
ศกุรท์ ี2 พฤศจกิายน 2561 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา
 เหตใุดการทํางานจัดซอืเชงิรับ 

(Reactive purchasing) จงึ
ไมส่ามารถตอบโจทยธ์รุกจิยุค
ปัจจบุนัได ้

 อะไรคืออุปสรรคทีทําใหนั้ก
จัดซอืยังกา้วไมข่า้ม 2.0

 สงิทา้ทายสําหรับนักจัดซอืที
จะไปใหถ้งึ 4.0

โดย อ .เช ี่ยวชาญ รัตนามหทัธนะ
ผู้ ก่อตัง้ และนายกคนแรก ของสมาคมบริหารงานจัดซ ือ้

และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

(Untold) secrets of procurement 4.0 

o เหตุใด การทํางานจัดซื้อเชิงรับ (Reactive purchasing)
จึงไมสามารถตอบโจทยธุรกจิยุคปจจุบันได

oอะไรคืออุปสรรคท่ีทําใหนักจัดซื้อยงักาวไมขาม 2.0

oสิ่งทาทายสําหรบันักจัดซื้อท่ีจะไปใหถึง 4.0

(Untold) secrets of procurement 4.0 
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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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o เหตุใด การทํางานจัดซื้อเชิงรับ (Reactive purchasing)
จึงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคปจจุบันได

oอะไรคืออุปสรรคท่ีทําใหนักจัดซื้อยังกาวไมขาม 2.0

o ส่ิงทาทายสําหรับนักจัดซื้อที่จะไปใหถึง 4.0

(Untold) secrets of procurement 4.0 

การแขง่ขนัทางธรุกจิวนันี

No mercy in businessNo mercy in business

คนทํางานยคุเดมิ เป็นนกัแมน่ปืนเป้านงิ
เป้าหมายอยูก่บัที
ขอ้มลูเปลยีนชา้
คูแ่ขง่มนีอ้ย
ลกูคา้ไมเ่รอืงมาก

คนทํางานยคุนี ตอ้งเป็นนกัยงิปืนเป้าบนิ
เป้าหมายเคลอืนทตีลอดเวลา
ขอ้มลูเปลยีนเร็ว
คูแ่ขง่มากมาย
ลกูคา้เอาแตใ่จ

ตอ้งรกุ ถงึจะชนะ

ตงัรับ อยา่งเกง่กแ็คเ่สมอ

ขอ้คดิ - คําเตอืน
• If you are doing business today with 

yesterday knowledge, you will be out of 
business tomorrow

• Knowledge is power, no knowledge no power
• Knowledge: The only currency in the world 

that won’t suffer from inflation or deflation
• Learning is an investment, not expenditure

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.

ทําไมตอ้งมรีะบบจัดซอื
ทแีข็งแกรง่???

เพราะธรุกจิทกุวันนอียูใ่นสภาพ 
 Massive operating complexity
 Volatility
 Uncertainty
 Urgency

การเพมิคนโดยไมแ่กไ้ขระบบ ไมส่ามารถแกป้ญัหาได้
ระบบงานจดัซอืทไีรป้ระสทิธภิาพ จงึตอ้งปรบัเปลยีน
ถา้ไมเ่ปลยีน ก็เตรยีมตวัจบ

ถา้ยงัไมอ่ยากจบ ก็ตอ้งเปลยีน
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ทําไมตอ้งมรีะบบจัดซอื
ทแีข็งแกรง่???

เพราะธรุกจิทกุวันนอียูใ่นสภาพ 
 Massive operating complexity
 Volatility
 Uncertainty
 Urgency

การเพมิคนโดยไมแ่กไ้ขระบบ ไมส่ามารถแกป้ญัหาได้
ระบบงานจดัซอืทไีรป้ระสทิธภิาพ จงึตอ้งปรบัเปลยีน

ถา้ไมเ่ปลยีน ก็เตรยีมตวัจบ
     ถา้ยงัไมอ่ยากจบ ก็ตอ้งเปลยีน

"Eighty‐five percent of                                                 
the reasons for failure are                                  
deficiencies in the systems                                         
and process rather than                                              
the employee. 

The role of management is                                           
to change the process                                              
rather than badgering                                   
individuals to do better.“

W. Edwards Deming

ปรมาจารย์ทางด้าน TQM ทีเ่รารู้จักกันดีคือ PDCA

สภาพแบบทเีป็นอยูน่ ีระบบงานจัดซอื
ทมีปีระสทิธภิาพจะสามารถชว่ยบรษัิท
ไดม้ากมายอยา่งเหลอืเชอื

ในอตุสาหกรรม automobiles, textiles, 
electronics พบวา่ Procurement 
spending คอื 80% ของรายไดบ้รษัิท

ในอตุสาหกรรมอนืแมไ้มส่งูเทา่น ีแตก็่เป็น
สาระสําคญัทเีดยีวแหละ

ลองไปขดุคุย้เบอืงหลังของความสําเร็จของ
อตุสาหกรรมชนันําของโลก จะพบวา่... 

ซงึนําไปสู.่..
•ลงมอืไดเ้ร็วกวา่คูแ่ขง่
• เห็นโอกาสใหมก่อ่นคูแ่ขง่
•ประหยัดตน้ทนุไดด้กีวา่คูแ่ขง่
•ทําประโยชนไ์ดด้กีวา่คูแ่ขง่ในชว่ง  
ทมีคีวามเรง่ดว่น ผันผวน ไมแ่น่นอน

     ทกุแหง่มปีฏบิตักิาร
จัดซอืทแีข็งแกรง่มาก   

o เหตุใด การทํางานจัดซื้อเชิงรับ (Reactive purchasing)
จึงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคปจจุบันได

oอะไรคืออุปสรรคท่ีทําใหนักจัดซื้อยังกาวไมขาม 2.0

o ส่ิงทาทายสําหรับนักจัดซื้อที่จะไปใหถึง 4.0

(Untold) secrets of procurement 4.0 

1st Generation
Procurement

Procurement maturity

Value 
capture

Source: Bain & Company

2nd Generation
Procurement

3rd Generation
Procurement

4th Generation
Procurement

ววิฒันาการแตล่ะยคุของงานจดัซอื

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

TCO (Total Cost of Ownership)

EPI (Early Purchasing Involvement)

ESI (Early Supplier Involvement)

Pareto Analysis (20-80 Rule)

Spend Analysis
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Life
Cycle 
Cost

Life
Cycle 
Cost

LCC

Less
Visible

Visible ในการเจรจาซอืขายกนันัน.......
แมร้าคาจะเป็นปัจจัยสําคญั     

แตก็่ยังมอีกีหลายปัจจัย     
ทจีะตอ้งนํามาพจิารณา     

ประกอบกนัไปดว้ย     
กอ่นจะตดัสนิใจ

ตอ้งด ูTCO / LCC เป็นหลกั

คน้ควา้หาความรูไ้ดฟ้รี
จาก

www.AMCthailand.com
ไมต่อ้งเป็นสมาชกิ

ไมต่อ้งใช ้Password

ฉบบัท ี50
ปี พ.ศ. 2557

EPI  
Early
Purchasing
Involvement

ESI 
Early
Supplier
Involvement

การเงนิ

จดัซอื

ซพัพลายเออร์ ฝ่ายขาย

• การวเิคราะหพ์าเรโต ้คอืกระบวนการ
ขนัตน้ทจีะนําไปสูอ่กีหลายกลยทุธท์ ี 
จะตอ้งใชใ้นกระบวนการจัดซอืจัดจา้ง

• เป็นการวเิคราะหด์วูา่พัสดรุายการใดมี
ยอดเงนิใชจ้า่ยทงัปี (annual value of 
consumption) สงูหรอืตํา

Pareto Analysis
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ITEMS VALUE

1st Generation
Procurement

Procurement maturity

Value 
capture

Source: Bain & Company

2nd Generation
Procurement

3rd Generation
Procurement

4th Generation
Procurement

ววิฒันาการแตล่ะยคุของงานจดัซอื

Most Asia‐Pacific 
are here

Total spend

ไมค่วรเนน้
Price

Reduction% Managed spend

Procurement 
Cycle Time

Contract 
compliance

Cost 
avoidance

Cost 
reduction

Delivery
Service

TCO
(Total cost savings)Quality

Q C D S
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o เหตุใด การทํางานจัดซื้อเชิงรับ (Reactive purchasing)
จึงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคปจจุบันได

oอะไรคืออุปสรรคท่ีทําใหนักจัดซื้อยังกาวไมขาม 2.0

o ส่ิงทาทายสําหรับนักจัดซื้อที่จะไปใหถึง 4.0

(Untold) secrets of procurement 4.0 

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.

• การวเิคราะหพ์าเรโต ้คอืกระบวนการ
ขนัตน้ทจีะนําไปสูอ่กีหลายกลยทุธท์ ี 
จะตอ้งใชใ้นกระบวนการจัดซอืจัดจา้ง

• เป็นการวเิคราะหด์วูา่พัสดรุายการใดมี
ยอดเงนิใชจ้า่ยทงัปี (annual value of 
consumption) สงูหรอืตํา

Pareto Analysis

ITEMS VALUE
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สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสยีง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํามาก

Bottleneck

Non-
critical

Critical

Leverage

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

20% of value 80% of value

Spend analysis 
is the process of 
collecting, 
cleansing, 
classifying and 
analyzing expenditure data 
with the purpose of 
decreasing procurement costs,
improving efficiency, and 
monitoring compliance.

1 Identify

2 Gather

3 Cleanse

4 Group5 Categorize

6 Analyze

7 Repeat

How to 
Conduct 
a Spend
Analysis 

1. Identify
Identify all the sources 
available for your spend 
data, from all of your 
departments, plants and 
business units. 

This includes accounts payable, 
general ledger, pcard, 
eprocurement systems, etc.

2. Gather
Gather and consolidate
all of your spend data into 
one central database. 

This can be difficult if your data 
is in different formats, different 
languages and different 
currencies, however there are 
programs available specifically 
designed to accomplish this. 

3. Cleanse
Cleanse your data.

This includes finding and 
correcting errors in 
descriptions and transactions, 
as well as standardizing the 
data for easy viewing.

4. Group
Group, or link, your 
suppliers. 

Purchases made from IBM, 
IBM Corp., or Cognos should 
all be grouped together, since 
they are the same supplier.

5. Categorize
Categorize your spend. 

You need to be able to determine 
where your money is being 
spent. Office supplies, marketing, 
travel, legal, direct and indirect 
spend should all be categorized 
appropriately.
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6. Analyze
Analyze your spend. 

Ensure that you have negotiated the 
best contract deals per supplier now 
that all of your spend is identified per 
supplier. Ensure that all of your 
buyers are purchasing from 
preferred suppliers. Reduce the 
number of suppliers per category.

7. Repeat

Performing a spend analysis once is 
a great start to identifying savings, 
however you need to continually 
update your data to ensure that 
contract terms are being adhered to, 
that buyers are purchasing from 
preferred suppliers and that savings 
opportunities are being identified.

Procurement 4.0
Value chain integration 
procurement provided a 
competitive advantage with 
a revenue uptick

Michael E. Porter

ระวงั
จดุออ่น

ในโซอ่ปุทาน

ทกุคนทจีะมาเชอืมตอ่กนัในโซ่ทกุคนทจีะมาเชอืมตอ่กนัในโซ่
ตอ้งผา่นกระบวนการ
คดัเลอืกและ
ตรวจสอบใหด้ี
เสยีกอ่นวา่ ……

• เหมาะสมกนั

• รูใ้จกนั
• รว่มมอืกนั

• เปิดเผยและไวว้างใจกนั

Michael E. 
Porter

The Value Chain
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Value Chain Within a Company

Physical flows
Information flows

Financial flows

Suppliers In  company Customers

Supply chain management

Supplier’s Value Chain Company’s Value Chain Customer Value Chain

The Extended Value Chain

It’s not useful to ask suppliers to better their performance
if the buying company cannot manage properly its own processes.

Fragmented Ownership and ResponsibilityFragmented Ownership and Responsibility
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Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม

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

TeamworkTeamwork

www.AMCthailand.com

ไมต่อ้งเป็นสมาชกิ ไมต่อ้งใช ้Password

คน้ควา้หาความรูไ้ดฟ้ร ีจาก
เชยีวชาญ รัตนามหทัธนะเชยีวชาญ รัตนามหทัธนะ

cheocharn@hotmail.com

08 1628 7855   08 1628 7855   

cheocharncheocharn

www.AMCthailand.comwww.AMCthailand.com

ปัญหาในการจัดซอื การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสต็อก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทนีคีรับ
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