
โดย อ.เชีย่วชาญ

   เมือ่ปี 2011 เยอรมนัพดูถงึ 
Industry 4.0 ทัว่โลกก็หผูึง่และตืน่ตวั 

ของเราก็มปีระเทศไทย 1.0 
ไลเ่ลยีงไปจนถงึ 4.0 รวมถงึมกีาร
เทยีบเคยีงคนไทยจาก 1.0 เป็น 4.0

ในแวดวงจัดซือ้ก็มกีารพัฒนาปฏบิตักิาร
และแนวคดิจาก 1.0 ไปจนถงึ 4.0 เพือ่ให ้
สามารถอยูไ่ดใ้นทา่มกลางความเสีย่งและ
การเปลีย่นแปลงทียุ่ง่ยาก รนุแรง รวดเร็ว 
และตอ่เนือ่งตลอดเวลา

เสาร์

4

มีนาคม

2560

ไบเทค

บางนา
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     www.AMCthailand.com 
                                 
ประธานกรรมการ     
สถาบนัฝึกอบรมสมัมนาวชิาชพีจัดซือ้ โลจสิตกิส ์และซพัพลายเชน 
บรษัิท อลัฟ่า แมเนจเมนท ์คอนซลัแตนท ์จํากดั 
 
8/32 ซอยนาคนวิาส 34 ถนนนาคนวิาส 
แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230 
โทรศพัท ์0 2539 1624 - 6  โทรสาร 0 2539 1623 
อเีมล ์amc.purchasing@gmail.com   เว็บไซต ์www.AMCthailand.com                 
 
 เป็นผูก้อ่ตัง้และไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห่ง

ประเทศไทย (PSCMT) ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้เมือ่พฤศจกิายน 2531 และไดรั้บเลอืกตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งนายกสมาคม
อยา่งตอ่เนือ่งเรือ่ยมาจนถงึมนีาคม 2550 รวมทัง้ส ิน้เป็นเวลาถงึ 18 ปี  

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บรางวัลเกยีรตคิณุชัน้สงู Garner Themoin จากสหพันธบ์รหิารงาน
จัดซือ้และซพัพลายนานาชาต ิ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply 
Management) เพือ่ชืน่ชมในความเสยีสละและทําคณุประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่วงการวชิาชพีจัดซือ้และซพัพลาย 

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บ MCIPS กติตมิศักดิ ์จากสถาบันบรหิารงานจัดซือ้และซัพพลาย
แหง่ประเทศองักฤษ ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์(CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply) 

 เป็นคนไทยคนแรกทีไ่ดรั้บประกาศนยีบัตรรับรองความสามารถดา้นงานจัดซือ้ C.P.M. (Certified Purchasing 
Manager) และ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาต ิ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันสมาคมนี้
ไดเ้ปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็น ISM (Institute for Supply Management)  

 ไดรั้บการแต่งตั ้งจาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนา
กรณี ศึกษ าท างด า้น  Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain  เพื่ อ เป็ น  APEC 
Casebook ใหก้ลุม่สมาชกิ APEC ใชศ้กึษาเรือ่ง CSR in Procurement 

 ไดรั้บประกาศนยีบตัร ISO-9000 Lead Assessor จากสถาบนั IQC ประเทศองักฤษ 
 ไดรั้บการถ่ายทอดความรูด้ า้น International Purchasing & Supply Chain Management โดยตรงจาก  

UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่เป็นวทิยากรของ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวชิาจัดซือ้จัดจา้งและซพัพลายเชนนานาชาต ิ

 ไดรั้บการถา่ยทอดความรูโ้ดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) 
ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นวทิยากรของโครงการเผยแพร่วชิาการจัดซือ้จัดจา้งและซัพพลายนานาชาต ิของ
สถาบนั CIPS   

 เป็นคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซือ้ ชดุก่อตัง้แรกเริม่ของ
ประเทศไทย 

 เป็นเจา้ของและบรรณาธกิารวารสารรายเดือน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วทิยายุทธจัดซือ้และบรหิารพัสด ุ
(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest)  

 ไดรั้บเชญิใหเ้ป็นอาจารย์สอนพิเศษระดับปรญิญาตรีและโทของหลายมหาวทิยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ธรรมศาสตร,์ มหดิล, เชยีงใหม,่ ขอนแกน่, ศลิปากร, เกษตรศาสตร,์ ศรนีครนิทรวโิรฒ, สโุขทัย
ธรรมาธริาช, เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสมีา, 
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศกึษาของเอกชนอกี
หลายแหง่ เชน่ ม.อสัสมัชญั, ม.หอการคา้ไทย, Yonok-MBA, ลําปางอนิเตอรเ์ทค-MBA, ม.กรงุเทพ, ม.รังสติ, 
ม.ศรปีทมุ, ม.ธรุกจิบณัฑติ, เป็นตน้ 

 เป็นวทิยากรใหส้ถาบนัฝึกอบรมสมัมนาตา่งๆมากกวา่ 30 แหง่ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 อดตีทีป่รกึษาของ สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ (TLAPS – Thai Logistics And Production Society) 
 อดตีทีป่รกึษาของ โครงการ Logistics Clinic ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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การปฏวิตัอิตุสาหกรรม ยคุที ่4 คอือะไร?

1784

Industry 1.0 
คอืยคุอตุสาหกรรมการผลติ 

ทีอ่าศยัเครือ่งจักรไอน้ํา

1870

Industry 2.0 
คอืยคุอตุสาหกรรม

ทีม่กีารนําไฟฟ้า มอเตอร ์
และสายพานมาใช ้

1969

คอืยคุของอเิล็กทรอนกิส ์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มกีารผลติแบบอตัโนมัต ิ

ม ีRobot

2010
Smart 

Factory

คอืยคุของ cyber-physical systems (CPS)
คอืนําขอ้มลูทกุอยา่งจาก sensor

ไปไวบ้น digital platform
และเชือ่มโยงขอ้มลูเขา้ดว้ยกนัดว้ย IoT

เป็น Smart Factory ทีส่ามารถแสดงสถานะ
แบบเวลาจรงิไดท้กุทีท่กุเวลาผา่น Cloud
ซึง่จะทําใหเ้กดิ Mass Customization 
ทําใหส้ามารถผลติสนิคา้ที ่customized 

ตามความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
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ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart phone

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart watch

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart card

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart fridge

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart glass

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart desk
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ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart home
ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Industry 4.0 ถา้ไทยไมพ่รอ้มจะเกดิอะไรขึน้
https://www.youtube.com/watch?v=_MjfUIzYSRQ&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=PmXLFfq5SVI

พลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีกลา่วในรายการ “ศาสตรพ์ระราชาสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ย่ังยนื” ออกอากาศทางโทรทัศนร์วมการเฉพาะกจิแหง่ประเทศไทย / 21 ต.ค.59 เวลา 20.15 น. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0FCgCYsZBM&t=22s
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1st Generation
Procurement

Procurement maturity

Value 
capture

Source: Bain & Company

2nd Generation
Procurement

3rd Generation
Procurement

4th Generation
Procurement

Procurement 1.0  4.0
Procurement 1.0 Tactical buying                                         

that targets uninterrupted operations and 
takes fairly reactive measures

Procurement 2.0 Optimized sourcing                                 
with proactive application of total cost of 
ownership, sourcing capabilities and 
demand management

Procurement 3.0 Strategic procurement 
with matured category management 
embedded across functions

Procurement 4.0 Value chain integration 
procurement provided a competitive 
advantage with a revenue uptick

Procurement maturity

Value 
capture

Smooth 
operation

1

Category 
management
3

Value chain 
integration

4

TCO and 
demand 

management

2

Source: Bain & Company

speedspeed

accuracyaccuracy

agility
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คนทาํงานยคุเดมิ เป็นนกัแมน่ปืนเป้านิง่
เป้าหมายอยูก่บัที่
ขอ้มลูนอ้ยและเปลีย่นชา้
คูแ่ขง่มนีอ้ย
ความเสีย่งตํา่

แตค่นทาํงานยคุนี้ ตอ้งเป็นนกัยงิปืนเป้าบนิ
เป้าหมายเคลือ่นทีต่ลอดเวลา
ขอ้มลูมากและเปลีย่นเร็ว
คูแ่ขง่มากมาย

ความเสีย่งสงู

แตค่นทาํงานยคุนี้ ตอ้งเป็นนกัยงิปืนเป้าบนิ
เป้าหมายเคลือ่นทีต่ลอดเวลา
ขอ้มลูมากและเปลีย่นเร็ว
คูแ่ขง่มากมาย

ความเสีย่งสงู

คนทาํงานยคุเดมิ เป็นนกัแมน่ปืนเป้านิง่
เป้าหมายอยูก่บัที่
ขอ้มลูนอ้ยและเปลีย่นชา้
คูแ่ขง่มนีอ้ย
ความเสีย่งตํา่

การเมอืง
ตา่งประเทศ

1. เมือ่เงนิปอนดอ์อ่นคา่ลง จะสง่ผลอยา่งไรตอ่การจัดซือ้
2. ตรวจสอบวา่มซีพัพลายเออรอ์ยูใ่น EU และองักฤษ กีร่าย
3. ทบทวนวา่มคีวามจําเป็นหรอืไมท่ีจ่ะตอ้งเปลีย่น หรอืหา  

ซพัพลายเออรร์ายใหม ่เพราะระเบยีบขัน้ตอนการซือ้ขาย
จัดสง่อาจไมค่ลอ่งตวัอยา่งเดมิอกีตอ่ไปแลว้

4. ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายทีค่บคา้อยูนั่น้ มกีารเตรยีมการ
เรือ่งผลกระทบอยา่งไรกนับา้ง

Donald Trump

การเมอืง
ในบา้นเรา
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คณะกรรมการบรหิาร                 
ราชการแผน่ดนิ                         
ตามกรอบการปฏริปูประเทศ           
ยทุธศาสตรช์าต ิและ                
การสรา้งความสามัคคปีรองดอง

วดัธรรมกาย
จะจบอยา่งไร
จะจบเมือ่ไร

Shorter
Product

Life Cycles

Robotics
AI

(artificial intelligence)

Robotics
&

AI
(Artificial Intelligence)
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RISK

พวกเราอยูท่า่มกลางความเสีย่ง (Risk)
• น้ําทว่ม
• แผน่ดนิไหว
• การประทว้งหยดุงาน
• การปิดสนามบนิ
• การจราจล
• การวางระเบดิ
• พายุ
• เครือ่งบนิตก
• ระบบ IT ลม่
• แหลง่น้ําถกูปนเป้ือน
• ปัญหาขยะลน้
• โจรสลดั
• ปัญหาการเมอืง

• สนึามิ
• โรคระบาด
• เดนิขบวนประทว้งปิดถนน
• ภยัจากการกอ่การรา้ย
• การวางเพลงิ
• อบุัตเิหตรุะเบดิในโรงงาน
• ฟ้าผา่
• ไฟฟ้าดบั
• ระบบสือ่สารลม้เหลว
• Key personnel หายไป
• สารพษิร่ัวไหล
• ปัญหาเศรษฐกจิ
• คูค่า้เลกิกจิการ

พวกเราอยูท่า่มกลางความเสีย่ง (Risk)

Risk 
Mitigation

Risk 
Avoidance

ทัง้ Natural disaster
และ Man-made disaster

เพือ่ใหบ้าดเจ็บนอ้ยทีส่ดุ
เราควรทําอยา่งไร

• เปิดใจรับขา่วสารขอ้มลูทีจํ่าเป็น

• เรยีนรูอ้ดตีเพือ่ใชเ้ป็นบทเรยีน

•สรา้งนสิยัทํางานเชงิป้องกนั

•คดิแบบ Worst Case Scenario

Example Risk Plan
Risk Criticality

Level
Probability Actions to Avoid or Mitigate

Natural disaster 
affects supplier’s 
region

High  Low Dual source with suppliers in 
different regions

Supplier runs 
one week behind 
on production

High  High Maintain sufficient inventory

One of supplier’s 
ships is hijacked by 
pirates

Medium Medium Maintain sufficient inventory

Demand exceeds 
forecast High  Medium

Ensure suppliers have plan in 
place to expand production

A shipment is 
out of tolerance 
and fails 
inspection

Low  Medium

Have rework instructions for 
internal techs and includes 
reimbursement clause in 
contracts
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งาน “ด ิเอ็ม ดสิทรคิ แบไต ๋เบส บาย"
(The Em District Beartai Best Buy)

วันพฤหัสบดทีี ่23 มถินุายน 2559 
พนัเอก ดร. เศรษฐพงศ ์มะลสิวุรรณ 

ประธาน กทค.(กจิการโทรคมนาคม) และ 
รองประธาน กสทช. (คณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทัศน ์และ              
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต)ิ

เป็นประธานเปิดงานและปาถกฐาพเิศษในหัวขอ้ 
“แรงกระเพือ่มทีเ่กดิขึน้กบัวงการ หลังการประมลูจบครบทกุคลืน่” 

ใหก้บัสือ่มวลชนและผูร้ว่มงานไดเ้ห็นภาพสิง่ทีเ่กดิขึน้
ภายหลังจากการแขง่ขนัการประมลูคลืน่ความถีจ่บลง 
รวมถงึการแขง่ขนัในตลาดโทรคมนาคมในอนาคต 
ณ Quartier Hall ศนูยก์ารคา้ The Emquartier

เทคโนโลยสีรา้งความส ัน่สะเทอืนทกุวงการ
https://youtu.be/urV2DUXf5Cg

CSR
awareness

ประกอบธรุกจิทํากําไร
แตเ่อาเปรยีบสงัคม

สรา้งปัญหาใหส้ิง่แวดลอ้ม
น่ารังเกยีจอยา่งยิง่

C
S
R

orporate

esponsibility

ocial

Generation conflict
and Talent 

management

ไมว่า่ทา่นคอืคน “เจเนอเรชัน่” ไหน

ท่านควรตอ้งอยู่ร่วมกับ
คนใน “เจเนอเรชั่น” อืน่
ไดอ้ยา่ง...
เขา้ใจเขา เขา้ใจเรา

อาย ุ>100 ปี
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อาย ุ93-116 ปี อาย ุ72-92 ปี

อาย ุ53-71 ปี อาย ุ38-52 ปี

อาย ุ20-37 ปี อาย ุ<20 ปี
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Any channel

https://www.youtube.com/watch?v=lThR8rDMi5A

Multi-cultural 
environment

• เราควบคมุเศรษฐกจิท ัง้ระบบไมไ่ด้
• เราจดัระเบยีบการเมอืงใหเ้ป็นดงัใจเราไมไ่ด้
• เราหยดุความกา้วหนา้ของเทคโนโลยไีมไ่ด้

แต่เราสามารถตดิตามและบรหิาร
ทัง้ความคดิและการกระทําของเรา 
เพือ่ใหอ้ยูก่บัความเปลีย่นแปลงได ้
โดยไมเ่จ็บตวั
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ถาเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี
ฝายจัดซ้ือตองคิดและทํางานเชิงกลยุทธ

1. ผลิตภัณฑของบริษัทมีวงจรชีวิตส้ัน 
2. สินคาและบริการเก่ียวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ
3. มีการแขงขันโดยตัดราคากันอยางรุนแรง
4. เกิดความจําเปนที่จะตองสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
5. ความตองการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาดการณยาก
6. ตลาดวัตถุดิบมีสภาพผันผวน
7. สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรุนแรง
8. วัตถุดิบและบริการที่ตองจัดซ้ือวาจางเขามานั้น คือตนทุนหลัก
9. กําลังทบทวนธุรกิจหลักของบริษัท
10. จําเปนตองสรางพันธมิตรกับซัพพลายเออรบางราย

Pareto Curve or The 80/20 curve
100%

80%

20% 100%
Total number of items 

0%

Total 
value Vilfredo Pareto 

ITEMS VALUE

PARETO Analysis

High 
consumption
value

Low 
consumption
value







Critical

Non-critical

 Long    
lead-time

Short    
lead-time
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ขยนั หรอื ทํางานไมเ่ป็น?

Proactive
o EPI / ESI
o Strategic sourcing
o Price – Cost Analysis
o Negotiation for ...

Cost – Quality – Delivery 
Service – Innovation

o Risk Management

Tactical vs. Strategic
Procurement 

Reactive
oPR
oQuotation
oPO
oFollow‐up
oExpediting

ตอ้งรกุ ถงึจะชนะ

ตัง้รับ อยา่งเกง่กแ็คเ่สมอ

Be careful                  
not to identify 
environmental 
changes                   

too late for adaptation,      
as well as not to use yesterday's 

actions for today's problems. 

อยา่เบือ่
 อยา่หงดุหงดิ 

ถา้จะตอ้งเปลีย่นแปลง
To improve is to change,

to be perfect is to change often.
              

Winston Churchill
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 Quicker to catch up market change
 Faster on decision making
 Digital mindset
 Same hard skills
 More soft skills

 Quicker to catch up market change
 Faster on decision making
 Digital mindset
 Same hard skills
 More soft skills

Hard Skill – ทกัษะแข็ง – IQ 
 Purchasing knowledge
 Purchasing negotiation
 Supply chain knowledge
 Supplier management
 VA / VE / Project management

Soft skill – ทกัษะนิม่ – EQ 
 Leadership
 Networking / Teamwork
 Communication / Persuasion
 Creativity
 Flexibility / Adaptation
 Accountability Procurement maturity

Value 
capture

Global leaders 
are here

Most Asia‐Pacific 
are here

Smooth 
operation

1

Category 
management
3

Value chain 
integration

4

TCO and 
demand 

management

2

Source: Bain & Company

Top 5 focus areas
1. Cost savings
2. Procurement process efficiency 
3. Collaboration with other functions 
4. Supplier performance improvement 
5. Spend under management

Pulse of Procurement
ชพีจรจัดซือ้จัดหา
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เมือ่ถกูสัง่ใหทํ้า Cost Savings ทา่นนกึถงึอะไร?

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 

เหลยีวมองงานจัดซือ้จัดจา้งของเรา
รอบคอบ หรอื ไรป้ระสทิธภิาพ?
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จัดซือ้อยา่น่ังรออยูบ่นหอคอยงาชา้ง

จงลงไปสมัผัสกบัทกุสิง่รอบตวั
หาเวลาไปคยุ
กบัทกุแผนก
ทําความเขา้ใจ
ในปัญหาของเขา

Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม

Fragmented Ownership and ResponsibilityFragmented Ownership and Responsibility

ประสานงาประสานงา
นน

TeamworkTeamwork
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Supplier selection & appraisal

Typical Mix of 
Collaborative Relationship

• Combative
• Arm’s length
• Strategic alliance
• Partnership
• Super Collaborative

Combative
Arm’s length

Strategic  
alliance

Partnership Super collaboration

Typical Mix of 
Collaborative Relationship
Typical Mix of 
Collaborative Relationship
Typical Mix of 
Collaborative Relationship

Total spend
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Strategic internal and external collaboration
and creating value chain for profit Smart purchasing

ตอ้งสนใจปัญหาของบรษัิท
1) ผูบ้รหิารกําลงัคดิอะไร
2) ผูบ้รหิารอยากจะทําอะไร
3) เราจะชว่ยไดอ้ยา่งไร

Indispensable person

ตอ้งเตรยีมตวัและมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอ

คดิหาวธิกีารใหมต่ลอดเวลา
มคีวามเชือ่อยา่งแน่วแน่วา่

www.AMCthailand.com

ไมต่อ้งเป็นสมาชกิ ไมต่อ้งใช ้Password

คน้ควา้หาความรูไ้ดฟ้ร ีจาก

เชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะเชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะ

cheocharn@hotmail.com

08 1628 7855   08 1628 7855   

cheocharncheocharn

ปัญหาในการจัดซือ้ การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสต็อก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทีน่ีค่รับ

www.AMCthailand.comwww.AMCthailand.com
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