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ื้
ทะลุทะลวงปั ญหาในงานจัดซอ

Penetrating Hurdles in Purchasing

ื้ ภายใต ้สภาพของความ “ด่วน”
การทํางานจัดซอ
และเต็มไปด ้วยความไม่แน่นอน เปลีย
่ นไป
เปลีย
่ นมาไม่หยุดหย่อน เป็ นสภาวะที่
กวนอารมณ์ น่าปวดหัว และรําคาญใจ
ื้ แทบจะทุกคน
เป็ นอย่างยิง่ ของนักจัดซอ
อีกทัง้ การถูกกดดันเกีย
่ วกับการลดต ้นทุน
ทีไ่ ม่รู ้ว่าจะไปลดตรงไหนและลดอย่างไร นึกไม่ออก
ั พลายเออร์
ว่าจะเอาอะไรไปเจรจาต่อรองกับซพ
ื่ สารระหว่างจัดซอ
ื้ กับฝ่ ายต่างๆ ภายใน
ซาํ้ ร ้ายปั ญหาการสอ
ี ความรู ้สก
ึ
บริษัทก็เป็ นเรือ
่ งบัน
่ ทอนกําลังใจ เปลืองเวลา เสย
ทํางานอยูท
่ เี่ ดียวกันแท ้ๆ แต่หาความร่วมมือยากจัง
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ั มนาวิชาชพ
ี จัดซอ
ื้ โลจิสติกส ์ และซพ
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สถาบันฝึ กอบรมสม
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้ และซัพพลายเชนแห่ง
 เป็ นผู ้ก่อตัง้ และได ้รับเลือกให ้เป็ นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริหารงานจัดซือ
ประเทศไทย (PSCMT) ตัง้ แต่เริม
่ ก่อตัง้ เมือ
่ พฤศจิกายน 2531 และได ้รับเลือกตัง้ ให ้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคม
้ เป็ นเวลาถึง 18 ปี
อย่างต่อเนือ
่ งเรือ
่ ยมาจนถึงมีนาคม 2550 รวมทัง้ สิน
้ สูง Garner Themoin จากสหพันธ์บริหารงาน
ุ ชัน
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับรางวัลเกียรติคณ
้ และซัพพลายนานาชาติ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply
จัดซือ
่ ชมในความเสียสละและทําคุณประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวงการวิชาชีพจัดซือ
้ และซัพพลาย
Management) เพือ
่ ชืน
้ และซัพพลาย
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์ จากสถาบันบริหารงานจัดซือ
แห่งประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply)
้ C.P.M. (Certified Purchasing
 เป็ นคนไทยคนแรกทีไ่ ด ้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด ้านงานจัดซือ
Manager) แ ล ะ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากส ม าค ม บ ริห ารงาน จั ด ซื้ อ แ ห่ งช าติ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปั จจุบันสมาคมนี้
่ ใหม่เป็ น ISM (Institute for Supply Management)
ได ้เปลีย
่ นชือ
 ได ร้ ั บ การแต่ ง ตั ้ง จาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ให เ้ ป็ นผู ท
้ รงคุ ณ วุ ฒ ิ ร่ ว มกั น พั ฒ นา
ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ด า้ น Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain เพื่ อ เป็ น APEC
Casebook ให ้กลุม
่ สมาชิก APEC ใช ้ศึกษาเรือ
่ ง CSR in Procurement
 ได ้รับประกาศนียบัตร ISO-9000 Lead Assessor จากสถาบัน IQC ประเทศอังกฤษ
 ได ร้ ั บ การถ่ า ยทอดความรู ้ด า้ น International Purchasing & Supply Chain Management โดยตรงจาก
UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ
่ เป็ นวิท ยากรของ
้ จัดจ ้างและซัพพลายเชนนานาชาติ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวิชาจัดซือ
 ได ้รับการถ่ายทอดความรู ้โดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply)
้ จั ด จ ้างและซัพ พลายนานาชาติ ของ
ประเทศอั งกฤษ เพื่อเป็ นวิท ยากรของโครงการเผยแพร่วช
ิ าการจั ด ซือ
สถาบัน CIPS
้ ชุด ก่อตัง้ แรกเริม
 เป็ นคณะทํ างานจั ดทํ าระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซือ
่ ของ
ประเทศไทย
้ และบริห ารพั ส ดุ
 เป็ นเจ ้าของและบรรณาธิก ารวารสารรายเดือ น สองภาษา ไทย-อัง กฤษ วิท ยายุท ธจั ด ซือ
(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest)
 ได ้รั บ เชิญ ให ้เป็ นอาจารย์ส อนพิเ ศษระดั บ ปริญ ญาตรีแ ละโทของหลายมหาวิท ยาลั ย เช่ น จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ศิลปากร, เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, สุโขทัย
ธรรมาธิราช, เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสีมา,
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศึกษาของเอกชนอีก
หลายแห่ง เช่น ม.อัสสัมชัญ, ม.หอการค ้าไทย, Yonok-MBA, ลําปางอินเตอร์เทค-MBA, ม.กรุงเทพ, ม.รังสิต,
ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต, เป็ นต ้น
 เป็ นวิทยากรให ้สถาบันฝึ กอบรมสัมมนาต่างๆมากกว่า 30 แห่ง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
 อดีตทีป
่ รึกษาของ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS – Thai Logistics And Production Society)
 อดีตทีป
่ รึกษาของ โครงการ Logistics Clinic ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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Urgency (ด่วน)
Uncertainty (ไม่แน่นอน)
Change (เปลีย
่ นแปลง)
Cost savings
(การประหยัดต ้นทุน)

Cost savings
(การประหยัดต ้นทุน)

ื่ สาร)
Communication (การสอ
Cooperation (ความร่วมมือ)
Teamwork (ร่วมงานเป็ นทีม)

ื่ สาร)
Communication (การสอ
Cooperation (ความร่วมมือ)
Teamwork (ร่วมงานเป็ นทีม)

speed
accuracy
agility

คนทํางานยุคเดิม เป็นน ักแม่นปื นเป้านิง่

คนทํางานยุคเดิม เป็นน ักแม่นปื นเป้านิง่

เป้าหมายอยูก
่ ับที่
ข้อมูลน้อยและเปลีย
่ นชา้
คูแ
่ ข่งมีนอ
้ ย
ี่ งตํา
ความเสย
่

เป้าหมายอยูก
่ ับที่
ข้อมูลน้อยและเปลีย
่ นชา้
คูแ
่ ข่งมีนอ
้ ย
ี่ งตํา
ความเสย
่

แต่คนทํางานยุคนี้ ต้องเป็นน ักยิงปื นเป้าบิน

แต่คนทํางานยุคนี้ ต้องเป็นน ักยิงปื นเป้าบิน

เป้าหมายเคลือ
่ นทีต
่ ลอดเวลา
ข้อมูลมากและเปลีย
่ นเร็ว
คูแ
่ ข่งมากมาย
ี่ งสูง
ความเสย

เป้าหมายเคลือ
่ นทีต
่ ลอดเวลา
ข้อมูลมากและเปลีย
่ นเร็ว
คูแ
่ ข่งมากมาย
ี่ งสูง
ความเสย
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อย่าเบือ
่
อย่าหงุดหงิด
ถ้าจะต้องเปลีย
่ นแปลง
To improve is to change,
to be perfect is to change often.

Winston Churchill

Leo Tolstoy

Albert
Einstein

Insanity:
doing the same thing
over and over again and
expecting different results.

ขยัน - หรือทํางานไม่เป็ น?

Everyone
thinks of
changing the world,
but no one thinks of
changing himself.

ื้ จัดจ ้างของเรา
เหลียวมองงานจัดซอ

รอบคอบ

หรือ

ิ ธิภาพ?
ไร ้ประสท

ปลาใหญ่ไม่น่ากลัว
แต่ปลาเร็ว น่ากลัวกว่า
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ในการรับมือกับงาน

ในการรับมือกับงาน

คณะกรรมการบริหาร/ควบคุมพัสดุ

MMC

• Materials Management Committee

MCC

• Materials Control Committee

MRB

• Materials Review Board

ในการรับมือกับงาน

EPI – Early Purchasing Involvement
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ใครมีหน ้าทีพ
่ ยากรณ์
และใครต ้องรับผิดชอบ

ในการรับมือกับงาน

ื้ จัดจ ้างของเรา
เหลียวมองงานจัดซอ

ในการรับมือกับงาน

รอบคอบ

มาขจัด WASTE กันเถอะ

เพือ
่ ไปสู่
ความ
LEAN

Before

After

หรือ

ิ ธิภาพ?
ไร ้ประสท

ในการรับมือกับงาน
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ในการรับมือกับงาน

Urgency (ด่วน)
Uncertainty (ไม่แน่นอน)
Change (เปลีย
่ นแปลง)
Cost savings
(การประหยัดต ้นทุน)
ื่ สาร)
Communication (การสอ
Cooperation (ความร่วมมือ)
Teamwork (ร่วมงานเป็ นทีม)

Urgency (ด่วน)
Uncertainty (ไม่แน่นอน)
Change (เปลีย
่ นแปลง)

ื่ สาร)
Communication (การสอ
Cooperation (ความร่วมมือ)
Teamwork (ร่วมงานเป็ นทีม)
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เมือ
่ ถูกสงั่ ให ้ทํา Cost Savings ท่านนึกถึงอะไร?

OUT
THE

ตัวอยางของสาเหตุที่ทําใหเกิดตนทุน












Long leadtime
Uncertainty of delivery
Inventory
Stock out
Improper specification
Inefficient supplier
Mismatching
Poor communication
Inefficient purchaser
Inefficient internal operations
Lack of coordination and teamwork

Cost Reduction
 คือการทําให้ตน
้ ทุนเดิมทีเ่ คยจ่ายอยูเ่ ดิมลดตํา
่
่ ...
ลงไป เชน
o เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ ทําให ้ได ้ราคาหรือ
้
เงือ
่ นไขทีด
่ ก
ี ว่าเดิมทีเ่ คยซือ
o หาพัสดุใหม่ทดแทนตัวเก่า ทําให ้ต ้นทุนลดลงจาก
เดิมทีเ่ คยจ่ายอยู่
o ปรับเปลีย
่ น Specification หรือเปลีย
่ นแบบทําให ้
ต ้นทุนถูกลง

 Cost Reduction จึงสง่ ผลให ้บริษัทกําไรมากขึน
้

Cost Avoidance
 คือการหลบหลีกหรือหลีกเลีย
่ งไม่ให้เกิดต้นทุน
้ า
หรือค่าใชจ
่ ย ทีก
่ า
ํ ล ังจะเกิดหากไม่ทําอย่างใด
่ ...
อย่างหนึง่ เชน
o เจรจาขอเลือ
่ นการขึน
้ ราคาออกไปก่อน
o เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ ทําให ้เขายอมลด
ราคาลงจากทีเ่ ขาเสนอมาในตอนแรก
o จัดหาของเร่งด่วนได ้ ทําให ้บริษัทไม่ถก
ู ปรับ หรือ
ทําให ้บริษัทไม่เกิดความเสียหาย

 Cost Avoidance จึงทําให ้กําไรบริษัทไม่หายไป

ราคา เป็นแค่
เรือ
่ งผิวๆ
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1. Change supplier
ั พลายเออร์
เปลีย
่ นซพ

2. Increase volume
ื้ ในจํานวนสูงขึน
ซอ
้

3. Increase business with supplier
เพิม
่ ธุรกิจให ้มากขึน
้

4. Bundle additional products and
services

5. Single source relationship
ื้ รายเดียวเป็ นเจ ้าประจํา
ซอ

รวบรวมเพิม
่ เติม
ิ ค ้าและบริการ
สน
หลากหลายเข ้าด ้วยกัน
ื้ แต่ละครัง้
ในการซอ
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6. Contract terms
ื้
เปลีย
่ นข ้อตกลงในการซอ

7. Payment terms
เปลีย
่ นข ้อตกลงการชาํ ระเงิน

8. Payment currency
เปลีย
่ นสกุลเงินใหม่

9. Economic order quantity (EOQ)
ื้ ทีเ่ หมาะสม
คํานวณจํานวนการซอ
แต่ละครัง้

2AP
IC

10. Rebate agreement
ทําข ้อตกลงสว่ นลดย ้อนหลัง

11. Change the time for buying
ื้ เสย
ี ใหม่
กะเวลาการซอ
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12. Centralized purchasing
ื้ แบบรวมศูนย์
จัดซอ

13. Pooled/consortium purchasing
ื้ กับบริษัทอืน
รวมกันซอ
่
A

B

C D

14. Tender/e-Auction
ประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ์

1. Call-off contract, educate users
แนะนํ า users ให ้ใช ้ Call-off
contract

2. Reduce invoice numbers
์ ง
ลดจํานวนอินวอยซล
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3. e-Procurement
ใช ้ อี-โพรเคียวเม ้นท์ ให ้มากขึน
้

4. Lean procurement
ื้ จัดหาอย่างลีน (ปราศจาก
จัดซอ
ความสูญเปล่า)

5. Standardization
้ คมาตรฐานเดียวกัน
ใชสเป็

6. Change the specification
ปรับสเป็ คใหม่ให ้สมเหตุผลขึน
้

7. Product substitution
้ างอืน
ใชอย่
่ ทดแทน

8. Early purchasing involvement (EPI)
ื้ เกีย
ให ้ฝ่ ายจัดซอ
่ วข ้องตัง้ แต่แรก
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9. Early supplier involvement (ESI)
ั พลายเออร์เกีย
ให ้ซพ
่ วข ้องตัง้ แต่แรก

10. Consignment stock
้
ใชระบบฝากขาย

11. Transportation mode review
ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
การขนสง่

12. Service level review
ทบทวนระดับบริการลูกค ้า

13. Optimize inventory level
ปรับระดับการเก็บสต็อกให ้
เหมาะสม

14. Change supplier for a better
MOQ (minimum order quantity)
ั พลายเออร์ใหม่ทม
หาซพ
ี่ ี MOQ เหมาะสม
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Urgency (ด่วน)
Uncertainty (ไม่แน่นอน)
Change (เปลีย
่ นแปลง)
Cost savings
(การประหยัดต ้นทุน)

Urgency (ด่วน)
Uncertainty (ไม่แน่นอน)
Change (เปลีย
่ นแปลง)
Cost savings
(การประหยัดต ้นทุน)

ื่ สาร)
Communication (การสอ
Cooperation (ความร่วมมือ)
Teamwork (ร่วมงานเป็ นทีม)

!

ื้ อย่านั่งรออยูบ
้
จัดซอ
่ นหอคอยงาชาง
ั ผัสกับทุกสงิ่ รอบตัว
จงลงไปสม
หาเวลาไปคุย
กับทุกแผนก
ทําความเข ้าใจ
ในปั ญหาของเขา

Fragmented Ownership and Responsibility

Change

Silo
Thinking

คิดแบบไม่สนใจใคร

Holistic
Thinking

คิดแบบองค์รวม

ประสานงา

น
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ื้ การเจรจาต่อรอง การบริหารสต็อก
ปั ญหาในการจัดซอ

สอบถามและปรึกษาหารือได ้ฟรี ทีน
่ ค
ี่ รับ

08 1628 7855
ี่ วชาญ รัตนามหัทธนะ
เชย

cheocharn@hotmail.com
cheocharn
www.AMCthailand.com

cheocharn

