
 
 

 
 

กอนจะเขาเน้ือหาตามหัวขอเร่ือง ผมขอขอบคุณบรรดานักจัดซื้อทั้งหลายเกือบ 250 คนที่ติดตามไปฟงผมบรรยาย
เร่ือง “กลยุทธการลดตนทุนอยางเหนือชั้นและความทาทายของนักจัดซื้อไทยในการเขารวม AEC” ที่นิคมฯมาบตาพุด จังหวัด

ระยองเม่ือวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ซึ่งเปนรายการ Roadshow ของบริษัท Thailand Business Pages 
ทั้งทานที่ไปฟงและทานที่ไมมีโอกาสไปเนื่องจากท้ิงงานไปไมไดนั้น สามารถไปดาวนโหลดเอกสารประกอบ 
การบรรยายของผมไดฟรีจาก www.thai.org/amc นะครับ สวนทานท่ีใชสมารทโฟนจะ scan สัญลักษณ 
QR code ตรงน้ีไปเลยก็ไดนะครับ จะไดเขาเว็บไดเร็วขึ้น 

ทีนี้ก็มาเขาเร่ืองในฉบับนี้เร่ืองการไปเย่ียมซัพพลายเออรเพื่อลดตนทุน ที่จริงก็เปนเร่ืองปกติอยูแลวที่นักจัดซื้อจะตอง
ไปตรวจเย่ียมซัพพลายเออรรายสําคัญเพื่อจะใหแนใจวาซัพพลายเออรรายนั้นๆ สามารถจะจัดทําหรือจัดหาสินคาและบริการ
ไดตามที่ตนเองคาดหวัง แตผมกําลังจะแนะนําใหนักจัดซื้อใชประโยชนอยางอื่นเพิ่มเติมจากที่เคยทําดวย นั่นคือประโยชนใน
การลดตนทุน 

ทุกบริษัทตางก็เค่ียวเข็ญใหนักจัดซื้อลดตนทุนกันทั้งนั้น บางแหงก็ต้ังเปาหมายเอาไวเลยวาจะตองลดใหไดเทานั้น
เทานี้เปอรเซ็นตของยอดซ้ือ หรือส่ังวาปนี้จะตองทํา Cost saving ใหไดก่ีลานบาท นี่เปนเร่ืองปกติที่เกิดขึ้นมานานแลวและยัง

จะตองเปนอยางนี้ตอไป แตที่นาเปนหวงคือการที่นักจัดซื้อบางคนใชวิธีไปกดราคาซัพพลายเออรโดยการ
ส่ังวา ปนี้คุณจะตองลดราคาลงมาเทานั้นเทานี้ ทั้งๆ ที่ไมมีอะไรไปสนับสนุนเลยวา
จะใหเขาไปลดจากตรงไหนหรือลดไดอยางไร คลายกับวาโดนส่ังมาก็ส่ังตอ วิธีการนี้
ไมไดผลครับ อีกทั้งไมนาคบคาไมมีใครอยากทําธุรกิจดวยเลย 

ลองใชวิธีการขอเขาไปเย่ียมชมโรงงานซัพพลายเออรนาจะดีกวา บอกเขาตรงไปตรงมาเลยวาอยากจะขอไปชมกระ 
บวนการทํางานท้ังหมดเพื่อจะขอมีสวนชวยกันคิดวา มีอะไรตรงไหนที่เราท้ังสองฝายนาจะชวยกันลดตนทุนและคาใชจายได
บาง เราเปนบุคคลภายนอกเม่ือมองลึกเขาไปในกระบวนการทํางานของเขาก็มักจะมีมุมมองที่แตกตางออกไปซ่ึงเขาเองก็นึก

ไมถึงหรือมองขามไป และในระหวางตรวจเย่ียมนั้นทางฝายนักจัดซื้อก็อาจไดรับขอคิดจากซัพพลายเออร
กลับมาดวยเชนกันวา อยากใหฝายจัดซื้อทํา และอยาทําในเร่ืองใดบางเพื่อมิใหสรางตนทุนและคาใชจาย
ใหแกฝายซัพพลายเออรโดยรูเทาไมถึงการณ เรียกกวาเปนการเย่ียมชมอยางสรางสรรค เปนการทําใหได
ประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย 

ดังนั้น ขั้นตอนแรกสุดเลยก็คือทางฝายนักจัดซื้อตองขายไอเดียหรือทําใหฝายซัพพลายเออรเห็นดวยในหลักการตรงนี้
เสียกอน อยาทําใหเกิดความรูสึกวาฝายจัดซื้อกําลังจะเขาไปจับผิด บอกใหเขาสบายใจไปเลยวาเราตองการทําธุรกิจรวมกัน 
ทั้งเราและเขาควรจะตองมีตนทุนที่สมเหตุสมผลไมเสียเปรียบคูแขง มีอะไรเราก็จะแนะนําซ่ึงกันและกันเพื่อปรับปรุงไปสูส่ิงที่



ดีกวา ดังนั้น การที่ฝายจัดซื้อจะเขาไปเย่ียมชมนั้น ทางฝายซัพพลายเออรไมจําเปนตองโรยผักชี เพราะมิไดไปตรวจเพื่อให
คะแนนหรือเพื่อจะจับผิด แตไปดูเพื่อจะชวยกันปดชองโหวและลดตนทุนของทั้งสองฝาย การเย่ียมชมที่จะทํานั้นเปนการเย่ียม
ชมและปรึกษาหารือกันอยางสรางสรรคอันจะนําไปสูผลประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย มิใชประโยชนของฝายใดเพียงฝายเดียว 

ขั้นตอนถัดไปคือการจัดทีมใหเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชมแตละซัพพลายเออรซึ่งจะไมใชทีมเดียวทีมเดิมที่เหมาะ
ไปหมดทุกเร่ือง ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงวาผูที่อยูในทีมจะตองมีความรูความสามารถหรือความ
ชํานาญท่ีเหมาะสมอันจะเปนประโยชนในการชวยกันดูและเสนอแนะใหเห็นชองทางในการลด 
Cost สําหรับซัพพลายเออรรายนั้นๆ ผูที่อยูในทีมจะตองไดรับมอบหมายใหชวยกันคนหา
ตนทุนจาก 3 แหลงใหญ คือตนทุนของวัตถุดิบ (Materials cost) ตนทุนคาแรง (Labor cost) 
และตนทุนทางดานโสหุย (Overhead cost) โดยปกตทิั่วไปแลวคนในทีมเย่ียมชมนาจะประกอบดวย 4 ฝาย ดังนี้ 

1. Team leader มักจะใหฝายจัดซื้อทําหนาที่เปนหัวหนาทีม ทําหนาที่ติดตอประสานงานและวางแผนในการเย่ียม
ชมและรวมไปถึงการติดตามผลในระยะตอไปอีกดวย ผูที่เปนตัวแทนของฝายจัดซื้อนั้น ควรตองมีความรอบรูในสินคาและ

บริการนั้นคอนขางดีเพื่อใหการนําทีมมีประสิทธิภาพเต็มที่ ส่ิงที่ตัวแทนของฝายจัดซื้อซ่ึงเปนหัวหนาทีม
จะตองคนหาจากการไปตรวจเย่ียมคือ สินคาที่ซัพพลายเออรขายใหแกฝายจัดซื้อนั้นเปนการทําเองหรือ 
subcontract ใหผูอื่นทําใหและคิดเปนสัดสวนก่ีเปอรเซ็นต ซัพพลายเออรมีวิธีการควบคุมดูแลระบบ
ตนทุนของ subcontractor รายน้ันโดยวิธีใด มีการปอนขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับ Cost drivers และการ

พยากรณความตองการ (Demand forecast) กันอยางสม่ําเสมอหรือไมโดยวิธีใด จํานวนการส่ังซื้อที่เปนอยูในอยูในขณะน้ีคิด
เปนก่ีเปอรเซ็นตของกําลังการผลิตของซัพพลายเออร  

2. Technical Representative คือตัวแทนจากฝายเทคนิค เชน วิศวกรฝายผลิตหรือฝายควบคุมคุณภาพนั่นเอง คน
นี้จะมีความชํานาญในการดูกระบวนการทํางานของซัพพลายเออร ทั้งกระบวนการผลิตปกติและการแกไขผลผลิตที่ดอยคุณ 
ภาพ การทํางานของเครื่องมือเครื่องจักรที่เก่ียวของ รวมถึงการใชคนในกระบวนการผลิต ส่ิงที่ตัวแทนฝาย
เทคนิคจะตองคนหาระหวางการตรวจเย่ียมก็คือ ซัพพลายเออรไดใชกําลังการผลิตอยางเหมาะสมหรือไม 
เพราะการใชกําลังการผลิตตํ่ากวาที่มีอยูก็เปนการส้ินเปลืองคาโสหุย (Overhead cost) และถาใชเกินกําลัง
การผลิตก็ตองทํางานลวงเวลา ซึ่งนอกจากเปนการส้ินเปลืองคาแรงงานแลวยังมักจะมีปญหาดานคุณภาพ
ตามมาอีกดวย ซัพพลายเออรใชวิธีใดในการวัดประสิทธิภาพการทํางานของการผลิต ซัพพลายเออรมีวิธีใด
ในการควบคุมคุณภาพตลอดระยะเวลาทุกชวงการผลิต มีการควบคุมหรือรณรงคลดของเสียในกระบวนการผลิตอยางไร 

3. Finance Representative คือตัวแทนจากฝายบัญชีการเงิน ซึ่งจะมีความรอบรูในเร่ืองการบริหารสต็อกใหเหมาะ 
สม การใชคนและเครื่องมืออุปกรณทุกชนิดใหคุมคาเงินลงทุน ดังนั้นส่ิงที่ตัวแทนจากฝายบัญชีการเงินจะคนหาระหวางการ

เย่ียมชมก็คือ อะไรเปน Cost drivers ของการผลิตสินคาของซัพพลายเออรรายนี้ ซัพพลายเออรใชวิธีซื้อ 
หรือเชา หรือเชาซ้ือ เคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิต ซัพพลายเออรใชระบบใดในการดูแลควบคุมสต็อก มี
การกําหนดระดับสต็อกและระดับบริการอยางไร มีการทํา Factoring เพื่อหมุนเอาเงินออกมาใชกอนหรือไม 

4. Other Representative คือตัวแทนจากฝายอื่นๆ ซึ่งจะดูตามความจําเปนในการเยี่ยมชมซัพ
พลายเออรแตละราย เปนตนวาอาจจะเปนตัวแทนจากฝาย IT หรือฝายกฎหมาย หรือฝาย HR เปนตน ส่ิงที่จะตองคนหาจาก
การไปตรวจเย่ียมเปนตนวา ใชซอฟทแวรอะไรเพื่ออํานวยความสะดวกในกระบวนการทํางานบาง วิธีจายคาแรงปกติและการ
คิดคาทํางานลวงเวลา สัดสวนของคนงานท่ีเปนลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว และการ 
Outsource มีการฝกอบรมพนักงานอยางไรบาง มีการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม (CSR - Corporate Social Responsibility) หรือไม 

 



คนในทีมทั้งหมดตามที่กลาวมาแลว จะตองมีการประชุมหารือกันลวงหนาเพื่อกําหนดวิธีการตรวจเย่ียมใหชัดเจน
มิฉะนั้นจะเปนการเสียเวลาของทั้งสองฝายและจะสรางความนารําคาญใหแกฝายซัพพลายเออรเปนอยางย่ิง โดยปกติแลวการ

เย่ียมชมแตละคร้ังจะใชเวลา 2-3 ชั่วโมง หากนานกวานั้นก็จะกลายเปนการตรวจสอบ (Auditing) อยา
ลืมวานี่มิใชการตรวจสอบวาทํางานตรงตามมาตรฐานหรือไม แตเปนการไปเย่ียมชมเพื่อใหขอคิดเห็น
และปรึกษาหารือกันวามีจุดใดที่นาจะปรับปรุงเพื่อนาํไปสู Cost savings ควรแตงตัวใหเหมาะสมกับ

สถานที่ซึ่งจะไปเย่ียมชม อาจตองเตรียมอุกรณความปลอดภัยไปดวยหากไมแนใจวาซัพพลายเออรจะมีไวรับแขกเพียงพอหรือ 
ไม เชน Safety shoe, Safety goggle, Safety hat เปนตน และกอนจะไปเย่ียมชม ทางฝายจัดซื้อควรจะตองแจงใหซัพพลาย
เออรทราบจํานวนคนที่จะไป พรอมทั้งแจงส่ิงที่ตองการพิเศษดวย เชน ประสงคจะพบหรือจะคุยกับผูใดฝายใดเปนกรณีพิเศษ 
ตองการหองประชุมสําหรับคุยสรุปกอนกลับหรือไม ตองการขอดูเอกสารอะไรบาง  

เม่ือกลับจากการเย่ียมชมแลว ทางฝายจัดซื้อจะตองมีการประชุมกันเองในทีมที่ไปเย่ียมชมเพื่อสรุปในส่ิงที่ไดเห็นมา 
เชน ไดเห็นอะไรท่ีผิดคาดบาง ทั้งที่ผิดคาดไปในทางบวกและทางลบ ส่ิงที่ผิดคาดนั้นสงผลอยางไรตอการลดตนทุน  

จากการไปเย่ียมชมครั้งนี้ไดเห็นจุดออนตรงไหนบางที่ควรจะแจงใหซัพพลายเออรนําไปปรับปรุงแกไข ทางฝายจัดซื้อ
มีความรูความชํานาญในการแกไขจุดออนดังกลาวหรือไม หากแกไขไดจะสงผลอยางไรตอการลดตนทุนมากนอยเพียงใด 

และจากการไปเย่ียมชมครั้งนี้ทางฝายจัดซื้อไดขอคิดอะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไขในฝายตนเอง เพื่อที่จะไมไป
สรางปญหาหรือเพิ่มตนทุนใหเขา หรือควรจะตองปรับปรุงวิธีการบางอยางของฝายตนเองเพื่อชวยใหซัพลายเออรลดตนทุนได
ดีย่ิงขึ้น 

การประชุมดังกลาวนี้ควรทําใหเร็วที่สุดหลังจากเย่ียมชม ไมควรท้ิงไวเนิ่นนาน เม่ือสรุปไดชัดเจนแลวใหหัวหนาทีมทํา
บันทึกการประชุมที่มีความยาวไมควรเกิน 2 หนากระดาษ ใหระบุส่ิงที่ไดเห็นและขอสังเกตพรอมคํา 
แนะนํา อีกทั้งระบุประเด็นที่ตองการเสนอตัวเขาไปชวยเหลือดวย (ถามี) บันทึกนี้จะตองแจกจายใหทุก
คนที่รวมทีม และที่สําคัญย่ิงคือตองสงไปใหซัพพลายเออรดวย 

นี่แหละคือการทํา Cost Savings อยางสรางสรรค โดยการเขาไปเย่ียมชมซัพพลายเออร ซึ่งเรา
จะเลือกทําเฉพาะ ซัพพลายเออรรายสําคัญเทานั้น มิใชทําสะเปะสะปะท่ัวไปหมด และคําวาสําคัญนั้น 
หมายถึงวาซัพพลายเออรสําคัญสําหรับเรา พรอมกับการที่เราก็เปนลูกคาสําคัญของซัพพลายเออรดวย 
 ถาอยากใหสถาบัน AMC สงบทความของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตองไปดูในเว็บ ก็
แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 หรือ
โทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไปใหทานทาง
ไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ สงที่บานหรือที่ทํางานก็แจงไปไดเลย ... ฟรีครับ แตเขาจะสงเฉพาะฉบับของใหม
นะครับ ของเกายอนหลังไมมีเหลือจะสงใหแลวครับ ตองไปอานในเว็บเอาเองที่ www.thai.org/amc  
 
 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลดมา
จากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลย ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น ฟรีครับ 


