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ผมขอขอบคุณบรรดาแฟนๆ ทั้ง 1,400 คนที่ตามไปฟงการบรรยายของผม

เรื่อง “จัดซื้อแนวใหม เพ่ิมกําไรใหองคกรไดเกนิเปา” ในงาน 

Thailand Industrial Fair 2011 ที่ศูนยประชุมไบเท็ค บางนา ทั้งสองรอบ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ขอเตือนความจําวาอยาลืมหาเวลาไปดาวนโหลดเอกสารประกอบการ

บรรยายไดจาก www.thai.org/amc นะครับ จะไดเอาไปอานทบทวนและคิดวางแผนเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อใหบริษัท

ของทาน เว็บไซตที่บอกนี้เปนของ สถาบันฝกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส และซัพพลายเชน AMC ซึ่งเปดกวางให

ผูสนใจเขาไปอานหรือดาวนโหลดบทความวิชาการจัดซื้อไดฟรีอยางหลากหลาย โดยไมตองเปนสมาชิก และไมตองใชรหัสผานใดๆ 

ทั้งส้ินครับ 
 หากทานไมสะดวกในการเขาเว็บ แตประสงคจะใหสถาบัน AMC สงเอกสารใหทานทางไปรษณียทุกเดือน ก็
แจงไปที่ AMC ไดเลย จะใหสงเอกสารไปที่บานหรือที่ทํางาน ก็เชิญระบุไป ฟรีทุกอยาง ไมมีขอแมและขอผูกมัดใดๆ 
ทั้งส้ินเลยครับ 
 สําหรับบทความฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้ เปนการชี้ทางใหนักจัดซื้อเรงปรับปรุงปฏิบัติการของตนเองใหเขาตาเพื่อน

รวมงานและผูบริหารระดับสูง เพื่อที่จะไดทํางานอยางสนุกและภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมอันสําคัญหรือมีบทบาทอันโดดเดนใน

บริษัท อยามัวทํางานแบบปดทองหลังพระอยูเลยครับ แตนี่ก็ไมไดยุยงใหคุยโมโออวดหรือยกตนขมทานแตประการใด ผมยึดหลัก

วาเมื่อทุมเททํางานใหบริษัทอยางเต็มที่แลว ก็ควรไดรับรางวัลตอบแทนอยางสาสม เพราะไมใชทํางานการกุศลนี่ครับ กําลังทํางาน

เพื่อเงินเดือนเพื่อโบนัสอยูนะครับ 

 บทบาทสําคัญที่นักจัดซื้อควรตระหนักใหดีก็คือบทบาทในเรื่องการเจรจาตอรอง และวิธีคบคาหรือบริหารสัมพันธภาพ

กับซัพพลายเออร ทั้งสองอยางนี้นักจัดซื้อตองอยาใหใครมาบดบังรัศมีของเราไปเปนอันขาด มีอยางที่ไหน นักจัดซื้อวันทั้งวันไม

ตองทํามาหากินอะไรนอกจากจัดซื้อ มีภาระกิจตองเจรจาตอรองมากกวาใครอื่นในบริษัท อาจจะทุกวันดวยซ้ําไป แลวอยางนี้ไม

เกงกวาใครก็ไมรูจะวายังไงแลวครับ 

 แตในชีวิตจริงกลับปรากฎวา บอยครั้งที่นักจัดซื้อเจรจาตอรองไมสําเร็จหรือไมไดผลเทาที่ควร แตอยาเพิ่งดวนตําหนิวา

ฝายจัดซื้อไรฝมือ ลองมาพิจารณากันดูดวยใจเปนธรรมวาเกิดจากอะไรกันแน เปนเพราะนักจัดซื้อไมมีฝมือ หรือเพราะสิ่งแวดลอม

ในบริษัทเปนอุปสรรคกันแน  

 บางทีฝายผูใชงาน เชนวิศวกร (เปนเรื่องสมมตินะครับ ... อยาเพิ่งโกรธกัน) ไปติดตอกับซัพพลายเออร คุยกันสารพัดเรื่อง

อันเกี่ยวกับรายการที่จะซื้อ โดยไมไดหารือกับฝายจัดซื้อเลย กวาที่ฝายจัดซื้อจะรูก็ตอนที่ไดรับใบขอใหซื้อ (PR) แบบนี้เรียกวา 

สายไปแลวตอย รายการนี้ฟนธงไดเลยวา ตอรองยากสส 

 ซัพพลายเออรนั้นมีทั้งความฉลาดและเฉลียวเปนอยางยิ่ง เขาสามารถหาขอมูลหรือสังเกตไดอยางคลองแคลววา ใครคือ

ผูจะใชสินคารายการนี้ และใครเปนผูมีอํานาจตัดสินใจโครงการนี้ ดังนั้นถาเขาสามารถเกลี้ยกลอมหรือชักจูงผูใชหรือผูมีอํานาจ

ตัดสินใจไดแลว ฝายจัดซื้อก็หมดความหมาย บอกไดเลยวายากมากที่เขาจะยอมลดราวาศอกใหแกฝายจัดซื้อในการเจรจาตอรอง

ที่จะตามมา ถาเขาไมฉวยโอกาสทํากําไรสูงสุดตอนนี้แลวจะรอตอนไหนละครับพี่นอง  



 หลายบริษัทที่เขาใจผลเสียอันจะตามมาจากการที่บรรดา User ไมเอาฝายจัดซื้อเขาไปเกี่ยวของตั้งแตแรกเริ่ม จึงไดออก

กฎระเบียบหรือวางเปนนโยบายเอาไววา หากจะมีการจัดซื้อหรือวาจางในวงเงินเทานั้นเทานี้ จะตองใหฝายจัดซื้อเขาไปรับรูและ

รวมพูดคุยกับซัพพลายเออรทุกครั้ง เรื่องอยางนี้นักจัดซื้อตองรณรงคตอสูใหมีผลบังคับใชอยางจริงจัง มิฉนั้นจะเปนอุปสรรคในการ

จัดซื้อจัดจางและนําไปสูการสูญเสียประโยชนของบริษัท  

 ทานตองแสดงตนและโชวฝไมลายมือใหเปนที่ประจักษทั้งทางตรงและทางออมวา ทานเปนนักจัดซื้อมืออาชีพ ทานมี

ความชํานาญในการเจรจาตอรองย่ิงกวาใครทุกคนในบริษัท เนื่องจากลงมือปฏิบัติบอยครั้งแทบจะทุกวัน ไดประสบพบเห็นรูปแบบ

และแท็กติกของซัพพลายเออรมามากมายหลายรูปแบบกวาใครทั้งนั้น การที่เอาฝายจัดซื้อเขาไปเกี่ยวของตั้งแตแรกเริ่ม (EPI – 

Early Purchasing Involvement) จะสรางประโยชนใหบริษัทไดสูงสุดยิ่งกวาวิธีอื่นใด หากละเลยหรือมองขามก็จะทําใหบริษัท

เสียหายอยางคาดไมถึง 

 ซัพพลายเออรหรือเซลลแมนโดยทั่วไปนั้นจะถูกฝกฝนมาอยางดีในการขาย และบางคนเกงมากๆ จนตามไมทัน เขาจะรู

วิธีอันแยบยลในการตั้งคําถามซึ่งดูแลวก็เปนการถามธรรมดาที่ไมนามีพิษภัยอันตราย แตแทที่จริงแลวเปนการลวงความลับ

ทางออมอันจะเปนประโยชนสําหรับใหเขาตั้งมั่นและวางแผนในการทํากําไรสูงสุดจากการเจรจาตอรองซื้อขายวาจางที่จะตามมา 

แตถามีนักจัดซื้อมืออาชีพรวมวงอยูดวยทุกครั้งในการพูดคุยกับซัพพลายเออร ก็แนใจไดวานักจัดซื้อมืออาชีพจะทันเกมเหลานี้ของ

ซัพพลายเออรไดไมยาก นักจัดซื้อมืออาชีพยอมรูดีวา อํานาจเจรจาตอรองของบริษัทเราจะสูงมากถาซัพพลายเออรยังไมแนใจวา

เราจะซื้อจากเขาหรือไม 

 อีกเรื่องหนึ่งที่นักจัดซื้อไมควรปลอยปละละเลยไวใหเปนเสี้ยนหนามในการทํา Cost saving คือเรื่องการบริหารจัดการกับ 

Sole source supplier ซึ่งเปนสภาพการณที่หากปลอยไวก็จะบั่นทอนผลกําไรของบรษิัท คําวา Sole source ก็หมายถึง

สภาพการณที่ซัพพลายเออรไมมีคูแขงเลย หรือที่เรามักเรียกกันวา Monopoly นั่นเอง แนนอนวาซัพพลายเออรตองฉวยโอกาสทํา

ประโยชนสูงสุดทั้งในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขเอาตามใจชอบ กรณีเชนนี้นักจัดซื้อมืออาชีพควรจะดําเนินการสามประการ

ตอไปนี้ 

 ประการแรก นักจัดซื้อมืออาชีพจะตองโนมนาวใหผูบริหารระดับสูงในบริษัทเห็นปญหาอยางชัดเจนเสียกอน โดยการเก็บ

สถิติเปรียบเทยีบราคาหรือตนทุนที่เปล่ียนไปของสินคาสองตัว เลือกเอาตัวที่มีการใชจายคอนขางสูงหนอยเพื่อจะไดเห็นแจงชัด ตัว

หนึ่งคือสินคาที่เราตองซื้อจาก Sole source เปรียบเทียบกับสินคาอีกตัวหนึ่งที่ซื้อจากแหลงปกติ เมื่อผูบริหารไดเห็นวาสินคาที่เรา

ซื้อจากแหลง Sole source นั้นมีการปรับราคาสูงขึ้นกวารายการอื่นเปนอยางมากเพียงใดแลว รอยทั้งรอยผูบริหารจะสะดุง และ

จะตองสนับสนุนชวยเหลือทานในอีกสองประการที่เหลืออันจะกลาวตอไปนี้อยางแนนอนที่สุด 

 ประการที่สองคือการขจัดตนตอแหงปญหา ถาดูใหดีก็จะพบวาสวนใหญแลวมันก็เกิดมาจากการออกแบบของเราเองนั่น

แหละที่บังคับตัวเราใหไปพึ่งพาซัพพลายเออร Sole source รายนั้น วิธีแกก็คือการแกไขแบบหรือปรับ Specification เสียใหม 

ซึ่งแนนอนวาเปนเรื่องใหญและทํายาก ดังนั้นจึงตองชั่งน้ําหนักใหดีวาจะคุมคากับผลประโยชนที่ไดหรือไม 

 ประการสุดทายเปนการปองกันการเกิดปญหาซ้ําซาก โดยขอความสนับสนุนใหผูบริหารกําหนดนโยบายเรื่อง EPI ใหทุก

ฝายตองปฏิบัติ และตองดูแลกวดขันอยางจริงจังใหแนใจวามีการปฏิบัติตามทั่วทั้งบริษัท การทํา EPI คือตองใหฝายจัดซื้อเขาไปมี 

สวนรวมตั้งแตขั้นการออกแบบผลิตภัณฑและการกําหนด Specification เพราะหากพนขั้นนี้ไปแลว บริษัทของเราก็จะตกอยูใน

สภาพที่สายเกินกวาจะแกไข บริษัทอาจตองตกอยูในเงื้อมมือของ Sole source ก็เปนได 

 ปฏิบัติการและแนวคิดที่ชี้แนะมานี้ นักจัดซื้อมืออาชีพเขาทํากันทั้งนั้น ยิ่งทํามากก็ยิ่งไดรับความซูฮกจากทุกฝายในบริษัท

มาก ถายังไมไดลงมือทําก็ตองมองหาลูทางและจังหวะที่จะเขาไปแสดงฝมือ ไมงั้นแลว นักจัดซื้อก็คือเสมียนทําเอกสารใบส่ังซื้อ

และเด็กตามของนั่นเอง งานขี้ไกแบบนั้นทําจนตายเงินเดือนก็ไมเกินหมื่นไปได 
 หากตองการเรยีนรูเทคนิคการจัดซื้ออยางเปนระบบและอยางมอือาชีพ ผมขอแนะนําหลักสูตรระดับอินเตอร
ระยะส้ันเพียงสองวันและราคาที่พอรับกันได นั่นก็คือ CIPS Introductory Certificate in Purchasing and Supply ซึ่งเพ่ิง
พัฒนาขึ้นมาลาสุดใหมเอี่ยมโดยสถาบันจัดซื้อ CIPS ของประเทศอังกฤษ เหมาะมากสําหรับนักจัดซื้อทุกระดับไมวา
มือใหมหัดขับหรือมือเกา และไมวาจะทํางานจัดซื้อระดบัลางหรือระดับบริหาร โปรดทราบวาทาง CIPS ประเทศ



อังกฤษไดมอบหมายแตงตั้งใหสถาบัน AMC ของผมเปนแหงแรกและแหงเดียวของโลกเปนผูนําหลักสูตรนี้มาอบรม
และจัดสอบในระบบ e-exam นอกสหราชอาณาจักร ตอนนี้ผมไดจดัในประเทศไทยไปแลว 9 รุน มีคนเขามาเรยีน
เกือบสองรอยคนแลวนะครับ สําหรับรุนที่ 10-11-12 นั้น ถาสนใจก็ดูไดที่หนา 2 หรือดูรายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต 
www.thai.org/amc หรือโทร.ไปถามที่สถาบัน AMC ก็ไดครับที่ 0 2260 7326-8 
 ธุรกิจทุกวันนี้ตองการนักจัดซือ้มือโปร ตองการคนที่ Think internationally – Act locally ควรรีบเพ่ิมคุณคาให
ตัวเองกอนจะสายเกินไป เขาเตือนกันวา อยาหัดวายน้ําตอนเรือลม อยารอไปซอมหลังคาตอนฝนตก 
 หากติดขัดเรื่องงบประมาณ ก็อาศัยเว็บไซต www.thai.org/amc เขาไปศึกษาโดยอานบทความจัดซื้อทีผ่มเขียน
ไวเยอะแยะไปพลางกอนก็ไดนะครับ อันนี้ฟรีครับ 
 


