
 
 

 
 

Indispensable แปลวา สําคัญ จําเปน ขาดไมได เปนเร่ืองปกติที่คนทํางานจัดซื้อไฝฝนจะเปนคนเกงคนสําคัญ
ของบริษัทที่ใครๆก็เกรงใจ ใครๆก็นิยมชมชอบ ใครๆก็ชื่นชมในฝไมลายมือการทํางาน แตในชีวิตจริงกลับพบวานักจัดซื้อ
จํานวนมากกลายเปนโนบอด้ี (nobody) ในบริษัท คือเปนผูที่ใครๆก็ไมใหความสําคัญ ถูกคนอื่นมองวาทํางานเหมือน
เจาหนาที่เสมียนธุรการ รับผิดชอบแคคอยทําเอกสารและติดตามทวงของ มิไดมีความสําคัญอะไรนักหนา จะเจ็บไขไดปวย
หรือลาออกก็ไมใชประเด็นที่บริษัทจะตองวอร่ีเดือดเนื้อรอนใจอะไรนักหนา ใหใครทําแทนไปพลางก็ได หรือจะรับคนใหมมา
ทําก็ไมยาก ฝกสอนแปบเดียวก็เรียบรอยเขาที่เขาทาง 

ในการบรรยายของผม บอยคร้ังที่ผมเตือนนักจัดซื้อวาอยาสรางความสําคัญใหตัวเองอยางผิดๆ โดยผมเลานิทาน
เปรียบเทียบใหฟงดังนี้ 

ที่โรงงานผลิตสินคาแหงหนึ่งแปดโมงเชาแลวยังไมมีคนเขามาทํางาน แตกลับมีคนงานเปนรอยยืนออกันอยูนอก
ร้ัวโรงงาน สาเหตุเปนเพราะเขาประตูไมได เนื่องจากยามต่ืนสายยังไมมาเปดประตูร้ัว สักพักใหญยามก็เดินนวยนาดมาไข
กุญแจประตูร้ัว จากนั้นบรรดาคนงานจึงเขาไปทํางานไดตามปกติ ยามคนน้ันรูสึกภาคภูมิใจในความสําคัญของตนเองเปน
อยางย่ิง รําพึงกับตนเองวา “โรงงานที่นี่ถาไมมีเรา ใครๆก็เขามาทํางานไมได เราเปนบุคคลสําคัญมากของโรงงานน้ี” 

เม่ือผูบริหารรูสาเหตุที่คนงานเขาประตูไมได ทานคงเดาส่ิงที่จะเกิดตามมาไดนะครับ ใชแลวครับ ยามถูกไลออก 
เปรียบเสมือนนักจัดซื้อบางคนที่ก๊ักขอมูลรูไวคนเดียวหรือเก็บเอกสารไวไมใหคนอื่นรู ใครจะทําอะไรตองมาถามตน ถาจะ
เปรียบก็ไมแตกตางอะไรจากการที่ยามถือลูกกุญแจไวกับตัวแลวคิดวาตนเองสําคัญมากนั่นเอง 

นักจัดซื้อควรตระหนักรูนะครับวาบริษัทหรือผูบริหารเขาคาดหวังอะไรจากนักจัดซื้อบาง แมวาจะไมเหมือนกันทุก
แหงทุกคน แตประเด็นหลักๆก็คลายคลึงกันทั้งนั้น ถานักจัดซื้อสามารถทําไดตามที่เขาคาดหวัง นักจัดซื้อก็จะเปนบุคคล
สําคัญที่บริษัทขาดไมได ตอไปนี้คือตัวอยางที่ผูบริหารทั่วไปเขาตองการไดจากนัดจัดซื้อครับ 

1. มีสวนในการเพ่ิมกําไรใหบริษัท ความหมายคือ นักจัดซื้อควรมีความสามารถในการเจรจาตอรอง (Nego-

tiation) เพื่อใหไดราคาและเงื่อนไขใหมที่ดีกวาเดิม หรือเม่ือจําเปนก็สามารถหาแหลงใหมที่มีราคาและเงื่อนไขดีกวาซัพ
พลายเออรรายเดิม (Strategic sourcing) การที่นักจัดซื้อสามารถจัดหาของเรงดวนไดก็ชวยใหบริษัทไมเสียลูกคาหรือหา
ลูกคาใหมไดเพิ่มขึ้น การที่ชวยแกไขปญหาใหฝายตางๆ ได ก็ทําใหบริษัทสามารถบริการลูกคาไดตามเปาหมาย สรางความ
ประทับใจใหลูกคา ส่ิงเหลานี้นํามาซ่ึงรายไดและกําไรทั้งส้ิน 

2. มีความรวดเร็วฉับพลันในการทํางาน นักจัดซื้อควรตองตอบสนองงานเรงดวนได ดังนั้นตองมีความสามารถ
ในการวิเคราะหและขจัดความสูญเปลาออกจากระบบการทํางานจัดซื้อจัดจางได หรือที่รูจักกันวา Lean Procurement ซึ่ง
เปนการปรับระบบทํางานเสียใหมใหมีแตเนื้อๆไมมีไขมันมาพอกอันทําใหระบบงุมงาม อีกทั้งยังสามารถเจรจาตอรอง Lead 



time จากซัพพลายเออรใหส้ันลงได และนักจัดซื้อควรปรับระบบทํางานใหมจากทํางานเชิงรับใหเปนการทํางานเชิงรุก เร่ิม 
ตนโดยการทํา EPI – Early Purchasing Involvement คือการเขาไปมีสวนรวมรับรูกับฝายตางๆต้ังแตเนิ่นๆ มิใชนั่งรอ PR 
อยูในแผนกตัวเอง ส่ิงเหลานี้จะทําใหสามารถรับมือกับงานดวนไดดีขึ้น 

3. ราคาของสินคา/บริการที่จัดซื้อ/วาจางตองเหมาะสม ราคาจะถูกตองเหมาะสมหรือไมนั้นนักจัดซื้อตอง
สามารถทําการวิเคราะหราคาและตนทุนได (Price-Cost Analysis) มิฉะนั้นก็ไมสามารถเจรจาตอรองราคาและเงื่อนไขได
อยางเหมาะสม นักจัดซื้อควรมีสวนรวมกับฝายอื่นๆในการทํา VA / VE หากจําเปนก็หาแหลงใหมที่ราคาและเงื่อนไขดีกวา
แหลงเดิม สามารถตอรองเร่ือง MOQ – Minimum Order Quantity ใหเหมาะสมกวาเดิม คําวา MOQ คือจํานวนท่ีซัพ
พลายเออรบังคับใหเราตองซ้ือคร้ังละเทานี้เปนอยางนอย ซึ่งบางคร้ังเปนภาระแกเรามากในการเก็บสต็อก ทําใหตนทุนของ
เราสูงโดยไมจําเปน และหากฝายจัดซื้อไดทํา EPI – Early Purchasing Involvement ตามที่อธิบายไวแลว ก็จะมีประโยชน
ในการวางแผนการจัดซื้อจัดจางไดถูกจังหวะเวลาและสามารถจัดซื้อจัดจางไดในจํานวนท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้นดวย 

4. คุณภาพของสินคา/บริการที่จัดซื้อ/วาจางตองถูกตองตามที่ตองการ นักจัดซื้อตองคัดเลือกซัพพลายเออร
ที่เหมาะสม หมายความวาตองเลือกรายที่ม่ันใจวาจะสามารถจัดสงสินคาหรือบริการที่เราตองการไดอยางสม่ําเสมอ แม
กระน้ันก็ตามนักจัดซื้อควรตองมีความรูในการบริหารสัญญา (Contract management) กลาวคือตองมีความรอบคอบใน
การทําเอกสารจัดซื้อจัดจาง (Purchasing contract) มีวิธีการติดตามงานที่ถูกตอง และหากเกิดปญหาขึ้นก็สามารถเรียก 
รองใหชดเชยคาเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ซัพพลายเออรมีความนาเช่ือถือไววางใจได ทุกกิจการจําเปนตองพึ่งพาซัพพลายเออร กิจการของเราจะดี
หรือไมก็ขึ้นอยูกับซัพพลายเออร ดังนั้นการเลือกซัพพลายเออรจึงเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิง นักจัดซื้อตองคัดเลือกซัพพลาย
เออรที่เหมาะสม หมายความวาตองเลือกรายที่ม่ันใจวาจะจัดสงสินคาหรือบริการที่เราตองการไดอยางสม่ําเสมอ นักจัดซื้อ
ตองรูจักวิเคราะหวาซัพพลายเออรรายใดเหมาะกับเรา บางรายนั้นแมวาจะฝมือดีมากแตก็อยาไปหวังวาเขาจะบริการเรา
หากวาเราเปนลูกคาเล็กเกินไปสําหรับเขา และเม่ือเลือกติดตอกับรายใดแลวก็จะตองมีวิธีตรวจสอบและประเมินผลงานซัพ
พลายเออรอยางเปนระบบเพื่อใหม่ันใจวาผลงานของเขายังคงอยูในระดับที่เราตองการอยูหรือไม นั่นก็คือนักจัดซื้อตองรอบ
รูเก่ียวกับ Managing vendors and assessment เปนอยางดี 

6. ชวยลดเงินทุนที่จมอยูในสต็อก ควรเขาใจเอาไววาการมีสต็อกไวในครอบครองนั้น จะมีคาใชจายเกิดตาม 
มาอีกปละ 20-25% ของตนทุนที่เก็บอยู ดังนั้นสต็อกคือส่ิงที่ตองบริหารจัดการใหดี ถาของขาดไมพอใชไมพอขายก็เสีย
โอกาสเสียลูกคา ถาเก็บไวมากเกินไปตนทุนของเราก็จะบวมทําใหโครงสรางตนทุนของเราเสียเปรียบคูแขง ดังนั้นจึงตอง
หลีกเล่ียงซัพพลายเออรที่มี MOQ สูงเกินไป และนักจัดซื้อตองเขาใจเทคนิคการบริหารสต็อกดวยกุญแจ 4 ดอก กลาวคือ
ตองเขาใจความสําคัญของการพยากรณความตองการ ตองเขาใจวิธีคํานวณสต็อกสํารอง ตองเขาใจหลักคิดของจุดส่ังซื้อ 
(ROP – Reorder point) และตองเขาใจการคิดคํานวณเพื่อหาจํานวนการซื้อที่ประหยัด (EOQ – Economic order 
quantity) นั่นก็คือนักจัดซื้อตองรอบรูเก่ียวกับ Inventory management เปนอยางดี 

7. เพ่ิมความพึงพอใจใหลูกคา ลูกคาทั้งภายนอกและภายในมักตองการของดวนเสมอ นักจัดซื้อจึงตองคิดตอง
ทํางานเชิงกลยุทธวาจะทําอยางไรจึงจะสามารถจัดซื้อจัดจางใหทันความตองการที่เรงดวนได นั่นก็คือคิดหาทางลด Lead 
time ในการจัดซื้อจัดจาง และลด Purchasing cycle time โดยศึกษาวาทําอยางไรจึงจะเกิด Lean procurement รวมไป
ถึงการทํางานเชิงรุกโดยมี EPI – Early Purchasing Involvement เพื่อจะไดทํางานไปดวยกันหรือทํางานดักหนา และตอง
พรอมที่จะยืดหยุนเพื่อจะรับมือการขอเปล่ียนแปลงจํานวนใหมากขึ้นหรือนอยลง หรือการขอเปล่ียนวันจัดสงใหชาลงหรือ
เร็วขึ้น รวมไปถึงการขอ cancelled หรือยกเลิกการส่ังซื้อดวย  

ทั้ง 7 ประเด็นที่กลาวมาน้ีเปนเร่ืองที่ผูบริหารแทบจะทุกบริษัทคาดหวังใหนักจัดซื้อของตนแสดงบทบาทใหชัดแจง 
ในบางบริษัทอาจมีประเด็นนอยกวาหรือมากกวานี้ก็เปนได ดังนั้นนักจัดซื้อจึงตองรูจักวิเคราะหความสามารถของตนเอง



ดวยวา ในการจะทําใหไดตามประเด็นเหลานี้ที่ผูบริหารคาดหวังจะตองมีความรูอะไรบาง ตนเองยังขาดความรูหรือยังดอย
ในดานใด (Gap analysis) จากนั้นก็ตองขวนขวายคนควาหาหนังสือมาอานหรือขออนุมัติเขาอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่
เก่ียวของ (Fill up the gap) เพื่อจะไดลงมือปฏิบัติใหไดตามท่ีบริษัทคาดหวัง และส่ิงที่คัญมากๆก็คือนักจัดซื้อตองรูจกั
วิธีการทํารายงานใหผูบริหารทราบวา ไดทําอะไรไปแลวและไดผลอยางไร ชวยใหบริษัทลดตนทุนไปไดเทาไร หรือเพิ่มความ
พึงพอใจใหลูกคาไดอยางไร หากทําไมเสร็จหรือทําไมไดก็ควรตองรายงานวามีอะไรเปนอุปสรรคพรอมทั้งนําเสนอวิธีแกไข
ไปดวย นั่นก็คือนักจัดซื้อตองรอบรูเก่ียวกับ Purchasing performance measurement and reporting and KPI setting 

เปนอยางดี ไมงั้นทํางานเหนื่อยยากแทบตายผลงานก็ไมปรากฎ เหนื่อยฟรี และหมดกําลังใจ  
ขอยํ้าวาปกติแลวคนจะรูจักนักจัดซื้อก็อีตอนที่ของเขาไมทันหรือของมีปญหา เรียกวารูจักในแงลบ แตตอนที่นัก

จัดซื้อทําผลงานดีๆไวกลับไมคอยมีใครรู ดังนั้นอยาลืมไปทําความเขาใจหลักในการวัดผลงานและการทํารายงานใหดี อยา
ใหผลงานสูญเปลา หรือถูกคนอื่นแอบอางไปเปนผลงานของเขา  

สรุปแลวนักจัดซื้อควรตองเปดใจและวิเคราะหตนเองอยางตรงไปตรงมาวา ผูบริหารเขาเห็นเราเปน Somebody 
หรือเปน Nobody ถาเปนอยางหลังคือเปนโนบอด้ีก็หมายความวาเราไมอยูในสายตาเขาเลย หมดอนาคตครับ และการจะ
สรางความสําคัญของตนเองขึ้นมาก็ระวังอยาไปเลียนแบบพฤติกรรมของยามถือลูกกุญแจก็แลวกัน 

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตอง
ไปดูในเว็บ ก็แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 
7326-8 หรือโทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยู
นี้ไปใหทานทางไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรอืใหสงไปที่ทํางานก็ระบุใหชัดเจน ... ฟรี
ครับ … แตถาตองการอานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองที่ www.AMCthailand.com มีโพสต
เอาไวทุกฉบับครบถวนเลยครับ   

 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลด
มาจากเว็บ www.AMCthailand.com ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไร
ทั้งนั้น ขอเชิญอานหรือดาวนโหลดไดทุกเรือ่งทกุฉบับเลยครับ และโปรดทราบวา ฟรีทั้งนั้นครับ 

 


