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ทํางานอยา่งไร
 เศรษฐกจิการเมอืงและเออซีสีง่ผล

อยา่งไรตอ่นักจัดซือ้
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 เป็นผูก้อ่ตัง้และไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห่ง

ประเทศไทย (PSCMT) ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้เมือ่พฤศจกิายน 2531 และไดรั้บเลอืกตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งนายกสมาคม
อยา่งตอ่เนือ่งเรือ่ยมาจนถงึมนีาคม 2550 รวมทัง้สิน้เป็นเวลาถงึ 18 ปี  

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บรางวัลเกยีรตคิณุชัน้สงู Garner Themoin จากสหพันธบ์รหิารงาน
จัดซือ้และซพัพลายนานาชาต ิ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply 
Management) เพือ่ชืน่ชมในความเสยีสละและทําคณุประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่วงการวชิาชพีจัดซือ้และซพัพลาย 

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บ MCIPS กติตมิศักดิ ์ จากสถาบันบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลาย
แหง่ประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์(CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply) 

 เป็นคนไทยคนแรกทีไ่ดรั้บประกาศนียบตัรรับรองความสามารถดา้นงานจัดซือ้ C.P.M. (Certified Purchasing 
Manager) และ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากสมาคมบรหิารงานจัดซือ้แหง่ชาต ิ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจบุันสมาคมนี้
ไดเ้ปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็น ISM (Institute for Supply Management)  

 ไดรั้บการแต่งตัง้จาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ใหเ้ป็นผูท้รงคุณวฒุริ่วมกันพัฒนา
กรณีศกึษาทางดา้น Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain  เพือ่เป็น APEC 
Casebook ใหก้ลุม่สมาชกิ APEC ใชศ้กึษาเรือ่ง CSR in Procurement 

 ไดรั้บประกาศนยีบตัร ISO-9000 Lead Assessor จากสถาบนั IQC ประเทศองักฤษ 
 ไดรั้บการถา่ยทอดความรูด้า้น International Purchasing & Supply Chain Management โดยตรงจาก  

UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่เป็นวทิยากรของ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวชิาจัดซือ้จัดจา้งและซพัพลายเชนนานาชาต ิ

 ไดรั้บการถา่ยทอดความรูโ้ดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) 
ประเทศอังกฤษ เพือ่เป็นวทิยากรของโครงการเผยแพร่วชิาการจัดซือ้จัดจา้งและซัพพลายนานาชาต ิ ของ
สถาบัน CIPS   

 เป็นคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซือ้ ชดุกอ่ตัง้แรกเริม่ของ
ประเทศไทย 

 เป็นบรรณาธกิารวารสารรายเดอืน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วทิยายทุธจัดซือ้และบรหิารพัสด ุ (Purchasing, 
Logistics & Supply Chain Digest)  

 ไดรั้บเชญิใหเ้ป็นอาจารยส์อนพเิศษระดับปรญิญาตรแีละโทของหลายมหาวทิยาลัย เชน่ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย, ธรรมศาสตร,์ มหดิล, เชยีงใหม,่ ขอนแกน่, ศลิปากร, เกษตรศาสตร,์ ศรนีครนิทรวโิรฒ, สโุขทยั
ธรรมาธริาช, เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ,ี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสมีา, 
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้), แมฟ้่าหลวง, และสถานศกึษาของเอกชนอกี
หลายแหง่ เชน่ ม.อสัสมัชญั, ม.หอการคา้ไทย, Yonok-MBA, ลําปางอนิเตอรเ์ทค-MBA, ม.กรงุเทพ, ม.รังสติ, 
ม.ศรปีทมุ, ม.ธรุกจิบณัฑติ, เป็นตน้ 

 เป็นวทิยากรใหส้ถาบนัฝึกอบรมสมัมนาตา่งๆมากกวา่ 30 แหง่ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 เป็นทีป่รกึษา สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ (TLAPS – Thai Logistics And Production Society) 
 เป็นทีป่รกึษา โครงการ Logistics Clinic ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 



เชญิดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการบรรยายทัง้หมดไดจ้าก

www.thai.org/amc

 คลกิที ่“การบรรยายพเิศษของ อ.เชีย่วชาญ” เพือ่ดาวน์
โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเรือ่งตา่งๆ ฟรี

 คลกิที ่“เรยีนรูเ้คล็ดลับจัดซือ้กับ อ.เชีย่วชาญ” เพือ่ดาวน์
โหลดบทความทางวชิาการจัดซือ้จัดหาหลายสบิเรือ่ง ฟรี

 คลกิที ่“วธิเีขยีนจดหมายถงึซพัพลายเออรเ์รือ่งของขวญั” 
เพือ่ดาวนโ์หลดตัวอยา่งจดหมาย ฟร ีมทัีง้ไทยและอังกฤษ

 คลกิที ่“หลักสตูรอบรมสมัมนา” เพือ่คน้หัวขอ้เรือ่งอบรม
สมัมนาทีท่า่นสนใจ ฟร ี(คน้และอา่นฟร ีแตถ่า้ตอ้งการไป
เขา้คอรส์เพือ่อบรมสมัมนาตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย)

สิง่ทีท่า่นจะไดรั้บฟังในวนันีค้อื
 สถานการณ์ใดบา้งทีบ่รษัิทตอ้งใช ้

นักจัดซือ้เชงิกลยทุธ์
 การทํางานจัดซือ้เชงิกลยทุธต์อ้ง

ทํางานอยา่งไร
 เศรษฐกจิการเมอืงและเออซีสีง่ผล

อยา่งไรตอ่นักจัดซือ้

 เม่ือจําเปนตองสรางพันธมิตรกับซัพพลายเออรบางราย
 เม่ือเกิดความจําเปนท่ีจะตองสรางความแตกตางของ

ผลิตภัณฑ
 เม่ือผลิตภัณฑของบริษัทมีวงจรชีวิตส้ัน และขึ้นอยูกับ

นวัตกรรมใหมๆ ตลอดเวลา
 เม่ือวัตถุดิบ/สินคา/บริการที่จัดซ้ือจัดจางเขามาน้ัน คือ

ตนทุนหลักของสินคาและบริการของบริษัท
 เม่ือมีการแขงขันโดยตัดราคากันอยางรุนแรง
 เม่ือความตองการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาดการณยาก
 เม่ือตลาดวัตถุดิบท่ีจะปอนเขาโรงงานมีสภาพผันผวน

สถานการณ์ใดบา้งทีบ่รษิทัตอ้งใชน้กัจดัซือ้เชงิกลยทุธ์สถานการณ์ใดบา้งทีบ่รษิทัตอ้งใชน้กัจดัซือ้เชงิกลยทุธ์
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อยา่งไรตอ่นักจัดซือ้

กา้วเดนิอยา่งมัน่ใจ 
แตร่ะมดัระวัง             จัดซ้ือเชิงกลยุทธ

ตองทําอยางไร
            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ

ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร



            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

            จัดซ้ือเชิงกลยุทธ
ตองทําอยางไร

สิง่ทีท่า่นจะไดรั้บฟังในวนันีค้อื
 สถานการณ์ใดบา้งทีบ่รษัิทตอ้งใช ้

นักจัดซือ้เชงิกลยทุธ์
 การทํางานจัดซือ้เชงิกลยทุธต์อ้ง

ทํางานอยา่งไร
 เศรษฐกจิการเมอืงและเออซีสีง่ผล
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เศรษฐกจิการเมอืงและเออซีี
สง่ผลอยา่งไรตอ่นักจัดซือ้

Threat

สิง่ทีต่อ้งระวงั

• Bankruptcy
• Flexibility
• Inventory Management
• Cost control
• Supplier Relationship Management



สิง่ทีต่อ้งระวงั

•Material Shortage
• Labor Shortage
• Urgency
• Inventory Management
• Supplier Relationship Management

งานดว่น ก็ไมเ่คยลดลง
แตไ่มว่า่จะเกดิอะไรขึน้ จะจัดการกบังานดว่นไดอ้ยา่งไร

 รูใ้หเ้ร็วขึน้
 ทํางานใหเ้ร็วขึน้
 หาซพัพลายเออรร์ายใหม่

 หางานใหม!่!!

ปลาใหญไ่มน่่ากลวั
แตป่ลาเร็ว น่ากลวักวา่

ยทุธศาสตรข์องมอือาชพี

1 • ตดิตามความเปลีย่นแปลงใหท้ัน

2 • เตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ

3 • เพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน

4 • ประหยัดตน้ทนุ

Change
เพือ่มใิหเ้สยีหายและไมเ่สยีโอกาส
มอือาชพีจงึตอ้งตดิตามใหทั้น
และตอ้งสามารถปรับตัวได ้

1 • ตดิตามความเปลีย่นแปลงใหท้ัน

Time

Opportunity Curve

Capability

Opportunity
Capability

Capability

ยิง่ปรบัตวัชา้
โอกาสก็ยิง่นอ้ย

ASEAN 
Association of South East Asian Nations 
สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
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ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย์

ASEAN+6
ประชากร 3,284 ลา้นคน (50% ของประชากรโลก)
GDP 12,250 พนัลา้น USD (22% ของ GDP โลก)

จะคยุกนัรูเ้รือ่งไหม
คนใน 10 ประเทศ

ASEAN Charter (กฎบตัรอาเซยีน)

Article 34: Working Language of 
ASEAN shall be English.

ขอัที ่34
ภาษาทํางานของอาเซยีน
คอื ภาษาองักฤษ

ASC

ASEAN
Security

Community
ประชาคม
ความม ัน่คง
อาเซยีน

ASCC

ASEAN 
Socio-Cultural
Community
ประชาคม

สงัคมวฒันธรรม
อาเซยีน

AEC

ASEAN
Economic

Community
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีน

3 เสาหลกัของ ASEAN Community

ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซยีนA

E
C

SEAN
conomic
ommunity

AEC คอือะไร?
จดุมุง่หมายหลกัคอื การนําเอา
อาเซยีนไปสูก่ารรวมตวัเป็นตลาด 
และฐานการผลติเดยีวกนั (Single 
Market and Single Production 
Base) คลา้ยๆ กบัการรวมตวัของ 
กลุม่ประเทศในยโุรปหรอื EU 

AEC มจีดุมุง่หมายอะไร? สิง่ทีจ่ะตามมาจากการเป็น AEC  
จะมกีารสอดสา่ยมองหาเพือ่นําเขา้
วตัถดุบิ สนิคา้กึง่สําเร็จรปู และทรัพยากร
(มนุษย)์ จากประเทศเพือ่นบา้น
ยา้ยฐานการผลติไปยังประเทศเพือ่นบา้น
ปรับปรงุประสทิธภิาพการผลติและบรกิาร 
เพือ่ไปสู ่Differentiation advantage 
และ Cost advantage



AEC

เปิดเสร ี       
การลงทนุ

Single Market and Single Production Base

เปิดเสรกีาร          
เคลือ่นยา้ยเงนิทนุ

เปิดเสรี
การคา้บรกิาร

เปิดเสรี
การคา้สนิคา้

เปิดเสรี
การเคลือ่นยา้ย
แรงงานมฝีีมอื

Single Market and Single Production Base

ASEAN
Japan

ASEAN
Korea

ASEAN
China

ASEAN
India

ASEAN
New 

Zealand

ASEAN
Australia

ไทย
เวยีดนาม

มาเลเซยี ฟิลปิปินส์

กมัพชูา
ตอ่ไปนีจ้ะทํางานยากขึน้
ความรูแ้ละขอ้มลูตอ้งดี

 600 ลา้นคนใน AEC มมีสุลมิกวา่ครึง่
 ประมาณการวา่

อสิลาม 67%
พทุธ 13%
ครสิต ์ 10%
อืน่ๆ 10% 

คนทํางานยคุปจัจบุนั เป็นนกัยงิปืนเป้านิง่
เป้าหมายอยูก่บัที่
ขอ้มลูเปลีย่นชา้
คูแ่ขง่มนีอ้ย

คนทํางานยคุ AEC เป็นนกัยงิปืนเป้าบนิ
เป้าหมายเคลือ่นทีต่ลอดเวลา
ขอ้มลูเปลีย่นเร็ว
คูแ่ขง่มากมาย

 จงเตรยีมตวั
 มฉิะนัน้ ก็เตรยีมเจ็บตวั

แหลง่คน้ควา้
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

www.dtn.go.th
www.thai‐aec.com
www.thailandaec.com
www.aseanthailand.org
www.ditp.go.th
www.dft.moc.go.th
www.oie.go.th

www.customs.go.th

CSR การทําธรุกจิอยา่งผูด้ี
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ยทุธศาสตรข์องมอือาชพี

1 • ตดิตามความเปลีย่นแปลงใหท้ัน

2 • เตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ

3 • เพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน

4 • ประหยัดตน้ทนุ

2 เตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ ถา้ทํางานอยา่งมอือาชพี
ควรสนใจปัญหาของบรษัิท
ผูบ้รหิารกําลงัคดิอะไร
ผูบ้รหิารอยากจะทําอะไร
และเราจะชว่ยไดอ้ยา่งไร

Indispensable person

2 เตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ 2 เตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ

จงแสดงตนใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์
ตอ่สายตาผูบ้รหิารวา่ ... 

เราเป็นประเภท High ceiling 
คอืมเีป้าหมายสงู 

เป็นคนทะเยอทะยาน

2 เตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ

จงแสดงตนใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์
ตอ่สายตาผูบ้รหิารวา่ ... 

เราพรอ้มทีจ่ะรับมอืกบั Change
เราไมก่ลัวการเปลีย่นแปลง
เราปรับปรงุตัวเองตลอดเวลา
ไมซ่กุตัวอยูใ่น Comfort zone

2 เตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ

จงแสดงตนใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์
ตอ่สายตาผูบ้รหิารวา่ ... 
เราสามารถเขา้กบัคนอืน่ได ้
เราเป็นคนประเภท Likeable

ยทุธศาสตรข์องมอือาชพี

1 • ตดิตามความเปลีย่นแปลงใหท้ัน
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3 • เพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน ยทุธศาสตรข์องมอือาชพี

1 • ตดิตามความเปลีย่นแปลงใหท้ัน

2 • เตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ
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4 • ประหยัดตน้ทนุ

4 • ประหยัดตน้ทนุ

Cost Reduction

Cost Avoidance

4 • ประหยัดตน้ทนุ



ตวัอยา่งยทุธศาสตร์ Cost savings
ของฝ่ายจัดซือ้
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ตวัอยา่งยทุธศาสตร์ Cost savings
ของฝ่ายจัดซือ้

ตวัอยา่งยทุธศาสตร์ Cost savings
ของฝ่ายจัดซือ้

ตวัอยา่งยทุธศาสตร์ Cost savings
ของฝ่ายจัดซือ้
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เชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะเชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะ
cheocharn@hotmail.com

08 1628 7855   08 1628 7855   

cheocharncheocharn

www.thai.org/amc

ปัญหาในการจัดซือ้ การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสต็อก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทีน่ีค่รับ


	01
	cr biodata thai - 33 Colored
	03
	04
	05

