
 

ผมเขยีนบทความเกยีวกับการบรหิารงานจัดซอื การเจรจาต่อรอง การบรหิารจัดการ    
สตอ๊ก ตดิตอ่กนัมาประมาณ 20 ปี เอาไปลงในวารสารบา้ง แม็กกาซนีบา้ง เว็บไซตบ์า้ง ทกุเรอืง
ผมไมเ่คยรับคา่เขยีนเลยแมแ้ตเ่รอืงเดยีว ถอืเป็นการเผยแพร่ความรูใ้หแ้กค่นในวงการไดเ้อาไป
ใชเ้ป็นขอ้คดิในการทํางาน แน่นอนว่าบางเรอืงทเีขยีนไวน้านมากแลว้นันอาจไม่ทันสมัยไม่ทัน
การณ์ทจีะเอามาใชใ้นปัจจบุัน แตเ่รอืงสว่นใหญเ่ป็นความรูท้ยีังเป็นอมตะอยูค่รับ 

 ผมทราบว่าบางท่านก็เป็นแฟนตดิตามอา่นกันมาตังฉบับแรกเมอืยสีบิปีทแีลว้จนถงึทุก
วันนี และบางทา่นก็เพงิจะมโีอกาสเขา้มาอา่นเมอืไมน่านมานี และบางทา่นก็เลอืกอา่นเพยีงบาง
เรืองทตีัวเองเกยีวขอ้ง เพือความสะดวกของทังแฟนเก่าและแฟนใหม่ผมจงึขอรวบรวมหัวขอ้
บทความต่างๆ มาสรุปไวต้รงนีครับ เพือใหท้่านสามารถเลือกและเขา้ไปคน้อ่านไดง้่ายและ
คลอ่งตัวยงิขนึครับ  

เพือใหม้ันใจว่าเนือหาในบทความยังมคีวามทันสมัยใชง้านไดจ้รงิ ผมจงึเลอืกเฉพาะ
บทความทผีมเขยีนตังแต่เดอืนกรกฎาคม 2550 เป็นตน้มาจนถงึปัจจุบันเอามาแนะนําใหท้่าน
อา่นครับ สว่นบทความทผีมเขยีนไวก้อ่นหนา้นันลมืๆ ไปเลย ไมต่อ้งไปอา่นหรอกครับ 

ฉบบัท ี เดอืน พ.ศ. เรอืง หมวดหมู่

1 กรกฎาคม 2550 การจัดการความสัมพันธกั์บซพัพลายเออร์ การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

2 สงิหาคม 2550 ความโปรง่ใสในการจัดซอืจัดหา ตอน 1/2 จรรยาบรรณและ CSR

3 กันยายน 2550 ความโปรง่ใสในการจัดซอืว่าจา้ง ตอน 2/2 จรรยาบรรณและ CSR

4 ตุลาคม 2550 การยุใหผู้ข้ายหาํหันราคากัน การเจรจาต่อรอง

5 พฤศจกิายน 2550 ภารกจิของนักจัดซอืสายการบนิ การประหยัดตน้ทุน

6 ธันวาคม 2550 การใช ้SRM เพอืลดตน้ทุนการจัดซอือย่างยังยนื การประหยัดตน้ทุน

7 มกราคม 2551 ทาํอย่างไรจงึจะลดตน้ทุนไดอ้ย่างยังยนื การประหยัดตน้ทุน

8 กุมภาพันธ์ 2551 อนาคตของงานจัดซอืจัดหา ทัวไป

9 มนีาคม 2551 คาํย่อในวงการจัดซอืและซพัพลาย ทัวไป

10 เมษายน 2551 เศรษฐกจิขาลง - ภัยคุกคามหรอืโอกาสกันแน่? ทัวไป

11 พฤษภาคม 2551 การทุจรติคอรปัชัน จรรยาบรรณและ CSR

12 มถิุนายน 2551 บัญญัต ิ10 ประการสาํหรบัการจัดซอืต่างประเทศ ทัวไป

13 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายจัดซอืของโอลมิปิค ประเทศจนี 2008 ทัวไป
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ฉบบัท ี เดอืน พ.ศ. เรอืง หมวดหมู่

14 สงิหาคม 2551 การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์ การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

15 กันยายน 2551 การบรหิารจัดการความเสยีง การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

16 ตุลาคม 2551 ขอ้คดิเมอืจะซอืของจากเจา้เดยีว ยุทธศาสตรก์ารจัดหาแหล่งขาย

17 พฤศจกิายน 2551 ยุทธศาสตรจั์ดหาแหล่งขาย ยุทธศาสตรก์ารจัดหาแหล่งขาย

18 ธันวาคม-มกราคม 2551-2 นักจัดซอืเตรยีมรบัมอื CSR ใหด้ ี จรรยาบรรณและ CSR

19 กุมภาพันธ์ 2552 จะลด cost ตอ้งคาํนงึถงึ CSR ดว้ย จรรยาบรรณและ CSR

20 มนีาคม-เมษายน 2552 ตกงาน-อย่าตกใจ ... เสยีใจ-อย่าใจเสยี ทัวไป

21 พฤษภาคม-มถิุนายน 2552 จะทาํงานจัดซอืตอ้งรูอ้ะไรบา้ง ทัวไป

22 กรกฎาคม-สงิหาคม 2552 หลุมพรางในการเจรจาต่อรองในงานจัดซอื การเจรจาต่อรอง

23 กันยายน-ตุลาคม 2552 ซอืเจา้ประจํา กับ ซอืสองเจา้ควบกัน - แบบไหนดกีว่า ยุทธศาสตรก์ารจัดหาแหล่งขาย

24 พฤศจกิายน-ธันวาคม 2552 ระวังเสยีค่าโง่เพราะเหตุสุดวสิัย ทัวไป

25 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553 จรรยาบรรณทางธุรกจิ จรรยาบรรณและ CSR

26 มนีาคม 2553 วธิ ี"เลกิ" คบซพัพลายเออร์ การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

27 เมษายน-พฤษภาคม 2553 วธิตี่อ-เมอืเราเป็นรอง การเจรจาต่อรอง

28 มถิุนายน-กรกฎาคม 2553 ซอืไม่เก่งแต่ใจซอืมอืสะอาด ทัวไป

29 สงิหาคม-กันยายน 2553 นักจัดซอืแกะรอยราคาขนับันไดไดอ้ย่างไร ทัวไป

30 ตุลาคม-พฤศจกิายน 2553 ลูกเล่นในการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรอง

31 ธันวาคม-มกราคม 2553-4 ยุทธศาสตรก์ารต่อรองใหช้นะทังคู่ การเจรจาต่อรอง

32 กุมภาพันธ-์มนีาคม 2554 ปีใหม่ นักจัดซอืควรจะทาํอะไรใหม่ ทัวไป

33 เมษายน-พฤษภาคม 2554 ยกระดับงานจัดซอื ทัวไป

34 มถิุนายน-กรกฎาคม 2554 วธิเีล่นกับซพัพลายเออรผ์ูกขาด การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

35 สงิหาคม-กันยายน 2554 ต่อรองใหช้นะทังคู่ - ทาํไดไ้ง? การเจรจาต่อรอง

36 ตุลาคม-พฤศจกิายน 2554 ประกาศจรรยาบรรณในการจัดซอื จรรยาบรรณและ CSR

37 ธันวาคม-มกราคม 2554-5 ของขวัญปีใหม่ - รบัมาเลยหรอืหา้มรบั จรรยาบรรณและ CSR

38 มนีาคม-พฤษภาคม 2555 แผนจัดซอืจัดหาเพอืรบัมอืสงิทไีม่คาดฝัน ทัวไป

39 มถิุนายน-กรกฎาคม 2555 ไปเยยีมซพัพลายเออรเ์พอืประหยัดตน้ทุน การประหยัดตน้ทุน

40 สงิหาคม-กันยายน 2555 10 KPI ในงานจัดซอื ทัวไป

41 ตุลาคม-พฤศจกิายน 2555 ค่าใชจ่้ายในการจัดซอื ทัวไป

42 ธันวาคม-มกราคม 2555-6 เรอืงจัดซอืจัดหา นักจัดซอืเก่งกว่าทุกแผนกจรงิหรอื? พสิูจนม์าซ!ิ ทัวไป

43 กุมภาพันธ-์มนีาคม 2556 เทคนคิการบรหิารจัดการเจา้นาย ทัวไป

44 เมษายน-พฤษภาคม 2556 การรายงานสงิผดิปกตใินงานจัดซอื ทัวไป

45 มถิุนายน-กรกฎาคม 2556 การจัดซอื นอก-รตี-นอก-รอย ทัวไป

46 สงิหาคม-กันยายน 2556 เทคนคิการโนม้นา้วจูงใจในการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรอง

47 ตุลาคม-พฤศจกิายน 2556 วธิเีปรยีบเทยีบเมอืมสี่วนลดและของแถม ทัวไป

48 ธันวาคม-มกราคม 2556-7 จงนําเสนออย่างมอืโปร ทัวไป

49 กุมภาพันธ-์มนีาคม 2557 ตอบปัญหาคาใจนักจัดซอื - ชุดท ี1 ทัวไป

50 เมษายน-พฤษภาคม 2557 ซอือย่างฉลาดตอ้งดูค่าใชจ่้ายรวมหมด ทัวไป
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ท่านใดตอ้งการจะแลกเปลยีนความคดิเห็นหรือเสนอแนะหรือสอบถามปัญหาใดๆ ใน
วงการจัดซอืจัดหา เจรจาตอ่รอง การบรหิารสตอ๊ก ก็ตดิตอ่ผมไดน้ะครับ ยนิดอียา่งยงิครับ 
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51 มถิุนายน-กรกฎาคม 2557 ทาํไมตอ้งคุยสัพเพเหระก่อนจะเรมืเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรอง

52 สงิหาคม-กันยายน 2557 การจัดซอืจัดหาเชงิรกุ ทัวไป

53 ตุลาคม-พฤศจกิายน 2557 การสัมภาษณ์เพอืคัดเลอืกนักจัดซอื ทัวไป

54 ธันวาคม-มกราคม 2557-8 ขอ้คดิเมอืนักจัดซอืจะหางานใหม่ ทัวไป

55 กุมภาพันธ-์มนีาคม 2558 ระบบจัดซอืแบบศูนยร์วมดจีรงิหรอื ทัวไป

56 เมษายน-พฤษภาคม 2558 การบรหิารงานจัดซอืและจัดการสต๊อกเพอืลดตน้ทุน ทัวไป

57 มถิุนายน-กันยายน 2558 ทาํอย่างไรจงึจะเป็นบุคคลสาํคัญของบรษัิท? ทัวไป

58 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 การขอแกไ้ขคาํสังซอื ทัวไป

59 มกราคม-มนีาคม 2559 การบรหิารความเสยีงในซพัพลายเชน การบรหิารจัดการซพัพลายเออร์

60 เมษายน-พฤษภาคม 2559 การทาํธุรกจิอย่างผูด้ ี จรรยาบรรณและ CSR

61 มถิุนายน-กรกฎาคม 2559 ศาสตรแ์ละศลิป์ของการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรอง

62 สงิหาคม-ธันวาคม 2559 ขอ้คดิทอีาจจะลมืคดิในการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรอง

63 มกราคม-มนีาคม 2560 ตอบปัญหาคาใจนักจัดซอื - ชุดท ี2 ทัวไป

64 เมษายน-มถิุนายน 2560 ตอบปัญหาคาใจนักจัดซอื - ชุดท ี3 ทัวไป

65 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 นักจัดซอือย่าลมืเจรจาต่อรองเรอืงเหล่านี การเจรจาต่อรอง

66 มกราคม-มนีาคม 2561 วธิรีบัมอืกับงานด่วน ทัวไป

67 เมษายน-มถิุนายน 2561 ผลงานจัดซอื ทัวไป

68 กรกฎาคม-สงิหาคม 2561 จากบ่มไิก๊ กลายเป็นฮโีร่ ทัวไป

69 กันยายน-ตุลาคม 2561 ปัญหาเกยีวกับ "คน" ในฝ่ายจัดซอื ทัวไป

70 พฤศจกิายน-ธันวาคม 2561 ขอ้คดิดีๆ  และฟรีๆ  ในวงการจัดซอื ทัวไป

บทความพเิศษของ อ.เชยีวชาญ รตันามหทัธนะ


