
 
 

การเจรจาต่อรองหรือเรียกแบบย่อว่าการต่อรองนั้นถือเป็นเป็นสัจจธรรมของชีวิตมนุษย์ มี
ความหมายวา่ในชวีติของเราทกุคนยังไงก็ตอ้งมกีารตอ่รอง แมว้า่เราจะไมช่อบการตอ่รองแตค่นอืน่ก็
มาตอ่รองกับเราอยูด่ ีเราจงึหนีไมพ่น้การตอ่รองไปได ้เราทกุคนตอ่รองกันมาตัง้แตเ่กดิจนถงึทกุวันนี้ 
และยังจะตอ้งตอ่รองไปเรือ่ยๆจนตาย มทีัง้รูต้ัวและไมรู่ต้ัว การตอ่รองอาจจะทําไปอยา่งมรีูปแบบและ
ไรรู้ปแบบ มีทัง้เรื่องส่วนตัวในชวีติประจําวันหรือต่อรองในเชงิธุรกจิและรวมไปถงึการต่อรองทาง
การเมอืงทัง้ในระดับทอ้งถิน่ ระดับประเทศ และระดับโลกอกีดว้ย การมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเจรจา
ต่อรองจงึเป็นความจําเป็นทีจ่ะทําใหเ้ราดํารงชวีติไดโ้ดยไม่เสยีเปรียบใคร โดยทีเ่ราก็จะไม่ไปเอา
เปรยีบคนอืน่ใหเ้กดิศตัรอูกีดว้ย 
 ตลอดเวลาเกอืบ 30 ปีทีผ่่านมานี้ ผมไดบ้รรยายวชิาการเจรจาตอ่รองในงานจัดซือ้และจัดกจิกรรม
เวริค์ช็อพใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสัมมนาไดล้งมอืปฏบิัตซิกัซอ้มเจรจาตอ่รองกันรวมกวา่รอ้ยครัง้แลว้ อกี
ทัง้ยังไดเ้ขยีนบทความเผยแพร่เป็นวทิยาทานแกผู่ส้นใจทั่วไปเกีย่วกับการเจรจาตอ่รองในงานจัดซือ้
และการตอ่รองทั่วไปไวห้ลายเรือ่งหลายตอน สําหรับบทความฉบับนี้ผมจะเนน้เนื้อหาทีเ่กีย่วกบัขอ้คดิ
ในการตอ่รองทีนั่กจัดซือ้บางคนอาจจะลมืคดิหรอืมองขา้ม และจะสง่ผลใหข้าดผลประโยชนพ์งีมพีงึได ้
ไปอยา่งน่าเสยีดาย หรอืบางครัง้อาจทําใหก้ารตอ่รองจบไมส่วย หรอืทีแ่ยม่ากคอืการเจรจาตอ่รองตอ้ง
พังทลายลงตอ่หนา้ ลองพจิารณาใครค่รวญดนูะครับ 

 การเจรจาต่อรองในงานจัดซือ้คอืการทีฝ่่ายจัดซือ้พยายามพูดคุยเพื่อหาขอ้ยุตกิับซัพพลายเออร์
หรอืผูข้ายเกีย่วกับราคา เงือ่นไข และขอ้ตกลง กอ่นทีจ่ะมกีารจัดซือ้จัดจา้ง คนทีทํ่างานเป็นนักจัดซือ้
จงึตอ้งมีทักษะความรูอ้ย่างดีเพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถทําใหเ้งนิทุกบาททุกสตางคข์องบรษัิทที่จ่าย
ออกไปไดรั้บผลคุม้คา่ แตคํ่าถามคอื – นักจัดซือ้กบัผูข้ายใครมทีกัษะในการเจรจาตอ่รองดกีวา่กนั 

 ผูข้ายหรอืทีเ่ราเรยีกทับศัพทภ์าษาอังกฤษวา่ซพัพลายเออรนั์น้ น่าจะมทีักษะมากกวา่นักจัดซือ้ คน
ทีส่มคัรเขา้ไปเป็นเซลแมนของบรษัิทซพัพลายเออรเ์พือ่ทําหนา้ทีข่ายสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้กนั่กจัดซือ้
นัน้จะผ่านการฝึกฝนมากมาย พอเขา้ไปทํางานก็ผ่านการเทรนฝึกฝนเพื่อใหเ้รียนรูข้อ้ดขีอ้เสยีของ
สนิคา้และบรกิารของบรษัิทตนเอง เทยีบเคยีงกบัของบรษัิทคูแ่ขง่ รวมถงึการอบรมเพือ่เรยีนรูจ้ากรุน่พี่
ทีม่าถา่ยทอดประสบการณ์ การเรยีนรูเ้กีย่วกบัลกูคา้และเทคนคิการตอบขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ และยังมี
การส่งออกไปนอกบรษัิทดว้ยเพื่อฝึกอบรมสัมมนาในบางหลักสูตร ทัง้หมดนี้ก็เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะมี
ความรูค้วามสามารถทีจ่ะขายสนิคา้และบรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หนา้ทีข่องเขาคอืตอ้งขายใหไ้ด ้
ถา้ขายไม่ไดก้็อยู่ไม่ได ้บรษัิทไม่เลีย้งไวแ้น่นอน จํานวนชั่วโมงทีเ่ซลแมนตอ้งไดรั้บการอบรมอย่าง
ตอ่เนือ่งตลอดเวลานัน้รวมกนัแลว้ก็ประมาณปีละ 100 ชัว่โมงโดยเฉลีย่ 

 ส่วนนักจัดซือ้นัน้พอเขา้ไปทํางานก็จะไดรั้บการอบรมจากรุ่นพีเ่พื่อใหรู้ว้่าใครเป็นใครในบรษัิท มี
อํานาจและขอบเขตการบังคับบัญชากันอย่างไร ระบบงานจัดซื้อในบริษัทเป็นอย่างไร มีเอกสาร
อะไรบา้งที่เกีย่วขอ้ง หรือตอ้งคียข์อ้มูลอะไรเขา้ในระบบคอมพวิเตอร์ของบรษัิทบา้ง อาจจะมีการ
สง่ออกไปนอกบรษัิทบา้งเพือ่เขา้อบรมสัมมนาในบางหลักสตูร รวมๆกันแลว้ก็อยูร่าวๆ 20 ชัว่โมงตอ่ปี
โดยเฉลีย่ จากนัน้ก็ทําไปเรยีนรูไ้ป แบบทีเ่รยีกวา่ลองผดิลองถกู (Trial and error) ไปเรือ่ยๆ ซํ้ารา้ย
ในบางบรษัิทยงัปลอ่ยใหบ้คุลากรอืน่นอกแผนกจัดซือ้เป็นคนซือ้เองเสยีดว้ย  



 เมือ่นักจัดซือ้เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ นักจัดซือ้อาจสําคัญตนเองผดิว่าตนเองต่อรองเก่ง 
เพราะซพัพลายเออรม์กัจะมวีธิกีารเจรจาตอ่รองและวธิพีดูจาทีทํ่าใหนั้กจัดซือ้เขา้ใจเชน่นัน้ ผมกลา้พดู
ไดเ้ต็มปากเต็มคําวา่ซพัพลายเออรเ์ตรยีมตัวมาดกีวา่นักจัดซือ้หลายขมุ นักจัดซือ้เป็นจํานวนมากยังไม่
รูเ้ลยสักนดิเดยีวว่าการเตรียมตัวก่อนจะเจรจาต่อรองตอ้งทําอะไรและทําอย่างไร และนักจัดซือ้เป็น
จํานวนมากก็ยังมองการเจรจาตอ่รองวา่เป็นการห้ําหั่นใชช้ัน้เชงิเอาเปรยีบกัน แทนทีจ่ะมองวา่เป็นการ
ร่วมมือเพื่อจะทําธุรกิจกันแบบต่างคนต่างได ้หรือที่เรียกกันว่า Win-Win business negotiation 
ซํ้ารา้ยยังไมรู่ด้ว้ยซํ้าไปวา่สนิคา้และบรกิารประเภทไหนควรจะเจรจาตอ่รองอยา่งไร เพราะในชวีติจรงิ
นั้นสนิคา้และบริการบางอย่างค่อนขา้งจะอ่อนไหวในเชงิยุทธศาสตร์ ในขณะที่สนิคา้และบริการ
บางอยา่งก็ไมม่อีะไรทีน่่าหว่ง   

 ตวัอยา่งของการเตรยีมตัวกอ่นจะเจรจาตอ่รองกบัซพัพลายเออรก์็อยา่งเชน่ เราจะมอีะไรไปชีใ้หซ้พั
พลายเออรเ์ห็นหรอืใหเ้ขามั่นใจว่าหากเขากับเราไดทํ้าธุรกจิกันเขาจะไดป้ระโยชน์คุม้ค่าในระยะยาว
อยา่งไร หรอืทําอยา่งไรเขาจงึจะเห็นดว้ยกบัเราวา่เขาควรจะลดราคาใหต้ามทีเ่ราขอไป หรอืประโยชน์
ทีเ่ขาจะไดรั้บหากเขาสามารถสง่ของใหเ้ราไดภ้ายในเวลาทีเ่ราแจง้ไป หรือมเีหตุผลอะไรทีเ่ขาควร
ยอมยดืเครดติเทอมใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ แต่น่าเสยีดายว่านักจัดซือ้เป็นจํานวนมากมองขา้ม
ความสําคญัของการเตรยีมตวัการทําการบา้นในสิง่เหลา่นี ้

 เคล็ดลับคือนักจัดซือ้ตอ้งทําการบา้นเอาไวล้่วงหนา้ว่า เราจะมีอะไรยอมใหเ้ขา (Give) ไดบ้า้ง 
เพื่อทีจ่ะไดม้า (Take) ซึง่บางอย่างทีเ่ราตอ้งการ จําไวว้่าการเจรจาต่อรองมใิชก่ารคดิจะเอาแต่ได ้
ถา่ยเดยีว ตอ้งใหเ้ขาไดบ้างอยา่งดว้ย เรยีกวา่ตอ้งม ีGive & Take คอืมทีัง้ใหแ้ละรับ ซึง่จะทําใหก้าร
เจรจาตอ่รองจบสวยแบบทีเ่รยีกวา่ Win-Win negotiation 

 ผมขอยกตัวอย่างการทําการบา้นเมือ่จะตอ้งเจรจาต่อรองจัดซือ้จัดจา้งกับซัพพลายเออร์ผูกขาด 
(Monopoly) ปกตนัิกจัดซือ้มักจะเขา้ใจวา่ตนเองไมม่อํีานาจใดๆทีจ่ะไปเจรจาตอ่รองกบัซพัพลายเออร์
ประเภทผกูขาด จงึไมก่ลา้ทีจ่ะรอ้งขอหรอืรบกวนขอความร่วมมอืใดๆจากซพัพลายเออรป์ระเภทนี ้ซพั
พลายเออรผ์กูขาดนัน้เขาไดเ้ปรยีบตรงทีว่า่สนิคา้หรอืบรกิารประเภทนัน้เราจําเป็นตอ้งงอ้ซือ้งอ้จา้งจาก
เขา แต่ก็มไิดห้มายความว่าเราจะต่อรองอะไรไม่ไดเ้สยีทเีดยีว ซัพพลายเออรผ์ูกขาดหมายถงึมเีจา้
เดยีวเทา่นัน้ทีม่สีนิคา้และบรกิารชนดินัน้ รวมไปถงึในกรณีทีเ่ราเป็นโรงงานรับจา้งผลติ (OEM) ทีผู่ว้า่
จา้งบังคับใหเ้ราตอ้งซือ้หรือจา้งจากซัพพลายเออร์ทีเ่ขากําหนดไวเ้ท่านัน้ แบบนี้ก็เขา้ข่ายผูกขาด
เหมอืนกนั 

 ท่านควรเขา้ใจว่าซัพพลายเออรผ์ูกขาดนัน้เขาขายหรอืใหบ้รกิารอย่างไดเ้ปรยีบเพราะไม่มคีู่แข่ง 
และเขารูด้ว้ยวา่ยังไงเราก็ตอ้งซือ้ตอ้งจา้งจากเขา และทา่นก็ควรเขา้ใจดว้ยวา่ในสถานการณ์ของการ
ผกูขาดนัน้เขายอ่มมกํีาไรมากกวา่การคา้ขายแบบปกต ิดังนัน้เขาก็ตอ้งระมัดระวังมใิหม้ใีครเขา้มาเป็น
คูแ่ขง่ ถา้การขายหรอืการใหบ้รกิารของเขาสรา้งปัญหาถงึจุดๆหนึง่ ก็ยอ่มสรา้งแรงกดดันใหล้กูคา้ดิน้
รนคดิคน้หาสนิคา้ทดแทนหรือบรกิารอย่างอืน่ทดแทน รวมไปถงึการดิน้รนทีจ่ะพัฒนาหาซัพพลาย
เออรร์ายใหมเ่พือ่ลดแรงกดดนัในการทําธรุกจิ อนัจะทําใหเ้ขาเกดิปัญหาได ้

 เราควรตอ้งทําการบา้นและมองใหอ้อกว่ามอีะไรทีอ่าจจะเป็นเงื่อนไขสําคัญทีจ่ะทําใหซ้ัพพลาย
เออรผ์กูขาดรายนัน้ยอมโอนออ่นใหเ้ราไดบ้า้ง เป็นตน้วา่เขาอาจมแีรงกดดันจากตน้สังกัดทีจ่ะตอ้งทํา
ยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าภายในเดอืนนัน้เดอืนนี้ และตอนนี้เป็นชว่งทีเ่ขากําลังหาออเดอรอ์ยา่งเร่งด่วน
อยู ่กรณีแบบนี้ก็กลายเป็นโอกาสทองของเราในการเจรจาตอ่รองขอโน่นขอนี่ไดส้ะดวกกวา่ยามปกต ิ
มไิดห้มายความวา่ตอ่รองงา่ยมากนะครับ เพยีงแตว่า่งา่ยขึน้กวา่ยามปกต ิ

 หากทา่นเห็นวา่การขอสว่นลดหรอืการคยุเรือ่งราคาเป็นเรือ่งยาก ซึง่ก็มกัจะคอ่นขา้งยากมาก ทา่นก็
ควรหันเหไปคุยดา้นอืน่เชน่เรือ่งบรกิารฟรเีกีย่วกับการฝึกอบรม การรับประกันใหน้านขึน้ การขอผ่อน
ปรนเรือ่งบังคับใหซ้ือ้ในจํานวนเกนิความตอ้งการของเรา (MOQ – Minimum order quantity) การขอ
ในเรือ่งเหลา่นีก้็เป็นประโยชนต์อ่บรษัิทของเรา และขอไดง้า่ยมากกวา่การคยุกนัเรือ่งราคา 

 ผมขอแนะนําใหเ้ขา้ไปในเว็บไซต ์www.AMCthailand.com ไปอา่นขอ้คดิเพิม่เตมิไดใ้นบทความ
เกา่ของผม ในฉบับที ่34 เรือ่งวธิเีลน่กบัซพัพลายเออรผ์กูขาด และฉบับที ่33 เรือ่งยกระดับงานจัดซือ้ 
และฉบบัที ่27 เรือ่งวธิตีอ่-เมือ่เราเป็นรอง ทา่นก็จะไดไ้อเดยีกวา้งขวางยิง่ขึน้ครับ 



 อกีกรณีหนึง่ทีต่รงขา้มกบัเมือ่กี ้ก็คอืเมือ่ฝ่ายเรามอํีานาจเหนอืกวา่ซพัพลายเออรบ์า้ง บางทเีราก็ใช ้
อํานาจเจรจาตอ่รองกดขีจ่นเกนิเหต ุขอ้ดหีรอืประโยชนท์ีเ่ราไดรั้บฉับพลันทันทคีอืการประหยัดตน้ทนุ
อย่างมาก แต่โปรดทราบว่าน่ันคอืประโยชน์ทีไ่ดรั้บในระยะสัน้ และเรากําลังทําใหบ้รษัิทเสยีหายใน
ระยะยาว อย่ามองขา้มขอ้เท็จจรงิทีสํ่าคัญของการทําธุรกจิยคุใหมว่่า เราตอ้งอาศัยความร่วมมอืและ
นวัตกรรมของซัพพลายเออรใ์นซัพพลายเชนเดยีวกันกับเรา แตเ่รากําลังบบีหรอืไลซ่ัพพลายเออรด์ีๆ
ออกไปจากหว่งโซแ่หง่คณุคา่ของเรา อยา่ลมืวา่ซพัพลายเออรเ์ขาก็ตอ้งการกําไรเหมอืนกันกบัเรา ถา้
เขาทําธรุกจิแลว้ไมม่กํีาไรหรอืไดกํ้าไรและผลประโยชนอ์ืน่ไมคุ่ม้กบัสิง่ทีเ่ขาทุม่เทลงไป เขาก็ตอ้งมอง
หาลกูคา้รายอืน่ทีส่ามารถคบคา้ทําธรุกจิกันแบบ Win-Win ทีไ่มใ่ชเ่รา เผลอๆก็เป็นคูแ่ขง่ของเราเสยี
ดว้ยซํ้าไป ทนีีล้ะกอ้เจ็บแสบหนัก 

 อกีกรณีหนึง่คอืการทีนั่กจัดซือ้ละเลยไม่ใสใ่จในการเจรจาต่อรองซือ้ของประเภท Routine items 
หรอื Non-critical items นักจัดซือ้เป็นจํานวนมากใชแ้นวคดิของพาเรโต ้(Pareto analysis) จัดแบ่ง
สนิคา้และบริการออกเป็นกลุ่มตามวงเงนิค่าใชจ้่ายมากนอ้ย เพื่อนําไปประกอบการตัดสนิใจและ
วางแผนในหลายเรือ่งรวมถงึเรือ่งการใชเ้วลาในการเจรจาตอ่รอง นักจัดซือ้จะมองขา้มความสําคัญกับ
สนิคา้และบรกิารทีม่วีงเงนิคา่ใชจ้า่ยตอ่ปีคอ่นขา้งตํา่ไปเลย เนือ่งจากไมคุ่ม้คา่กับเวลาทีจ่ะตอ้งเสยีไป
ในการหาขอ้มลูและเจรจาตอ่รองกนั นักจัดซือ้ตอ้งการใชเ้วลาทุม่เทไปกบัของทีม่วีงเงนิคา่ใชจ้า่ยตอ่ปี
คอ่นขา้งสงู ซึง่จะทําใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษัิทเป็นเนือ้เป็นหนัง คุม้คา่กบัเวลาและทรัพยากรทีต่อ้งเสยี
ไป นีค่อืแนวคดิและวธิปีฏบิตัทิีม่กัจะทํากนัอยูท่กุวนันี ้ซ ึง่ก็ถกูตอ้งแลว้ ไมผ่ดิอะไร 

 แตผ่มก็อยากเสนอขอ้คดิอกีทางหนึง่ ซึง่มใิชเ่ป็นการตอ่ตา้นหรอืตรงกนัขา้มหรอกครับ ขอ้คดินีก้็คอื
นักจัดซือ้ไมค่วรมองขา้มปลอ่ยปละละเลยหรอืหยวนๆไปกบัสิง่เหลา่นีจ้นสิน้เชงิ เพราะทีจ่รงินักจัดซือ้ก็
สามารถทําประโยชนใ์นการประหยัดเงนิใหแ้กบ่รษัิทไดโ้ดยใชเ้วลาเพยีงนอ้ยนดิ ดังตัวอยา่งทีจ่ะเสนอ
ใหท้า่นลองคดิและเอาไปลองใชด้ ู 

สิง่ทีม่วีงเงนิค่าใชจ้่ายต่อปีค่อนขา้งตํ่าเหล่านี้ที่เราคุน้เคยกันดกี็อย่างเชน่ อุปกรณ์ของใชใ้น
สํา นักงานที่ เ รียกกันว่า  Office supplies (Stationery) หรือของใชใ้นโรงงาน MRO Supplies 
(Maintenance, repair, and operation supplies) ของเหล่านี้มยีอดเงนิใชจ้่ายทัง้ปีค่อนขา้งตํ่าเมือ่
เทยีบกบัของอยา่งอืน่ ซึง่ถกูตอ้งแลว้ทีนั่กจัดซือ้ไมค่วรทุม่เทเวลาและทรัพยากรไปกบัสิง่เหลา่นี้แบบขี่
ชา้งจับตั๊กกะแตน แตก่็ไมค่วรหยวนๆไปแบบไมเ่อาใจใส ่

นักจัดซือ้สามารถใชคํ้าถามเพยีงประโยคสองประโยค ก็สามารถประหยัดคา่ใชจ้่ายใหบ้รษัิทได ้
โดยไมต่อ้งใชเ้วลามากมายอะไรกบัซพัพลายเออร ์ลองใชป้ระโยคตัวอยา่งตอ่ไปนีก้บัซพัพลายเออรด์ู
สคิรับ เชน่ ... 

“ผมไมอ่ยากใชเ้วลาไปเชค็กบัซพัพลายเออรห์ลายๆเจา้ คณุเสนอผมมาเลยครับวา่จะตอ้งใหผ้ม
ทํายงัไงบา้งผมถงึจะไดร้าคาและเงือ่นไขทีด่กีวา่นี”้ 

“คณุกลับไปถามผูบ้รหิารของคณุดแูลว้เสนอราคาและเงือ่นไขกลับมาใหมอ่กีทนีะครับภายในวัน
จันทรท์ีจ่ะถงึนี ้ผมจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจในวนัองัคารไดถ้กูตอ้งวา่ ผมจะทําสญัญาระยะยาว
กบัใครด”ี 

“คณุอธบิายเหตผุลใหผ้มฟังชดัๆสกัขอ้สองขอ้ไดไ้หมครับวา่ ถา้ผมตกลงทําสญัญากบัคณุ มนัจะ
ดกีวา่การตดัสนิใจทําสญัญากบัรายอืน่ยงัไงบา้งครับ” 

คําถามประเภทนีม้ักจะไดข้อเสนอทีด่ขี ึน้จากซพัพลายเออรโ์ดยทีนั่กจัดซือ้ใชเ้วลาไมถ่งึหา้นาท ี
การประหยดัทีไ่ดม้านัน้คุม้คา่กบัเวลาทีเ่สยีไปครับ 

กอ่นจะจบบทความฉบบันี ้ผมขอเรยีนใหทุ้กทา่นทราบวา่ หากทา่นตอ้งการ
อา่นบทความเรือ่งอืน่ๆในแวดวงการบรหิารงานจดัซือ้และเจรจตอ่รองทีผ่มเขยีน
ไวก้อ่นหนา้นี ้สามารถเขา้ไปคน้ควา้ไดฟ้รนีะครบัที ่“เรยีนรูเ้คล็ดลบัจดัซือ้กบั
อาจารยเ์ชีย่วชาญ” ในเว็บ www.AMCthailand.com  


