวยงาน 

Collaboration มีการรวมโซอุปทาน 
มีการวางแผนรวมกัน 
มีการแบงปนเทคโนโลยี 

ระยะยาวและ 
ไมมีกําหนด 

ธุรกิจสามารถมองเห็นกันและกัน
เหมือนเปนของตนเอง 
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  2.3. เทคนิคการใช Portfolio Model  
 แนวคิดพ้ืนฐานของ Portfolio Model คือการวิเคราะหปญหาท่ีมีความซับซอน โดยการแบงกลุมวัตถุ
หรือเปาหมายที่ตองการศึกษาโดยมองใน 2 มิติ  และกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการในแตละกลุมวัตถุ
หรือเปาหมายนั้น จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกลาว Portfolio Model จึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการในดานการตลาดและการจัดซ้ืออยางแพรหลาย  ในป 1983  Portfolio Model ถูกพัฒนาข้ึนในการ
บริหารความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูสงมอบ โดยการแบงกลุมผูสงมอบบนพื้นฐานของอํานาจในการซื้อ 
จากนั้นมีทฤษฎีตางๆ ท่ีประยุกตใชและพัฒนา Portfolio Model มาใชในการจัดกลุมวัสดุและผูสงมอบอีก
มากมาย ซึ่งสรุปไดวา  Portfolio Model เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดกลุมวัสดุหรือผูสงมอบโดยมีปจจัยในการ
พิจารณาแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจโดยจะแบงวัสดุหรือผูสงมอบ  โดยสามารถแบงวัสดุและผูสง
มอบออกไดเปน 4 กลุม ไดแก Non-critical items, Leverage items, Bottleneck items และ Strategic items 
 2.4. กลยุทธในการบริหารวัตถุดิบและผูสงมอบ 
 จากทฤษฎีการจัดกลุมโดยใช Portfolio Modelsท่ีใชในการจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบ ซึ่งคุณลักษณะ
ของวัตถุดิบและผูสงมอบแตละกลุมจะแตกตางกัน ดังนั้นแนวคิดท่ีใชในการบริหารวัตถุดิบและผูสงมอบแตละ
กลุมก็จะแตกตางกันตามไปดวย โดย Weele (2005) และ Ellram, et al. (1997) ไดเสนอแนวคิด ดังนี้ 

 2.4.1. กลุม Non-critical items 
 แนวคิดหลักในการบริหารการจัดซ้ือกลุมนี้ คือ การทํางานอยางเปนมาตรฐานลดความยุงยาก

ของขั้นตอนการจัดซ้ือเพ่ือลดตนทุนในดานการบริหารการจัดซื้อใหนอยท่ีสุด  ผูซื้อควรลดจํานวนผูสงมอบลง
ใหเหลือนอยท่ีสุดหรือเพียงรายเดียว โดยการบริหารความสัมพันธของผูสงมอบกลุมนี้ใหเปนไปใระดับพ้ืนฐาน  

2.4.2. กลุม Leverage items 
แนวคิดหลักในการบริหารการจัดซื้อกลุมนี้ คือ การใหความสําคัญในดานราคาโดยจะเปดใหมี

การแขงขันดานราคาระหวางผูสงมอบกันอยางเต็มท่ีหรืออาจใชวิธีการจัดประมูล  ซึ่งการบริหารความสัมพันธ
ของผูสงมอบกลุมนี้ควรมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูสงมอบ โดยอาจมีการจัดทําสัญญาการซื้อขายกัน   

2.4.3. กลุม Bottleneck  items 
 แนวคิดหลักในการบริหารการจัดซื้อกลุมนี้ คือ ผูซื้อตองพยายามทําใหวัตถุดิบกลุมนี้มีความ

เปนมาตรฐานมากขึ้นหรือลดความจําเพาะเจาะจงลงโดยการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือหาวัตถุดิบทดแทน  และใน
การบริหารความสัมพันธของผูสงมอบกลุมนี้อาจเปนไปไดยากเนื่องจากมูลคาการส่ังซ้ือนอยทําใหไมมีความ
ดึงดูดใจผูสงมอบในการพัฒนาความสัมพันธกับบริษัทผูซื้อ  

2.4.4. กลุม Strategic items 
 แนวคิดหลักในการบริหารการจัดซื้อกลุมนี้ คือ ใชจุดแข็งของบริษัทในการชักนําผูสงมอบเขา

มามีความสัมพันธอยางใกลชิดเพ่ือใหผูสงมอบไดมั่นใจถึงการสงมอบวัตถุดิบในระยะยาว  
 
 2.5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 Ellram และ Olsen (1997) ไดเสนองานวิจัยเรื่อง A Portfolio Approach to Supplier  Relationships  
ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธของผูสงมอบโดยใช Portfolio Model ผูวิจัยได
พัฒนา Portfolio Model ขึ้นเพ่ือใชในการจัดกลุมผูสงมอบ โดยมีมิติท่ีใชในการพิจารณา 2 มิติ คือ ความยาก
ในการบริหารการจัดซื้อ  และ กลยุทธสําคัญท่ีใชในการจัดกลุม ซึ่งพบวา Portfolio Model เปนเคร่ืองมือท่ีมี
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 ประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการบริหารความสัมพันธของผูสงมอบ โดยสามารถวิเคราะหถึงระดับความสัมพันธ
ของผูสงมอบแตละกลุมเพ่ือกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 
 Roos และ Rydman (2005) ไดเสนองานวิจัยเรื่อง Portfolio Model Supporting Development of 
Purchhasing Strategies ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนา Portfolio Model ขึ้นเพ่ือใชในการจัดกลุมวัตถุดิบมีการแบงกลุม
สินคาหรือวัตถุดิบโดยใช Portfolio Model ท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีมิติท่ีใชในการพิจารณา 2 มิติ คือ มิติดานความ
เส่ียงในการจัดหา และมิติดานความสําคัญของการจัดซื้อ ซึ่งมีปจจัยในการพิจารณาในแตละมิติท่ีคอนขาง
ซับซอนมีท้ังปจจัยหลักและปจจัยรอง  โดยผลที่ไดจากการจัดกลุมวัตถุดิบผูวิจัยไดนําไปใชในการพัฒนากล
ยุทธในการจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดซื้อ 
  
3. วิธีการวิจัย 
 เร่ิมจากการพัฒนา Portfolio Model ท่ีเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษาและทําการจัด
กลุมวัตถุดิบและผูสงมอบตามรูปแบบของ Portfolio Model ท่ีถูกพัฒนาขึ้น     จากนั้นกําหนดกลยุทธในการ
บริหารจัดการวัตถุดิบและผูสงมอบแตละกลุม รวมถึงกําหนดรูปแบบความสัมพันธของผูสงมอบแตละประเภท
อยางเหมาะสม 
  3.1. การพัฒนา Portfolio Model   
 3.1.1. การกําหนดมิติและปจจัยในการพิจารณา 
 ผูวิจัยจึงไดพัฒนา Portfolio Model ขึ้นใหมโดยประยุกตมาจากแนวคิดของ Ellram และ Olsen 
(1997) และ Roos และ Rydman (2005) รวมถึงทฤษฎีตางๆ มาใชในการจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบของ
บริษัทกรณีศึกษา   โดยกําหนดมิติในการพิจารณา 2 มิติ คือ ความยากในการบริหารการจัดซื้อ (Difficulty of  
managing the purchase) และ ผลกระทบจากการจัดซื้อ (Purchasing’s Impact Results) ซึ่งไดปรับเปล่ียน
ปจจัยตางๆ ท่ีใชในการพิจารณาในแตละมิติใหสอดคลองกับธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา  
 3.1.2. การหาคาถวงน้ําหนักของปจจัยโดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (The Analytic 
Hierarchy Process : AHP)  
 ทําการหาคาความสําคัญของแตละปจจัยของท้ัง 2 มิติ โดยการประยุกตใชวิธีกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงในการหาคาถวงน้ําหนักของปจจัยหลักและปจจัยรองในแตละมิติ 
 3.2. การจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบโดยใช Portfolio Model 
 ทําการเลือกวัตถุดิบจํานวน 6 รายการ ไดแก น้ําปลาไรสารกันบูด อลูมิเนียมฟอยด น้ําตาลทราย แปง
มันสําปะหลังดัดแปลง เครื่องเทศ A และผักชีราก มาเปนตนแบบในการจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบตาม 
Portfolio Model ท่ีออกแบบขึ้น จากนั้นทําการประเมินคาของวัตถุดิบในแตละปจจัยโดยใชวิธีการระดมสมอง
จากผูเชี่ยวชาญท้ังหมด  ดังนั้นผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนผลสรุปจากกลุมผูเชี่ยวชาญเพียงคาเดียว   ซึ่ง
ผลการประเมินที่ไดจะถูกกําหนดตําแหนงใน Portfolio Model ท่ีพัฒนาขึ้น   เมื่อไดผลการจัดกลุมวัตถุดิบแลว
จัดหารายชื่อผูสงมอบของวัตถุดบิแตละรายการเพ่ือจัดกลุมผูสงมอบตามรูปแบบของ Portfolio Model  
 3.3. กําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบ 
 เมื่อไดผลการจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบตามรูปแบบ  Portfolio Model นําเสนอกลยุทธในการบริหาร
จัดการวัตถุดิบและผูสงมอบแตละกลุม   จากนั้นเชื่อมโยงกลยุทธในการบริหารจัดการวัตถุดิบและผูสงมอบกับ
รูปแบบของการพัฒนาความสัมพันธกับผูสงมอบอันจะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดซื้อ 
  

302



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 4. ผลการวิจัย  
 4.1. รูปแบบของ Portfolio Model  
 ผลการพัฒนา  Portfolio Model จะไดรูปแบบของ Portfolio Model      ท่ีใชในการจัดกลุมวัตถุดิบและ
ผูสงมอบของบริษัทกรณีศึกษาตามรูปท่ี 1 ซึ่งปจจัยท่ีใชในการประเมินคาในแตละมิติและคาถวงน้ําหนักของ
แตละปจจัย มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

 
 

รูปท่ี 1: แสดง Portfolio Model ท่ีพัฒนาขึ้นของบริษัทกรณีศึกษา 
 

ตารางที่ 2: แสดงคาถวงน้ําหนักของปจจัยท่ีใชประเมินคาตาม Portfolio Model ท่ีพัฒนาขึ้น 

มิติดาน ปจจัยหลัก 
คาถวง 

นํ้าหนัก 
ปจจัยรอง 

คาถวง

นํ้าหนัก 

(A1)  อายุการจัดเก็บ  0.14 

(A2)  ความจําเพาะเจาะจงของวัตถุดิบ  0.26 

(A3)  การใหความสําคัญดานความปลอดภัย         0.46 

 (A) คุณลักษณะ 

 ของผลิตภัณฑ 

0.4 

(A4)  ระยะเวลานํา  0.14 

(B1)  จํานวนผูสงมอบที่มีความสามารถในการจัดหา 0.43 

(B2)  เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตวัตถุดิบ 0.14 

(B) คุณลักษณะของ

ตลาดหรือแหลง

วัตถุดิบ   

0.4 

(B3)  สภาวะการแขงขันในตลาด 0.43 

(C1)  ผลผลิตตามฤดูกาล      0.59 

(C2)  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  0.33 

ความยากใน 

การบริหาร 

การจัดซ้ือ  

 

(Difficulty of  

managing the 

purchase) 

(C) คุณลักษณะของ

ส่ิงแวดลอม 

0.2 

(C3)  ส่ิงที่คาดการณไมได 0.08 

(D) ผลกระทบดาน

ความสามารถของ

บริษัท 

0.5 (D1)  การจัดซ้ือน้ันสงผลกระทบตอความสามารถหลักของ

บริษัท    

1.0 

(E1)  ตนทุนในการส่ังซ้ือ  0.17 

ผลกระทบจาก

การจัดซ้ือ  

 

(Purchasing’s 

Impact Results) 

(E) ผลกระทบดาน

การเงิน 

0.5 

(E2)  กําไรที่เกิดจากการส่ังซ้ือน้ัน 0.83 

 

303



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

  4.2. ผลการจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบโดยใช Portfolio Model 
 4.2.1. ผลการจัดกลุมวัตถุดิบ 
   ผลการประเมินวัตถุดิบแตละรายการตามเกณฑการประเมินของ Portfolio Model ท่ีพัฒนาขึ้น 
สามารถแบงวัตถุดิบออกเปน 4 กลุม ดังรูปท่ี 2  
 

 
 

รูปท่ี 2 :  แสดงผลการจัดกลุมวัตถุดิบตามรูปแบบ Portfolio Model 
   
  4.2.2. ผลการจัดกลุมผูสงมอบ  

 จากผลการจัดกลุมวัตถุดิบแตละรายการนําชื่อผูสงมอบหลักและผูสงมอบระดับรองมากําหนดลง
ใน Portfolio Model ตามตําแหนงเดียวกับวัตถุดิบท่ีผูสงมอบเปนผูจัดหา   ซึ่งแสดงผลไดดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 : แสดงการจัดกลุมผูสงมอบตามรูปแบบ Portfolio Model 
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  4.3. กลยุทธท่ีใชในการบริหารจัดการกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบ 
 การกําหนดกลยุทธเพ่ือบริหารจัดการกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบ ไดประยุกตใชจากแนวคิดของ รุธิร 
พนมยงค และคณะ (2550) , ธนัญญา วสุศรี (2550) ,  Ellram et al. (1997) และ Weele (2005)  ดังนี้  

 4.3.1. กลุม Non-critical  
 น้ําปลาไรสารกันบูดเปนตัวแทนของวัตถุดิบกลุม Non-critical  มีผูสงมอบหลัก ไดแก  N-043 

วัตถุดิบกลุมนี้เปนวัตถุดิบท่ีมีความยากในการบริหารการจัดซื้อและผลกระทบที่เกิดจากการจัดซื้อตํ่า   ดังนั้น
ปจจัยหลักท่ีใชการตัดสินใจในการส่ังซื้อวัตถุดิบท่ีอยูในกลุมนี้ก็คือราคา โดยแนวคิดหลักในการบริหารการ
จัดซ้ือวัตถุดิบกลุมนี้ คือ การลดเวลาและตนทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือใชเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดหาให
นอยท่ีสุด  ผูซื้อควรลดจํานวนผูสงมอบลงใหเหลือนอยท่ีสุดหรือเพียงรายเดียว  ซึ่งกลยุทธท่ีจะทําใหบริษัท
สามารถบรรลุเปาหมายตามแนวคิดในการบริหารการจัดซื้อของวัตถุดิบกลุมนี้ ไดแก 

1) ลดขั้นตอนในกระบวนการจัดซ้ือหรือเปล่ียนวิธีการทํางาน (re-engineering) โดยการทําขั้นตอน
การจัดซื้อใหงายและรวดเร็วขึ้น โดยการส่ังซื้อผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ทดแทนการส่ังซื้อโดย
ใชระบบเอกสารซ่ึงใชอยูในปจจุบัน 

2) การจัดหาและคัดเลือกผูสงมอบท่ีมีศักยภาพเพื่อพัฒนาใหเปนผูสงมอบระดับตนคือผูสงมอบท่ีมีการ
จัดสงสินคาหรือวัตถุดิบใหกับบริษัทอยางสม่ําเสมอและสามารถตอบสนองตอความตองการของบริษัทไดอยาง
ดี  จากนั้นทําการซื้อกับผูสงมอบเพียงรายเดียวเพื่อเพ่ิมอํานาจในการตอรองราคา ประกอบกับเปนวัตถุดิบ
กลุมท่ีมีความยากในการจัดซื้อและผลกระทบที่เกิดจากการจัดซื้อตํ่า หากผูสงมอบหลักเกิดปญหาดานการสง
มอบก็สามารถหาผูสงมอบทดแทนไดไมยากและไมสงผลตอบริษัทมาก  

3) ทําสัญญาซื้อขายระยะยาวโดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ป ซึ่งครอบคลุมจํานวนสินคาและบริการให
มากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือใหผูสงมอบมั่นใจในปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบและจะไดกําหนดราคาของ
วัตถุดิบใหต่ําลงได   

4) การลดระดับการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลังเพ่ือลดตนทุนสินคาคงคลังเนื่องจากเปนวัตถุดิบท่ีสามารถหา
ซื้อไดงายและสงผลกระทบในการจัดซื้อตํ่า   
 

 4.3.2. กลุม Leverage 
 อลูมิเนียมฟอยดเปนตัวแทนของวัตถุดิบกลุม Leverage มีผูสงมอบหลัก ไดแก W-021  และผู

สงมอบระดับรอง ไดแก U-042 โดยวัตถุดิบกลุมนี้เปนวัตถุดิบท่ีมีความยากในการบริหารการจัดซื้อต่ําแต
ผลกระทบที่เกิดจากการจัดซื้อสูงอันเกิดจากอลูมิเนียมฟอยดเปนวัตถุดิบหลักท่ีใชเปนวัสดุหีบหอของสินคา
เกือบทุกรายการที่เปนความสามารถหลักและสรางผลกําไรสูงใหกับบริษัททําใหมีตนทุนในการส่ังซื้อสูง ดังนั้น
การลดลงของราคาวัตถุดิบสามารถสงผลใหตนทุนการจัดซื้อโดยรวมของบริษัทผูซื้อลดลงอยางมีนัยสําคัญ  
แนวคิดหลักในการบริหารการจัดซื้อกลุมนี้ คือ การใหความสําคัญในดานราคา โดยจะเปดใหมีการแขงขันดาน
ราคาระหวางผูสงมอบกันอยางเต็มท่ีหรืออาจใชวิธีการจัดประมูล    ซ่ึงกลยุทธท่ีจะทําใหบริษัทสามารถบรรลุ
เปาหมายตามแนวคิดในการบริหารการจัดซื้อของวัตถุดิบกลุมนี้ ไดแก 

1) สรางสภาวะการแขงขันโดยการนําระบบโควตาการส่ังซื้อมาใชในการกําหนดปริมาณการส่ังซื้อของ
ผูสงมอบแตละราย   ซึ่งสัดสวนในการใหโควตากับผูสงมอบจะใชราคาเปนเกณฑ   หากผูสงมอบรายใดเสนอ
ราคาท่ีต่ําท่ีสุดก็จะไดโควตามากท่ีสุดและลดหล่ันกันไปตามระดับราคาท่ีเสนอ โดยจัดใหมีการยื่นซองประกวด 
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส  (E-Bidding) ทุกครั้งท่ีจะเริ่มทําสัญญาใหม 
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 2) ทําสัญญาซื้อขายระยะกลางกับผูสงมอบโดยมีระยะเวลาของสัญญา 1 ป       เพ่ือเปดโอกาสในการ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (E-bidding) ครั้งใหมเมื่อครบกําหนดของสัญญา 

3)  เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศและแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data 
Interchange : EDI) ระหวางบริษัทผูซื้อกับผูสงมอบท่ีถูกเลือกจํานวน 2 ราย คือผูสงมอบ W-021 และ U-042 

4) นําระบบการบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยผูสงมอบ (Vendor Managed Inventory / VMI) มาใช
ในการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง   ซึ่งจะทําใหสามารถลดระยะเวลานํา (Lead time) และลดปริมาณสินคา
คงคลัง และปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากผูสงมอบจะมองเห็นระดับวัตถุดิบคงคลังและอัตราการใช
วัตถุดิบของผูซื้อ ทําใหสามารถเตรียมความพรอมในการจัดหาไดทันตามความตองการใชของผูซื้อ  

 
 4.3.3. กลุม Bottleneck 

 เคร่ืองเทศ A และ ผักชีราก เปนตัวแทนของวัตถุดิบกลุม Bottleneck  โดยเครื่องเทศ A มีผูสง
มอบหลัก ไดแก K-026 และผูสงมอบระดับรอง ไดแก U-034 สําหรับผักชีรากมีผูสงมอบหลัก ไดแก R-036   
วัตถุดิบกลุมนี้เปนวัตถุดิบท่ีมีความยากในการบริหารการจัดซื้อสูง แตผลกระทบที่เกิดจากการจัดซื้อต่ํา  
วัตถุดิบสวนใหญท่ีอยูในกลุม Bottleneck  เปนวัตถุดิบท่ีมีความจําเพาะเจาะจงคอนขางสูง จํานวนผูสงมอบท่ี
มีความสามารถในการจัดหามีนอยและแทบไมมีผูสงมอบรายอื่นสามารถผลิตหรือบริการทดแทนไดประกอบ
กับมูลคาในการซื้อตํ่าสงผลใหผูซื้อมีอํานาจในการตอรองเพียงเล็กเล็กนอย  ดังนั้นแนวคิดในการบริหารการ
จัดซื้อวัตถุดิบกลุมนี้บริษัทผูซื้อควรลดความพ่ึงพากับผูสงมอบท่ีมีอยู โดยรวมกับทีมออกแบบผลิตภัณฑใหม
เพ่ือใหแนใจวา Bottleneck จะไมเกิดขึ้น   และการสรรหาผูสงมอบรายใหมเพ่ิมเติมเพ่ือเปนผูสงมอบสํารอง
กรณีท่ีผูสงมอบหลักเกิดปญหาหรือไมสามารถสงมอบวัตถุดิบใหได  แตดวยขอจํากัดดานความจําเพาะเจาะจง
ดานวัตถุดิบของสินคาเครื่องปรุงรสท่ีสูงมากทําใหไมสามารถหาสินคาทดแทนได สงผลใหแนวคิดในการท่ีจะ
ลดความพ่ึงพาของผูสงมอบเปนไปไดยาก ดังนั้นแนวคิดอีกประการที่สามารถนํามาใชในการจัดซ้ือจัดหา
สินคาหรือวัตถุดิบประเภทน้ี ก็คือการสงมอบสินคาหรือวัตถุดิบท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเหลาน้ันจะตองไมมีปญหา
หรือท่ีเรียกวา การสงมอบที่มั่นคง (safe supply) ซึ่งกลยุทธท่ีจะทําใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายตาม
แนวคิดในการบริหารการจัดซื้อของวัตถุดิบกลุมนี้ ไดแก 

1) ปรับตัวเองใหเปนลูกคาท่ีดีของผูสงมอบ กลาวคือ บริษัทผูซื้อควรมีการปรับตัวใหมีความคลองตัว 
และยืดหยุนสูงสามารถปรับระบบการจัดซื้อ การวางแผนการผลิตและแผนงานอื่น ๆ ใหสอดคลองกับผูสงมอบ
ได  รวมถึงจัดทําแผนประมาณการใชสินคาหรือวัตถุดิบใหผูสงมอบไดทราบ 

2) การทําสัญญาซื้อขายระยะยาวโดยมีระยะเวลาของสัญญา 3 ป เพ่ือแสดงใหผูสงมอบมีความเชื่อมั่น
ในการเปนพันธมิตรท่ีดีทางธุรกิจตอกันและใหความรวมมือในการวางแผนและแบงปนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน 

3) พัฒนาความสัมพันธท่ีดีกับผูสงมอบโดยการวางแผนรวมกันและแบงปนความรูเทคโนโลยีซึ่งกัน
และกัน อันเนื่องจากวัตถุดิบกลุม Bottleneck เปนสินคาท่ีมีปริมาณการใชนอยทําใหไมมีแรงจูงใจใหผูสงมอบ
เห็นความสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธรวมกัน ดังนั้นผูซื้อควรมีการใหความรูหรือแบงปนเทคโนโลยีเทาท่ี
สามารถทําไดใหกับผูสงมอบ เพ่ือเปนการโนมนาวและใหผูสงมอบเห็นถึงประโยชนของการทําธุรกิจหรือการ
พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

4) สําหรับการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมของบริษัทน้ัน บริษัทควรมีการปรึกษาหารือกับ
หนวยผลิตผูสงมอบรายสําคัญ ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงวัตถุดิบท่ีมีความจําเพาะเจาะจงสูง โดยขอความรวมมือจากผู
สงมอบในการแนะนําการออกแบบตามลักษณะของวัตถุดิบท่ีผูสงมอบมีเปนแบบมาตรฐานอยูแลว 
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 5) จัดหาและคัดเลือกผูสงมอบรายใหมอยางตอเนื่องโดยมุงไปท่ีการเสาะหาผูสงมอบรายใดบางท่ีมี
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีท่ีใกลเคียงกันกับผูสงมอบรายปจจุบันหรือไม เพ่ือเปนทางเลือกในกรณีท่ีผู
สงมอบหลักเกิดปญหา 
 

 4.3.4. กลุม Strategic 
 น้ําตาลทรายและแปงมันสําปะหลังดัดแปลงซึ่งเปนตัวแทนของวัตถุดิบกลุม Strategic โดย

น้ําตาลทราย มีผูสงมอบหลัก ไดแก C-035 และผูสงมอบระดับรอง ไดแก T-159  สําหรับแปงมันสําปะหลัง
ดัดแปลงมีผูสงมอบหลัก ไดแก W-015   วัตถุดิบกลุมนี้เปนวัตถุดิบท่ีมีความยากในการบริหารการจัดซ้ือและ
ผลกระทบที่เกิดจากการจัดซื้อสูง โดยเปนวัตถุดิบท่ีมีตนทุนการส่ังซื้อสูงทําใหบริษัทผูซื้อมีอํานาจในการ
ตอรองสูง แตในขณะเดียวกันจํานวนผูสงมอบท่ีสามารถจัดสงไดมีนอยรายและไมสามารถเปล่ียนผูขายไดงาย
เนื่องจากมีตนทุนในการเปล่ียนแปลงผูสงมอบและความเส่ียงที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพสินคาสูง อยางไรก็
ตามก็ยังตองมีการเสาะหาผูสงมอบใหมอยูเรื่อยๆ เพ่ือเปนแผนสํารองสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบในอนาคตหรือ
ในกรณีท่ีผูสงมอบหลักเกิดปญหาในการสงมอบเพราะเปนสินคากลุมท่ีสงผลกระทบตอองคกรสูง  ดังนั้น
แนวคิดหลักในการบริหารการจัดซื้อกลุมนี้คือการใชจุดแข็งของบริษัทในการชักนําผูสงมอบใหเขามามี
ความสัมพันธอยางใกลชิดเพ่ือใหผูสงมอบไดมั่นใจถึงการสงมอบวัตถุดิบในระยะยาวและเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจกับคูแขงซึ่งมีความหมายมากกวาการไดเปรียบทางดานราคา อีกท้ังยัง
ตองการการพัฒนาสินคาใหมรวมกันและออกสูตลาดไดกอนคูแขง ตลอดจนการพัฒนารวมกันเพ่ือใหสินคามี
คุณภาพที่ดีเหนือคูแขงและความพยายามรวมกันในทุกๆ ทางท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาหรือบริการ 
เพ่ือใหผูบริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งกลยุทธท่ีจะทําใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายตามแนวคิดในการ
บริหารการจัดซื้อของวัตถุดิบกลุมนี้ ไดแก   

1) จัดหาคัดเลือกผูสงมอบที่มีศักยภาพเพ่ือระบุชื่อลงในบัญชีรายชื่อผูสงมอบท่ีไดรับการยอมรับ 
(Approved Vendor  List /AVL)  พัฒนาใหเปนผูสงมอบท่ีไดรับการยอมรับ คือผูสงมอบท่ีมีระบบคุณภาพที่
สามารถทดแทนระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัทได ทําใหสินคาหรือวัตถุดิบทีสงมาจากผูสงมอบไม
จําเปนตองมีการตรวจสอบสินคาหรือวัตถุดิบท่ีรับเขามา   

2) ทําการวางแผนรวมกันและถายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน  เพ่ือนําไปพัฒนาการผลิตของตนเอง 
ทําใหเกิดการพัฒนารวมกันโดยพัฒนาใหเปนผูสงมอบที่อยูในฐานะหุนสวน คือผูสงมอบท่ีมีปริมาณการซื้อ
ขายวัตถุดิบหรือสินคากับบริษัทมากท่ีสุดและมีการดําเนินงานรวมกันในฐานะหุนสวนท่ีจะไดรับประโยชน
รวมกันจากการซื้อขายสินคาหรือวัตถุดิบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกันอยางยุติธรรม 

3) ทําสัญญาแบบระยะยาวกับผูสงมอบหลักท่ีมีศักยภาพจํานวน 1- 2 รายโดยมีระยะเวลาสัญญา 3 ป  
4) เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศและแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิคสระหวางผูซื้อกับผูสงมอบ  
5) นําระบบการบริหารจัดการสินคาคงคลังโดยผูสงมอบเชนเดียวกับวัตถุดิบกลุม Leverage  

 
 4.4. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธของกลุมผูสงมอบ 
 จากกลยุทธในการบริหารจัดการวัตถุดิบและผูสงมอบ สามารถเชื่อมโยงถึงรูปแบบของการพัฒนา
ความสัมพันธกับผูสงมอบ  ดังแสดงในตารางที่ 3 
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 ตารางที่ 3: แสดงการเชื่อมโยงรูปแบบความสัมพันธกับกลุมผูสงมอบ 
รูปแบบของความสัมพันธ กลุมผูสงมอบ รายการวัตถุดิบ รายชื่อผูสงมอบ 

Cooperation Non-critical น้ําปลาไรสารกันบูด N-043  
Coordination Leverage อลูมิเนียมฟอยด W-021 และ U-042 

น้ําตาลทราย C-035 และ T-159 
Collaboration Strategic 

แปงมันสําปะหลังดัดแปลง W 015 
เครื่องเทศ A K-026 และ U-034 

Cooperation  & Collaboration Bottleneck 
ผักชีราก R-036 

 
 4.4.1 รูปแบบ Cooperation 
 รูปแบบความสัมพันธแบบ Cooperation จะเนนการจัดซื้อกับผูสงมอบจํานวนนอยราย โดยจะมี

การทําสัญญาซื้อขายในระยะยาว ซึ่งความสัมพันธระดับนี้จะเปนเพียงการดําเนินงานระหวางหนวยงานจัดซื้อ
ของผูซื้อกับผูสงมอบ ทําใหระยะเวลาที่ใชในการสรางความสัมพันธใหสําเร็จผลจะใชระยะเวลาส้ัน จะเห็นวา
รูปแบบความสัมพันธแบบ Cooperation จะเชื่อมโยงไดกับผูสงมอบกลุม Non-critical ไดแก N-043 ซึ่งมีเพียง
รายเดียว   ดังนั้นในการพัฒนาความสัมพันธกับผูสงมอบ N-043   จะเนนท่ีการทําสัญญาซื้อขายในระยะยาว
ซึ่งจะสงผลใหจํานวนครั้งในการเจรจาตอรองลดลง การลดลงของราคาวัตถุดิบเนื่องจากผูสงมอบมีความ
เชื่อมั่นเรื่องของปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบในระยะยาวรวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการจัดซ้ือและสง
มอบวัตถุดิบ   

 
 4.4.2 รูปแบบ Coordination 

 รูปแบบความสัมพันธแบบ Coordination เปนความสัมพันธท่ีจะตองใชระยะเวลายาวในการ
พัฒนาความสัมพันธใหประสบผลสําเร็จเนื่องจากจะตองมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศรวมทั้งการแลกเปล่ียน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิคส (Electronic Data Interchange: EDI) ระหวางบริษัทในหลาย ๆ หนวยงาน จะเห็นวา
รูปแบบความสัมพันธแบบ Coordination จะเชื่อมโยงไดกับผูสงมอบกลุม Leverage ไดแก ผูสงมอบ W-021 
และ U-042 ดังนั้นในการพัฒนาความสัมพันธกับผูสงมอบจะเนนเรื่องการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและการ
แลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิคสเพ่ือผลประโยชนรวมกันในระยะยาวถึงแมวาจะตองมีการลงทุนในครั้งแรก 

 
 4.4.3 รูปแบบ Collaboration 

 ความสัมพันธแบบ Collaboration เปนความสัมพันธท่ีจะตองใชระยะเวลายาวในการพัฒนาให
ประสบผลสําเร็จและตองมีการพัฒนาตอไปเร่ือยๆ ไมมีกําหนด เนื่องจากตองมีการวางแผนการดําเนินงาน
รวมกัน การแบงปนเทคโนโลยี ทําใหบริษัทผูสงมอบและผูซื้อสามารถมองเห็นซึ่งกันและกันเหมือนกับเปน
บริษัทของตนเอง จะเห็นวารูปแบบความสัมพันธแบบ Collaboration จะเชื่อมโยงไดกับผูสงมอบกลุม 
Strategic ไดแก ผูสงมอบ C-035   T-159 และ W-015  ดังนั้นจะตองมีการพัฒนาความสัมพันธของผูสงมอบ
กลุมนี้อยางใกลชิดเพราะจะสามารถชวยใหการสํารองวัตถุดิบของทั้งผูสงมอบและผูซื้อลดลงรวมท้ังการ
นําไปสูการพัฒนารวมกันภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน   
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  4.4.4 รูปแบบ Cooperation   & Collaboration 
 ความสัมพันธแบบ Cooperation & Collaboration เปนความสัมพันธท่ีประยุกตมาจากรูปแบบ
ความสัมพันธแบบ Cooperation และแบบ Collaboration จะเชื่อมโยงไดกับผูสงมอบกลุม Bottleneck ไดแก 
ผูสงมอบ K-026 U-034 และ R-036 โดยท่ัวไปแลวการพัฒนาความสัมพันธกับผูสงมอบกลุม Bottleneck เปน
เรื่องที่ไมไดรับความนิยมทํา  แตจะเนนกลยุทธในการหลีกเล่ียงการใชวัตถุดิบกลุม Bottleneck แทน โดยการ
ปรับเปล่ียนสูตรการผลิตหรือหาสินคาทดแทนวัตถุดิบกลุมนี้  แตดวยขอจํากัดของบริษัทกรณีศึกษาน้ีท่ีไม
สามารถปรับเปล่ียนสูตรและหาสินคาทดแทนวัตถุดิบกลุมนี้ไดเนื่องจากเปนขอกําหนดและขอตกลงของลูกคา  
ดังนั้นการพัฒนาความสัมพันธกับผูสงมอบกลุมนี้จึงยังมีความจําเปน  โดยผูวิจัยเห็นวารูปแบบความสัมพันธท่ี
นํามาใชกับผูสงมอบกลุม Bottleneck ควรเปนการประยุกตมาจากความสัมพันธท่ีใชในการบริหารจัดการผูสง
มอบกลุม Non-critical และ Strategic เนื่องจากคุณลักษณะของวัตถุดิบกลุม Bottleneck มีสวนท่ีเหมือนกับ
วัตถุดิบท้ัง 2 กลุม คือ กลุม Bottleneck เปนวัตถุดิบท่ีมีคาในมิติของผลกระทบดานการจัดซื้อตํ่าเชนเดียวกับ
วัตถุดิบกลุม Non-critical ในขณะเดียวกันก็เปนวัตถุดิบท่ีมีความยากในการบริหารการจัดซื้อเชนเดียวกับ
วัตถุดิบกลุม Strategic  ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธท่ีถูกนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการผูสงมอบกลุม 
Bottleneck คือ รูปแบบ Cooperation และ Collaboration  โดยจะมีการจัดทําสัญญาซื้อขายระยะยาว  การ
วางแผนและการแบงปนความรูและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน  ถึงแมวาอาจประสบปญหาดานความรวมมือจาก
ผูสงมอบในกรณีท่ีมูลคาในการส่ังซื้อของผูซื้อมีคานอยเมื่อเทียบกับยอดขายท้ังหมดของบริษัทผูสงมอบหรือผู
ซื้อจัดเปนลูกคารายเล็กของผูสงมอบทําใหขาดแรงจูงใจในการพัฒนาความสัมพันธ  อยางไรก็ตามผูซื้อควรมี
ความพยายามในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูสงมอบใหไดจํานวนมากท่ีสุดโดยการชี้ใหเห็นถึงผลประโยชน
ท่ีผูสงมอบจะไดรับ เชน การแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีรวมกันทําใหผูสงมอบสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาธุรกิจของตนเองกับลูกคารายอื่นๆในตลาดได  เปนตน 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนา Portfolio Model ขึ้นโดยมีมุมมองใน 2 มิติ คือ ความยากในการบริหารการ
จัดซื้อและผลกระทบที่เกิดจากการจัดซื้อ ซึ่งปจจัยตางๆ ท่ีใชในการประเมินคาในแตละมิติและคาถวงน้ําหนัก
ของแตละปจจัยไดมาจากการระดมความคิดของกลุมผูเชี่ยวชาญภายในบริษัทกรณีศึกษา ทําให Portfolio 
Model นี้ถูกพัฒนาข้ึนภายใตแนวคิดและประสบการณของผูเชี่ยวชาญโดยมองจากสภาวการณตั้งแตในอดีต
ถึงปจจุบันรวมถึงแนวโนมในอนาคต และมุมมองเหลานี้ยังถูกจํากัดดวยนโยบายหลักและวิสัยทัศนของ
ผูบริหารระดับสูงอีกดวย  ดังนั้นอาจกลาวไดวา Portfolio Model ท่ีพัฒนาขึ้นนี้เหมาะสําหรับใชในการจัดกลุม
วัตถุดิบและผูสงมอบของบริษัทกรณีศึกษานี้เทาน้ัน หากจะประยุกตใช Portfolio Model ในองคกรหรือธุรกิจ
อื่นจะตองมีการพิจารณาปรับเปล่ียนปจจัยท่ีใชประเมินผลและคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัยใหเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจหรือวิสัยทัศนและนโยบายของแตละองคกร จึงจะทําใหการจัดกลุมวัตถุดิบและผูสงมอบมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสามารถบรรลุเปาหมายในการบริหารจัดการ 
  ผลงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการกําหนดกลยุทธท่ีใชในการบริหารวัตถุดิบและผูสงมอบแตละกลุมนั้น
ตองขึ้นอยูกับคุณลักษณะดานตางๆ ของวัตถุดิบ ซึ่งสงผลตอความยากในการบริหารการจัดซื้อและผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการจัดซื้อในระดับท่ีแตกตางกัน ดังนั้นกลยุทธท่ีใชในการบริหารจึงตองแตกตางกันในแตละกลุม
วัตถุดิบและผูสงมอบ โดยจะเห็นวาการบริหารจัดการวัตถุดิบแตละชนิดอาจจะตองใชกลยุทธหลายอยาง
รวมกันเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายได และถึงแมวาจะเปนวัตถุดิบในกลุมเดียวกันก็อาจตองใชกลยุทธใน
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 การบริหารจัดการที่แตกตางกันท้ังนี้ขึ้นอยูกับขอจํากัดหรือคุณลักษณะดานตางๆของวัตถุดิบชนิดน้ันดวย   
รวมถึงการนํากลยุทธในการบริหารจัดการตางๆไปใชในองคกรหรือธุรกิจตางๆจะตองพิจารณาถึงความเปนไป
ไดในการนําไปใชดวยวาเหมาะสมกับองคกรหรือลักษณะธุรกิจนั้นๆ หรือไม  ซึ่งอาจกลาวไดวากลยุทธท่ีทําให
องคกรหนึ่งบรรลุเปาหมายไดไมไดหมายความวาจะใชไดผลกับองคกรอื่นเสมอไป นอกจากนี้การพัฒนา
ความสัมพันธกับผูสงมอบอยางเหมาะสมจะนําไปสูประสิทธิภาพในการบริหารผูสงมอบ  ซึ่งความสัมพันธท่ีดี
ของผูสงมอบเปนองคประกอบที่สําคัญของความสําเร็จในการบริหารผูสงมอบและนําไปสูเปาหมายทั้งในระดับ
องคกรและระดับโซอุปทาน แตอยางไรก็ตามการพัฒนาความสัมพันธกับผูสงมอบตองไดรับความรวมมือของผู
สงมอบดวยจึงจะประสบความสําเร็จได ส่ิงท่ีจําเปนมากท่ีสุดอยางหน่ึงก็คือความไววางใจกันระหวางสมาชิกใน
โซอุปทานดังนั้นการชี้แจงใหผูสงมอบเห็นถึงประโยชนท่ีผูสงมอบจะไดรับจากการพัฒนาความสัมพันธตอกัน
จึงเปนส่ิงท่ีบริษัทผูซื้อควรดําเนินการหรือเรียกวา เปนการดําเนินกลยุทธแบบไดรับผลประโยชนรวมกัน
นั่นเองและส่ิงท่ีสําคัญมากอีกอยางหน่ึงคือการแสดงความจริงใจในการพัฒนาความสัมพันธรวมกัน  
  สรุปไดวา Portfolio Model เปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดกลุมผูสงมอบ เพ่ือกําหนดกลยุทธ
ในการบริหารจัดการวัตถุดิบและผูสงมอบแตละกลุมอยางเหมาะสม  รวมถึงการพัฒนาระดับความสัมพันธกับ
ผูสงมอบ  ทําใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดซื้อขององคกร   ในเรื่องของตนทุนการจัดซื้อท่ี
ลดลง การจัดสงท่ีถูกตองท้ังในแงของเวลาและปริมาณ   และคุณภาพของวัตถุดิบตรงตามขอกําหนดของผูซื้อ   
ลวนแลวแตเกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบและผูสงมอบอยางเหมาะสมตามกลยุทธท่ีไดวางไว  ไมวาจะ
เปนระยะเวลาในการส่ังซื้อ (ordering cycle time) ท่ีลดลง ของวัตถุดิบกลุม Non-critical   การลดตนทุนการ
จัดซื้อของวัตถุดิบกลุม Leverage   การสงมอบวัตถุดิบท่ีตรงตามขอกําหนดของวัตถุดิบกลุม Bottleneck   
และการวางแผนและถายทอดเทคโนโลยีรวมกันของวัตถุดิบกลุม Strategic   รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ
กับผูสงมอบอยางเหมาะสม สงผลทําใหเกิดการตอบสนองตอความตองการของลูกคาท่ีรวดเร็วขึ้น   การลดลง
ของตนทุนการจัดซื้อโดยรวม และความสามารถในการแขงขันท่ีสูงขึ้น อันจะสงผลตอความอยูรอดของธุรกิจ
ในสภาวการณปจจุบัน  
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