
 

ท่านอาจสังเกตว่าในบรรดาวิทยากรทีร่วมทีมอยู่กับผมสบิกว่าคนนัน แต่ละท่านมี
ประสบการณ์ในหนา้ทกีารงานกนัแปลกๆ กระจายอยูทั่วไปตามสายธรุกจิตา่งๆ อยา่งหลากหลาย 
โปรดทราบว่าพวกเรามกีารพูดคุยปรกึษาหารอืแลกเปลยีนความคดิและขอ้มูลกันเป็นครังคราว
แลว้แตเ่หตกุารณ์และความจําเป็น  

เมือไม่นานมานีผมมีโอกาสพูดคุยกับคุณ
ปัลลพ สัจจรักษ์ หนึงในทีมวทิยากรของผม ซงึ
เป็นวศิวกรจัดซอืจัดหาทมีปีระสบการณ์ยาวนานมา
จากหลากหลายอุตสาหกรรมเชน่ ปูนซเิมนต ์เคม ี
อาหาร รถไฟฟ้า บา้นจัดสรร ซงึผมขอถ่ายทอด
เนือหาการพูดคยุในวันนันมาแบง่ปันกับทา่นผูอ้า่น
นะครับ 

เชยีวชาญ – จากประสบการณ์ของคณุปัล
ลพคดิวา่นักจัดซอืปัจจบุันมคีวามเป็นมอือาชพีมาก
ขนึหรอืยัง 

ปัลลพ – ผมว่ายังมีนักจัดซืออีกไม่นอ้ย
ครับทียังไม่ค่อยปรับตัว เขาคดิว่างานจัดซือน่ะ
เหรอ ก็รอใบขอใหซ้อื (Purchase Requisition-PR) พอไดม้าก็หาซอืไปตามนัน หากผูข้ายไม่
เขา้ใจหรือสงสัยใน Spec.ก็ส่งใหไ้ปคุยกับผูอ้อกใบขอใหซ้อื (User) จากนันก็ใหผู้ข้ายเสนอ
ราคามาแลว้ก็เลอืกรายตําสุดแลว้ก็เปิดใบสังซอื (Purchase Order-PO) สว่นการสง่ของเหรอ
หากผูข้ายไม่สง่ ถงึเวลาผูข้อใหซ้อืก็ทวงกลับมาเองแหละ ง่ายจะตายไม่เห็นจะมอีะไรเลย ผม
อยากจะเรียกคนทํางานแบบนีว่านักจัดซือแผนโบราณ ซงึผมว่าคงไปไม่รอดและไม่เป็นที
ตอ้งการขององคก์รปัจจบุันแลว้ 

เชยีวชาญ – หมายความวา่องคก์รปัจจุบันเขาตังความคาดหวังไวก้ับฝ่ายจัดซอืสงูมาก
หรอืไงครับ 

ปัลลพ – ใชเ่ลยครับสําหรับองคก์รใหญ่และองคก์รยุคใหม ่ถา้จะเปรยีบผูอ้อกใบขอให ้
ซอื (User) เป็นคนไข ้และเปรียบฝ่ายจัดซอืเป็นหมอ เมอืเรืองหรือความตอ้งการมาถงึจัดซอื
หรอืมาปรกึษาหารอืกับฝ่ายจัดซอืก็ถอืว่าถงึมอืหมอแลว้ เป็นทพีงึได ้รอดแน่ ทําอย่างไรเหรอ 



จัดซอืก็ตอ้งทํางานแบบเชงิรุกแบบ Proactive Procurement ถา้นังอยู่กับทรีองานมาหาแบบ
เชงิรับ (Reactive) ก็คงไมเ่หมาะกบัยคุสมัยแลว้ 

เชยีวชาญ – ทํางานเชงิรกุแบบ Proactive Procurement นันตอ้งทําอยา่งไรบา้งครับ 

ปลัลพ – ก็น่าจะสรปุไดเ้ป็น 5 ขนัตอนตอ่ไปนคีรับ 

ขนัท ี1 นักจัดซือตอ้งมีการกําหนดกรอบเวลาทีชัดเจนเป็น Standard Time ว่าการ
จัดซอืสนิคา้หรอืว่าจา้งบรกิารแตล่ะประเภทแตล่ะวงเงนิจะใชเ้วลาในกระบวนการดา้นจัดซอืจัด
จา้งเท่าไหร่ ตังแต่รับใบขอใหซ้อื(PR) กระบวนการออกใบสังซอื(PO) ต่อไปจนถงึสนิคา้และ
บรกิารมาถงึมอืผูใ้ชง้าน เพอือํานวยความสะดวกใหเ้ขาวางแผนและจัดการงานไดม้ปีระสทิธภิาพ
ยงิขนึ 

ขนัท ี2 เมอืนักจัดซอืเปิดใบสังซอื (PO) ไปแลว้ก็จะตอ้งมกีารตดิตามทวงถามการส่ง
มอบ (Follow-up & Expedite) ดแูลทกุอยา่งใหแ้น่ใจวา่เป็นไปตามทเีราทําสญัญาหรอืออก PO 
ไป เรยีกว่าการบรหิารและจัดการสัญญา เพอืใหผู้ใ้ชง้านไดส้นิคา้หรอืบรกิารตรงเวลา โดยทํา
ผา่นรายงานหรอืเอาใบสงัซอื (PO) มาจัดเก็บในแฟ้มเรยีงตามวันสง่สนิคา้ก็ได ้

ขนัท ี3 เรามักจะพบวา่สนิคา้หรอืบรกิารเดมิๆ มาอกีแลว้เพงิซอืไปหยกๆ นีนา แบบนีใบ
ขอซือ (PR) ก็ไม่ลด ถา้คดิว่าซือครังละมากๆ น่าจะต่อราคาไดอ้ีก ฝ่ายจัดซือก็ทํา Spend 
Analysis โดยการดงึขอ้มูลการสังซอืจากระบบหรือขอขอ้มูลแผนงานจากผูข้อซอืผูใ้ชง้านมา 
แลว้ตกลงราคากบัผูข้ายครังเดยีวแลว้ทยอยสง่มอบแบบ Blanket Order หรอื Call-off contract 
หรอืตกลงการซอืโดยมสีว่นลดแบบขันบันไดเป็น Step Pricing หรอืขอ Rebate โดยเมอืสนิปีก็
ใหทํ้าการคนืสว่นลดกลับมา เป็นตน้ 

ขนัท ี4 หากฝ่ายจัดซอืรูส้กึว่าทํางานจัดซอืจัดจา้งมามากมาย ทําไมฝ่าย User ไม่เคย
มาถามหรอืหารอืเราเลยวา่สนิคา้แตล่ะชนดิราคาเป็นอยา่งไร ยหีอ้ไหนดไีมด่ ีจัดซอืจะรูก้็ตอ่เมอื
ไดร้ับใบขอใหซ้อื (PR) ถงึขนัตอนนันแลว้อาจเปลยีนแปลงอะไรไมไ่ดแ้ลว้ แบบนเีราก็ไมค่วรอยู่
เฉย แต่เราก็ตอ้งมันใจระดับนงึนะครับว่าเรามคีวามรูแ้ละขอ้มูล เราก็ควรเสนอตัวขอเขา้ร่วมใน
ขันตอนการออกแบบการเริมโครงการทีเรียกกันว่า Early Engineering Involvement จาก
ประสบการณ์ผมพบว่าบางทเีป็นการออกแบบทรีาคาเกนิมาตังแต่ออกแบบแลว้ แต่เมอืมาถงึ
จัดซอืจะบังคับใหซ้อืใหอ้ยู่ในงบ หรือเขาไปขอราคาเครืองจักรเพือมาของบประมาณ แบบนี
เรยีบรอ้ยครับ ถกูล็อกสเป๊คและราคาไปเลย 

ขนัท ี5 การเปลยีนผูข้ายผูร้ับจา้งทกุครังโดยใชร้ะบบใครขายถกูก็ไปซอืรายนัน คงไมใ่ช่
คําตอบสําหรับทุกๆ ชนิดสนิคา้ ซงึสนิคา้และบรกิารบางหมวดจําเป็นตอ้งมพีันธมติรคู่คา้แบบ 
Strategic Alliance หรอืแบบ Partnership เชน่ วัตถดุบิ, หบีหอ่บรรจภัุณฑ,์ ผูข้นสง่ หรอื สนิคา้
ทตีอ้งมกีารวจัิยพัฒนารว่มกนั เป็นตน้ จําเป็นตอ้งมันใจวา่เรามคีวามปลอดภัยในการไดร้ับสนิคา้
และบรกิารเสมอ (Secure Source) กระบวนการจะซบัซอ้นตอ่เนืองและตอ้งทําตลอด ตังแตก่าร
คัดเลือกผูข้าย (Sourcing) การหาแหล่งสํารอง (Backup Vendor) การประเมนิการควบคุม
คุณภาพ (Evaluation) การตรวจสนิคา้คงคลัง (Inventory) หรอืบางครังอาจตอ้งดูไปถงึผูข้าย
ของผูข้าย (Suppliers of Supplier) หรอืเตรยีมผูข้ายสํารองไว ้(Backup Supplier) 

เชยีวชาญ – ถา้นักจัดซอืโวยวายวา่ จัดซอืจัดจา้งแบบปกตทิทํีาอยูก่็จะบา้ตายอยู่แลว้ 
มามขีนัตอนทํางานเชงิรกุแบบ Proactive Procurement ทัง 5 ขนัตอนทวีา่มานันจะไหวหรอื 

ปัลลพ – ผมว่าบันได 5 ขันทวี่าน่าจะเป็นสงิทจํีาเป็นหรอืเป็นความคาดหวังพนืฐานไป
ซะแลว้ในปัจจบุัน โดยสว่นตัวผมก็ทําอยูจ่รงิๆ นีไมใ่ชเ่ป็นเพยีงทฤษฎทีเีอามาพูดสวยหร ูอันนีก็
คงตอ้งขอบอกวา่ขนึกบัความคาดหวังทอีงคก์รมตีอ่ฝ่ายจัดซอืวา่อยากใหทํ้างานแบบเชงิรกุหรอื



เปล่า ถา้ใช่เขาก็จะสนับสนุนบุคลากรมาเตมิเต็มในมติงิานทีเกียวขอ้ง อีกดา้นหนึงก็อยู่ที
เป้าหมายในชวีติของนักจัดซอืเองวา่จะปีนบันไดขนึไปขันไหน แตยํ่าครับวา่กรุงโรมไมไ่ดส้รา้ง
ภายในวันเดยีว ขอใหเ้รมิลงมอืและทําอยา่งตอ่เนอืงเทา่นันครับ 

เชยีวชาญ – มเีทคนคิพเิศษหรอืเกร็ดขอ้คดิอะไรจะแนะนําเพมิเตมิอกีไหมครับ 

ปัลลพ – ดว้ยความเต็มใจเลยครับ ผมมีเทคนิคการทํางานเชงิรุกแบบ Proactive 
Procurement ส่วนตัวมาแชร์กันไดค้รับเช่น ตอ้งตรวจเยียมผูข้ายอย่างสมําเสมอ เรียนรู ้
Supplier Relationship Management - SRM ว่าควรตอ้งรูจั้กมักคุน้กับรายใดใกลช้ดิ รายใด
ปานกลาง หรอืบางรายตอ้งรักษาระยะหา่งไวใ้หด้ ีอยา่งทสีอนในหลักสตูร “ทํางานจัดซอือยา่ง
มอือาชพีในการประหยัดตน้ทนุ” ของอาจารยเ์ชยีวชาญนันแหละครับทมีกีารพูดถงึ SRM วา่ตอ้ง
ทําอยา่งไร  

นักจัดซือควรสอบถาม User เรืองปัญหา และขอความรู ใ้นตัวสินคา้และบริการ 
(Knowledge Development) แลว้อย่าลืมทํา Customer Relationship Management ดว้ยนะ
ครับ เราเป็นฝ่ายจัดซอืจัดจา้งควรใหค้วามช่วยเหลอืผูข้อใหซ้อืหรือ User ทังดา้นขอ้มูลและ
วธิดํีาเนนิการ มากกวา่การตําหนดิา่ทอ บางบรษัิทนักจัดซอืเสมอืนเทวดาหรอืเป็นยักษ์ใจรา้ย ดา่
กอ่น บางครังก็ไมต่อบ แบบนีความร่วมมอืไมเ่กดิและรอวันสวนกลับเมอืซอืของผดิหรอืของเขา้
ไมทั่น (Counter Attack) 

ส่วนเรืองปัญหาหรือความผดิพลาดทเีกดิจากความไม่รูนั้นเกดิไดค้รับไม่ตอ้งกลัว แต่
ตอ้งเกิดไดเ้ฉพาะครังแรกและเพียงครังเดียว แน่นอนว่านักจัดซือไม่ไดรู้ทุ้กเรืองหากมี
ขอ้ผิดพลาดเกดิขึนจดบันทึกเพือเป็นบทเรียน (Lesson Learnt) และแชร์ในทีมงานอย่าง
เปิดเผย สว่นเรอืงการต่อรองราคาตอ้งมขีอ้มลู (คูเ่ทยีบ, ราคาตลาด, ราคาเดมิ, ราคาประเมนิ) 
บันทกึและเก็บประวัตใิหเ้ป็นหมวดหมู ่และจัดเก็บใหค้น้ไดง้า่ย ลองคดิดคูรับวา่หากในทปีระชมุ
ผูบ้รหิารหันมาถามจัดซอืเรอืงราคาการจัดซอื แลว้จัดซอืสามารถตอบไดทั้นท่วงท ีหรอืมรีาคา
ประมาณการใหไ้ด ้เกดิแน่นอนครับ 

อกีเรอืงคอืทําไมจัดซอืฝ่ายเดยีวกนัแตล่ะคนมเีงอืนไขหรอืทํางานไมเ่หมอืนกนั ซงึการมี
คูม่อืการทํางาน แบบฟอรม์, เอกสาร, รายงาน ทเีป็นมาตรฐาน เพอืลดระยะเวลา ลดกระบวนการ
ทไีม่จําเป็น ขอ้ผดิพลาด และขอ้สงสัย เป็นสงิทจํีาเป็น และคู่มอืตอ้งหมันปรับปรุงใหทั้นสมัย
เมือมีขอ้ผดิพลาด (Lesson Learnt) การนําสงินันมาใส่เป็นระเบียบไวจ้ะทําใหไ้ม่เกดิปัญหา
ซําซากอกี  

ขอ้คดิพวกนนีา่จะเป็นประโยชนต์อ่นกัจดัซอืจดัหาเชงิรกุครบั 


