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 เป็นผูก้่อตัง้และไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบรหิาร 

งานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT) ตัง้แต่เริม่กอ่ตัง้เมือ่
พฤศจกิายน 2531 และไดรั้บเลือกตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งนายกสมาคมอย่าง
ตอ่เนือ่งเรือ่ยมาจนถงึมนีาคม 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, ราชภัฏสวนสนัุนทา, วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน, สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์(นดิา้), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศกึษาของเอกชนอกีหลายแห่ง เชน่ ม.อัสสัมชัญ, 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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1. กระบวนการทีส่องฝ่ายขึน้ไปมคีวามขดัแยง้กนั      
2. และตา่งก็อยากไดใ้นสิง่ทีอ่กีฝ่ายหนึง่มอียู ่      
3. ตา่งฝ่ายจงึพยายามหาขอ้ตกลงรว่มกนั 
4. โดยใชก้ารโนม้นา้วจงูใจหลากหลายวธิี
5. และมกีารเสนอและสนอง (Give & Take) 
6. อนัเป็นทีย่อมรับไดจ้ากทกุฝ่าย

Competitive negotiation
(Zero sum game)

Collaborative negotiation
(Win-win approach)

การเจรจาตอ่รองแบบไหน
เหมาะกบัสถานการณ์แบบใด

มอือาชพี เตรยีมตวัอยา่งดี
มอืสมัครเลน่ อาศยัโชคชะตา

Good endings usually 
require good beginnings.
จบสวย มกัเกดิมาจาก
... การเร ิม่ตน้ทีด่ ี

Don’t bring a knife to the gun fight!
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การปฏวิตัอิตุสาหกรรม ยคุที ่4 คอือะไร?

1784

Industry 1.0 
คอืยคุอตุสาหกรรมการผลติ 

ทีอ่าศยัเครือ่งจักรไอน้ํา

James Watt

1870

Industry 2.0 
คอืยคุอตุสาหกรรม

ทีม่กีารนําไฟฟ้า มอเตอร ์
และสายพานมาใช ้
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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

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

s https://www.youtube.com/watch?v=PmXLFfq5SVI
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พลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีกลา่วในรายการ “ศาสตรพ์ระราชาสูก่ารพัฒนาอยา่ง
ย่ังยนื” ออกอากาศทางโทรทัศนร์วมการเฉพาะกจิแหง่ประเทศไทย / 21 ต.ค.59 เวลา 20.15 น. 

http://youtube.com/watch?v=kJK1xaIcsW4

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart Phone

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart Watch

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart Card

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart Fridge
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ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart Home
ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart Car

ตอนนีเ้ป็นยคุของความ Smart

Smart 
Procurement
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1st Generation
Procurement

Procurement maturity

Value 
capture

Source: Bain & Company

2nd Generation
Procurement

3rd Generation
Procurement

4th Generation
Procurement

Industry leaders have advanced substantially
on the journey to 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
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 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 
management3

Value chain 
integration4

TCO and 
demand 

management
2

Source: Bain & Company

Industry leaders have advanced substantially
on the journey to 4th generation procurement
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ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั
ความเปลีย่นแปลง

ในโลกยคุ 4.0
 เทคโนโลยเีป็นตวัขบัเคลือ่นสาํคญั
 พฤตกิรรมลกูคา้เปลีย่นไปจากเดมิมาก
 ธรุกจิตอ้งตดิตามเพือ่ตอบสนองลกูคา้ยคุใหม่
 ธรุกจิตอ้งดกัคอลกูคา้ยคุใหมเ่พือ่เอาชนะคูแ่ขง่
 เนน้ QCDS มากขึน้

OUT

THE

เมือ่ถกูส ัง่ใหท้ํา Cost Savings อยา่คดิแตเ่ร ือ่ง “ตอ่ราคา”

Visible

Less
Visible

ในการเจรจาตอ่รองซือ้ขายกนั
แมร้าคาจะเป็นปจัจยัสาํคญั    

แตก็่ยงัมอีกีหลายปจัจยั    
ทีจ่ะตอ้งนํามาพจิารณา    

ประกอบกนัไปดว้ย    
กอ่นจะตดัสนิใจ

ตอ้งด ูTCO / LCC เป็นหลกั
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ตวัอยา่งของสาเหตทุีทํ่าใหเ้กดิตน้ทนุ
 Long leadtime
 Uncertainty of delivery
 Poor forecasing
 High inventory
 Stock out 
 Improper specification
 Inefficient supplier
 Mismatching
 Poor communication
 Inefficient purchaser
 Inefficient internal operations
 Lack of coordination and team

• การวเิคราะหพ์าเรโต ้คอืกระบวนการ
ขัน้ตน้ทีจ่ะนําไปสูอ่กีหลายกลยทุธท์ี ่ 
จะตอ้งใชใ้นกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง

• เป็นการวเิคราะหด์วูา่พัสดรุายการใดมี
ยอดเงนิใชจ้า่ยทัง้ปี (annual value of 
consumption) สงูหรอืตํา่

Pareto Analysis

ITEMS VALUE

PARETO
analysis High 

consumption
value

Low 
consumption
value





• เป็นการพจิารณาทางดา้นความรนุแรง
ของปัญหาหากขาดแคลนพัสดรุายการนี้

• อะไหลบ่างรายการมคีวามสําคญัอยา่ง
ยิง่ยวด หากไมม่เีมือ่ตอ้งการใชจ้ะสง่ผล
กระทบอยา่งรา้ยแรง จงึควรใหฝ่้าย
วศิวกรรม หรอืฝ่ายชา่ง หรอืผูจั้ดการ
โรงงาน รว่มกนักําหนดให ้

VED
Vital - Essential - Desirable



Critical

Non-critical
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พัสดบุางชนดิมปัีญหาหรอืความ
ยุง่ยากในการจัดหา เชน่มผีูข้าย
เพยีงรายเดยีวหรอืนอ้ยราย หรอื 
ตอ้งใชเ้วลานานในการจัดซือ้จัดหา 
จงึตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบในการ
เกบ็สต็อก

SDE
Scarce - Difficult to obtain - Easy to obtain

Long    
lead-time

Short    
lead-time





Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม

การเจรจาตอ่รองมใิชก่ารเอาเปรยีบหรอืขม่ขู่
• การเจรจาตอ่รองเป็นการหาทางออก         

ซึง่เป็นทีย่อมรับไดท้ัง้สองฝ่าย
• เราเอาแตไ่ดฝ่้ายเดยีว คดิหรอืวา่เขาจะคบ
• มองไปใหไ้กล อยา่เพยีงแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
• ตอ้งเขา้ใจเนือ้แทข้องการทําธรุกจิวา่             

ทัง้เราและเขาตา่งก็ตอ้งการกําไร
• ถา้ตอ่รองจบอยา่งชนะทัง้คู ่ดทีีส่ดุ

เมือ่เจรจาตอ่รองกนัไมสํ่าเร็จ
ลองสํารวจประเด็นตอ่ไปนี.้..
 เราเอาแต ่Take ไมค่ดิจะ Give?
 เขามองบรษัิทเราอยา่งไร? 
 อาจเขา้ใจผดิ เปลีย่นวธิสีือ่สารไดไ้หม?
 ศรศลิป์ไมก่นิกนั เปลีย่นคนคยุไดไ้หม?
 Mismatching?

 แสดงความเห็นใจ
 ตัง้ใจฟัง

  (แบบ Joint problem solving)

 เนน้ชว่ยกนัหาทางออก

 ทําการบา้น
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Purchasing
performance
Purchasing
performance

 Cost savings
Cost reduction, Cost avoidance, TCO

 Product improvement
differentiating, technology innovation, creativity

 Service improvement
 flexibility and speedy response

 Reduced stock-holding
MOQ, EOQ, supplier assessment 

 Improved supplier base management
strategic alliance, partnership

 Improved communications
EPI, ESI

 Smoothen internal operation
continuity of supply, lead-time reduction, quality

เชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะเชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะ
cheocharn@hotmail.com

08 1628 7855   08 1628 7855   

cheocharncheocharn
www.AMCthailand.com

ปัญหาในการจัดซือ้ การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสต็อก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทีน่ีค่รับ
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