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Lean Procurement
5 และ 7 กุมภาพันธ์ 2558
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 ประธานกรรมการ AMC สถาบันฝึ กอบรมสัมมนาวิชาชีพ
้ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
จัดซือ
 ผู ้ก่อตัง้ และนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550) ของ
้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
สมาคมบริหารงานจัดซือ

เป้ าหมายของธุรกิจ คือ ...

 ทําไมต ้องลดต ้นทุน
 ลดต ้นทุน ทําได ้กีว่ ธิ ี
 Lean คืออะไร
และจําเป็ นอย่างไร
 แบบไหนทีเ่ รียกว่า
Lean Procurement

วิธเี พิม
่ กําไร

การแข่งขันทางธุรกิจวันนี้

1. หาลูกค ้าให ้มากขึน
้
2. ปรับราคาขายให ้สูงขึน
้
3. ลดต ้นทุนให ้ตํา่ ลง

1+2+3

No mercy in business
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Competitive Advantage

การลดต้นทุน

and the three C’s

Cost reduction

Customers

มิใช่แค่

Company

Competitor

ลดราคา
Price reduction

Source: Competitive Advantage from Logistics and Supply Chain Management by Martin Christopher

ราคา เป็นแค่
เรือ
่ งผิวๆ

ื้ จัดหา
o การลด cost อันไม่เกีย
่ วกับกระบวนการจัดซอ
ื้ จัดหา
o การลด cost ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการจัดซอ
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ื้ จัดหา
o การลด cost ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการจัดซอ
มีอะไรบ ้าง

?????

1) Call-off contract
2) Reduce invoice numbers
3) e-Procurement

4) Consignment stock
5) Transportation mode review
6) Service level review

7) Product substitution
8) Early purchasing involvement (EPI)
9) Early supplier involvement (ESI)

10) Optimize inventory level
11) Change supplier for a better
MOQ (minimum order quantity)

12) Apply EOQ properly
13) Standardization
14) Change the specification
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ทัง้ หมดนีค
้ อ
ื
Lean procurement

ความหมายของ LEAN
Lean ถ ้าเป็ น
“คน” หมายถึง
ผอม บาง
ปราศจากไขม ัน
สมสว่ น แข็งแรง
ว่องไว กระฉั บกระเฉง

ความหมายของ LEAN
Lean ถ ้าเป็ น “องค์กร”
หมายถึง
ดําเนินการโดยปราศจาก
ความสูญเปล่า (waste)
ในทุกกระบวนการ
มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนอง
ความต ้องการของตลาดได ้อย่างทันท่วงที
ิ ธิภาพ
และอย่างมีประสท

นิยามของ ความสูญเปล่า (Waste)
Cardiff University defines WASTE as
“anything that does not add value to
a product or service in any office or
manufacturing activity”.

Five key principles to LEAN thinking
แนวคิดของลีน มีหลักสําคัญ 5 ประการ

นิยามของ ความสูญเปล่า (Waste)
อะไรก็ตาม ทีไ่ ม่ได ้เพิม
่ คุณค่า
ิ ค ้าหรือบริการ
ลงไปในสน
ิ้
ถือเป็ นความสูญเปล่าทัง้ สน

1. specify what creates value as seen from
the customer's perspective
ค ้นหาและระบุเจาะจงลงไปให ้ได ้ว่า อะไรคือ
สงิ่ ทีล
่ ก
ู ค ้าเห็นว่ามีคณ
ุ ค่าสําหรับเขา
2. identify all steps across the value stream
แยกแยะกิจกรรมตลอดสายธารแห่งคุณค่า
ว่ามีขน
ั ้ ตอนอะไรบ ้าง
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3. make those actions that create that
value flow
ยอมให ้เฉพาะสงิ่ ทีส
่ ร ้างคุณค่าขับเคลือ
่ นไป
4. only make what is pulled by the
customer just in time
ทําเฉพาะสงิ่ ทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการในเวลาทีเ่ ขา
ต ้องการเท่านัน
้
5. strive for perfection by continually
removing successive layers of waste
่ วามสมบูรณ์แบบโดยการกําจัด
มุง่ มั่นสูค
่ ง
“ความสูญเปล่า”ออกไปอย่างต่อเนือ

Seven wastes (MUDA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Over production
Inventory
Waiting
Motion
Transportation
Rework
Over processing

Seven wastes (MUDA)

Lean thinking in Procurement
คือการวิเคราะห์กระบวนการ ตัง้ แต่
Requisition to Payment เพือ
่ จะ
o Waste elimination
o Adding value
o Better customer satisfaction
Waste = anything that does not add value to a product or service

ํ เร็จของ Lean
ผลสา
้
ใชเวลาทํ
างานในสงิ่ ทีเ่ ป็ นเนือ
้ งานจริงๆ
ี
โดยไม่เสยเวลาไปกับการสูญเปล่า (Wastes)
ผลลัพธ์คอ
ื ...

ั ้ ลง
• เกิดเนือ
้ งานเท่าเดิมในเวลาสน
• เนือ
้ งานมากขึน
้ ในระยะเวลาเท่าเดิม
ั ้ ลง
• เกิดเนือ
้ งานมากขึน
้ ในเวลาสน

Waste = anything that does not add value to a product or service
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ขจัด Waste

Quality

(Material Management Committee
Material Control Committee
Material Review Board)

Quantity
(Economic Order Quantity)
(Materials Requirement Planning)
(Minimum Order Quantity)

Time

Price

(Re-order Point)

(Total Cost of Ownership, Life Cycle Cost)
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Supplier

Thinking

Technique

ปรับแนวคิด
• มนุษย์ทก
ุ คนล ้วนมีวธิ ก
ี ารเป็ นของตนเอง
ไม่มวี ธิ ก
ี ารทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ แต่จะมีวธิ ท
ี ด
ี่ ก
ี ว่าเสมอ
• วิธก
ี ระโดดสูงยุคเก่ากับยุคปั จจุบน
ั
• สถิตวิ งิ่ 100 เมตรในอดีตกับปั จจุบน
ั
ื่ ว่า
• ดังนัน
้ ทุกคนต ้องมีความเชอ
“เราสามารถทําวันนีใ้ ห ้ดีกว่าเมือ
่ วาน และ
สามารถทําพรุง่ นีใ้ ห ้ดีกว่าวันนี”้
• และผู ้บริหารต ้องพร ้อมปรับเปลีย
่ น เพือ
่ ให ้องค์กร
ิ ธิภาพของพนักงานมาใช ้
ยืดหยุน
่ เพือ
่ นํ าประสท
เพือ
่ รองรับความเปลีย
่ นแปลงของโลกธุรกิจ

ค ้นคว ้าหาความรู ้ได ้ฟรี จาก
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