
 

Indispensable แปลว่าสําคัญ, จําเป็น, ขาดไม่ได ้เป็นเรืองปกตทิคีนทํางานจัดซอืไฝ่
ฝันจะเป็นคนเก่งคนสําคัญของบรษัิททใีครๆ ก็เกรงใจ ใครๆ ก็นิยมชมชอบ ใครๆ ก็ชนืชมใน
ฝีไมล้ายมือการทํางาน แต่ในชีวิตจริงกลับพบว่านักจัดซือจํานวนมากกลายเป็นโนบอดี 
(nobody) ในบริษัท คือเป็นผูท้ีใครๆ ก็ไม่ใหค้วามสําคัญ ถูกคนอืนมองว่าทํางานเหมือน
เจา้หนา้ทเีสมยีนธุรการ รับผดิชอบแค่คอยทําเอกสารและตดิตามทวงของ มไิดม้คีวามสําคัญ
อะไรนักหนา จะเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือลาออกก็ไม่ใชป่ระเด็นทบีรษัิทจะตอ้งวอรีเดอืดเนือรอ้นใจ
อะไรนักหนา ใหใ้ครทําแทนไปพลางก็ได ้หรอืจะรับคนใหม่มาทําก็ไม่ยาก ฝึกสอนแป๊บเดยีวก็
เรยีบรอ้ยเขา้ทเีขา้ทาง 

ในการบรรยายของผม บ่อยครังทผีมเตอืนนักจัดซอืว่าอย่าสรา้งความสําคัญใหต้ัวเอง
อยา่งผดิๆ โดยผมเลา่นทิานเปรยีบเทยีบใหฟั้งดังน ี

ทีโรงงานผลติสนิคา้แห่งหนึง
แปดโมงเชา้แลว้ยังไม่มีคนเขา้มา
ทํางาน แต่กลับมีคนงานเป็นรอ้ยยืน
ออกันอยู่นอกรัวโรงงาน สาเหตุเป็น
เพราะเขา้ประตไูมไ่ด ้เนอืงจากยามตนื
สายยังไม่มาเปิดประตูรัว สักพักใหญ่
ยามก็เดนินวยนาดมาไขกญุแจประตรูัว 
จากนันบรรดาคนงานจงึเขา้ไปทํางาน
ไดต้ามปกต ิยามคนนันรูส้กึภาคภูมใิจ
ในความสําคัญของตนเองเป็นอยา่งยงิ 
รําพึงกับตนเองว่า “โรงงานทนีถีา้ 
ไมม่เีรา ใครๆ ก็เขา้มาทํางานไมไ่ด ้เราเป็นบคุคลสําคญัมากของโรงงานน”ี 

เมอืผูบ้รหิารรูส้าเหตทุคีนงานเขา้ประตไูมไ่ด ้ทา่นคงเดาสงิทจีะเกดิตามมาไดน้ะครับ ใช่
แลว้ครับ ยามถกูไลอ่อก เปรยีบเสมอืนนักจัดซอืบางคนทกีกัขอ้มูลรูไ้วค้นเดยีวหรอืเก็บเอกสาร
ไวไ้ม่ใหค้นอนืรู ้ใครจะทําอะไรตอ้งมาถามตน ถา้จะเปรยีบก็ไม่แตกต่างอะไรจากการทยีามถอื
ลกูกญุแจไวก้บัตัวแลว้คดิวา่ตนเองสําคัญมากนันเอง 

นักจัดซอืควรตระหนักรูน้ะครับว่าบรษัิทหรอืผูบ้รหิารเขาคาดหวังอะไรจากนักจัดซอืบา้ง 
แมว้า่จะไมเ่หมอืนกนัทกุแหง่ทกุคน แตป่ระเด็นหลักๆ ก็คลา้ยคลงึกนัทังนัน ถา้นักจัดซอืสามารถ



ทําไดต้ามทเีขาคาดหวัง นักจัดซอืก็จะเป็นบคุคลสําคัญทบีรษัิทขาดไมไ่ด ้ตอ่ไปนีคอืตัวอยา่งที
ผูบ้รหิารทัวไปเขาตอ้งการไดจ้ากนักจัดซอืครับ 

1. มสีว่นในการเพมิกําไรใหบ้รษิทั ความหมายคอื นักจัดซอืควรมคีวามสามารถใน
การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพอืใหไ้ดร้าคาและเงอืนไขใหม่ทดีกีว่าเดมิ หรอืเมอืจําเป็นก็
สามารถหาแหล่งใหม่ทมีรีาคาและเงอืนไขดกีว่าซัพพลายเออรร์ายเดมิ (Strategic sourcing) 
การทนัีกจัดซอืสามารถจัดหาของเร่งด่วนไดก้็ชว่ยใหบ้รษัิทไม่เสยีลูกคา้หรือหาลูกคา้ใหม่ได ้
เพมิขนึ การทีช่วยแกไ้ขปัญหาใหฝ่้ายต่างๆ ได ้ก็ทําใหบ้รษัิทสามารถบรกิารลูกคา้ไดต้าม
เป้าหมาย สรา้งความประทับใจใหล้กูคา้ สงิเหลา่นนํีามาซงึรายไดแ้ละกําไรทังสนิ 

2. มคีวามรวดเร็วฉบัพลนัในการทํางาน นักจัดซอืควรตอ้งตอบสนองงานเร่งด่วนได ้
ดังนันตอ้งมคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละขจัดความสญูเปลา่ออกจากระบบการทํางานจัดซอื
จัดจา้งได ้หรือทรีูจั้กกันว่า Lean Procurement ซงึเป็นการปรับระบบทํางานเสยีใหม่ใหม้ีแต่
เนือๆไมม่ไีขมันมาพอกอนัทําใหร้ะบบงุม่งา่ม อกีทังยังสามารถเจรจาตอ่รอง Lead time จากซพั
พลายเออร์ใหส้ันลงได ้และนักจัดซอืควรปรับระบบทํางานใหม่จากทํางานเชงิรับใหเ้ป็นการ
ทํางานเชงิรุก เรมิตน้โดยการทํา EPI – Early Purchasing Involvement คอืการเขา้ไปมสี่วน
ร่วมรับรูก้ับฝ่ายต่างๆตังแต่เนินๆ มใิชนั่งรอ PR อยู่ในแผนกตัวเอง สงิเหล่านีจะทําใหส้ามารถ
รับมอืกบังานดว่นไดด้ขีนึ 

3. ราคาของสนิคา้/บรกิารทจีดัซอื/วา่จา้งตอ้งเหมาะสม ราคาจะถกูตอ้งเหมาะสม
หรือไม่นันนักจัดซือตอ้งสามารถทําการวเิคราะห์ราคาและตน้ทุนได ้(Price-Cost Analysis) 
มฉิะนันก็ไมส่ามารถเจรจาตอ่รองราคาและเงอืนไขไดอ้ยา่งเหมาะสม นักจัดซอืควรมสีว่นรว่มกบั
ฝ่ายอืนๆ ในการทํา VA / VE หากจําเป็นก็หาแหล่งใหม่ทีราคาและเงือนไขดีกว่าแหล่งเดมิ 
สามารถต่อรองเรอืง MOQ – Minimum Order Quantity ใหเ้หมาะสมกว่าเดมิ คําว่า MOQ คอื
จํานวนทซีัพพลายเออรบ์ังคับใหเ้ราตอ้งซอืครังละเท่านีเป็นอย่างนอ้ย ซงึบางครังเป็นภาระแก่
เรามากในการเก็บสต๊อก ทําใหต้น้ทนุของเราสงูโดยไมจํ่าเป็น และหากฝ่ายจัดซอืไดทํ้า EPI – 
Early Purchasing Involvement ตามทอีธบิายไวแ้ลว้ ก็จะมปีระโยชนใ์นการวางแผนการจัดซอื
จัดจา้งไดถ้กูจังหวะเวลาและสามารถจัดซอืจัดจา้งไดใ้นจํานวนทเีหมาะสมยงิขนึดว้ย 

4. คุณภาพของสนิคา้/บรกิารทจีดัซอื/ว่าจา้งตอ้งถูกตอ้งตามทตีอ้งการ นัก
จัดซอืตอ้งคัดเลอืกซพัพลายเออรท์เีหมาะสม หมายความวา่ตอ้งเลอืกรายทมีันใจวา่จะสามารถ
จัดส่งสนิคา้หรือบรกิารทีเราตอ้งการไดอ้ย่างสมําเสมอ แมก้ระนันก็ตามนักจัดซอืควรตอ้งมี
ความรูใ้นการบรหิารสัญญา (Contract management) กล่าวคอืตอ้งมคีวามรอบคอบในการทํา
เอกสารจัดซอืจัดจา้ง (Purchasing contract) มวีธิกีารตดิตามงานทถีกูตอ้ง และหากเกดิปัญหา
ขนึก็สามารถเรยีกรอ้งใหช้ดเชยคา่เสยีหายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. คบคา้กบัซพัพลายเออรท์มีคีวามน่าเชอืถอืไวว้างใจได ้ทุกกจิการจําเป็นตอ้ง
พงึพาซัพพลายเออร ์กจิการของเราจะดหีรอืไม่ก็ขนึอยู่กับซัพพลายเออร ์ดังนันการเลอืกซัพ
พลายเออร์จึงเป็นสิงสําคัญอย่างยิง นักจัดซือตอ้งคัดเลือกซัพพลายเออร์ทีเหมาะสม 
หมายความวา่ตอ้งเลอืกรายทมีันใจวา่จะจัดสง่สนิคา้หรอืบรกิารทเีราตอ้งการไดอ้ยา่งสมําเสมอ 
นักจัดซอืตอ้งรูจั้กวเิคราะหว์่าซัพพลายเออรร์ายใดเหมาะกับเรา บางรายนันแมว้่าจะฝีมอืดมีาก
แต่ก็อย่าไปหวังว่าเขาจะบรกิารเราหากว่าเราเป็นลูกคา้เล็กเกนิไปสําหรับเขา และเมือเลอืก
ตดิต่อกับรายใดแลว้ก็จะตอ้งมวีธิตีรวจสอบและประเมนิผลงานซัพพลายเออรอ์ย่างเป็นระบบ
เพอืใหม้ันใจว่าผลงานของเขายังคงอยู่ในระดับทเีราตอ้งการอยู่หรอืไม่ นันก็คอืนักจัดซอืตอ้ง
รอบรูเ้กยีวกบั Managing vendors and assessment เป็นอยา่งด ี



6. ชว่ยลดเงนิทนุทจีมอยูใ่นสตอ๊ก ควรเขา้ใจเอาไวว้า่การมสีต๊อกไวใ้นครอบครองนัน 
จะมคีา่ใชจ้่ายเกดิตามมาอกีปีละ 20-25% ของตน้ทนุทเีก็บอยู ่ดังนันสต๊อกคอืสงิทตีอ้งบรหิาร
จัดการใหด้ ีถา้ของขาดไม่พอใชไ้ม่พอขายก็เสยีโอกาสเสยีลูกคา้ ถา้เก็บไวม้ากเกนิไปตน้ทุน
ของเราก็จะบวมทําใหโ้ครงสรา้งตน้ทุนของเราเสยีเปรียบคู่แข่ง ดังนันจงึตอ้งหลีกเลียงซัพ
พลายเออรท์มี ีMOQ สงูเกนิไป และนักจัดซอืตอ้งเขา้ใจเทคนคิการบรหิารสต๊อกดว้ยกุญแจ 4 
ดอก กลา่วคอืตอ้งเขา้ใจความสําคัญของการพยากรณ์ความตอ้งการ ตอ้งเขา้ใจวธิคํีานวณสต็อก
สํารอง ตอ้งเขา้ใจหลักคดิของจดุสงัซอื (ROP – Reorder point) และตอ้งเขา้ใจการคดิคํานวณ
เพือหาจํานวนการซอืทีประหยัด (EOQ – Economic order quantity) นันก็คือนักจัดซอืตอ้ง
รอบรูเ้กยีวกบั Inventory management เป็นอยา่งด ี

7. เพมิความพงึพอใจใหลู้กคา้ ลูกคา้ทังภายนอกและภายในมักตอ้งการของด่วน
เสมอ นักจัดซอืจงึตอ้งคดิตอ้งทํางานเชงิกลยุทธว์า่จะทําอยา่งไรจงึจะสามารถจัดซอืจัดจา้งให ้
ทันความตอ้งการทเีร่งด่วนได ้นันก็คอืคดิหาทางลด Lead time ในการจัดซอืจัดจา้ง และลด 
Purchasing cycle time โดยศกึษาว่าทําอย่างไรจงึจะเกดิ Lean procurement รวมไปถงึการ
ทํางานเชงิรุกโดยมี EPI – Early Purchasing Involvement เพือจะไดทํ้างานไปดว้ยกันหรือ
ทํางานดักหนา้ และตอ้งพรอ้มทจีะยดืหยุ่นเพือจะรับมอืการขอเปลยีนแปลงจํานวนใหม้ากขนึ
หรือนอ้ยลง หรือการขอเปลยีนวันจัดส่งใหช้า้ลงหรือเร็วขนึ รวมไปถงึการขอ cancelled หรือ
ยกเลกิการสงัซอืดว้ย  

ทัง 7 ประเด็นทกีลา่วมานีเป็นเรอืงทผีูบ้รหิารแทบจะทกุบรษัิทคาดหวังใหนั้กจัดซอืของ
ตนแสดงบทบาทใหช้ดัแจง้ ในบางบรษัิทอาจมปีระเด็นนอ้ยกวา่หรอืมากกวา่นกี็เป็นได ้ดังนันนัก
จัดซอืจงึตอ้งรูจั้กวเิคราะหค์วามสามารถของตนเองดว้ยวา่ ในการจะทําใหไ้ดต้ามประเด็นเหลา่นี
ทผีูบ้รหิารคาดหวังจะตอ้งมคีวามรูอ้ะไรบา้ง ตนเองยังขาดความรูห้รือยังดอ้ยในดา้นใด (Gap 
analysis) จากนันก็ตอ้งขวนขวายคน้ควา้หาหนังสอืมาอ่านหรือขออนุมัตเิขา้อบรมสัมมนาใน
หลักสตูรทเีกยีวขอ้ง (Fill up the gap) เพอืจะไดล้งมอืปฏบิัตใิหไ้ดต้ามทบีรษัิทคาดหวัง และ
สงิทสีําคัญมากๆ ก็คอืนักจัดซอืตอ้งรูจั้กวธิกีารทํารายงานใหผู้บ้รหิารทราบวา่ ไดทํ้าอะไรไปแลว้
และไดผ้ลอย่างไร ช่วยใหบ้รษัิทลดตน้ทุนไปไดเ้ท่าไร หรือเพมิความพงึพอใจใหลู้กคา้ได ้
อย่างไร หากทําไม่เสร็จหรอืทําไม่ไดก้็ควรตอ้งรายงานว่ามอีะไรเป็นอปุสรรคพรอ้มทังนําเสนอ
วธิแีกไ้ขไปดว้ย นันก็คอืนักจัดซอืตอ้งรอบรูเ้กยีวกบั Purchasing performance measurement 
and reporting and KPI setting เป็นอย่างดี ไม่งันทํางานเหนือยยากแทบตายผลงานก็ไม่
ปรากฎ เหนอืยฟร ีและหมดกําลังใจ  

ขอยําว่าปกตแิลว้คนจะรูจั้กนักจัดซอืก็อตีอนทขีองเขา้ไม่ทันหรอืของมปัีญหา เรยีกว่า
รูจั้กในแง่ลบ แต่ตอนทนัีกจัดซอืทําผลงานดีๆ  ไวก้ลับไม่ค่อยมใีครรู ้ดังนันอย่าลมืไปทําความ
เขา้ใจหลักในการวัดผลงานและการทํารายงานใหด้ ีอยา่ใหผ้ลงานสญูเปลา่ หรอืถกูคนอนืแอบ
อา้งไปเป็นผลงานของเขา  

สรุปแลว้นักจัดซอืควรตอ้งเปิดใจและวเิคราะหต์นเองอยา่งตรงไปตรงมาวา่ ผูบ้รหิารเขา
เห็นเราเป็น Somebody หรอืเป็น Nobody ถา้เป็นอย่างหลังคอืเป็นโนบอดกี็หมายความว่าเรา

ไม่อยู่ในสายตาเขาเลย หมด
อนาคตครับ และการจะสรา้ง
ความสําคัญของตนเองขนึมาก็
ร ะ ว ัง อ ย่ า ไ ป เ ลีย น แ บ บ
พฤติกรรมของยามถือลูก
กญุแจก็แลว้กนั 


