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หลายบริษัทมีความเขาใจวา ถาจัดระบบการจัดซ้ือวาจางใหเปนศูนยรวม หรือท่ีเรียกกันวา Centralized purchasing 

system น้ัน นาจะควบคุมดแูลประสิทธิภาพไดสะดวกกวา และการรวมการซื้อไวท่ีจุดเดยีวก็นาจะมีอํานาจตอรองดีกวาวธิีอื่น 
การท่ีบริษัทไมอนุญาตใหแตละแผนกไปจัดซ้ือวาจางกันเอง ทุกฝายทุกแผนกจึงตองเสนอเรื่องมาใหฝายจัดซ้ือเปนผูดําเนินการ
ให ซ่ึงยอมทําใหการจัดซื้อเปนระบบมีระเบยีบ และจะสงผลดีอยางยิ่งเนื่องจากดําเนินการจัดซื้อวาจางโดยบคุลากรในฝายจัดซ้ือ
ท่ีผานการฝกฝนเรียนรูมาอยางดีในเทคนิคการจัดซื้อวาจางและการเจรจาตอรอง   

ความเขาใจดังกลาวแมจะถูกตองแตกไ็มจริงเสมอไป เพราะยังมีอีกหลายปจจัยและหลายกรณีท่ีทําใหการจัดซ้ือวาจาง
แบบรวมศูนยไมดดีังท่ีวา แถมอาจกลายเปนขอดอยไปเลยก็ได 

ฝายท่ีไมเห็นดวยหรอืตอตานการจัดซ้ือแบบรวมศูนย มักอางจุดออนเกีย่วกับเรื่องความลาชาในการซื้อ เพราะกวาจะ
ไดของมาใชก็มข้ัีนตอนตองทําเอกสารตามกฎระเบียบมากมายนารําคาญ อีกท้ังยังกลาวหาวาฝายจัดซ้ือมคีวามรูทางเทคนิคใน
ของที่จะซื้อนอยกวาผูใชงาน จะมั่นใจไดอยางไรวาจะซื้อของไดถูกตอง และจะเจรจาตอรองไดราคาสมเหตุสมผลไดอยางไรใน
เมื่อผูซ้ือไมคอยมีความรูในของที่จะซ้ือเทากับผูใชงาน 

คนท่ีเห็นดวยกบัการจัดซ้ือแบบรวมศูนยก็ไปกลาวหาวาการปลอยใหตางคนตางซื้อแบบกระจายอํานาจหรือท่ีเรียกวา 
Decentralized purchasing system น้ัน จะมีการรั่วไหลและคอรัปชั่น เน่ืองจากการปลอยใหใครๆ ก็ซ้ือกันไดเอง ยอมดแูลไม
ท่ัวถึง ควบคุมลําบาก 

สวนคนท่ีเห็นดวยกับการจัดซ้ือแบบกระจายอํานาจก็จะกลาวหาวาการจัดซ้ือแบบรวมศูนยน่ันแหละตัวราย การท่ีมี
ยอดซือ้สูงมากก็ยอมมอีํานาจมาก คอรัปชั่นกันคําโตเบอเริ่มเลยแหละ 

ถาถามวาผมมคีวามเห็นอยางไร ผมขออธบิายวาเรื่องคอรัปชัน่เกิดไดท้ังนั้นถาระบบและการควบคุมไมดี ไมวาจะ
จัดซ้ือแบบรวมศูนยหรอืกระจายอํานาจ และควรตระหนักเอาไวดวยวาความไมชอบมาพากลในบริษัทน้ันมิไดเกิดอยูแตในแผนก
จัดซ้ือเทาน้ัน แตเกิดไดทุกแผนกแหละครับ อยาเสยีเวลาโทษกันไปโทษกันมาเลย มีผูกลาวไวนานมากแลววา “ไมมีอะไร
ภายใตดวงอาทิตยน้ีท่ีโกงไมได”  

เราลองมาพิจารณาเรื่องขอดีขอเสียของระบบจัดซ้ือกันโดยละเอยีดดังตอไปนี ้ เราจะไดมีขอคิดทุกดานอยางรอบคอบ
กอนจะตดัสินใจกระโจนไปทางใดทางหนึ่ง มิฉน้ันอาจกลายเปนหนีเสือปะจระเข 

ขอคิดของการจัดซื้อแบบกระจายอํานาจ 



ถาเปนบริษัทใหญมากมสีาขาอยูในหลายประเทศหรือหลายจังหวัด การจัดซื้อแบบกระจายอาํนาจใหแตละสาขาจัดซ้ือ
วาจางกันเองในทองถิ่นนั้นๆ ก็นาจะเหมาะดีเหมือนกัน เพราะสะดวกรวดเร็วกวา แตละสาขายอมมีขอมูลของซัพพลายเออรใน
แตละทองถิ่นดกีวาคนที่อยูในฝายจัดซ้ือสวนกลาง 

การกระจายอํานาจใหแตละฝายแตละสาขาตดัสินใจการจัดซ้ือวาจางกันเองน้ัน เปนการบังคับใหพวกเขาตองมีความ
รับผดิชอบ พวกเขาจะระดมความคิดในหมูคนท่ีเกี่ยวของในการแกไขปญหารวมถึงการหาทางออกทีด่ีท่ีสดุ พวกเขาจะซื้อเมื่อ
จําเปน พวกเขาจะตัดสินใจเร่ืองคุณภาพและจํานวน และพวกเขาจะเรงรัดตดิตามกันเองเพื่อใหไดของในเวลาที่พวกเขาตองการ 
และพวกเขาจะมีประสบการณโดยตรงในเรื่องขอจํากัดของเวลา สงผลใหเกิดความระแวดระวังยิ่งข้ึนในการวางแผนและเตรียม 
การ 

ขอดีท่ีสําคญัมากนาจะเปนเรื่องของกระบวนการจัดซื้อท่ีใชระยะเวลาสั้นลง ตั้งแตระบบเอกสารลดลง ข้ันตอนการ
อนุมตัิสั้นลง ไมเสียเวลาเรื่องการสอบถามขอมูลกลับไปกลับมา กรณีท่ีตองขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือสงคืนสินคาท่ีมีปญหาก็ทํา
ไดรวดเร็วคลองตัวกวา 

แตก็อยามองขามขอเสยีท่ีตองใครครวญใหดดีวย เปนตนวา การท่ีปลอยใหตางฝายตางซ้ือกันเองนั้น ตางฝายตางก็
ตองหาขอมูลกนัเองจากซัพพลายเออรท่ีตางฝายตางเลือกเอาไว เปนการทํางานซ้ําซอนสิ้นเปลืองทรัพยากรกวาระบบรวมศูนย 
อีกท้ังบุคลากรในฝายตางๆ ที่ลงมือซ้ือกันเองน้ัน ความเปนมืออาชีพในการจัดซ้ือนาจะดอยกวาบุคลากรของฝายจัดซ้ือศูนยรวม 
ปกตแิลวนักจัดซ้ือในระบบศูนยรวมมักผานการฝกฝนอบรมในเทคนิคการจัดซ้ือและการเจรจาตอรองมาอยางหนักจนมั่นใจวาจะ
สามารถจัดซ้ือวาจางของทุกอยางใหทุกแผนกทุกสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และอีกอยางท่ีสําคัญคอือํานาจการเจรจาตอรอง
ซ่ึงบริษัทคาดหวังไวสูง เน่ืองจากการรวบรวมขาวของทุกชนิดมาใหสวนกลางเปนผูซ้ือใหแบบรวมศูนยยอมมอีํานาจในการ
เจรจาสูงกวาการปลอยใหแยกกันไปซื้อเอง การรวมศูนยจึงนาจะตองไดราคาและเงื่อนไขทุกชนิดดีกวาการกระจายอํานาจ 

ขอคิดของการจัดซื้อแบบรวมศูนย 

การจัดซ้ือแบบนี้เกิดจากแนวคดิท่ีวา เอาคนที่มีความรูความสามารถในการจัดซ้ือและเจรจาตอรองจํานวนหน่ึงมารวม
ไวในสวนกลาง ระดมทรัพยากรและขอมูลท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือวาจางมาไวในท่ีเดียวกัน แลวทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดหาใหกับ
ทุกหนวยงานทั้งบริษัท บุคลากรฝายอื่นก็มุงหนาทํางานในความรับผดิชอบของตนไปโดยไมตองมาเสียเวลาเรื่องการหาแหลง
ขาย การตรวจสอบประเมินซัพพลายเออร การเจรจาตอรอง และไมตองพะวักพะวงกับการติดตามทวงของใหเขาตรงเวลา 

แมวาจะเปนบรษิัทใหญมากมีสาขาอยูหลายประเทศก็สามารถใชวิธีศูนยรวมได นักจัดซ้ือสวนกลางจะประสานงานกับ
แตละสาขาเพ่ือหาขอมูลเก่ียวกบัแหลงขายท่ัวโลก จํานวนท่ีตองการใชท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงจะเปนยอด
รวมท่ีนักจัดซ้ือจะเห็นภาพใหญท้ังหมด กรณเีชนนี้ฝายจัดซ้ือจะมีเสียงดังมากเม่ือเจรจาตอรองกับซัพพลายเออร  

แตพอมามองดานขอเสยีก็มอียูไมนอย การจัดซ้ือแบบรวมศูนยเปนการมอบหมายอํานาจมหึมาใหคนกลุมเล็กๆ กลุม
หนึ่ง การเอางานจัดซื้อท้ังหลายแหลมาโยนใหฝายจัดซือ้ท้ังหมดเปนผูทํานั้น หากไมมีระบบไอทอีันมีประสทิธิภาพเพียงพอท่ีจะ
ลดงานเอกสารลง งานจัดซ้ือก็จะเนนไปท่ีการบริหารระบบเอกสารมากกวาจะคิดสรางสรรคใหเกิดการจัดซ้ือเชิงกลยุทธ และ
หากจัดสรรจํานวนคนไวอยางไมเหมาะสม อีกท้ังความรูความสามารถไมสอดคลองกับงานท่ีทํา และมีทักษะในการบริหาร
สัมพันธภาพทั้งภายในและภายนอกไมดีพอ ก็จะเห็นหายนะหรอืฝนรายของบรษิัทภายในเวลาไมนานอยางแนนอน 

ขอคิดของการจัดซื้อแบบผสม 

การจัดซ้ือแบบนี้เปนการเดินสายกลาง ฝรั่งเรียกวาเปน Hybrid หรือผสมผสาน หมายความวามีท้ังฝายจัดซ้ือ
สวนกลางและฝายจัดซือ้ของสาขาหรือแผนกตางๆ โดยท่ีแตละฝายมีขอบเขตการทํางานชัดเจนและสอดประสานกันเปนอยางด ี
สวนกลางจะกําหนดนโยบายในการจัดซ้ือในภาพรวมใหทุกสาขารู ปฏิบัติการของฝายจัดซ้ือของสาขาจะอยูภายใตการบริหาร



จัดการและรับผิดชอบของสาขาน้ันเอง แตเนื่องจากจะตองปฏิบตัิตามกฎกติกาและนโยบายของสวนกลางจึงตองรายงานกับ
สวนกลางดวย ปฏิบัติการเชนนี้จําเปนตองมีตาํแหนง CPO – Chief Procurement Officer ซ่ึงนโยบายทั้งหลายไดรับการ
สนับสนุนจาก CEO แลว  

ปกติแลว ทุกบริษัทมักจะเนนการทํา Cost saving กับการจัดซ้ือวัตถดุิบในการผลิต การจัดซ้ือ MRO หรืออะไหลราคา
แพง คาใชจายในการเดินทาง คาใชจายดานโฆษณาและการตลาด และระบบไอที ดังนั้น CPO จะตองวางแผนกลยุทธอยาง
รอบคอบเพื่อใหการจัดซ้ือสิ่งดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในบริษัทเดี่ยวท่ีไมมีสาขากระจายอยูตามทีต่างๆ น้ันก็สามารถนําคอนเซ็พทการจัดซ้ือแบบผสมมาใช ไดเชนกัน เปน
ตนวาฝายจัดซ้ือตดิตอทําสญัญาการซื้ออุปกรณสํานักงานและเคร่ืองเขียนไวใหโดยครอบคลุมในระยะเวลา 1 ป แลวปลอยใหแต
ละแผนกไปเรยีกของเขากันเองโดยอยูภายใตขอตกลงที่ฝายจัดซ้ือสวนกลางทําไวให แตตองจัดซ้ือใหอยูในกรอบนโยบายและ
งบประมาณของแตละแผนก หรือการอนุญาตใหฝายชางจัดซ้ืออะไหลบางชนิดกันเองโดยอยูภายใตการดแูลของผูจัดการโรงงาน 
โดยไมตองมาผานฝายจัดซ้ือ 

สรุปขอคิดของการจัดซื้อท้ังสามรูปแบบ 

การจัดซ้ือแบบศูนยรวมมีขอดตีรงที่มียอดซ้ือสูงกวาทุกวิธี จึงมีอํานาจเจรจาตอรองสูง นําไปสูสวนลดและเง่ือนไขท่ี
เปนประโยชนตอบริษัท อีกท้ังบุคลากรในฝายจัดซ้ือมักจะมีทักษะความชํานิชํานาญในการจัดซ้ือและเจรจาตอรองดีกวาบุคลากร
ในแผนกอื่น แตมีขอเสยีตรงท่ีความงุมงามเต็มไปดวยกฎระเบยีบขั้นตอนมากมาย อีกท้ังบุคลากรในฝายจัดซ้ืออาจมีความรูนอย
เกินไปหรือมคีวามรูไมละเอยีดพอในสิ่งท่ีจะซื้อ 

สวนการจัดซ้ือแบบกระจายอํานาจมีขอดตีรงที่ความคลองตัวในการจัดซื้อวาจาง อีกท้ังมีความรูในสิ่งท่ีจะซื้อและจาง
เปนอยางดีเน่ืองจากเปนผูใชงานเอง แตขอเสียคอืเสยีอํานาจตอรองเพราะยอดซื้อกระจัดกระจาย ไมเปนท่ีดึงดดูใจของซัพ
พลายเออร อีกท้ังทักษะของการจัดซ้ือและเจรจาตอรองก็นอยกวาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือโดยตรง 

การจัดซ้ือแบบผสมผสานจึงเปนทางออก โดยจะตองพิจารณาหาจุดออนท่ีเปนอยูและจุดแข็งท่ีมีอยู แลวเลือกใชจุด
แข็งใหเปนประโยชนอยางเต็มท่ีและหลีกเลี่ยงบรรดาจุดออนท้ังหลาย 

สรุปไดวา นโยบายในการจัดซ้ือน้ันดีท้ังสามวิธี แตตองเลือกใชใหเหมาะกับบริษัทของตนเอง อยาไปตามอยางคนอื่น
เขาโดยไมวิเคราะหลึกๆ ในสิ่งท่ีเรามีและท่ีเขามีซึ่งอาจไมเหมือนกัน   

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตองไปดูใน
เวบ็ ก็แจงชื่อท่ีอยูไปท่ีสถาบัน AMC ไดเลยนะครับท่ี amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 หรือ
โทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเชี่ยวชาญ” แบบท่ีทานถืออยูน้ีไปใหทานทาง
ไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรือใหสงไปท่ีทํางานก็ระบุใหชัดเจน ... ฟรีครับ … แตถาตองการ
อานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไปหาอานในเวบ็เอาเองที่ www.AMCthailand.com มีโพสตเอาไวทุกฉบับครบถวนเลย
ครับ   

 กรณีท่ีทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลดมาจาก
เวบ็ www.AMCthailand.com ไดเลยตลอด 24 ชั่วโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรท้ังน้ัน ขอเชิญ
อานหรือดาวนโหลดไดทุกเร่ืองทุกฉบับเลยครับ และโปรดทราบวา ฟรีท้ังน้ันครับ 

 


