
 
 

อนาคตของงานจัดซื้อจัดหา 
The future of procurement 

 
เอกสารที่ทานถืออยูนี้คือ Newsletter หรือจดหมายขาวของ AMC สถาบันฝกอบรมวิชาการบริหารงานจัดซ้ือ โลจิสติกส และซัพพลายเชน ฉบับนี้เปนฉบับที่ 8 

แลวนะครับ ฉบับนี้มีเนื้อหาของบทความจากวารสารของสถาบันบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายของประเทศอังกฤษ ปกษแรกของเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผานมานี้เอง เขา

มีการจัดอภิปรายเมื่อปลายปที่แลวที่โรงละครเช็คสเปยร กรุงลอนดอน ในหวัขอเรื่อง The future of procurement หรืออนาคตของงานจัดซ้ือจัดหา โดยไดรับการ

สนับสนุนจากบริษัท Ariba และบริษัท Hays ผมไดแปลและสรุปขอคิดเห็นของบางทานมาใหทานพิจารณาเพื่อไดรับทราบความเคลื่อนไหวในวงการจัดซ้ือดังตอไปนี้

ครับ 
SB: คนในวงการจัดซ้ือจัดหาตองทําอยางไรบาง เพื่อใหเกิดการ

ยอมรับนับถือมากขึ้น  
SW: ผมไมแนใจวาทําไมจะตองไปเนนเรื่องทําใหคนอื่นยอมรับนับถือ คน

จัดซ้ือนาจะเขาใจตนเองใหชัดเจนวาตัวมีหนาที่อะไร และอยูตรงไหนของบริษัท 
SJ: มันรูสึกไมคอยเปนธรรมชาติและไมงายนักที่เราจะไปเที่ยวแสวงหา

ความยอมรับนับถือจากผูอื่น แตมันก็เปนความจําเปนที่จะตองไดการยอมรับให

มากที่สุดเทาที่จะมากได มิฉะนั้นผูคนก็จะขาดความเชื่อถือเรา เราไมควรตะโกน

ปาวรองขอใหคนมาเชื่อถือ แตเราตองทําใหคนอื่นเขาใจวาเราเพิ่มคุณคาอะไร

ใหแกบริษัทบาง 
IC: มันดูไมคอยสมเหตุสมผลเลยที่นักจัดซ้ือของสถาบันการเงินจะตองไป

นั่งในระดับกรรมการบริหารของบริษัท เหตุผลนะหรือ ก็เพราะมันยังไมสําคัญถึง

ระดับนั้นนะส ิ
NW: เปนความหลงใหลไฝฝนของฝายจัดซ้ือที่จะไปนั่งในคณะกรรมการ

บริหาร แตผมวายังมีอีกหลายวิธีที่จะสรางบารมีหรืออิทธิพลโดยไมจําเปนตองไป

นั่งในนัน้หรอก  
SF: ไมเกี่ยวหรอกวาคุณไดนั่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ

เปลา ถาคุณสามารถยกหูโทรศัพทคุยกับคนในคณะกรรมการนั้นไดก็เปนอันวา

ใชได ตองทําบอยดวย ถาคุยปละครั้งก็อยาหวังวาจะเกิดอะไรขึ้น 
LY: แมคุณจะไดอยูในคณะกรรมการบริหารก็ไมใชเร่ืองสําคัญ แตสําคัญ

ตรงที่เขามีการพูดถึงงานจัดซ้ือในหองประชุมนั้นบอยแคไหน 
AC: คุณตองรูตัววากําลังทําอะไรอยูและรูวางานจัดซ้ือคืออะไร ถาคณะกรรมการบริหารบริษัทเขายอมรับนับถือในผลงาน มันไมเห็นจะเปนอะไรเลยถาเราจะตอง

เปนแคสวนหนึ่งของฝายการเงินหรือจะเปนประธานบริหาร 
SB: คุณสมบัติแบบไหนที่จะชวยใหการทํางานจดัซ้ือประสบความสําเร็จ 

ผูทรงคุณวุฒิที่รวมอภิปรายใหขอคิดเรื่องอนาคตของงานจัดซ้ือ มี 12 ทาน
ดังนี้ 
1. AC (Andrew Culver) ผูอํานวยการสวนจัดซ้ือจัดหาของ วิเลียมส ลี ซ่ึง

เปนบริษัทที่ใหบริการเอาทซอรสซ่ิง 
2. CL (Charles Logan) ผูอํานวยการสวนการเอาทซอรสซ่ิงงานทรัพยากร

มนุษย ของ เฮยส ซ่ึงเปนบริษัทรับจัดหางาน 
3. HR (Heather Rodgers) ผูอํานวยการสวนจัดซ้ือจัดหาและจัดการซัพ

พลายเออร ของ เซ็นตริกา ซ่ึงเปนบริษัทแมของ บริติช กาซ 
4. IC (Ian Campbell) ผูอํานวยการสวนทรัพยสินและจัดซ้ือจัดหาของ

บริษัท แบร็ดฟอรด แอนด บิงลี่ย ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน 
5. LY (Lance Younger) กรรมการผูจัดการของ อารีบา ซ่ึงเปนบริษัทที่

ใหบริการดานไอทีและซอฟทแวร   
6. NW (Nick Wildgoose) ผูอํานวยการสวนจัดซ้ือจัดหาของ ซูริค ซ่ึงเปน

บริษัทประกันภัยและสถาบันการเงิน 
7. PC (Paul Cowley) ผูอํานวยการสวนบริการของบริษัท โวดาโฟน ซ่ึง

เปนผูบริหารเครือขายโทรศัพทมือถือ 
8. PH (Paul Harridine) ผูอํานวยการสวนจัดซ้ือของ ลาฟารจ ซ่ึงเปน

ผูผลิตซีเมนตรายใหญที่สุดของโลก 
9. SB (Steve Bagshaw) บรรณาธิการวารสารซัพพลายแมเนจเมนท ทํา

หนาที่เปนผูดําเนินรายการ 
10. SF (Stuart Fyffe) ผูจัดการฝายจัดซ้ือกลยุทธ ของ เฟรนดส โพรวิเดนท 

ซ่ึงเปนบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงิน 
11. SJ (Steve Jones) ประธานเจาหนาที่จัดซ้ือจัดหาของ ดีเอสจีไอ ซ่ึงเปน

บริษัทคาปลีกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายใหญสุดของยุโรป    
12. SW (Stephen Wills) ผูอํานวยการสวนจัดซ้ือจัดหาของ แอ็กซา ซ่ึงเปน

บริษัทประกันภัยและสถาบันการเงิน 
 



SF: ถาดูประกาศหางานจะพบวาบางแหงตองการคนที่เรียบจบ CIPS ไมเห็นพูดถึงประสบการณจัดซ้ือ งั้นเรารับคนทางการตลาดหรือฝายบริหารโครงการเขามา

ทํางานก็ไดแลวสงเสียใหเขาเรียนเพิ่มเติม เมื่อไมนานมานี้ผมก็รับคนที่เพิ่งเรียนจบปริญญาโทมาคนหนึ่ง กับอีกคนที่มาจากแผนกไอทีกับการตลาด แลวจายคาเรียน 

CIPS ให ผมคิดวาเราต้ังมาตรฐานไวสูงเกินไปหรือเปลา ทําใหเราขาดแคลนคนเขามาทํางาน 
NW: ผมรับพวกเรียนจบปริญญาตรีใหมเอี่ยม แตเปนพวกที่ขวนขวายอยากเรียนรู ตอนนี้พวกเขามีคุณคามากตอทีมงานของเรา ทั้งที่เขาไมเคยมีประสบการณ

จัดซ้ือมากอนเลย เราไมไดคิดจะแกปญหาเพียงช่ัวขามคืน แตเราก็ตองคิดและเริ่มลงมือ คนในวงการจัดซ้ือตอนนี้ตระหนักกันดีวางานของเราหลายอยางเกี่ยวกับ

สัมพันธภาพทัง้ในระดับบุคคลและองคกร ซ่ึงเราสามารถสรางทักษะในเรื่องนี้ได แมจะไมไดบรรจุไวในหลักสูตรการเรียน 

SW: เรานาจะตองลดระดับมาตรฐานลงบาง สายอาชีพอื่นเขาเปนอยางเราหรือเปลา บางสายอาชีพเขาตั้งไวสูงเพราะลักษณะงานมันชัดเจนวาจําเปน 
AC: ในการศึกษาช้ันมัธยม เขาสอนใหนักเรียนเห็นความแตกตางระหวาง marketing กับ sales กันแลว เราไมมีทางจะหาคนไปเรียนระดับปริญญาจัดซ้ือได

เลยถาเราไมเร่ิมต้ังแตระดับมัธยม บางธุรกิจตองการผูชํานาญโดยเฉพาะอยางเชนวงการเทคโนโลยีทางชีวภาพ เขารับคนจบสาขาเคมีเขาไปทํางานแลวฝกสอนงานจัดซ้ือ

ให เราตองทําใหงานจัดซ้ือนาสนใจ ใครก็อยากมาทํางาน ใครก็อยากยายเขามา  

HR: ผมเห็นดวย สิ่งที่ผมทําอยูก็คือไปบรรยายใหที่โรงเรียนของลูกผมใหเด็กไดรูวาผมทํางานอะไร งานจัดซ้ือจัดหาเปนอยางไร รวมถึงการที่คนในฝายอื่น

หมุนเวียนมาฝกงานในฝายจัดซ้ือ พวกเขามีความสุขและตื่นเตนกับงานจัดซ้ือมาก เขาบอกวาเขามีโอกาสคิดและทํานอกกรอบ ทํานองเดียวกัน ผมก็เปดโอกาสใหคนใน

ฝายจัดซ้ือไปหมุนเวียนฝกงานในฝายอื่นเชนกัน และนี่แหละเปนการทําใหเขาไมลาออกไปอยูที่อื่น 
SB: จะดีไหมถาเราจะเอาคนจากสายงานอื่นมาทํางานจัดซ้ือ เพราะความชํานาญบางอยางก็ไปดวยกันได 
SW: ทําไมตองทําอยางนั้นดวยละ ทําไมเรามองขามประสบการณของคนในวงการจัดซ้ือ เวลาที่เราพูดวาซ้ืออยางคุมคาเงิน มันเปนสวนผสมของหลายกิจกรรมที่

เราตองพิจารณารวมเขาดวยกันหลายอยาง ผมไมเช่ือวาใครจะเกงไปหมดทุกอยาง 
SJ: คนสวนใหญมาทํางานจัดซ้ือโดยบังเอิญ ในชวง 18 เดือนที่ผานมาผมประกาศสรรหาคนเขามาทํางานจัดซ้ือตลอดเวลา หาคนที่เหมาะสมยากจริง ๆ ไมรูจะ

ไปหาจากที่ไหน เราไมมีศูนยกลางเรื่องนี ้
PC: มันขึ้นอยูกับลักษณะงานมากกวา เพราะอยางผมนี่มองหาคนที่มีประสบการณจากวงการ marketing หรือจากบริษัทมีเดีย เอเยนซี่ พอรับเขามาแลว

สมบูรณแบบมาก 
SJ: ผมอยากไดคนที่ผานการฝกฝนมีพื้นฐานการจัดซ้ือ มีประสบการณทาง sales & marketing มาดวย มีความฉลาดไหวพริบในเชิงพาณิชย มีความรูความ

เขาใจที่จะเพิ่มคุณคาใหแผนกจัดซ้ือได 
PH: เปนการงายที่รับวิศวกรเขามาแลวสอนความรูในเชิงพาณิชยและการหาแหลงขายใหเขา มากกวาที่จะสอนความรูเชิงวิศวกรรมใหแกนักจัดซ้ือ 
NW: ผมไมคอยสนใจหรอกวาคน ๆ นั้นมีประสบการณทํางานจัดซ้ือมา 10 ปแลว แตผมสนใจความสามารถ บุคลิกภาพ และผลงานในอดีตที่เขาสามารถ

ติดตอสื่อสาร ความสามารถในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ มากกวา 
HR: เมื่อไรที่ผมมตํีาแหนงวาง ผมจะมองคนที่มีวุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ เปนคนหนุมสาวไฟแรงที่กลาแสดงความคิดเห็นกับผูใหญไดอยางมัน่ใจ ผมไมชอบ

คนที่เอาแตมุดอยูที่โตะทํางาน แตผมตองการคนที่ดูมีสงาราศี 
SB: งาน marketing เริ่มมาจากไมมีอะไร ทําไมจึงกลายเปนอาชีพที่ไดรับการยอมรบันับถืออยางสูง งานจัดซ้ือจะเรียนรูจากประสบการณตรงนี้ได

อยางไร 

SW: มันเปนเรื่องของลักษณะความเปนผูนํา และการทําการตลาดตัวเราเองในวงการธุรกิจ แตเราทําของเราเองโดยไมมีผูสนับสนนุไมได 
SJ: มันเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับสูงดวย ในสมัยที่เราเรียนหนังสือเวลาถูกถามวาจะเรียนตอในสาขาอะไร ก็มีใหเลือกหลายอยาง รวมถึง marketing และ

การเงิน แตไมมีใครพูดถึงจัดซ้ือ 

SF: เปนมรดกตกทอดดวยหรือเปลา งานจัดซ้ือเปนสิ่งที่มีมาแตโบรํ่าโบราณ แลวก็ยังไมมีการแกไขภาพเกา ๆ ออกไป สวนงาน marketing เปนสิ่งใหม เร่ิมมา
จากศูนย ปนใหเปนอะไรไดงายกวา   

LY: คุณตองเริ่มจากพื้นฐานที่ถูกตอง ทําไดตามที่ใหคํามั่นสัญญาไว แลวคอยขยายไปถึงการบูรณาการซัพพลายเออร และการสรางนวัตกรรม จากนั้นสรุปผลงาน

ออกมาเพื่อทําพีอารหรือขอการสนับสนุนตอไป  
HR: ผมเปลี่ยนช่ือแผนกเปน Procurement & Supplier Management นี่เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะงานของเราตองเกี่ยวกับทุกแผนกทั่วไปหมดทั้งบริษัท 

เราเกือบจะเปน Change agent อยูแลว เราตองทําใหทุกคนเห็นวาเราเปนศูนยกลางของการขับเคลื่อนกิจกรรมของบริษัท เราตองแสดงใหทุกคนเหน็วาเราเพิ่มคุณคา

อะไรใหบริษัทไดบาง เราตองปรับกระบวนการทํางานของเราใหมีสวนสําคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตรของบริษัท เราตองเปนสวนหนึ่งของแผนงาน 3 ป เราตองเปน
บุคคลสําคัญในหองประชุม มิใชเปนเพียงผูรวมประชุมคนหนึ่ง 

 หากประสงคจะไดเอกสาร “เรียนรูเคล็ดลบัจัดซ้ือกับอาจารยเชี่ยวชาญ” สงถึงบานทานฟรีทกุเดือน ติดตอมาที ่AMC ได

เลยนะครับ ทัง้ทางอีเมล โทรศัพท โทรสาร หรือทางจดหมาย หากตองการอานจากหนาจอคอมพิวเตอร คลิกดูไดจาก 

www.thai.org/amc ตลอดเวลา มทีุกฉบับใหเลือกอานยอนหลงัไดตามใจชอบ  


