
 

 วารสาร The Economist เปิดเผยผลสํารวจเกยีวกับความทา้ทายของงานจัดซอืวา่ งาน
จัดซือปัจจุบันเป็นอย่างไร และในสิบปีขา้งหนา้จะมีรูปโฉมอย่างไร (The new face of 
purchasing in 2015) โดยสํารวจความเห็นของผูบ้รหิารระดับสูงจากบรษัิทยักษ์ใหญ่ทังใน
ยโุรป อเมรกิา รวมถงึเอเชยีดว้ย งานครังนไีดร้ับการสนับสนุนจาก SAP ซงึเป็นการสํารวจเมอืตน้
ปี 2005 ผมอา่นดแูลว้มคีวามเห็นคลอ้ยตามกับผลสํารวจไปหมดทุกประเด็น ลองตดิตามอา่นดู
นะครับ 

ผลสํารวจสรุปออกมาว่า ฝ่ายจัดซือของบริษัทส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันมีสภาพเป็นพลเมืองชันสอง (Purchasing was a second-
class citizen in most organizations) ส่วนใหญ่มบีทบาทจบิจ๊อยใน
การวางแผนธุรกจิของบรษัิท ส่วนใหญ่ไรป้ระสทิธภิาพในการสรา้ง
ความเปลยีนแปลง และสว่นใหญ่ไม่ไดร้ับความยอมรับนับถอืจากฝ่าย
อืนในบรษัิท ซํารา้ยยังทําลายสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์โดยมี
พฤตกิรรมการลดตน้ทนุทใีชว้ธิกีดราคาอยูท่า่เดยีว 

ผูต้อบแบบสํารวจกว่าครึงมีความเห็นว่างานจัดซือทีทํากันอยู่ในปัจจุบันมิใช่งาน
ยทุธศาสตรข์องบรษัิท แมจ้ะเรยีกชอืใหมจ่าก Purchasing เป็น Procurement แลว้ก็เถอะ งาน
จัดซอืของบางบรษัิทจะถกูควบคมุโดย CFO (Chief Financial Officer) และในบางบรษัิทจะถกู
ควบคมุโดย CIO (Chief Information Officer)  

สว่นใหญ่เห็นตรงกันว่าคนในฝ่ายจัดซอืทกีา้วหนา้เป็นผูบ้รหิารระดับสงูนันมนีอ้ยมาก มี
อยู่รายหนึงใหข้อ้คดิเห็นว่า ผูท้ีปฏบิัตงิานจัดซอืมักขาดทักษะและประสบการณ์ ฝ่ายจัดซอื
เปรยีบเสมอืนกรขุองผูบ้รหิารทไีปไมถ่งึดวงดาว (Back-room position for the executive that 
did not make it) 

ภาพลักษณ์อนัยําแยข่องนักจัดซอืคอื ถกูมองวา่เกง่แตใ่นเรอืงของการตดิตามสภาวะการ
เปลยีนแปลงของราคา เนน้การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้แทนทจีะมองระยะยาวหรอืในแงย่ทุธศาสตร ์
เนน้ทรีาคา (Price) แทนทจีะเนน้เรอืงตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย (Cost)  

มสิเตอร ์พอล โนแวค ประธานผูบ้รหิารของ ISM - สถาบันจัดซอืจัดหาของอเมรกิา (ซงึ
รูจั้กคุน้เคยกับผมเป็นอยา่งดมีานานกวา่สบิปี และไดช้ว่ยเหลอืผมอยา่งมากตอนทปีระเทศไทย
ฟองสบู่แตก โดยอนุญาตใหผ้มเอาบทความทุกเรอืงในวารสารของ ISM มาแปลลงในวารสาร
ของ AMC โดยไมค่ดิเงนิคา่ลขิสทิธแิมแ้ตบ่าทเดยีว เป็นมหามติรทผีมไมเ่คยลมืบญุคณุเลย) ให ้
สัมภาษณ์วา่ Price variance นีแหละเป็นตัวดทีผีลักดันใหนั้กจัดซอืมพีฤตกิรรมผดิๆ คอืตอ้งหัน



ไปเล่นอยู่กับเรืองราคาแทนทจีะดูเรือง Cost หรือเรืองความสัมพันธ ์หรือความยดืหยุ่น หรือ
ความมันใจในความตอ่เนอืงของซพัพลายในระยะยาว 

รายงานฉบับนีบอกวา่ ฝ่ายจัดซอืเชอืงชา้เกนิการณ์ในการหาโอกาสเรอืง Cost savings 
ปล่อยใหเ้กดิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทไีม่จําเป็นเขา้ไปสะสม
อยู่ในสนิคา้ตังแต่ขันการออกแบบ การผลติตน้แบบ และ
การทดสอบตลาด แทนทีจะเป็นฝ่ายสกัดกันตน้ทุนและ
คา่ใชจ้่ายเหลา่นีตังแตต่น้ นอกจากนันหากมปัีญหาหรอืคํา
บ่นหรือขอ้รอ้งเรียนเกดิขนึ ฝ่ายจัดซอืก็ใชว้ธิีเปลียนซัพ
พลายเออรเ์อาดอืๆ นีก็เป็นอกีตัวอยา่งหนงึของการทํางาน
แ บ บ  Tactical purchasing แ ท น ที จ ะ เ ป็ น  Strategic 
sourcing ซงึตอ้งมคีวามเขา้ใจในการทํางานของซพัพลายเชนทังระบบ 

เมอืพูดถงึการทํางานจัดซอืแบบเขา้ใจระบบซัพพลายเชน ผมใคร่ขอยนืยันว่า สมาคม
จัดซอืฯ ของไทยเรามวีสิัยทัศน์ในเรอืงนีมานานพอสมควรแลว้ สมาคมจัดซอืฯ เรมิกอ่ตังเมอืปี 
1988 ซงึผมไดร้ับเลอืกตังใหเ้ป็นนายกคนแรก และไดร้ับการเลอืกตังใหเ้ป็นนายกซําตดิตอ่กัน
เรอืยมาจนกระทังถงึเดอืนมนีาคม 2007 ผมเป็นนายกสมาคมจัดซอืฯ ตดิตอ่กนัถงึ 18 ปี  

สมาคมไดม้กีารเปลยีนชอืไปเรอืย ๆ ถงึ 3 ครังเพอืใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและวธิี
ทํางานในแต่ละยุคสมัย ชอืล่าสุดทีใชอ้ยู่ในปัจจุบันนันเกดิมาจากกระแสซัพพลายเชนจาก
ตา่งประเทศทผีมไดเ้ห็นและฟังมาอยา่งถยีบิ ทําใหผ้มตระหนักเป็นอยา่งยงิถงึอันตรายจากการ
จัดซอืทีไม่มองภาพกวา้งและระยะยาว หลังจากหารือกับคณะกรรมการบรหิารสมาคมอย่าง
รอบคอบแลว้ผมก็ขออนุมัตจิากทปีระชมุใหญใ่นปี 1999 เพอืเปลยีนชอืจาก “สมาคมบรหิารงาน
จัดซอืแหง่ประเทศไทย” ใหเ้ป็น “สมาคมบรหิารงานจัดซอืและซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย” 
ซงึนอกจากเพือตอกยําใหส้มาชกิและคนในวงการตระหนักถึงการทํางานในรูปแบบของ 
Integrated supply chain purchasing หรอืจัดซอืแบบบูรณาการทังระบบซัพพลายเชนแลว้ ก็
เพอืประกาศใหส้มาคมพันธมติรของเราทัวโลกไดท้ราบวสิยัทัศน์ของสมาคมไทยวา่ เรากา้วทัน
โลกอยูต่ลอดเวลา  

สมาคมอนืทัวโลกเขาก็ปรับปรุงชอืเชน่กัน และทําตามหลังสมาคมจัดซอืของไทยดว้ย
ซําไป 

ยอ้นกลับมาเล่าต่อถึงเนือหาของผลการสํารวจ มีอยู่ตอนหนึงทีอ่านแลว้รูส้กึค่อยมี
กําลังใจขนึมาอย่างมาก เพราะเขาบอกว่าเหตุการณ์กําลังเปลยีนไปในทางดขีนึอย่างต่อเนือง 
ในปัจจุบันมีบริษัทไม่มากนักทีมีตําแหน่ง CPO (Chief Procurement Officer) ก็จริง แต่อีก
มากมายหลายบรษัิทกําลังจะแต่งตังใหม้ตํีาแหน่งนี ผลสํารวจบอกว่าภายในปี 2015 น่าจะมี
บรษัิทไมน่อ้ยกวา่สามในสทีมีตํีาแหน่ง CPO  

ผูดํ้ารงตําแหน่ง CPO ตอ้งมทัีกษะและคุณสมบัตสิําคัญหลายประการเพือจะทําใหง้าน
จัดซอืยคุใหมป่ระสบความสําเร็จ เป็นตน้วา่ ตอ้งสามารถ
ทําใหบ้ริษัทเปลียนความคิดจาก Price มาเป็น TCO 
(Total Cost of Ownership) ใหไ้ด ้ตอ้งมีไหวพรบิและ
เฉียบแหลมทังงานปฏบิัตกิารและงานยทุธศาสตร ์จะตอ้ง
มีการทํา EPI (Early Purchasing Involvement) อย่าง
เป็นกิจวัตร จะตอ้งปิดจุดอ่อนของคนในฝ่ายจัดซือ
โดยเฉพาะอย่างยิงดา้นการเงินและไอที จะตอ้งใช ้

เทคโนโลยอียา่งชาญฉลาดเพอืบรหิารระบบขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพ และจะตอ้งมทัีกษะในการ



บรหิารความเสยีง จะตอ้งสามารถสรา้งและบรหิารความสัมพันธก์ับซัพพลายเออรแ์บบสานใย
เป็นเครอืขา่ย (Interwoven supply network) เพอืประโยชนท์จีะตามมาอยา่งมหาศาล 

ในกา ร ทํ า  ESI (Early Supplier Involvement) ต่ อ ไปนี ก า ร ทํ า  SRM (Supplier 
Relationship Management) จะเป็นประเด็นสําคัญในงานจัดซอื และจะเป็นงานหลักของ CPO 
และจะเป็นช่วงปีทองของนักจัดซอืทจีะเป็นหัวแรงสําคัญของบรษัิทในการฝ่าฟันมรสุมธุรกจิ 
โดยการลดตน้ทนุอยา่งยังยนื 

หลังจากทีผมไดเ้ขียนไวใ้นบทความ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2550 เรืองการจัดการ
ความสมัพันธก์บัซพัพลายเออร ์(SRM) เพอืใหท้า่นเปรยีบเทยีบกบัเรอืงการจัดการความสมัพันธ์
กับลกูคา้ (CRM – Customer Relationship Management) ทฝ่ีายขายหรอืการตลาดเขากําลัง
กม้หนา้กม้ตาทํากันเป็นการใหญ่ สว่นฝ่ายจัดซอืทลีงมอืทํา SRM กลับมอียูแ่คห่ยบิมอืเดยีว ดัง
ผลสํารวจทเีขาสรุปเอาไว ้ก็มผีูอ้่านหลายท่านสง่อเีมลม์ายุใหผ้มจัดสัมมนาเรอืง SRM ใหเ้ป็น
เรอืงเป็นราวเสยีท ีจะไดรู้ว้ธิวีา่จะลงมอืทําใหเ้กดิผลไดอ้ยา่งไร เพราะหนังสอืเกยีวกับเรอืงนีหา
อา่นไมไ่ดเ้ลย 

เนืองจากผมมโีอกาสรว่มประชมุระดับนานาชาตหิลายครังทังในประเทศและตา่งประเทศ 
อกีทังการทผีมเป็นสมาชกิของสมาคมจัดซอื
และซัพพลายยักษ์ใหญ่อีกหลายแห่ง เช่น 
อเมรกิา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลยี เป็น
ตน้ รวมทังเพอืนฝูงชาวต่างชาตหิลายคนได ้
ส่งงานวจัิยดีๆ  มาใหศ้กึษาเพมิพูนความรูอ้ยู่
อย่างต่อเนือง ผมจึงมีเนือหาเกียวกับเรือง 
SRM มากมายเยอะแยะซงึผมไดก้ลันกรองให ้
เขา้ใจงา่ยและเหมาะกบัการทํางานในประเทศ
ไทยเรียบรอ้ยแลว้ และพรอ้มทีจะเอามา
แบง่ปันกนัไดแ้ลว้ จงึไดก้ําหนดวันสมัมนาเรอืงนเีอาไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ครับ 

นอกจากท่านจะหาความรูจ้ากบทความทที่านกําลังอ่านอยู่นีแลว้ หากสามารถจัดสรร
งบประมาณได ้ก็ขอเชญิท่านเขา้ไปหารายละเอยีดเพมิเตมิใหล้ะเอยีดยงิขนึจากการสัมมนาใน
วันพธุท ี12 ธันวาคม 2550 ไดเ้ลยนะครับ  

 


