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การใช้ SRM เพ่ือลดต้นทุนการจัดซ้ืออย่างย่ังยืน

วารสาร The Economist  เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับความท้าทายของงานจัดซื้อว่า งานจัดซื้อปัจจุบันเป็นอย่างไร
และในสิบปีข้างหน้าจะมีรูปโฉมอย่างไร (The new face of purchasing in 2015) โดยสำรวจความเหน็ของผู้บริหารระดับสูง
จากบริษัทยักษ์ใหญ่ท้ังในยุโรป อเมริกา รวมถึงเอเซียด้วย งานคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนจาก SAP  ซ่ึงเป็นการสำรวจเมือ่ต้นปี
2005 ผมอ่านดูแล้วมีความเห็นคล้อยตามกับผลสำรวจไปหมดทุกประเด็น ลองติดตามอ่านดูนะครับ

ผลสำรวจสรปุออกมาวา่ ฝ่ายจดัซ้ือของบรษัิทส่วนใหญใ่นปัจจุบันมีสภาพเปน็พลเมอืงช้ันสอง (Purchasing was a
second-class citizen in most organizations) ส่วนใหญ่มีบทบาทจิ๊บจ๊อยในการวางแผนธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่ไร้
ประสิทธิภาพในการสรา้งความเปลีย่นแปลง และส่วนใหญไ่ม่ได้รับความยอมรบันับถือจากฝ่ายอ่ืนในบริษัท ซ้ำร้ายยงัทำลาย
สัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์โดยมีพฤติกรรมการลดต้นทุนท่ีใช้วิธีกดราคาอยูท่่าเดียว

ผู้ตอบแบบสำรวจกวา่คร่ึงมีความเหน็ว่างานจดัซ้ือท่ีทำกนัอยู่ในปัจจุบันมิใช่งานยทุธศาสตรข์องบริษัท แม้จะเรียกช่ือ
ใหม่จาก Purchasing เป็น Procurement แล้วก็เถอะ งานจัดซ้ือของบางบริษัทจะถูกควบคุมโดย CFO (Chief Financial Officer)
และในบางบริษัทจะถูกควบคุมโดย CIO (Chief Information Officer) ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าคนในฝ่ายจัดซื้อที่ก้าว
หน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้นมีน้อยมาก มีอยู่รายหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อมักขาดทักษะและประสบการณ์
ฝ่ายจัดซ้ือเปรียบเสมือนกรุของผู้บริหารท่ีไปไม่ถึงดวงดาว (Back-room position for the executive that did not make it)

ภาพลักษณ์อันย่ำแย่ของนักจัดซื้อคือ ถูกมองว่าเก่งแต่ในเรื่องของการติดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของราคา
เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนที่จะมองระยะยาวหรือในแง่ยุทธศาสตร์ เน้นที่ราคา (Price) แทนที่จะเน้นเรื่องต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย (Cost) มิสเตอร์ พอล โนแวค ประธานผู้บริหารของ ISM - สถาบันจัดซ้ือจัดหาของอเมริกา (ซ่ึงรู้จักคุ้นเคยกับผมเป็น
อย่างดีมานานกวา่สิบปี และได้ช่วยเหลอืผมอย่างมากตอนทีป่ระเทศไทยฟองสบูแ่ตก โดยอนญุาตใหผ้มเอาบทความทกุเร่ือง
ในวารสารของ ISM มาแปลลงในวารสารของ AMC โดยไม่คิดเงินค่าลิขสิทธิ์แม้แต่บาทเดียว เป็นมหามิตรที่ผมไม่เคยลืม
บุญคุณเลย) ให้สัมภาษณ์ว่า Price variance น่ีแหละเป็นตัวดีท่ีผลักดันให้นักจัดซ้ือมีพฤติกรรมผิด ๆ คือต้องหันไปเล่นอยู่กับ
เรื่องราคาแทนที่จะดูเรื่อง Cost หรือเรื่องความสัมพันธ์ หรือความยืดหยุ่น หรือความมั่นใจในความต่อเนื่องของซัพพลายใน
ระยะยาว

รายงานฉบับนี้บอกว่า ฝ่ายจัดซื้อเชื่องช้าเกินการณ์ในการหาโอกาสเรื่อง Cost saving ปล่อยให้เกิดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็นเข้าไปสะสมอยู่ในสินค้าต้ังแต่ข้ันการออกแบบ การผลิตต้นแบบ และการทดสอบตลาด แทนท่ีจะเป็นฝ่าย
สกัดกั้นต้นทุนและค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตั้งแต่ต้น นอกจากนั้นหากมีปัญหาหรือคำบ่นหรือข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ฝ่ายจัดซื้อก็ใช้วิธี
เปล่ียนซัพพลายเออร์เอาด้ือ ๆ  น่ีก็เป็นอีกตัวอย่างหน่ึงของการทำงานแบบ Tactical purchasing แทนท่ีจะเป็น Strategic sourcing
ซ่ึงต้องมีความเข้าใจในการทำงานของซพัพลายเชนทัง้ระบบ

เม่ือพูดถงึการทำงานจดัซ้ือแบบเขา้ใจระบบซพัพลายเชน ผมใคร่ขอยนืยนัวา่ สมาคมจดัซ้ือฯ ของไทยเรามวิีสัยทศัน์
ในเรือ่งนีม้านานพอสมควรแลว้ สมาคมจดัซ้ือฯ เร่ิมก่อต้ังเม่ือปี 1988 ซ่ึงผมไดรั้บเลือกตัง้ใหเ้ป็นนายกคนแรก และไดรั้บการ
เลือกตั้งให้เป็นนายกซ้ำติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม 2007 ผมเป็นนายกสมาคมจัดซื้อฯ ติดต่อกันถึง 18 ปี



สมาคมได้มีการเปล่ียนช่ือไปเร่ือย ๆ ถึง 3 คร้ังเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มและวิธีทำงานในแตล่ะยุคสมัย ช่ือล่าสุดท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบันนัน้เกดิมาจากกระแสซพัพลายเชนจากตา่งประเทศทีผ่มได้เหน็และฟงัมาอยา่งถียิ่บ ทำใหผ้มตระหนกัเป็นอยา่ง
ยิ่งถึงอันตรายจากการจัดซื้อที่ไม่มองภาพกว้างและระยะยาว หลังจากหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมอย่างรอบคอบ
แล้วผมก็ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ในปี 1999 เพื่อเปลี่ยนชื่อจาก “สมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งประเทศไทย” ให้เป็น
“สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย” ซึ่งนอกจากเพื่อตอกย้ำให้สมาชิกและคนในวงการตระหนักถึง
การทำงานในรปูแบบของ Integrated supply chain purchasing หรือจัดซ้ือแบบบูรณาการท้ังระบบซัพพลายเชนแลว้ ก็เพ่ือ
ประกาศให้สมาคมพันธมิตรของเราท่ัวโลกได้ทราบวิสัยทัศน์ของสมาคมไทยว่า เราก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา สมาคมอ่ืนท่ัวโลก
เขาก็ปรับปรุงช่ือเช่นกัน และทำตามหลังเราด้วยซ้ำไป

ย้อนกลับมาเล่าต่อถึงเน้ือหาของผลการสำรวจ มีอยู่ตอนหนึง่ท่ีอ่านแล้วรู้สึกค่อยมีกำลังใจข้ึนมาอย่างมาก เพราะเขา
บอกว่าเหตุการณ์กำลังเปล่ียนไปในทางดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบันมีบริษัทไม่มากนักท่ีมีตำแหน่ง CPO (Chief Procurement
Officer) ก็จริง แต่อีกมากมายหลายบริษัทกำลังจะแต่งต้ังให้มีตำแหน่งน้ี ผลสำรวจบอกว่าภายในปี 2015 น่าจะมีบริษัทไม่น้อยกว่า
สามในส่ีท่ีมีตำแหน่ง CPO ผู้ดำรงตำแหนง่ CPO ต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญหลายประการเพือ่จะทำให้งานจัดซ้ือยุคใหม่
ประสบความสำเร็จ เป็นต้นว่า ต้องสามารถทำให้บริษัทเปล่ียนความคิดจาก Price มาเป็น TCO (Total Cost of Ownership)
ให้ได้ ต้องมีไหวพริบและเฉียบแหลมท้ังงานปฏิบัติการและงานยุทธศาสตร์ จะต้องมีการทำ EPI (Early Purchasing Involvement)
อย่างเป็นกิจวัตร จะต้องปิดจุดอ่อนของคนในฝ่ายจัดซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงินและไอที จะต้องใช้เทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาดเพ่ือบริหารระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และจะต้องมีทักษะในการบริหารความเส่ียง จะต้องสามารถสร้างและบริหาร
ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แบบสานใยเป็นเครือข่าย (Interwoven supply network) เพ่ือประโยชน์ท่ีจะตามมาอย่างมหาศาล
ในการทำ ESI (Early Supplier Involvement)

ต่อไปน้ี การทำ SRM (Supplier Relationship Management) จะเป็นประเด็นสำคัญในงานจัดซ้ือ และจะเป็นงานหลักของ
CPO และจะเป็นช่วงปีทองของนักจัดซ้ือท่ีจะเป็นหัวแรงสำคัญของบริษัทในการฝ่าฟันมรสุมธุรกิจ โดยการลดต้นทุนอย่างย่ังยืน

หลังจากที่ผมได้เขียนไว้ในจดหมายข่าว “เคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารย์เชี่ยวชาญ” ฉบับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เร่ืองการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (SRM) เพ่ือให้ท่านเปรียบเทียบกับเร่ืองการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM
– Customer Relationship Management) ท่ีฝ่ายขายหรือการตลาดเขากำลงัก้มหน้าก้มตาทำกันเป็นการใหญ่ ส่วนฝ่ายจัดซ้ือ
ท่ีลงมือทำ SRM กลับมีอยู่แค่หยิบมือเดียว ดังผลสำรวจท่ีเขาสรุปเอาไว้ ก็มีผู้อ่านหลายท่านส่งอีเมล์มายุให้ผมจัดสัมมนาเร่ือง
SRM ให้เป็นเร่ืองเป็นราวเสียที จะได้รู้วิธีว่าจะลงมือทำให้เกิดผลได้อย่างไร เพราะหนังสือเก่ียวกับเร่ืองน้ีหาอ่านไม่ได้เลย

เน่ืองจากผมมีโอกาสร่วมประชุมระดับนานาชาติหลายคร้ังท้ังในประเทศและต่างประเทศ อีกท้ังการท่ีผมเป็นสมาชิกของ
สมาคมจัดซ้ือและซัพพลายยักษ์ใหญ่อีกหลายแห่ง เช่น อเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย เป็นต้น รวมท้ังเพ่ือนฝูงชาวต่างชาติ
หลายคนได้ส่งงานวิจัยดี ๆ มาให้ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้อยู่อย่างต่อเน่ือง ผมจึงมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ือง SRM มากมายพอจะเอามา
แบ่งปันกันได้ จึงได้กำหนดวันสัมมนาเร่ืองน้ีเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ

นอกจากท่านจะหาความรู้จากบทความท่ีท่านกำลังอ่านอยู่น้ีแล้ว หากสามารถจัดสรรงบประมาณได้ ก็ขอเชิญท่านเข้าไป
หารายละเอียดเพ่ิมเติมจากการสัมมนาของบริษัท AMC ในวันพุธท่ี 12 ธันวาคม ดังรายละเอียดท่ีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ไว้ด้านใน
ของเอกสารฉบับน้ี

และหากประสงค์จะได้เอกสาร “เรียนรู้เคล็ดลับจัดซ้ือกับอาจารย์เช่ียวชาญ” ส่งถึงบ้านท่านฟรีทุกเดือน ติดต่อมาท่ีบริษัท
ของเราได้เลยนะครับ ท้ังทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร หรือทางจดหมาย ส่งให้ฟรีเดือนละฉบับครับ


