
 

 

ทกุบรษัิทตอ้งมกีารจัดซอืวา่จา้ง จะมากหรอืนอ้ย จะยุง่ยากซบัซอ้นหรอืธรรมดา๊ธรรมดา ก็ขนึอยู่
กบัประเภทและขนาดของกจิการ มผีูป้ระมาณการเอาไวว้า่สงิทจัีดซอืจัดจา้งเขา้มาใชใ้นกจิการนันอยูท่ ี
50-60% ของรายรับของบรษัิท ค่าใชจ้่ายกอ้นนีถา้ปล่อยใหดํ้าเนนิการโดยใครก็ไม่รูเ้ห็นทวี่ากจิการ
บรษัิทคงอยูใ่นฐานะลําบาก การบรหิารจัดการระบบจัดซอืจัดจา้งจงึเป็นสงิททีกุบรษัิทตอ้งใหค้วามใส่
ใจใหม้าก 

แตป่ฏบิตักิารของแผนกจัดซอืของหลายบรษัิทยงัมลีกัษณะคอ่นไปทางงานธรุการ หรอืเป็นเพยีง
งานแอด๊มนิระดับลา่ง ๆ ทเีนน้ในการทําเอกสารใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามระเบยีบของบรษัิท ไมไ่ดส้นใจ
เรอืงนวัตกรรมหรอืการวางแผนกลยทุธใ์นการจัดซอืจัดหาใด ๆ ทังสนิ การทตีังชอืหรอืเรยีกชอือย่าง
หรูหราว่า แผนกจัดซอืจัดหา (Procurement Department) หรอืแผนกจัดหาเชงิกลยุทธ ์(Strategic 
Sourcing) หรอืฝ่ายวางแผนจัดซอื (Purchasing Planning) ก็ดเูพราะพรงิงามสง่าด ีแตถ่า้พฤตกิรรม
การทํางานไมส่มกับชอืของแผนก ก็อยา่หวังวา่จะไดรั้บการยอมรับนับถอืจากผูใ้ดในบรษัิท ตราบใดที
ผลงานไมม่คีณุคา่เพมิเลยสักนดิเดยีวในสายตาของ Users เพราะงานทปีฏบิัตอิยูนั่นเป็นเพยีงเสมยีน
ทําเอกสาร มใิชนั่กจัดซอื 

แลว้งานแบบไหนล่ะทมีีคุณค่าเพมิอย่างแทจ้รงิต่อกจิการ และตอ้งทํางานแบบไหนล่ะจงึจะ
เรยีกวา่นักจัดซอืมอือาชพี? 

นักจัดซอืมอือาชพีนันจะสามารถสรา้งคณุคา่ใหแ้กบ่รษัิทไดม้ากมายหลายอยา่ง ปฏบิัตกิารของ
นักจัดซือในบริษัทชันนําคือการวางแผนกลยุทธ์เพือเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาและเงือนไขทีเป็น
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท การมสีว่นเพมิกําไรใหบ้รษัิท การอํานวยความสะดวกใหฝ่้ายตา่ง ๆ โดยการ
แกปั้ญหาและทําใหก้จิการดําเนนิไดอ้ยา่งราบรนื การสรา้งความตา่งและสรา้งความเหนอืชนักวา่คูแ่ขง่ 
(Differentiation and Competitive advantage) ปฏบิัตกิารเหล่านีไม่สามารถทําไดโ้ดยเจา้หนา้ที
ธรุการหรอืโดยเสมยีนทําเอกสารสงัซอื 

งานสําคัญของนักจัดซือคือการหาแหล่งขายอย่างมียุทธศาสตร์ (Strategic sourcing) ซงึ
จะตอ้งเรมิจากการหาขอ้มูลเกยีวกับสงิทจีะซอืหรือจะจา้งว่าจํานวนหรือยอดเงนิสูงตําเพียงใด ควร
กําหนดนโยบายใหจั้ดซอืจัดจา้งขา้วของชนดินจีากแหลง่เดยีวทเีหมาะสม (Single sourcing) หรอืควร
จัดซือจัดจา้งจากสองแหล่งควบกัน (Dual source) หรือจะไม่ติดยึดกับเจา้ใดเจา้หนึง (Spot 
purchase) การกําหนดนโยบายเหลา่นจีะตอ้งมขีอ้มลู Demand forecasting แลว้ใช ้Pareto analysis 
เพือวเิคราะหย์อดเงนิใชจ้่าย จากนันใช ้Supply positioning model เพือวางกลยุทธข์ันตน้เกยีวกับ
วธิกีารจัดซอืจัดจา้งขา้วของแตล่ะประเภทวา่ของประเภทใดควรจัดซอืจัดจา้งแบบไหน 

เป็นทีชัดเจนว่าทุกธุรกจิในปัจจุบันอยู่ในสภาพของความเร่งด่วนและเปลียนแปลงผันผวน 
พฤตกิรรมลกูคา้เปลยีนแปลงไปเรอืย ๆ วธิกีารเดมิในอดตีทเีคยนําความสําเร็จมาใหธ้รุกจินันสว่นใหญ่



ไมส่ามารถนํามาใชใ้นการทําธรุกจิยคุปัจจบุนัไดแ้ลว้ ปฏบิตักิารของนักจัดซอืก็เชน่เดยีวกนัทหีากยังงม
งายเคยชนิอยูก่ับวธิกีารเดมิ ๆ ก็จะไมส่ามารถตอบโจทยธ์รุกจิในวันนีได ้การทนัีกจัดซอืนังรอ PR (ใบ
ขอใหซ้อื) แลว้ก็ตดิต่อซัพพลายเออร์สามรายเพือขอใบเสนอราคามาเปรียบเทยีบ จากนันก็เจรจา
ตอ่รอง แลว้ก็ออก PO (ใบสังซอื) วธิกีารเดมิ ๆ แบบนีเรยีกวา่ Reactive purchasing หรอืปฏบิัตกิาร
จัดซอืเชงิรับ อาจจะยังใชไ้ดก้ับสนิคา้และบรกิารบางประเภทเทา่นัน นักจัดซอืจําเป็นตอ้งวเิคราะหล์ง
ลกึวา่จะปฏบิัตจัิดซอืเชงิรุก (Proactive purchasing) ไดอ้ยา่งไรบา้ง และควรใชก้ับขา้วของประเภท
ไหน เพอืใหต้อบโจทยก์ารทําธรุกจิของวนันไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ความรวดเร็วคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงและปรับเปลียนไดอ้ย่างฉับพลันในการทํางานจัดซอื 
(Purchasing agility) ถอืเป็นความสําคัญอยา่งยงิของธรุกจิยคุใหม ่นักจัดซอืมอือาชพีจะมสีว่นสําคัญ
อยา่งยงิยวดของทกุธรุกจิในยามทเีศรษฐกจิผันผวน การวางแผนยทุธศาสตรใ์นยามทรีาคาของวัตถดุบิ
และสนิคา้เปลยีนแปลงรวดเร็ว หรือการบรหิารความเสยีง (Risk management) เมอืเกดิความขาด
แคลนอยา่งกระทันหันของวัตถุดบิและสนิคา้อันเกดิจากภัยพบิัตทิางธรรมชาตหิรอืภัยพบิัตจิากนํามอื
มนุษย ์ในยามหนา้สวิหนา้ขวานเชน่นีความเป็นมอือาชพีของนักจัดซอืเทา่นันทจีะสรา้งความไดเ้ปรยีบ
เหนือคูแ่ขง่ และแน่นอนว่าเสมยีนทําเอกสารหรอืเจา้หนา้ทธีุรการจัดซอืไมม่คีวามหมายใด ๆ เลยใน
เรอืงเหลา่น ี

นักจัดซอืมอือาชพีตระหนักดวีา่ การบรหิารความสมัพันธก์บัซพัพลายเออรเ์ป็นประเด็นสําคญัทจีะ
ทําใหยุ้ทธศาสตรข์องการทํางานจัดซอืจัดจา้งดําเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เนืองจากทุกธุรกจิ
จําเป็นตอ้งอาศัยซพัพลายเออร ์หากนักจัดซอืไมม่วีธิกีารทถีกูตอ้งในการคัดเลอืกซัพพลายเออรท์จีะ
มาร่วมอยู่ในซัพพลายเชนเดยีวกัน ไม่มกีารประเมนิผลงานทสีมําเสมอและอย่างถูกตอ้ง รวมถงึการ
บรหิารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออรก์็ดําเนนิไปอย่างไม่ถูกตอ้ง ก็ยากทปีฏบิัตกิารของบรษัิทเราจะ
ราบรืน สงิเหล่านีจําเป็นตอ้งอาศัยความรอบรูข้องนักจัดซอืเกยีวกับ SRM (Supplier Relationship 
Management) ในการบรหิารจัดการ และนักจัดซอืจะตอ้งสามารถขอความร่วมมอืและประสานงานกบั
ฝ่ายตา่ง ๆ ในบรษัิทได ้(Interpersonal and Cross Functional Teamwork skill) งานนีเกง่คนเดยีว
ไปไมร่อดครับ 

เรอืงการเจรจาตอ่รองราคาและเงอืนไขเป็นเป้าหมายททีกุบรษัิทใหค้วามสําคัญกันทังนัน แตถ่า้
นักจัดซอืยังใชว้ธิกีารโบรําโบราณในการตอ่รองราคาก็เห็นทจีะไปไมร่อด วันเวลาผ่านไปนํามันก็แพง
ขนึ ค่าแรงก็เพมิขนึ เงนิเดอืนก็เพมิขนึ ตน้ทุนของซัพพลายเออรส์งูขนึทุกปี ถา้นักจัดซอืตอ้งการให ้
ซพัพลายเออรข์ายสนิคา้และวัตถดุบิในราคาทถีกูลง สวนกระแสกับตน้ทนุทสีงูขนึ นักจัดซอืก็ตอ้งคดิ
ออกนอกกรอบ กา้วใหพ้น้ความเคยชนิจากการตอ่รองราคาแบบเรยีราดหรอืแบบเอาแต่ได ้นักจัดซอื
ตอ้งวเิคราะหร์าคาและตน้ทนุเป็น (Price-Cost analysis) ตอ้งรูห้ลกัเรอืง Give and Take ในการเจรจา
ต่อรอง ตอ้งใชห้ลักซนุวูรูเ้ขารูเ้ราเพืออ่านใจซัพพลายเออร์ใหอ้อกว่าเขาคดิยังไงกับเรา (Supplier 
preferencing model) สงิเหล่านีเป็นยุทธวธิีขันพืนฐานทีนักจัดซือมืออาชีพใชใ้นการทํางานเพือ
นําไปสู ่Win-Win purchasing negotiation 

การประหยัดตน้ทุนใหบ้รษัิท (Cost savings) เป็นความจําเป็นของทุกธุรกจิไม่ว่าเล็กหรอืใหญ่ 
ซงึมอียูส่องวธิคีอื การลดตน้ทนุ (Cost reduction) และการหลกีเลยีงตน้ทนุ (Cost avoidance) 

การลดตน้ทุน (Cost reduction) คือการทําใหต้น้ทุนของบรษัิทลดตําลงไปจากเดมิ เช่นการ
ตอ่รองใหไ้ดร้าคาถกูลง หรอืการเปลยีนไปใชว้ัตถดุบิตัวอนืทตีน้ทนุถกูกวา่ หรอืการปรับ spec เพอืให ้
ใชข้องในประเทศไดแ้ทนทจีะตอ้งสังของนอก การลดตน้ทนุจะสง่ผลใหบ้รษัิทเรามกํีาไรเพมิขนึทัง ๆ 
ทมียีอดขายเทา่เดมิ 

สว่นการหลกีเลยีงตน้ทนุ (Cost avoidance) คอืการทบีรษัิทกําลังจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายหรอืตน้ทุน
สงูขนึ แตนั่กจัดซอืไดจั้ดการหลบหลกีหรอืหลกีเลยีงไมย่อมใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุดังวา่ เชน่การ
ต่อรองกับซัพพลายเออรข์อเลอืนการขนึราคาออกไปก่อนไดร้ะยะหนงึ หรือการชว่ยใหบ้รษัิทไม่ถูก
ลกูคา้ปรับเพราะสง่ของไมท่ัน โดยการทสีามารถหาของเรง่ดว่นจากทอีนืมาแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
การหลกีเลยีงตน้ทนุมไิดทํ้าใหบ้รษัิทมกํีาไรเพมิขนึ แตทํ่าใหกํ้าไรของบรษัิทอยูค่รบไมข่าดหายไป 

การบรหิารงานจัดซอือย่างมอือาชพียังมสี่วนสําคัญในการจัดการระดับสต๊อกของวัตถุดบิและ
สนิคา้ใหอ้ยู่ในระดับทเีหมาะสมอกีดว้ย (Inventory management) ซงึนักจัดซอืมอือาชพีจะเขา้ใจ
หลักในการคัดเลอืกซัพพลายเออร์ทมีคีวามเหมาะสมกับกจิการของตนเอง เชน่เหมาะสมทางดา้น 
Purchase lead-time หรอืเหมาะสมทางดา้น SPQ (Standard pack quantity) หรอืเหมาะสมทางดา้น 



MOQ (Minimum order quantity) หรือเหมาะสมทางดา้น MOV (Minimum order value) และ
เหมาะสมจากการพจิารณาทางดา้น Supplier perception model  

สงิทกีลา่วมานันนักจัดซอืมอือาชพีของบรษัิทชนันําเขาทํากันทังนัน และเป็นพลังสําคัญของทมี
บรหิารทชีว่ยกันนําพาบรษัิทใหอ้ยู่รอดปลอดภัยและเหนือชันกว่าคู่แข่ง ปฏบิัตกิารเหล่านีตอ้งอาศัย
ความรู ้และเป็นความรูท้เีราไม่ไดรํ้าเรยีนกันมาในโรงเรยีนหรอืในมหาวทิยาลัย แต่ก็ไม่ยากเลยทจีะ
ขวนขวายไขวค่วา้หาแหลง่เรยีนรูเ้พมิเตมิไดใ้นยคุปัจจบุนั  

การเรยีนรูม้ใิชค่า่ใชจ้่ายแตม่ันคอืการลงทนุ (Learning is an investment, not expenditure.) 
และโปรดตระหนักวา่ ความรูค้อืเงนิตราสกลุเดยีวในโลกทไีมเ่ดอืดรอ้นเลยไมว่า่เงนิจะเฟ้อหรอืจะฝืด 
( Knowledge is the only currency in the world that won’ t suffer from inflation or deflation. ) 
ดงันันการลงทนุเกยีวกบัความรูจ้งึเป็นสงิทน่ีาลงทนุทสีดุครับ      

ถา้หากตอ้งการจะหลดุออกจากการทํางานเดมิ ๆ แบบ “บม่ไิก”๊ และถา้อยากจะเป็น “ฮโีร”่ ที
ใคร ๆ ก็ตอ้งเกรงใจเรา บรษัิทไมอ่ยากขาดเราไป ก็เรง่สํารวจตวัเองวา่จดุออ่นของเราในขณะนคีอือะไร 
(Gap analysis) จากนันก็วางแผนชวีติใหด้เีพอืจะเตมิเต็มชอ่งว่างเหล่านัน (Fill up the gap) ใหท้ัน
การณ์  

จงเตรียมตัวเองใหพ้รอ้มไวเ้สมอ เมือใดทีมีโอกาสโบยบนิเขา้มาเราก็จะควา้โอกาสนันได ้
ทนัทว่งท ีการหดัวา่ยนําตอนเรอืลม่แลว้ หรอืการซอ่มหลงัคาตอนฝนตกนัน น่าสมเพช ดไูมจ่ดืเลยครับ 

กอ่นจะจบบทความฉบับน ีผมขอเรยีนใหท้กุทา่นทราบวา่ หากทา่นตอ้งการอา่นบทความเรอืงอนื
ในแวดวงการบรหิารงานจัดซอื การเจรจาตอ่รอง การบรหิารจัดการสต๊อก ซงึผมไดเ้ขยีนไวก้อ่นหนา้นี 
ท่านสามารถเขา้ไปคน้ควา้ไดฟ้รีนะครับท ี“เรียนรูเ้คล็ดลับจัดซอืกับอาจารยเ์ชยีวชาญ” ในเว็บไซต ์
www.AMCthailand.com ไมต่อ้งใชร้หัสและไมต่อ้งเป็นสมาชกิ เขา้ไปอา่นไปคน้ควา้หรอืดาวน์โหลด
ไดฟ้รคีรับ และทา่นใดทตีอ้งการจะแลกเปลยีนความคดิเห็น หรอืใหข้อ้เสนอแนะ หรอืสอบถามปัญหา
ใด ๆ ในวงการจัดซอืจัดหา เจรจาตอ่รอง การบรหิารสตอ๊ก สามารถตดิตอ่กบัผมไดโ้ดยตรงทโีทรศพัท ์
08 1628 7855 หรือทางอีเมลที cheocharn@hotmail.com หรือตดิต่อกับผมทางไลน์ก็ไดค้รับที 
Line ID: cheocharn 

 


