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ประธานกรรมการ     
สถาบนัฝึกอบรมสมัมนาวชิาชพีจัดซือ้ 
โลจสิตกิส ์และซพัพลายเชน 
บรษัิท อลัฟ่า แมเนจเมนท ์คอนซลัแตนท ์จํากดั 
 
 

 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   

 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 
 ทีป่รกึษาของ สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ (TLAPS – Thai Logistics And Production Society) 
 อดตีทีป่รกึษาของ โครงการ Logistics Clinic ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 อดตีคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซือ้ ชดุกอ่ตัง้แรกเริม่ของ

ประเทศไทย 
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คอื

จงึตอ้งหาทางออกรว่มกนั โดย...

จะโนม้นา้วจงูใจซพัพลายเออร์
กต็อ้งเขา้ใจซพัพลายเออรเ์สยีกอ่น

• ซพัพลายเออรเ์ขาทําธรุกจิ หรอืเขาทํา
การกศุล

• ถา้เขาทําการกศุล อะไรทีไ่ดบ้ญุ      
เขาก็ยอ่มจะสนใจ

• ถา้เขาทําธรุกจิ ก็ตอ้งรูว้า่ทกุธรุกจิตา่ง  
ก็ตอ้งการกําไร อะไรทีนํ่าไปสูก่ารสรา้ง
กําไร เขาก็ยอ่มจะสนใจ

เป้าหมายของธรุกจิ คอื ... ทกุธรุกจิ
ตอ้งการ
เพิม่กําไร 1. ขายใหม้ากขึน้

2. เพิม่ราคาขายใหส้งูขึน้
3. ลดตน้ทนุใหตํ้า่ลง

1+2+3

วธิเีพิม่กําไร

หาลกูคา้
ใหมเ่พิม่
จากเดมิ

ใหล้กูคา้เดมิ
ซือ้มากขึน้

สรา้ง
ความ
ตา่ง

ใชป้ระโยชนจ์าก
สภาพตลาด

Cost 
savings

ทกุวันนี้ทา่นชว่ยเขาประหยัดตน้ทนุ หรอืเป็นตัวเพิม่ตน้ทนุใหเ้ขา
ทา่นเป็นลกูคา้ทีม่ ีCost to serve สงูเกนิเหตหุรอืเปลา่
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Cost to serve รูต้วัไหมวา่ ซพัพลายเออรเ์ขามองเราอยา่งไร

nobody somebody  

ควรรูว้า่ซพัพลายเออรม์องเราอยา่งไร

• ทัง้เราและซพัพลายเออรต์า่งก็ทําธรุกจิ 
และทกุธรุกจิตา่งก็ตอ้งการกําไร และ
ตา่งก็ตอ้งการกําไรเพิม่ขึน้

• รูไ้หมวา่ซพัพลายเออรช์อบอะไร
• รูไ้หมวา่ซพัพลายเออรไ์มช่อบอะไร
• รูไ้หมวา่ซพัพลายเออรม์องเราอยา่งไร

1. จดุแข็ง(ขอ้ด)ีของบรษัิทเราคอือะไร
2. จดุออ่น(ขอ้ดอ้ย)ของบรษัิทเราคอือะไร 
    คดิวา่จะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร
1. ทําไมซพัพลายเออรน์ีจ้งึอยากคบหรอื
      อยากทําธรุกจิกับบรษัิทของเรามาก 

4. ทําไมซพัพลายเออรร์ายนี ้         
        จงึไมค่อ่ยสนใจเรา สาเหตคุอือะไร 
         จะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร

ซพัพลายเออรก์าํลงัหวัเสยีและหงดุหงดิมากเมือ่
• ลกูคา้สัง่ใหล้ดราคาลงอกี 5% ในปีหนา้ 
• ลกูคา้สัง่มาวา่ ปีหนา้จํานวนของเสยีตอ้งลดลงอกี
• ลกูคา้ตอ้งการใหล้ด Lead-time ลงอกี
• ลกูคา้ตอ้งการยดืเครดติเทอมการชําระเงนิใหย้าวกวา่นีอ้กี

สิง่เหลา่นีเ้ป็นการเพิม่ตน้ทนุตอ่ซพัพลายเออร ์
แนน่อนทีเ่ขาจะตอ้งถามวา่ ... แลว้เขาได้
ประโยชนอ์ะไรบา้งจากการคบกบัลกูคา้รายนี้

คบกนัแลว้ตอ้งไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่าย

ทําอยา่งไรจงึจะเป็น Good Customer
 ชําระเงนิใหต้รงเวลา
 ทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
 อยา่ทําตัวจกุจกิน่ารําคาญ
 แตง่ตัง้ Supplier account manager เพือ่ตดิตอ่

ประสานงานอยา่งใกลช้ดิ
 ตอบสนองหรอืตดิตอ่กลับอยา่งรวดเร็ว
 เขา้ไปดแูลดว้ยตนเองอยา่งใกลช้ดิ
 ทํางานอยา่งมอือาชพีและเต็มไปดว้ยจรรยาบรรณ

• ประโยชนท์ีเ่ขาจะไดรั้บหากเขาสามารถสง่ของให ้
ไดภ้ายในเวลาทีเ่ราแจง้ไป 

• ทําอยา่งไรเขาจงึจะเห็นดว้ยกบัเราวา่ เขาควรจะ
ลดราคาใหต้ามทีเ่ราขอไป 

• มเีหตผุลอะไรทีเ่ขาควรยอมยดืเครดติเทอมให ้
เป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ 

• จะชีใ้หซ้พัพลายเออรเ์ห็นหรอืทําใหเ้ขามัน่ใจได ้
อยา่งไรวา่ หากเขากบัเราไดทํ้าธรุกจิกนัเขาจะได ้
ประโยชนค์ุม้คา่ในระยะยาวอยา่งไร

ตอ้งทําการบา้นกอ่นจะคยุกบัซพัพลายเออร์
• แมว้า่เขาจะผกูขาด แตก็่ตอ้งการขายของ 
• บางชว่งเวลา เขาก็ตอ้งการเพิม่ยอดขาย
• เขารูด้วีา่การผกูขาดนัน้ไดเ้ปรยีบ เขาจงึพยายาม

ทกุวถิทีางมใิหเ้กดิคูแ่ขง่
• Monopoly มกํีาไรมากกวา่ปกต ิจงึพรอ้มทีจ่ะ

ลดราวาศอกให ้หากถกูใจหรอืสบอารมณ์
• ถา้คยุเรือ่งราคาลําบาก ก็มเีรือ่งอืน่อกีเยอะแยะ  

ทีจ่ะขอความรว่มมอืได ้

อยา่เพิง่ถอดใจเมือ่เจอ Monopoly
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• ผมไมอ่ยากใชเ้วลาไปเชค็กบัซพัพลายเออรห์ลาย ๆ 
เจา้ คณุเสนอผมมาเลยครับวา่จะตอ้งใหผ้มทํายงัไง
บา้ง ผมถงึจะไดร้าคาและเงือ่นไขทีด่กีวา่นี้

• คณุกลบัไปถามผูบ้รหิารของคณุดแูลว้เสนอราคาและ
เงือ่นไขกลบัมาใหมอ่กีทนีะครับภายในวนัจันทรน์ี ้ผม
จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจในวนัองัคารได ้
ถกูตอ้งวา่ ผมจะทําสญัญาระยะยาวกบัใครดี

• คณุอธบิายเหตผุลใหผ้มฟังชดัๆสกัขอ้สองขอ้ไดไ้หม
ครับวา่ ถา้ผมตกลงทําสญัญากบัคณุ มนัจะดกีวา่การ
ตดัสนิใจทําสญัญากบัรายอืน่ยังไงบา้งครับ

ประโยคทเีด็ดสําหรับของจกุจกิ

• Mismatch
• Monopoly / Oligopoly
• Supply-Demand Unbalance
• Poor attractiveness

ปัจจบุนัซือ้สนิคา้เดอืนละ 600 ชิน้ ๆ ละ 100 บาท

ถาซื้อเดือนละ 1,000 ช้ิน
จะลดราคาเหลือ 98 บาทได
เพราะเม่ือผลิตมากขึ้น 
ตนทุนก็จะลดลงนิดหนอย

ซื้อเดือนละ 1,000 ช้ินก็ได
แตตองลดเหลือ 90 บาท
เพราะตนทุนทุกอยางลดลง
มากมาย ไมใชลดนิดหนอย

ซัพพลายเออร

จัดซื้อ

1. Logic

ปัจจบุนัซือ้สนิคา้เดอืนละ 600 ชิน้ ๆ ละ 100 บาท

ถาซื้อเดือนละ 2,000 ช้ิน
จะลดราคาเหลือ 95 บาท
ลดตํ่ากวาน้ีไมไดแลว

ขอซื้อเพียงเดือนละ 1,000 ช้ิน
และตองการใหลดเหลือ 90 บาท
และในเดือนหนาจะมีงานโปรเจ็ค
ใหมใหทําเพิ่ม สนใจไหม

ซัพพลายเออร

จัดซื้อ

2. Bargain

ปัจจบุนัซือ้สนิคา้เดอืนละ 600 ชิน้ ๆ ละ 100 บาท

ขอความเห็นใจเถอะครับ
มันขาดทุน

ขาดทุนที่ไหนกัน
คุณไมคอยให
ความรวมมือ
กับเราเลยนะ

ซัพพลายเออร

จัดซื้อ

3. Emotion

ปัจจบุนัซือ้สนิคา้เดอืนละ 600 ชิน้ ๆ ละ 100 บาท

ตอไปน้ีผมคงเลิกเก็บสตอก
ใหแลวนะครับ ชวยตัดสินใจ
อยางชาพรุงน้ีนะครับ

ขอเตือนวา
น่ีคงเปนออเดอร
สุดทายแลวนะ

ซัพพลายเออร

จัดซื้อ

4. Threat

ปัจจบุนัซือ้สนิคา้เดอืนละ 600 ชิน้ ๆ ละ 100 บาท

พบกันคร่ึงทาง
ก็แลวกัน

ถอยคนละกาวนะซัพพลายเออร

จัดซื้อ

5. Compromise

ซือ้เดอืนละ 1,000 ชิน้ ๆ ละ 90 บาท
แตต่อ้งซือ้ตดิตอ่กนั 6 เดอืน
และเดอืนหนา้ตอ้งใหง้านโปรเจ็คใหมด่ว้ย

สรปุวา่

• Logic (ใชเ้หตใุชผ้ล)
• Bargain (แลกเปลีย่นกนั)
• Emotion (ใชอ้ารมณ์)
• Threat (ชีใ้หเ้ห็นผลเสยีทีจ่ะเกดิ)
• Compromise (ประนปีระนอมกนั)

Five Methods of Persuasion
การโนม้นา้วจงูใจ 5 วธิี

ปญัหา
1. สัง่ซือ้สนิคา้เขา้มาไมท่นัตอ่ความตอ้งการลกูคา้
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ตอ้งรกุ ถงึจะชนะ

ตัง้รับ อยา่งเกง่กแ็คเ่สมอ

ปญัหา
2. เมือ่ Supplier บอกปฎเิสธการขอลดราคา จะ

ตอ่รองในทางใดไดบ้า้ง
จะตอ้ง

ทําการบา้นเรือ่ง 
Give & Take

เพือ่จะโนม้นา้ว
ใหเ้ขาคลอ้ยตาม

ปญัหา
3. อปุสรรคในการทํา Cost-saving ไดแ้ก ่Credit 

term ไมเ่อือ้อํานวยในการเจรจา และ User 
ไมใ่หค้วามรว่มมอืในการ va/ve จะแกปั้ญหา
อยา่งไร

ในการเจรจาซือ้ขายกนันัน้.......
แมร้าคาจะเป็นปัจจัยสําคญั     

แตก็่ยังมอีกีหลายปัจจัย     
ทีจ่ะตอ้งนํามาพจิารณา     

ประกอบกนัไปดว้ย     
กอ่นจะตดัสนิใจ

ตอ้งด ูTCO / LCC เป็นหลกั

ปญัหา
4. Good Product but bad service (from 

exclusive)

ใหพ้จิารณาวา่
เราใหค้ะแนนดา้นไหนมากกวา่กนั

ในเรือ่ง QCDS

Q = Quality
C = Cost
D = Delivery
S = Service

ปญัหา
5. การเจรจาตอ่รองกบัผูผ้ลติในการจัดซือ้ การโนม้

นา้วใจใหค้ลอ้ยตามในการสัง่ซือ้สนิคา้
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จะตอ้ง
ทําการบา้นเรือ่ง 
Give & Take

เพือ่จะโนม้นา้ว
ใหเ้ขาคลอ้ยตาม

ปญัหา
6. Supplier จะไมย่อมลดราคาสนิคา้แตจ่ะเสนอ

อยา่งอืน่มาทดแทนให ้

ในการเจรจาซือ้ขายกนันัน้.......
แมร้าคาจะเป็นปัจจัยสําคญั     

แตก็่ยังมอีกีหลายปัจจัย     
ทีจ่ะตอ้งนํามาพจิารณา     

ประกอบกนัไปดว้ย     
กอ่นจะตดัสนิใจ

ตอ้งด ูTCO / LCC เป็นหลกั

ปญัหา
7. การชาํระเงนิ Supplier มกัจะไมใ่หเ้ครดติ o จะเอาเครดติเทอมไปทําไม

ถา้บรษัิทเราไมร่อ้นเงนิ
o ถา้เรารอ้นเงนิและตอ้งการ

เครดติ ใหทํ้าการบา้นเรือ่ง 
Give & Take วา่จะมอีะไร
ไปจงูใจใหเ้ขายอม

ปญัหา
8. ไดรั้บขอ้มลูไมค่รบถว้น ไมต่รงกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้านจรงิ

ปรับระบบการทํางานเกีย่วกบั 
Purchase Requisition 

วา่ทกุฝ่ายจะตอ้ง
ใหข้อ้มลูอะไรบา้ง

แกฝ่่ายจัดซือ้

ปญัหา
9. การประเมนิ Supplier ตา่งประเทศ ถา้ไมส่ามารถ

ไปตรวจสอบโรงงานดว้ยตนเอง จะมวีธิกีาร
อยา่งไร

ใหข้อขอ้มลูเกีย่วกบั
o ประวตับิรษัิท
o งบการเงนิ
o รายชือ่ลกูคา้
o ประกาศนยีบตัร

รับรองดา้นตา่ง ๆ
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