
 

กอ่นจะเขา้เนือหาตามหัวขอ้เรอืง ผมขอขอบคณุบรรดานักจัดซอืทังหลายเกอืบ 250 คน
ทตีดิตามไปฟังผมบรรยายเรอืง “กลยุทธก์ารลดตน้ทุนอย่างเหนือชันและความทา้ทายของนัก
จัดซอืไทยในการเขา้ร่วม AEC” ทนีคิมมาบตาพุด จังหวัดระยองเมอืวันพุธท ี4 เมษายน 2555 
ซงึเป็นรายการ Roadshow ของบรษัิท Thailand Business Pages หวังวา่ทา่นคงไดร้ับแนวคดิ
ดีๆ  ทมีปีระโยชนเ์อาไปตอ่ยอดใชง้านไดน้ะครับ 

ทนีีก็มาเขา้เรอืงในฉบับนีเรอืงการไปเยยีมซพัพลายเออรเ์พอืประหยัดตน้ทนุ ทจีรงิก็เป็น
เรอืงปกตอิยูแ่ลว้ทนัีกจัดซอืจะตอ้งไปตรวจเยยีมซพัพลายเออรร์ายสําคัญเพอืจะใหแ้น่ใจวา่ซพั
พลายเออรร์ายนันๆ สามารถจะจัดทําหรอืจัดหาสนิคา้และบรกิารไดต้ามทตีนเองคาดหวัง แตผ่ม
กําลังจะแนะนําใหนั้กจัดซอืใชป้ระโยชน์อย่างอนืเพมิเตมิจากทเีคยทําดว้ย นันคอืประโยชน์ใน
การประหยัดตน้ทนุ 

ทุกบรษัิทต่างก็เคยีวเข็ญใหนั้กจัดซอืลดตน้ทุนกันทังนัน บางแห่งก็ตังเป้าหมายเอาไว ้
เลยวา่จะตอ้งลดใหไ้ดเ้ท่านันเทา่นีเปอรเ์ซ็นตข์องยอดซอื หรอืสังวา่ปีนีจะตอ้ง
ทํา Cost savings ใหไ้ดก้ลีา้นบาท นีเป็นเรอืงปกตทิเีกดิขนึมานานแลว้และยัง
จะตอ้งเป็นอย่างนีต่อไป แต่ทน่ีาเป็นห่วงคอืการทนัีกจัดซอืบางคนใชว้ธิไีปกด
ราคาซพัพลายเออรโ์ดยการสงัวา่ ปีนคีณุจะตอ้งลดราคาลงมาเทา่นันเทา่น ีทังๆ 
ทไีม่มอีะไรไปสนับสนุนเลยว่าจะใหเ้ขาไปลดจากตรงไหนหรือลดไดอ้ย่างไร 
คลา้ยกบัวา่โดนสงัมาก็สงัตอ่ วธิกีารนไีมไ่ดผ้ลครับ อกีทังไมน่่าคบคา้ไมม่ใีครอยากทําธรุกจิดว้ย
เลย 

ลองใชว้ธิกีารขอเขา้ไปเยยีมชมโรงงานซพัพลายเออรน่์าจะดกีวา่ บอกเขาตรงไปตรงมา
เลยวา่อยากจะขอไปชมกระบวนการทํางานทังหมดเพอืจะขอมสีว่นชว่ยกันคดิวา่มอีะไรตรงไหน

ทีเราทังสองฝ่ายน่าจะช่วยกันลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดบ้ า้ง เราเป็น
บคุคลภายนอกเมอืมองลกึเขา้ไปในกระบวนการทํางานของเขาก็มักจะมมีมุมองที
แตกต่างออกไปซงึเขาเองก็นกึไม่ถงึหรอืมองขา้มไป และในระหว่างตรวจเยยีม
นันทางฝ่ายนักจัดซอืก็อาจไดร้ับขอ้คดิจากซัพพลายเออรก์ลับมาดว้ยเชน่กันว่า 
อยากใหฝ่้ายจัดซือทําและอย่าทําในเรืองใดบา้งเพือมิใหส้รา้งตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ฝ่ายซัพพลายเออร์โดยรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ เรียกกว่าเป็นการเยียมชมอย่าง
สรา้งสรรค ์เป็นการทําใหไ้ดป้ระโยชนร์ว่มกนัทังสองฝ่าย 



ดังนัน ขันตอนแรกสดุเลยก็คอืทางฝ่ายนักจัดซอืตอ้งขายไอเดยีหรอืทําใหฝ่้ายซพัพลาย
เออร์เห็นดว้ยในหลักการตรงนีเสยีก่อน อย่าทําใหเ้กดิความรูส้กึว่าฝ่ายจัดซอืกําลังจะเขา้ไป
จับผดิ บอกใหเ้ขาสบายใจไปเลยว่าเราตอ้งการทําธุรกจิร่วมกัน ทังเราและเขาควรจะตอ้งมี
ตน้ทนุทสีมเหตสุมผลไมเ่สยีเปรยีบคูแ่ขง่ มอีะไรเราก็จะแนะนําซงึกนัและกนัเพอืปรับปรงุไปสูส่งิ
ทดีกีว่า ดังนันการทฝ่ีายจัดซอืจะเขา้ไปเยยีมชมนันทางฝ่ายซัพพลายเออรไ์ม่จําเป็นตอ้งโรย
ผักชเีพราะมไิดไ้ปตรวจเพอืใหค้ะแนนหรอืเพอืจะจับผดิ แต่ไปดูเพอืจะชว่ยกันปิดชอ่งโหว่และ
ลดตน้ทุนของทังสองฝ่าย การเยยีมชมทจีะทํานันเป็นการเยยีมชมและปรกึษาหารือกันอย่าง
สรา้งสรรคอ์นัจะนําไปสูผ่ลประโยชนร์ว่มกนัทังสองฝ่าย มใิชป่ระโยชนข์องฝ่ายใดเพยีงฝ่ายเดยีว 

ขันตอนถัดไปคอืการจัดทมีใหเ้หมาะสมสําหรับการเยยีมชมแต่ละซัพพลายเออรซ์งึจะ
ไม่ใช่ทมีเดยีวทมีเดมิทีเหมาะไปหมดทุกเรือง ดังนันจงึตอ้งคํานึงถงึว่าผูท้ีอยู่ในทมีจะตอ้งมี
ความรูค้วามสามารถหรอืความชํานาญทเีหมาะสมอันจะเป็นประโยชนใ์นการ
ช่วยกันดูและเสนอแนะใหเ้ห็นช่องทางในการลด Cost สําหรับซัพพลาย
เออร์รายนันๆ ผูท้อียู่ในทมีจะตอ้งไดร้ับมอบหมายใหช้่วยกันคน้หาตน้ทุน
จาก 3 แหล่งใหญ่คือตน้ทุนของวัตถุดิบ(Materials cost) ตน้ทุนค่าแรง
(Labor cost) และตน้ทนุทางดา้นโสหุย้(Overhead cost) โดยปกตทัิวไปแลว้คนในทมีเยยีมชม
น่าจะประกอบดว้ย 4 ฝ่ายดังน ี

1. Team leader มักจะใหฝ่้ายจัดซือทําหนา้ทีเป็นหัวหนา้ทีม ทําหนา้ทีติดต่อ
ประสานงานและวางแผนในการเยยีมชมและรวมไปถงึการตดิตามผลในระยะต่อไปอกีดว้ย ผูท้ี

เป็นตัวแทนของฝ่ายจัดซือนันควรตอ้งมีความรอบรูใ้นสนิคา้และบริการนัน
คอ่นขา้งดเีพอืใหก้ารนําทมีมปีระสทิธภิาพเต็มท ีสงิทตีัวแทนของฝ่ายจัดซอืซงึ
เป็นหัวหนา้ทมีจะตอ้งคน้หาจากการไปตรวจเยยีมคอื สนิคา้ทซีัพพลายเออร์
ขายใหแ้กฝ่่ายจัดซอืนันเป็นการทําเองหรอื subcontract ใหผู้อ้นืทําให ้และคดิ
เป็นสัดส่วนกเีปอรเ์ซ็นต ์ซัพพลายเออรม์วีธิกีารควบคุมดูแลระบบตน้ทุนของ 

subcontractor รายนันโดยวิธีใด มีการป้อนขอ้มูลทีจําเป็นเกียวกับ Cost drivers และการ
พยากรณ์ความตอ้งการ (Demand forecast) กันอย่างสมําเสมอหรอืไม่ โดยวธิใีด จํานวนการ
สงัซอืทเีป็นอยูใ่นอยูใ่นขณะนคีดิเป็นกเีปอรเ์ซน็ตข์องกําลังการผลติของซพัพลายเออร ์ 

2. Technical Representative คอืตัวแทนจากฝ่ายเทคนคิ เชน่วศิวกรฝ่ายผลติหรอื
ฝ่ายควบคุมคุณภาพนันเอง คนนีจะมคีวามชํานาญในการดูกระบวนการทํางานของซัพพลาย
เออร ์ทังกระบวนการผลติปกตแิละการแกไ้ขผลผลติทดีอ้ยคุณภาพ การทํางานของเครืองมอื
เครืองจักร์ทีเกยีวขอ้ง รวมถงึการใชค้นในกระบวนการผลติ สงิทตีัวแทนฝ่าย
เทคนคิจะตอ้งคน้หาระหว่างการตรวจเยยีมก็คอื ซัพพลายเออรไ์ดใ้ชก้ําลังการ
ผลติอย่างเหมาะสมหรอืไม่ เพราะการใชก้ําลังการผลติตํากว่าทมีอียู่ก็เป็นการ
สนิเปลอืงคา่โสหุย้ (Overhead cost) และถา้ใชเ้กนิกําลังการผลติก็ตอ้งทํางาน
ล่วงเวลา ซงึนอกจากเป็นการสนิเปลืองค่าแรงงานแลว้ยังมักจะมีปัญหาดว้น
คุณภาพตามมาอกีดว้ย ซัพพลายเออรใ์ชว้ธิใีดในการวัดประสทิธภิาพการทํางานของการผลติ 
ซพัพลายเออรม์วีธิใีดในการควบคุมคณุภาพตลอดระยะเวลาทกุชว่งการผลติ มกีารควบคมุหรอื
รณรงคล์ดของเสยีในกระบวนการผลติอยา่งไร 

3. Finance Representative คอืตัวแทนจากฝ่ายบัญชกีารเงนิ ซงึจะมคีวามรอบรูใ้น
เรอืงการบรหิารสต๊อกใหเ้หมาะสม การใชค้นและเครอืงมอือุปกรณ์ทุกชนดิใหคุ้ม้ค่าเงนิลงทุน 

ดังนันสงิทตีัวแทนจากฝ่ายบัญชกีารเงนิจะคน้หาระหว่างการเยยีมชมก็คอื อะไร
เป็น Cost drivers ของการผลติสนิคา้ของซพัพลายเออรร์ายนี ซพัพลายเออรใ์ช ้
วธิซีอื หรือเช่า หรือเช่าซอื เครืองจักรและอุปกรณ์การผลติ ซัพพลายเออร์ใช ้



ระบบใดในการดูแลควบคุมสต๊อก มกีารกําหนดระดับสต๊อกและระดับบรกิารอย่างไร มกีารทํา 
Factoring เพอืหมนุเอาเงนิออกมาใชก้อ่นหรอืไม ่

4. Other Representative คอืตัวแทนจากฝ่ายอนืๆ ซงึจะดูตามความจําเป็นในการ
เยยีมชมซัพพลายเออรแ์ต่ละราย เป็นตน้ว่าอาจจะเป็นตัวแทนจากฝ่าย IT หรือฝ่ายกฎหมาย 
หรอืฝ่าย HR เป็นตน้ สงิทจีะตอ้งคน้หาจากการไปตรวจเยยีมเป็นตน้วา่ ใชซ้อฟทแ์วรอ์ะไรเพอื
อํานวยความสะดวกในกระบวนการทํางานบา้ง วธิจี่ายคา่แรงปกตแิละการคดิคา่ทํางานลว่งเวลา 
สัดส่วนของคนงานทีเป็นลูกจา้งประจํา ลูกจา้งชัวคราว และการ Outsource มีการฝึกอบรม
พนักงานอยา่งไรบา้ง มกีารปฏบิัตงิานทรีับผดิชอบตอ่สงัคมและสงิแวดลอ้ม (CSR - Corporate 
Social Responsibility) หรอืไม ่

คนในทมีทังหมดตามทกีล่าวมาแลว้จะตอ้งมกีารประชุมหารือกันล่วงหนา้เพือกําหนด
วธิกีารตรวจเยยีมใหช้ัดเจน มฉิะนันจะเป็นการเสยีเวลาของทังสองฝ่ายและจะสรา้งความน่า
รําคาญใหแ้ก่ฝ่ายซัพพลายเออรเ์ป็นอย่างยงิ โดยปกตแิลว้การเยยีมชม
แต่ละครังจะใชเ้วลา 2-3 ชัวโมง หากนานกว่านันก็จะกลายเป็นการ
ตรวจสอบ (Auditing) อย่าลมืว่านีมใิชก่ารตรวจสอบว่าทํางานตรงตาม
มาตรฐานหรือไม่  แต่ เ ป็นการไปเยียมชมเพือใหข้อ้คิดเห็นและ
ปรกึษาหารอืกันวา่มจีุดใดทน่ีาจะปรับปรงุเพอืนําไปสู ่Cost savings ควร
แตง่ตัวใหเ้หมาะสมกบัสถานทซีงึจะไปเยยีมชม อาจตอ้งเตรยีมอกุรณ์ความปลอดภัยไปดว้ยหาก

ไม่แน่ใจว่าซัพพลายเออรจ์ะมไีวร้ับแขกเพียงพอหรือไม่ เชน่ Safety shoe, 
Safety goggle, Safety hat เป็นตน้ และก่อนจะไปเยยีมชม ทางฝ่ายจัดซอื
ควรจะตอ้งแจง้ใหซ้ัพพลายเออร์ทราบจํานวนคนทจีะไป พรอ้มทังแจง้สงิที
ตอ้งการพเิศษดว้ยเชน่ ประสงคจ์ะพบหรอืจะคยุกบัผูใ้ดฝ่ายใดเป็นกรณีพเิศษ 

ตอ้งการหอ้งประชมุสําหรับคยุสรปุกอ่นกลับหรอืไม ่ตอ้งการขอดเูอกสารอะไรบา้ง  

เมอืกลับจากการเยยีมชมแลว้ ทางฝ่ายจัดซอืจะตอ้งมกีารประชมุกันเองในทมีทไีปเยยีม
ชมเพอืสรปุในสงิทไีดเ้ห็นมา เชน่ไดเ้ห็นอะไรทผีดิคาดบา้ง ทังทผีดิคาดไปในทางบวกและทาง
ลบ สงิทผีดิคาดนันสง่ผลอยา่งไรตอ่การลดตน้ทนุ  

จากการไปเยยีมชมครังนีไดเ้ห็นจดุออ่นตรงไหนบา้งทคีวรจะแจง้ใหซ้พัพลายเออรนํ์าไป
ปรับปรุงแกไ้ข ทางฝ่ายจัดซอืมคีวามรูค้วามชํานาญในการแกไ้ขจุดอ่อนดังกล่าวหรือไม่ หาก
แกไ้ขไดจ้ะสง่ผลอยา่งไรตอ่การลดตน้ทนุมากนอ้ยเพยีงใด 

และจากการไปเยยีมชมครังนีทางฝ่ายจัดซอืไดข้อ้คดิอะไรบา้งทจีะตอ้งปรับปรงุแกไ้ขใน
ฝ่ายตนเอง เพือทีจะไม่ไปสรา้งปัญหาหรือเพมิตน้ทุนใหเ้ขา หรือควรจะตอ้งปรับปรุงวธิีการ
บางอยา่งของฝ่ายตนเองเพอืชว่ยใหซ้พัลายเออรล์ดตน้ทนุไดด้ยีงิขนึ 

การประชมุดังกล่าวนีควรทําใหเ้ร็วทสีดุหลังจากเยยีมชม ไม่ควรทงิไวเ้นนินาน เมอืสรุป
ไดช้ัดเจนแลว้ใหห้ัวหนา้ทมีทําบันทกึการประชุมทมีีความยาวไม่ควรเกนิ 2 
หนา้กระดาษ ใหร้ะบุสงิทีไดเ้ห็นและขอ้สังเกตพรอ้มคําแนะนํา อีกทังระบุ
ประเด็นทีตอ้งการเสนอตัวเขา้ไปช่วยเหลือดว้ย (ถา้มี) บันทึกนีจะตอ้ง
แจกจา่ยใหท้กุคนทรีว่มทมี และทสีําคัญยงิคอืตอ้งสง่ไปใหซ้พัพลายเออรด์ว้ย 

นีแหละคอืการทํา Cost Savings อยา่งสรา้งสรรค ์โดยการเขา้ไปเยยีมชมซพัพลายเออร ์
ซงึเราจะเลอืกทําเฉพาะ ซพัพลายเออรร์ายสําคัญเทา่นัน มใิชทํ่าสะเปะสะปะทัวไปหมด และคํา
ว่าสําคัญนัน หมายถงึว่าซัพพลายเออรส์ําคัญสําหรับเรา พรอ้มกับการทเีราก็เป็นลูกคา้สําคัญ
ของซพัพลายเออรด์ว้ย 


