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เคล็ดลับของการเจรจาต่อรอง ในโลกยุค 4.0
Smart Negotiation for Industry 4.0
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ี่ วชาญ ร ัตนามห ัทธนะ ภ.บ., น.บ., C.P.M., A.P.P., MCIPS
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Cheocharn Ratanamahatana B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS
08 1628 7855

cheocharn@hotmail.com

cheocharn

cheocharn

ประธานกรรมการ

ั มนาวิชาชพ
ี จัดซอ
ื้ ฯ AMC
สถาบันฝึ กอบรมสม
ั แตนท์ จํากัด
บริษัท อัลฟ่ า แมเนจเมนท์ คอนซล
Website: www.AMCthailand.com
 เป็ นผู ้ก่อตั ง้ และได ้รับ เลือ กให ้เป็ นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริห าร
้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT) ตัง้ แต่เริม
งานจัดซือ
่ ก่อตัง้ เมือ
่
พฤศจิก ายน 2531 และได ้รั บ เลือ กตั ง้ ให ้ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกสมาคมอย่ า ง
้ เป็ นเวลาถึง 18 ปี
ต่อเนือ
่ 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 ริ ห 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-อั ง 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 เช่น จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ศิลปากร, เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, สุโขทัย
ธรรมาธิราช, เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสีมา,
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, ราชภัฏสวนสุนันทา, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด ้า), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศึกษาของเอกชนอีกหลายแห่ง 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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1. กระบวนการทีส
่ องฝ่ ายขึน
้ ไปมีความขัดแย ้งกัน
2. และต่างก็อยากได ้ในสงิ่ ทีอ
่ ก
ี ฝ่ ายหนึง่ มีอยู่
3. ต่างฝ่ ายจึงพยายามหาข ้อตกลงร่วมกัน
้
4. โดยใชการโน
้มน ้าวจูงใจหลากหลายวิธ ี
5. และมีการเสนอและสนอง (Give & Take)
6. อันเป็ นทีย
่ อมรับได ้จากทุกฝ่ าย

การเจรจาต่อรองแบบไหน
เหมาะก ับสถานการณ์แบบใด
Competitive negotiation
(Zero sum game)

Collaborative negotiation
(Win-win approach)

ี เตรียมตัวอย่างดี
มืออาชพ
ั โชคชะตา
มือสมัครเล่น อาศย

Good endings usually
require good beginnings.

จบสวย มักเกิดมาจาก
... การเริม
่ ต้นทีด
่ ี

!

Don’t bring a knife to the gun fight
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Industry 1.0
คือยุคอุตสาหกรรมการผลิต
ั เครือ
ทีอ
่ าศย
่ งจักรไอนํ้ า
1784
James Watt

Industry 2.0
คือยุคอุตสาหกรรม
ทีม
่ ก
ี ารนํ าไฟฟ้ า มอเตอร์
และสายพานมาใช ้
1870
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คือยุคของอิเล็กทรอนิกส ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการผลิตแบบอัตโนมัต ิ
มี Robot
1969

2010
Smart
Factory

คือยุคของ cyber-physical systems (CPS)
คือนํ าข ้อมูลทุกอย่างจาก sensor
ไปไว ้บน digital platform
ื่ มโยงข ้อมูลเข ้าด ้วยกันด ้วย IoT
และเชอ
เป็ น Smart Factory ทีส
่ ามารถแสดงสถานะ
แบบเวลาจริงได ้ทุกทีท
่ ก
ุ เวลาผ่าน Cloud
ซงึ่ จะทําให ้เกิด Mass Customization
ิ ค ้าที่ customized
ทําให ้สามารถผลิตสน
ตามความต ้องการของลูกค ้าได ้อย่างง่ายดาย

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

https://www.youtube.com/watch?v=PmXLFfq5SVI
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http://youtube.com/watch?v=kJK1xaIcsW4

่ ารพัฒนาอย่าง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสูก
ยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย / 21 ต.ค.59 เวลา 20.15 น.

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart Phone

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart Watch

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart Fridge
Smart Card
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ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart Home

Smart Car

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart
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Smart
Procurement

Industry leaders have advanced substantially
on the journey to 4th generation procurement
4th Generation
Procurement

Value
capture

3rd Generation
Procurement

2nd Generation
Procurement
1st Generation
Procurement

Source: Bain & Company

Industry 4.0
Thailand 4.0
คนไทย 4.0
Smart World

Procurement maturity

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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Hard Skill – ทักษะแข็ง – IQ

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







Purchasing knowledge
Purchasing negotiation
Supply chain knowledge
Supplier management
VA / VE / Project management

Soft skill – ทักษะนิม่ – EQ







Leadership
Networking / Teamwork
Communication / Persuasion
Creativity
Flexibility / Adaptation
Accountability

Industry leaders have advanced substantially
on the journey to 4th generation procurement
Global
leaders
are here

Value
capture

4

Value chain
integration

3 Category
management

1

Smooth
operation

Source: Bain & Company

and
2 TCO
demand
management

Most Asia-Pacific
are here

Procurement maturity
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ั
ข้อสงเกตเกี
ย
่ วก ับ
ความเปลีย
่ นแปลง
ในโลกยุค 4.0






เมือ
่ ถูกสง่ ั ให้ทํา Cost Savings อย่าคิดแต่เรือ
่ ง “ต่อราคา”

OUT

ํ ค ัญ
เทคโนโลยีเป็นต ัวข ับเคลือ
่ นสา
พฤติกรรมลูกค้าเปลีย
่ นไปจากเดิมมาก
ธุรกิจต้องติดตามเพือ
่ ตอบสนองลูกค้ายุคใหม่
ธุรกิจต้องด ักคอลูกค้ายุคใหม่เพือ
่ เอาชนะคูแ
่ ข่ง
้
เน้น QCDS มากขึน

THE

Visible

Less
Visible

ื้ ขายก ัน
ในการเจรจาต่อรองซอ

ํ ค ัญ
แม้ราคาจะเป็นปัจจ ัยสา
แต่ก็ย ังมีอก
ี หลายปัจจ ัย
ทีจ
่ ะต้องนํามาพิจารณา
ประกอบก ันไปด้วย
ิ ใจ
ก่อนจะต ัดสน

ต ้องดู TCO / LCC เป็ นหลัก
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ตัวอย่างของสาเหตุทท
ี่ ําให ้เกิดต ้นทุน













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

PARETO
analysis

ITEMS

Pareto Analysis
• การวิเคราะห์พาเรโต ้ คือกระบวนการ
่ ก
ขัน
้ ต ้นทีจ
่ ะนํ าไปสูอ
ี หลายกลยุทธ์ท ี่
้
ื้ จัดจ ้าง
จะต ้องใชในกระบวนการจั
ดซอ
• เป็ นการวิเคราะห์ดวู า่ พัสดุรายการใดมี
ยอดเงินใชจ่้ ายทัง้ ปี (annual value of
consumption) สูงหรือตํา่

High
consumption
value



Low
consumption
value



Critical



Non-critical



VALUE

VED

Vital - Essential - Desirable
• เป็ นการพิจารณาทางด ้านความรุนแรง
ของปั ญหาหากขาดแคลนพัสดุรายการนี้
• อะไหล่บางรายการมีความสําคัญอย่าง
้ ง่ ผล
ยิง่ ยวด หากไม่มเี มือ
่ ต ้องการใชจะส
กระทบอย่างร ้ายแรง จึงควรให ้ฝ่ าย
วิศวกรรม หรือฝ่ ายชา่ ง หรือผู ้จัดการ
โรงงาน ร่วมกันกําหนดให ้
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SDE

Scarce - Difficult to obtain - Easy to obtain

พัสดุบางชนิดมีปัญหาหรือความ
่ มีผู ้ขาย
ยุง่ ยากในการจัดหา เชน
เพียงรายเดียวหรือน ้อยราย หรือ
้
ื้ จัดหา
ต ้องใชเวลานานในการจั
ดซ อ
จึงต ้องพิจารณาให ้รอบคอบในการ
เก็บสต็อก

!

Change

Long
lead-time



Short
lead-time



่ ารเอาเปรียบหรือข่มขู่
การเจรจาต่อรองมิใชก
• การเจรจาต่อรองเป็ นการหาทางออก
ซงึ่ เป็ นทีย
่ อมรับได ้ทัง้ สองฝ่ าย
• เราเอาแต่ได ้ฝ่ ายเดียว คิดหรือว่าเขาจะคบ

Silo
Thinking

คิดแบบไม่สนใจใคร

Holistic
Thinking

คิดแบบองค์รวม

เมือ
่ เจรจาต่อรองก ันไม่สําเร็จ
ลองสํารวจประเด็นต่อไปนี.้ ..
 เราเอาแต่ Take ไม่คด
ิ จะ Give?
 เขามองบริษัทเราอย่างไร?
ื่ สารได ้ไหม?
 อาจเข ้าใจผิด เปลีย
่ นวิธส
ี อ
ิ ป์ ไม่กน
 ศรศล
ิ กัน เปลีย
่ นคนคุยได ้ไหม?
 Mismatching?

• มองไปให ้ไกล อย่าเพียงแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
• ต ้องเข ้าใจเนือ
้ แท ้ของการทําธุรกิจว่า
ทัง้ เราและเขาต่างก็ต ้องการกําไร
• ถ ้าต่อรองจบอย่างชนะทัง้ คู่ ดีทส
ี่ ด
ุ

 ตัง้ ใจฟั ง
 แสดงความเห็นใจ
 เน ้นชว่ ยกันหาทางออก
(แบบ Joint problem solving)

 ทําการบ ้าน
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Purchasing

 Cost savings

 Cost reduction, Cost avoidance, TCO

 Product improvement

performance

 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

ื้ การเจรจาต่อรอง การบริหารสต็อก
ปั ญหาในการจัดซอ

สอบถามและปรึกษาหารือได ้ฟรี ทีน
่ ค
ี่ รับ

08 1628 7855
ี่ วชาญ รัตนามหัทธนะ
เชย

cheocharn@hotmail.com
cheocharn

cheocharn

www.AMCthailand.com

