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ประธานกรรมการ     
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บรษัิท อลัฟ่า แมเนจเมนท ์คอนซลัแตนท ์จํากดั 
 
 

 เป็นผูก้อ่ตังและไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบรหิารงานจัดซอืและซัพพลายเชนแห่ง
ประเทศไทย (PSCMT) ตงัแตเ่รมิกอ่ตงัเมอืพฤศจกิายน 2531 และไดรั้บเลอืกตงัใหดํ้ารงตําแหน่งนายกสมาคม
อยา่งตอ่เนอืงเรอืยมาจนถงึมนีาคม 2550 รวมทังสนิเป็นเวลาถงึ 18 ปี  

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทไีดรั้บรางวัลเกยีรตคิณุชนัสงู Garner Themoin จากสหพันธบ์รหิารงาน
จัดซอืและซพัพลายนานาชาต ิ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply 
Management) เพอืชนืชมในความเสยีสละและทําคณุประโยชนอ์ยา่งยงิตอ่วงการวชิาชพีจัดซอืและซพัพลาย 

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทไีดรั้บ MCIPS กติตมิศักด ิจากสถาบันบรหิารงานจัดซอืและซัพพลาย
แหง่ประเทศองักฤษ ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์(CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply) 

 เป็นคนไทยคนแรกทไีดรั้บประกาศนยีบัตรรับรองความสามารถดา้นงานจัดซอื C.P.M. (Certified Purchasing 
Manager) และ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากสมาคมบริหารงานจัดซือแห่งชาต ิ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันสมาคมนี
ไดเ้ปลยีนชอืใหมเ่ป็น ISM (Institute for Supply Management)  

 ไดรั้บการแต่งตังจาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนา
กรณี ศึกษ าท างด า้น  Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain  เพื อ เป็น  APEC 
Casebook ใหก้ลุม่สมาชกิ APEC ใชศ้กึษาเรอืง 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) ทังในประเทศและต่างประเทศ เพอืเป็นวทิยากรของ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวชิาจัดซอืจัดจา้งและซพัพลายเชนนานาชาต ิ

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

 เป็นเจา้ของและบรรณาธกิารวารสารรายเดือน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วทิยายุทธจัดซอืและบรหิารพัสด ุ
(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 ทังในประเทศและตา่งประเทศ 
 ทปีรกึษาของ สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ (TLAPS – Thai Logistics And Production Society) 
 อดตีทปีรกึษาของ โครงการ Logistics Clinic ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 อดตีคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซอื ชดุกอ่ตังแรกเรมิของ

ประเทศไทย 
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การลดตนทุนจะมีประสิทธิภาพสูงข้ึนมาก 

หากนักจัดซื้อและวิศวกร

สามารถผนึกพลังกันเพ่ือวางแผน

ยุทธศาสตรในการจัดซื้อ 

 คดิแบบองคร์วม
 TCO / LCC
 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management  

matrix

 คดิแบบไมส่นใจใคร
 ตอ่รองราคาแบบไมล่มื

หลูมืตา
 รอ PR – ขอใบเสนอ

ราคา – ออก PO
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้

โดยไมไ่ปขดุรากเหงา้
ของปัญหา

Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม

Fragmented Ownership and ResponsibilityFragmented Ownership and Responsibility

ประสานงาประสานงา
นน

• Teamwork dies
• Conflicts flare
• Confusion ensues
• Progress slows
• Morale dissipates
• Good people leave
• Weak people stay and poison others
• Creativity caves
• Finally, operations slow down, costs go up and 

profitability bleeds red. Death is near.

• Ego สงู
• มักจะดหูมนิดแูคลน non-engineer
• เอาแตใ่จ
• ไมย่ดึกฎระเบยีบกตกิา
• มักงา่ย
• ฯลฯ

• ไมม่คีวามรูท้างเทคนคิ
• กฎระเบยีบหยมุหยมิ
• ทํางานชา้
• สนใจแตร่าคา
• ฯลฯ

หก เกา้

ถา้ไมต่รงกบัทเีราคดิ ก็ไมจํ่าเป็นจะตอ้งผดิเสมอไป
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TeamworkTeamwork
 คดิแบบองคร์วม
 TCO / LCC
 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management  

matrix

 คดิแบบไมส่นใจใคร
 ตอ่รองราคาแบบไมล่มื

หลูมืตา
 รอ PR – ขอใบเสนอ

ราคา – ออก PO
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้

โดยไมไ่ปขดุรากเหงา้
ของปัญหา

 คดิแบบองคร์วม
 TCO / LCC
 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management  

matrix

 คดิแบบไมส่นใจใคร
 ตอ่รองราคาแบบไมล่มื

หลูมืตา
 รอ PR – ขอใบเสนอ

ราคา – ออก PO
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้

โดยไมไ่ปขดุรากเหงา้
ของปัญหา

1st Generation
Procurement

Procurement maturity

Value 
capture

Source: Bain & Company

2nd Generation
Procurement

3rd Generation
Procurement

4th Generation
Procurement

Tactical
buying

Optimized
sourcing

Strategic 
procurement 

Value chain 
integration 

Procurement 1.0
Tactical buying                                                
that targets uninterrupted 
operations and takes fairly 
reactive measures
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ตอ้งรกุ ถงึจะชนะ

ตังรับ อยา่งเกง่กแ็คเ่สมอ

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

EPI  
Early
Purchasing
Involvement

ESI 
Early
Supplier
Involvement

การเงนิ

จดัซอื

ซพัพลายเออร์ ฝ่ายขาย Strategic sourcing
เป็นการจัดการงานเกยีวกับจัดซอืจัดจา้ง 
อย่างเป็นระบบ ซึงจะครอบคลุมการ
วางแผนเชงิกลยุทธ ์การพัฒนาซัพพลาย
เออร ์การบรหิารจัดการความสมัพันธแ์บบ
หุน้สว่นธรุกจิ การจัดการเกยีวกับขอ้ตกลง
และสัญญา การจัดการโครงสรา้งพนืฐาน
ของซพัพลายเชน และการจา้งภายนอก

 คดิแบบองคร์วม
 TCO / LCC
 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management  

matrix

 คดิแบบไมส่นใจใคร
 ตอ่รองราคาแบบไมล่มื

หลูมืตา
 รอ PR – ขอใบเสนอ

ราคา – ออก PO
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้

โดยไมไ่ปขดุรากเหงา้
ของปัญหา
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Efficiency (ประสทิธภิาพ)
 ความสามารถในการรับมอืกบั Change   

ไดอ้ยา่งเหมาะสม
 ความสามารถในการรับมอืกบั Work load 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม
 ความสามารถในการรับมอืกบั Urgency   

ไดอ้ยา่งทนัทว่งที
 ความสามารถในการรับมอืกบั Uncertainty 

โดยไมม่คีวามเสยีหาย

 คดิแบบองคร์วม
 TCO / LCC
 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management  

matrix

 คดิแบบไมส่นใจใคร
 ตอ่รองราคาแบบไมล่มื

หลูมืตา
 รอ PR – ขอใบเสนอ

ราคา – ออก PO
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้

โดยไมไ่ปขดุรากเหงา้
ของปัญหา

ITEMS VALUE

PARETO 
Analysis ขยัน หรอื ทํางานไมเ่ป็น? Procurement 3.0

Strategic procurement 
with matured category 
management embedded 
across functions

Category Management
is a strategic approach which organizes procurement 
resources to focus on specific areas of spends. This 
enables category managers to focus their time and 
conduct in depth market analysis to fully leverage 
their procurement decisions on behalf of the whole 
organization.

 คดิแบบองคร์วม
 TCO / LCC
 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management  

matrix

 คดิแบบไมส่นใจใคร
 ตอ่รองราคาแบบไมล่มื

หลูมืตา
 รอ PR – ขอใบเสนอ

ราคา – ออก PO
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้

โดยไมไ่ปขดุรากเหงา้
ของปัญหา สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model
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สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Non-
critical

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model Non-critical supplies

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Leverage

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model Leverage supplies
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สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Bottleneck

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model Bottleneck supplies

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Critical

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model Critical supplies
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สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Bottleneck

Non-
critical

Critical

Leverage

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

20% of value 80% of value

 คดิแบบองคร์วม
 TCO / LCC
 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management  

matrix

 คดิแบบไมส่นใจใคร
 ตอ่รองราคาแบบไมล่มื

หลูมืตา
 รอ PR – ขอใบเสนอ

ราคา – ออก PO
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้

โดยไมไ่ปขดุรากเหงา้
ของปัญหา

• เป็นโมเดลททํีาใหฝ่้ายจัดซอืรูว้า่ ทางฝ่าย 
ซพัพลายเออรค์ดิหรอืมองฝ่ายจัดซอือยา่งไร 
เขา้ทํานองรูเ้ขารูเ้รา 

• is a model which enables purchasing 
organizations to understand how a 
seller could see them and their 
requirement.

Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

สงูตาํ

ความ
นา่สนใจ

ยอดซอื

สงู

ในสายตาของ
ซพัพลายเออร์

Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

สงู
Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

ตาํ

• มชีอืเสยีงดี
• เป็นบรษัิทขนาดใหญ่
• มกีารสงัซอือยา่งตดิตอ่สมําเสมอ
• มรีะบบการชําระเงนิทยีตุธิรรม
• อัธยาศัยไมตรขีองนักจัดซอื
• มโีอกาสเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่
• ชว่ยแนะนําหรอืเป็นแหลง่อา้งองิใหรู้จั้กลกูคา้เพมิเตมิ
• สะดวกในการเดนิทางและการตดิตอ่สอืสาร

• ไมส่ะดวกในการเดนิทางและตดิตอ่สอืสาร
• ไมย่อมแนะนําหรอืไมย่อมใหใ้ชเ้ป็นแหลง่อา้งองิ
• ไมม่เีทคโนโลยใีหมท่น่ีาสนใจ
• นักจัดซอืไมม่นํีาใจไมตรี
• มรีะบบการชําระเงนิทเีอาเปรยีบ
• การสงัซอืไมส่มําเสมอ
• เป็นบรษัิทเล็ก
• ไมม่ชีอืเสยีง

สงูตาํ

ความ
นา่สนใจ

สงู
Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

ยอดซอื
ในสายตาของ
ซพัพลายเออร์

9/12



สงูตาํ

ความ
นา่สนใจ

สงู

Nuisance

Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

ยอดซอื
ในสายตาของ
ซพัพลายเออร์

สงูตาํ

ความ
นา่สนใจ

สงู

Exploit

Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

ยอดซอื
ในสายตาของ
ซพัพลายเออร์

สงูตาํ

ความ
นา่สนใจ

สงู

Develop

Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

ยอดซอื
ในสายตาของ
ซพัพลายเออร์

สงูตาํ

ความ
นา่สนใจ

สงู

Core

Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

ยอดซอื
ในสายตาของ
ซพัพลายเออร์

สงูตาํ

ความ
นา่สนใจ

สงู

CoreDevelop

ExploitNuisance

Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

ยอดซอื
ในสายตาของ
ซพัพลายเออร์

สงูตาํ

ความ
นา่สนใจ

สงู

CoreDevelop

ExploitNuisance

Supplier Preferencing ModelSupplier Preferencing Model

ยอดซอื
ในสายตาของ
ซพัพลายเออร์
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 คดิแบบองคร์วม
 TCO / LCC
 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management  

matrix

 คดิแบบไมส่นใจใคร
 ตอ่รองราคาแบบไมล่มื

หลูมืตา
 รอ PR – ขอใบเสนอ

ราคา – ออก PO
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้

โดยไมไ่ปขดุรากเหงา้
ของปัญหา

Development

Nuisance

Core

Exploitable

Development

Nuisance

Core

Exploitable

Development

Nuisance

Core

Exploitable

Development

Nuisance

Core

Exploitable

Ref: Paul Steele and Brian Court of PMMS Consulting Group Limited, 1996

Bottleneck

Non-
Critical

Critical

Leverage

Market Management Matrix
ลองไปขดุคุย้เบอืงหลงัของความสําเร็จของ
อตุสาหกรรมชนันําของโลก จะพบวา่... 

ทกุแหง่มปีฏบิตักิารจัดซอืทแีข็งแกรง่มาก 

ซงึนําไปสู.่..
• ทําประโยชนไ์ดด้กีวา่คูแ่ขง่ในชว่งผันผวน
•ประหยัดตน้ทนุไดด้กีวา่คูแ่ขง่
• เห็นโอกาสใหมก่อ่นคูแ่ขง่
•ลงมอืไดเ้ร็วกวา่คูแ่ขง่

สงิทตีอ้งระวงั
เมอืเศรษฐกจิแย่

• Bankruptcy
• Flexibility
• Inventory Management
• Cost control
• Supplier Relationship Management

สงิทตีอ้งระวงั
เมอืเศรษฐกจิดี

•Material Shortage
• Labor Shortage
• Urgency
• Inventory Management
• Supplier Relationship Management

งานดว่น ก็ไมเ่คยลดลง
แตไ่มว่า่จะเกดิอะไรขนึ

Cost savings กไ็มเ่คยแผว่ลง
แตไ่มว่า่จะเกดิอะไรขนึ ประสทิธภิาพของงานจัดซอื

ในสายตาผูบ้รหิาร
ประสทิธภิาพของงานจัดซอื
ในสายตาผูบ้รหิาร

1. สามารถทําใหเ้งนิทกุบาททกุสตางคข์อง
บรษัิททจีา่ยออกไป ไดรั้บผลคุม้คา่เสมอ

2. สามารถทําหนา้ทเีป็นตวัแทนของบรษัิท 
เขา้เจรจาตอ่รองกบัซพัพลายเออรไ์ดอ้ยา่ง
ชาญฉลาดและประสบผลสําเร็จ

3. สามารถมสีว่นรว่มอนัสําคญัทจีะเออือํานวย
ใหบ้รษัิทปฏบิตังิานไดอ้ยา่งราบรนื

4. สามารถชแีนะฝ่ายบรหิารใหเ้ขา้ใจถงึ
สถานะการณ์ทเีกยีวขอ้ง เชน่ แนวโนม้และ
ภาวะตลาด โอกาสของความขาดแคลน 
การพัฒนาใหม่ๆ  ของสนิคา้ในตลาด

5. สามารถรว่มมอืและประสานงานกบัทกุฝ่าย
ทเีกยีวขอ้ง โดยการป้อนขอ้มลู และเสนอ
ขอ้คดิเห็น หรอืใหคํ้าแนะนําไดต้ามทถีกู
รอ้งขอ

6. สามารถทํารายงานและเสนอขอ้คดิเห็นให ้
ฝ่ายบรหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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ถา้ทา่นยงัมปัีญหาเกีย่วกบั
o การบรหิารงานจัดซือ้จัดหา
o การบรหิารจัดการสต็อก
o การเจรจาตอ่รอง

ขอเชญิปรกึษาหารอื ฟรี
กบั อ.เชีย่วชาญ ที่
o โทร. 08 1628 7855
o อเีมล cheocharn@hotmail.com
o Line: cheocharn
o Facebook: cheocharn
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