
นกัจดัซอืจะตอ้ง
ปรบัตวัอยา่งไร

ส่ิงท่ีนักจัดซ้ือจะตองเตรียมตัวใหพรอมในยุค Technology Disruption
วนัพฤหสับดีท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2562 เวลา 14:00-16:00 น. ไบเทค บางนา

ชอบ
เกลียด

กลัว
เฉยๆ

ทานรูสึกอยางไรเก่ียวกับ
เทคโนโลยี

เราอยูก่บัเทคโนโลย ี
จนแยกกนัไมอ่อกแลว้

เทคโนโลยมีวีวิฒันาการ
เจรญิกา้วหนา้ตลอดเวลา 
(Technology Evolution)

เทคโนโลยปัีจจบุนั
กา้วลํานําหนา้
อยา่งคาดไมถ่งึ

และทําใหข้องเดมิ
กลายเป็นซากเกา่

ทหีมดความหมายไปเลย 
(Technology Disruption)

เราอานขาวจากมือถือแทนหนังสือพิมพแบบเกา
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 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 
 



อยากลัวการเปลี่ยนแปลง
แตตองตื่นตัวและ

เตรียมพรอมอยูตลอดเวลา 

ไมม่ใีครแกเ่กนิเรยีน!

Builders

Baby boomers

Gen X

Gen Y

Gen Z

Gen Alpha

ทานคือคนใน
Generation ไหน?

• เกดิเมอื 2489 หรอืกอ่นนัน
• อาย ุ73 ปีหรอืมากกวา่

• เกดิเมอื 2490-2507
• อาย ุ55-72 ปี

• เกดิเมอื 2508-2524
• อาย ุ38-54 ปี

• เกดิเมอื 2525-2538
• อาย ุ24-37 ปี

• เกดิเมอื 2539-2552
• อาย ุ10-23 ปี

• เกดิเมอื 2553 หรอืหลังจากนี
• อาย ุ9 ปีหรอืนอ้ยกวา่

Builders
• เกดิเมอื 2489 หรอืกอ่นนัน
• อาย ุ73 ปีหรอืมากกวา่

Baby boomers
• เกดิเมอื 2490-2507
• อาย ุ55-72 ปี

อปุนสิยั
o ขยัน 
o อดทน 
o ครอบครัวเขม้เเข็ง 
o เครง่ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
o ภกัดตีอ่องคก์ร

อปุนสิยั
o สูง้านหนัก 
o มุง่ความสําเร็จ 
o ตอ้งการทํางานในองคท์มีี

ชอืเสยีง 
o ทุม่เทเพอืตําแหน่ง 
o ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง

ชมเชย 
o ภกัดตีอ่องคก์ร

Gen X
• เกดิเมอื 2508-2524
• อาย ุ38-54 ปี

Gen Y
• เกดิเมอื 2525-2538
• อาย ุ24-37 ปี

อปุนสิยั
o กระตอืรอืลน้ 
o ชอบเเขง่ขนัชงิดชีงิเดน่ 
o สนใจเทคโนโลยี
o สนใจเรอืงสว่นตนมากกวา่

สว่นรวม 
o เป็นนักบรโิภคนยิม 
o หว่งครอบครัว 
o ภกัดตีอ่บคุคลมากกวา่องคก์ร

อปุนสิยั
o ฉลาดในเทคโนโลย ี
o มคีวามเป็นอสิระเเละโลก

สว่นตัวสงู 
o ชอบคดินอกกรอบ 
o มคีวามทะเยอทะยานสงู 
o ชอบงานทสีนุกทา้ทาย 
o มคีวามอดทนตํา 
o พดูจาตรงไปตรงมา

Gen Z
• เกดิเมอื 2539-2552
• อาย ุ10-23 ปี

Gen Alpha
• เกดิเมอื 2553 หรอืหลังจากนี
• อาย ุ9 ปีหรอืนอ้ยกวา่

อปุนสิยั
o อยากไดผ้ลลพัธทั์นท ีรอคอย

ไมไ่ด ้
o ใชเ้วลาสว่นใหญอ่ยูบ่นโลก

อนิเทอรเ์น็ต 
o ตัดสนิใจไปตามกระเเส 
o เรยีนเพอืความสนุกไมไ่ดค้ดิวา่จะ

เอาไปใชป้ระโยชน ์
o อยากรูใ้นสงิทตีนตงัเป้าหมาย

เทา่นัน 
o ไมส่นใจวัฒนธรรมดังเดมิ
o ตดิเพอืนเเละคดิวา่เพอืนชว่ยได ้

ทกุเรอืงเมอืมปัีญหา
o เป็นยคุเเหง่การเรยีกรอ้งสทิธิ

อปุนสิยั
o วัยนเีป็นเด็กอนุบาลทเีกดิจาก

พอ่แมท่มีอีายมุาก มลีกูนอ้ย มี
เงนิไมต่อ้งดนิรนมากเทา่รุน่อนื 

o จับอปุกรณด์จิติอล สมัผัส
เทคโนโลยตีังแตเ่กดิ 

o เรยีนมาก นาน และหลากหลาย 
o อยูก่บัสงัคมทนุนยิม มแีนวโนม้

เป็นคนวัตถนุยิม 
o คุน้เคยกบัการเปลยีนแปลง 
o เบอืงา่ยและความอดทนตํา นยิม

ความรวดเร็วทันใจ 
o มองหาสตูรทจีะใหป้ระสบ

ความสําเร็จตังแตอ่ายยุังนอ้ย



Builders
• เกดิเมอื 2489 หรอืกอ่นนัน
• อาย ุ73 ปีหรอืมากกวา่

Baby boomers
• เกดิเมอื 2490-2507
• อาย ุ55-72 ปี

Gen X
• เกดิเมอื 2508-2524
• อาย ุ38-54 ปี

Gen Y
• เกดิเมอื 2525-2538
• อาย ุ24-37 ปี

Gen Z
• เกดิเมอื 2539-2552
• อาย ุ10-23 ปี

Gen Alpha
• เกดิเมอื 2553 หรอืหลังจากนี
• อาย ุ9 ปีหรอืนอ้ยกวา่

Hi-Tech

Lo-Tech

Blockchain

นกัจดัซอืควรตดิตามอะไรบา้ง?

อยากลัวการเปลี่ยนแปลง
แตตองตื่นตัวและ

เตรียมพรอมอยูตลอดเวลา 

ไมม่ใีครแกเ่กนิเรยีน!

1G  2G  3G  4G  5G
IoT – Internet of Things

AI – Artificial Intelligence
Robot

Big Data – 3V
Blockchain / Bitcoin / Cryptocurrency 

การเปลยีนเเปลงของเทคโนโลย ีมสีว่น
ชว่ยใหธ้รุกจิประเภทตา่ง ๆ สามารถ

ดําเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยงิขนึ
เเละมคีวาม Real-Time มากขนึ เชน่     

การอาศยั Cloud, Big Data, AI และอนื ๆ 
ทเีออืตอ่การทําธรุกจิ 

แตม่นัก็เป็น Threat ใหก้บัธรุกจิไดท้กุเมอื 
หากตดิตามไมท่ัน หรอืไมรู่เ้ทา่ทัน

ความทา้ทายของ 
Business Leaders ยคุนี

ทตีอ้งคดิใหอ้อกกอ่นคูแ่ขง่ คอื



Purchasing
performance
Purchasing
performance

 Cost savings
Cost reduction, Cost avoidance, TCO

 Product improvement
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

ลองไปขดุคุย้เบอืงหลงัของความสําเร็จของ
อตุสาหกรรมชนันําของโลก จะพบวา่... 

ทกุแหง่มปีฏบิตักิารจัดซอืทแีข็งแกรง่มาก 

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

To gain competitive 
advantage in today 

challenging environment, 
technology, innovation, 

teamwork, communication, 
speed, and flexibility are 

Critical Success Factors 
for procurement function.



Blockchain

นกัจดัซอืควรตดิตามสงิเหลา่นี

Purchasing vs Technology
Understand

Communicate

CollaborateUtilize

Review

คนทํางานจัดซอืในยคุนจํีาเป็นตอ้งมี
ทักษะความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการใช ้

เทคโนโลยตีา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
และประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รูจั้กคน้หาขอ้มลูเพอืเสรมิองคค์วามรู ้ 
ปรับตวัใหเ้หมาะกบัสถานะการณไ์ด ้      

มทีักษะในการตดิตอ่สอืสารทดี ี         
และมคีวามรูใ้นเชงิธรุกจิ

สรปุวา่

Value GapValue Gap



นคีอืสงิทบีรษิทัคาดหวงั

EPI  
Early
Purchasing
Involvement

ESI 
Early
Supplier
Involvement

การเงนิ

จดัซอื

ซพัพลายเออร์ ฝ่ายขาย

อยา่นังรอคําสงั
ทกุคนตอ้งคดิใหม่
เพอืจะไปสูว่ธิใีหม่

และเราไมจํ่าเป็นตอ้งคดิเหมอืนกนั

Yes, dare to be different



No, don’t be a broken chain

Five things not to leave out of your supplier 
evaluations:
1. Capacity
2. Quality
3. Performance
4. Competency
5. Commitment
Supplier performance evaluation is 
an ongoing process, not a remedial 
or punitive exercise!

5 ปจัจยัหลกัแหง่ความสําเร็จ
เกยีวกบั Speed
1. รูใ้หเ้ร็วขนึ
2. ทํางานเชงิรกุ
3. ลดวงจรเวลาในการทํางาน
4. ตดิตอ่ประสานงานใกลช้ดิ
5. กลา้เปลยีนแปลง

ตอ้งรกุ ถงึจะชนะ

ตงัรับ อยา่งเกง่กแ็คเ่สมอ



ตอ้งปรบัระบบงานจดัซอืใหม่
 เพอืสามารถรับมอืกบั Change ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม
 เพอืสามารถรับมอืกบั Work load ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม
 เพอืสามารถรับมอืกบั Urgency ไดอ้ยา่ง

ทนัทว่งที
 เพอืสามารถรับมอืกบั Uncertainty โดยไม่

มคีวามเสยีหาย ปลาใหญไ่มน่่ากลวั
แตป่ลาเร็ว น่ากลวักวา่

Fragmented Ownership and ResponsibilityFragmented Ownership and Responsibility



Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม

Communication

EPI  Early Purchasing 
Involvement

ESI Early Supplier 
Involvement

จดัซอื

ซพัพลายเออร์

ฝ่ายขาย ประสานงาประสานงา
นน



Conclusion
1. Digitise – Automation is your friend
2. Know your suppliers
3. Build a solid data foundation
4. Believe in Darwin
5. Care about your customers
6. Engage your suppliers to innovate
7. Think beyond best-in-class

เชยีวชาญ รัตนามหทัธนะเชยีวชาญ รัตนามหทัธนะ

cheocharn@hotmail.com

08 1628 7855   08 1628 7855   

cheocharncheocharn

www.AMCthailand.com

ปัญหาในการจัดซอื การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสต็อก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทนีคีรับ
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