
ทะลทุะลวงปัญหาในงานจัดซือ้
Penetrating Hurdles in Purchasing

    การทํางานจัดซือ้ภายใตส้ภาพของความ “ดว่น” 
           และเต็มไปดว้ยความไมแ่น่นอน เปลีย่นไป  

              เปลีย่นมาไมห่ยดุหยอ่น เป็นสภาวะที ่
              กวนอารมณ์ น่าปวดหวั และรําคาญใจ

             เป็นอยา่งยิง่ของนักจัดซือ้แทบจะทกุคน 
             อกีทัง้การถกูกดดนัเกีย่วกบัการลดตน้ทนุ
ทีไ่มรู่ว้า่จะไปลดตรงไหนและลดอยา่งไร นกึไมอ่อก

วา่จะเอาอะไรไปเจรจาตอ่รองกบัซพัพลายเออร ์
ซ้ํารา้ยปัญหาการสือ่สารระหวา่งจัดซือ้กบัฝ่ายตา่งๆ ภายใน

บรษัิทก็เป็นเรือ่งบัน่ทอนกําลังใจ เปลอืงเวลา เสยีความรูส้กึ 
ทํางานอยูท่ีเ่ดยีวกนัแท ้ๆ  แตห่าความรว่มมอืยากจัง
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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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Urgency (ดว่น)
Uncertainty (ไมแ่น่นอน)
Change (เปลีย่นแปลง)

Cost savings
(การประหยัดตน้ทนุ)

Communication (การสือ่สาร)
Cooperation (ความรว่มมอื)
Teamwork (รว่มงานเป็นทมี)

Cost savings
(การประหยัดตน้ทนุ)

Communication (การสือ่สาร)
Cooperation (ความรว่มมอื)
Teamwork (รว่มงานเป็นทมี)

speedspeed

accuracyaccuracy

agility

คนทาํงานยคุเดมิ เป็นนกัแมน่ปืนเป้านิง่
เป้าหมายอยูก่บัที่
ขอ้มลูนอ้ยและเปลีย่นชา้
คูแ่ขง่มนีอ้ย
ความเสีย่งตํา่

แตค่นทาํงานยคุนี้ ตอ้งเป็นนกัยงิปืนเป้าบนิ
เป้าหมายเคลือ่นทีต่ลอดเวลา
ขอ้มลูมากและเปลีย่นเร็ว
คูแ่ขง่มากมาย

ความเสีย่งสงู

แตค่นทาํงานยคุนี้ ตอ้งเป็นนกัยงิปืนเป้าบนิ
เป้าหมายเคลือ่นทีต่ลอดเวลา
ขอ้มลูมากและเปลีย่นเร็ว
คูแ่ขง่มากมาย

ความเสีย่งสงู

คนทาํงานยคุเดมิ เป็นนกัแมน่ปืนเป้านิง่
เป้าหมายอยูก่บัที่
ขอ้มลูนอ้ยและเปลีย่นชา้
คูแ่ขง่มนีอ้ย
ความเสีย่งตํา่
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อยา่เบือ่
 อยา่หงดุหงดิ 

ถา้จะตอ้งเปลีย่นแปลง
To improve is to change,

to be perfect is to change often.
              

Winston Churchill

Insanity: Insanity: 
doing the same thing  

over and over again and  
expecting different results. 

doing the same thing  
over and over again and  

expecting different results. 

Albert    
Einstein

Albert    
Einstein

Leo TolstoyLeo Tolstoy

Everyone  
thinks of  

changing the world, 
but no one thinks of 

changing himself.

Everyone  
thinks of  

changing the world, 
but no one thinks of 

changing himself.

ขยนั - หรอืทํางานไมเ่ป็น?

เหลยีวมองงานจัดซือ้จัดจา้งของเรา
รอบคอบ หรอื ไรป้ระสทิธภิาพ?

ปลาใหญไ่มน่่ากลวั
แตป่ลาเร็ว น่ากลวักวา่
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         ในการรับมอืกบังาน          ในการรับมอืกบังาน

MMC
• Materials Management Committee

MCC
• Materials Control Committee

MRB
• Materials Review Board

คณะกรรมการบรหิาร/ควบคมุพัสดุ

         ในการรับมอืกบังาน EPI – Early Purchasing Involvement
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         ในการรับมอืกบังาน ใครมหีนา้ทีพ่ยากรณ์
และใครตอ้งรับผดิชอบ

         ในการรับมอืกบังาน
เหลยีวมองงานจัดซือ้จัดจา้งของเรา
รอบคอบ หรอื ไรป้ระสทิธภิาพ?

มาขจัด WASTE กนัเถอะ
เพือ่ไปสู่
ความ
LEAN

AfterBefore

         ในการรับมอืกบังาน
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         ในการรับมอืกบังาน

Urgency (ดว่น)
Uncertainty (ไมแ่น่นอน)
Change (เปลีย่นแปลง)

Cost savings
(การประหยัดตน้ทนุ)

Communication (การสือ่สาร)
Cooperation (ความรว่มมอื)
Teamwork (รว่มงานเป็นทมี)

Urgency (ดว่น)
Uncertainty (ไมแ่น่นอน)
Change (เปลีย่นแปลง)

Communication (การสือ่สาร)
Cooperation (ความรว่มมอื)
Teamwork (รว่มงานเป็นทมี)
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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 

 คอืการทําใหต้น้ทนุเดมิทีเ่คยจา่ยอยูเ่ดมิลดตํา่   
ลงไป เชน่...
o เจรจาตอ่รองกบัซพัพลายเออร์ ทําใหไ้ดร้าคาหรอื

เงือ่นไขทีด่กีวา่เดมิทีเ่คยซือ้
o หาพัสดใุหมท่ดแทนตวัเกา่ ทําใหต้น้ทนุลดลงจาก   

เดมิทีเ่คยจา่ยอยู่
o ปรับเปลีย่น Specification หรอืเปลีย่นแบบทําให ้     

ตน้ทนุถกูลง
 Cost Reduction จงึสง่ผลใหบ้รษัิทกําไรมากขึน้

Cost Reduction

 คอืการหลบหลกีหรอืหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิตน้ทนุ 
หรอืคา่ใชจ้า่ย ทีก่าํลงัจะเกดิหากไมท่ําอยา่งใด
อยา่งหนึง่ เชน่...
o เจรจาขอเลือ่นการขึน้ราคาออกไปกอ่น 
o เจรจาตอ่รองกบัซพัพลายเออร ์ทําใหเ้ขายอมลด         

ราคาลงจากทีเ่ขาเสนอมาในตอนแรก 
o จัดหาของเรง่ดว่นได ้ทําใหบ้รษัิทไมถ่กูปรับ หรอื       

ทําใหบ้รษัิทไมเ่กดิความเสยีหาย
 Cost Avoidance จงึทําใหกํ้าไรบรษัิทไมห่ายไป

Cost Avoidance ราคา เป็นแค่
  เร ือ่งผวิๆ
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1. Change supplier
เปลีย่นซพัพลายเออร์

2. Increase volume
ซือ้ในจํานวนสงูขึน้

3. Increase business with supplier
เพิม่ธรุกจิใหม้ากขึน้

4. Bundle additional products and 
services

รวบรวมเพิม่เตมิ
สนิคา้และบรกิาร
หลากหลายเขา้ดว้ยกนั
ในการซือ้แตล่ะครัง้

5. Single source relationship
ซือ้รายเดยีวเป็นเจา้ประจํา
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6. Contract terms
เปลีย่นขอ้ตกลงในการซือ้

7. Payment terms
เปลีย่นขอ้ตกลงการชาํระเงนิ

8. Payment currency
เปลีย่นสกลุเงนิใหม่

9. Economic order quantity (EOQ)
คํานวณจํานวนการซือ้ทีเ่หมาะสม
แตล่ะครัง้

2AP
IC

10. Rebate agreement
ทําขอ้ตกลงสว่นลดยอ้นหลงั

11. Change the time for buying
กะเวลาการซือ้เสยีใหม่
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12. Centralized purchasing
จัดซือ้แบบรวมศนูย์

13. Pooled/consortium purchasing
รวมกนัซือ้กบับรษัิทอืน่

A B C D

14. Tender/e-Auction
ประมลูแบบอเิล็กทรอนกิส์

1. Call-off contract, educate users
แนะนํา users ใหใ้ช ้Call-off 
contract

2. Reduce invoice numbers
ลดจํานวนอนิวอยซล์ง
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3. e-Procurement
ใช ้อ-ีโพรเคยีวเมน้ท ์ใหม้ากขึน้

4. Lean procurement
จัดซือ้จัดหาอยา่งลนี (ปราศจาก
ความสญูเปลา่)

5. Standardization
ใชส้เป็คมาตรฐานเดยีวกนั

6. Change the specification
ปรับสเป็คใหมใ่หส้มเหตผุลขึน้

7. Product substitution
ใชอ้ยา่งอืน่ทดแทน

8. Early purchasing involvement (EPI)
ใหฝ่้ายจัดซือ้เกีย่วขอ้งตัง้แตแ่รก
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9. Early supplier involvement (ESI)
ใหซ้พัพลายเออรเ์กีย่วขอ้งตัง้แตแ่รก

10. Consignment stock
ใชร้ะบบฝากขาย

11. Transportation mode review
ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
การขนสง่

12. Service level review
ทบทวนระดบับรกิารลกูคา้

13. Optimize inventory level
ปรับระดบัการเก็บสต็อกให ้
เหมาะสม

14. Change supplier for a better
MOQ (minimum order quantity)
หาซพัพลายเออรใ์หมท่ีม่ ีMOQ เหมาะสม
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Urgency (ดว่น)
Uncertainty (ไมแ่น่นอน)
Change (เปลีย่นแปลง)

Cost savings
(การประหยัดตน้ทนุ)

Communication (การสือ่สาร)
Cooperation (ความรว่มมอื)
Teamwork (รว่มงานเป็นทมี)

Urgency (ดว่น)
Uncertainty (ไมแ่น่นอน)
Change (เปลีย่นแปลง)

Cost savings
(การประหยัดตน้ทนุ)

จัดซือ้อยา่น่ังรออยูบ่นหอคอยงาชา้ง

จงลงไปสมัผัสกบัทกุสิง่รอบตวั
หาเวลาไปคยุ
กบัทกุแผนก
ทําความเขา้ใจ
ในปัญหาของเขา

Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม

Fragmented Ownership and ResponsibilityFragmented Ownership and Responsibility

ประสานงาประสานงา
นน
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เชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะเชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะ
cheocharn@hotmail.com

08 1628 7855  08 1628 7855  

cheocharncheocharn

ปัญหาในการจัดซือ้ การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสต็อก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทีน่ีค่รับ

www.AMCthailand.comwww.AMCthailand.com

15/15


	01
	CR CV thai - 37 Colored
	03



