
 
 
ชวงปลายเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา ผมมีโอกาสไดฟง “คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ” บรรยายเรื่อง “การบริหารบุคลากรในฝาย
จัดซื้อ” เสียดายมากท่ีไมสามารถอยูฟงตั้งแตตนจนจบไดเพราะวันน้ันบังเอิญมีภารกิจเรงดวนอยูหลายอยาง แตกระน้ันก็ตามก็ได
เห็นคุณคาอันคาดไมถึงหลายประการ ผมจึงตองขอนัดพูดคุยกับคุณณิศรามิลเปนการสวนตัวในวันถัดมาในบางประเด็นที่คางคา
ใจอยู 

เช่ียวชาญ เคยมีคนสง e-mail ถามผมทาํนองวา “มีความจําเปนขนาดไหนท่ีจะตองมาฟงเรื่องการบริหารบุคลากรในฝายจัดซือ้ 

แลวผูเขาฟงตองเปนผูบริหารเทาน้ันหรือเปลา” คุณณิศรามิล มีความคิดเห็นอยางไรครับ 

ณิศรามิล ที่เคาถามกถ็ูกนะคะ เพราะคนสวนใหญก็คิดวา ทํางานทางดานจดัซือ้ไมเห็นตองยุงกับการบริหารคนเลย คนที่ควร
รับผดิชอบนาจะเปนฝาย HR มากกวา ซึ่งจริงๆแลวดิฉันขอแนะนําอยางน้ีคะวา HR มีหนาที่บริหารบุคลากรในภาพรวมของทั้ง
องคการเพ่ือใหทุกฝายทํางานดวยความราบรื่นคะ แตถาถามฝาย HR วาคุณสมบัติหรือคุณลกัษณะอยางไรที่จะเหมาะกับงาน
ทางดานจดัซื้อ ดฉัินเชื่อวาคนท่ีจะรูดีที่สุดคือฝายจัดซื้อ ไมใชฝาย HR คะ แลวไมใชเฉพาะผูบริหารเทาน้ันที่จะตองมาฟง แตควร
เปนทุกคนที่จะตองฟงและตองรู เพ่ือจะไดทํางานแบบมีทิศทางและมีเปาหมายที่ชัดเจน ไมใชตางคนตางทําตามใจฉัน ใหทํา
อะไรก็ทําอยางน้ัน ทําตามคําสั่งอยางเดียวเหมือนหุนยนต  

เช่ียวชาญ แตทีผ่มทราบไมวาจะเปน Job Description (JD) หรือ Job Specification (JS) สวนใหญก็ฝาย HR เปนคนเขียนนะ
ครับ รวมไปถึงการรับสมัคร การสอบ และการสัมภาษณดวย 

ณิศรามิล ก็่ใชอีกหละคะเทาที่ทราบสวนใหญเปนฝาย HR หรือบางครั้ง ฝาย HR ก็ขอใหฝายจัดซื้อเขียน Draft มา แลวฝาย HR 

นํามาเขียนใหม ซึ่งบางทีตางฝายตางเขาใจไปคนละทางก็จะทําใหเกิดปญหามาก แลวคําพูดเหลาน้ีก็แวบเขามาทีหู่คะ “รับคนมา
ก็ไมถกูใจ ไมตรง spec. ทํางานไมเปน...ไมไดเร่ือง สอนแลวสอนอีกก็ไมจํา” สรุปงายๆรับมาไมตรงกับงาน และไมตรงใจ
น่ันเอง 

เช่ียวชาญ แลวคุณณิศรามิล คิดวาเราควรจัดการอยางไรดีครับ 

ณิศรามิล ดิฉันเชื่อวาทุกทานทราบดีอยูแลวคะวา การรับคน...เปนเรื่อง...งาย แตการพิจารณาใหคนออก...เปนเร่ือง...ยาก การ
เลือกคนใหเหมาะกับงาน...เปนเรื่อง...ยากกวา การรกัษาคนดีและเกง...เปนเรื่อง...ยากที่สดุ ฉะน้ันเราคงตองวิเคราะหงานในฝาย
เราใหด ี และวางแผนใหรอบคอบวาเราตองการคนประเภทไหน ควรมีคุณสมบัติและบุคลิกลกัษณะอยางไรมาทํางาน มีความรู
ความสามารถระดับใด และรับผดิชอบงานอะไรบาง ซึ่งทั้งหมดควรเขียนใน Job Description นะคะ แตสวนใหญที่เห็นการ



ทํางานจริงกับ Job Description ก็ไมคอยจะตรงกันซักเทาไหร แถมแยยิ่งไปกวาน้ันอีก ไปถามเจาหนาที่จดัซื้อบางคนยังไมรูจัก 
Job Description เลย และไมรูดวยซ้ําไปวาตัวเองตองรับผิดชอบงานอะไรบาง เคาใหทําอะไรก็ทําไปวันๆ แลวอยางน้ีจะพัฒนา
ไดอยางไรกัน! กลายเปนวาเขียนมาเพ่ือเปนหลักฐานในการทํางาน เวลาผูประเมินมาตรวจ ISO ก็มีหลักฐานโชวประมาณน้ัน 
แตใชไมไดจริง และไมเกิดประโยชนอันใดเลย! ดังน้ันเราควรมาพิจารณาเขียน Job Description ใหครอบคลุมกบัตําแหนงงาน
น้ันๆ และถากาํหนดไวชัดเจนกจ็ะสามารถเลือกคนใหเหมาะกับงานไดจริงๆ (Put the right man on the right job) 

เช่ียวชาญ แลวจะมีวิธีคัดเลือกอยางไร สวนใหญก็ฝาย HR เปนคนหา เปนคนคัดเลือกมาใหเราอยูด ี

ณิศรามิล ก็ใชคะ แตถาเราเขียน Job Specification ที่ชัดเจน อยางนอยก็ผานมา 1 ดาน ไดคนมาสอบ มาสัมภาษณ แลวคนที่จะ
ตัดสินใจรับหรือเลือกใครเปนหนาท่ีเรานะคะไมใช HR ฉะน้ันถาเราเลือกเปนก็ไดคนด ี มีคุณภาพตามที่เราตองการคะ ซึ่ง
โดยทั่วไปเราจะแบงความรูความสามารถออกเปนสองดาน คือ 1.ความรูความสามารถท่ัวไป (Hard Competency) เชนความรู
เฉพาะดานในงาน ความสามารถดานการบริหาร ความรูรอบดาน หรือสมรรถภาพดานรางกาย สายตาดีม๊ัย การไดยินเปนอยางไร 
สภาพรางกายแข็งแรงหรือไม เพราะบางครั้งตองเขาไปอยูในหองเย็นดวย เปนตน 2.ความสามารถดานในจิตใจ (Soft 
Competency) เชน ทัศนคต ิอารมณ ความรูสึกตางๆ ซึ่งความสามารถท้ัง 2 ดานน้ี เราสามารถวัดไดโดยการสอบขอเขียน การ
สังเกต และการสัมภาษณคะ 

เช่ียวชาญ สามารถวัดไดจริงเหรอ แลวเชื่อถือไดหรือเปลา 

ณิศรามิล วันที่ดิฉันไปบรรยาย มีผูรวมสัมมนาทานนึงถามวา “รับคนมาทํางานในฝายจัดซื้อแตไมมีกึ๋นทําอยางไรดีคะ แลวมีวิธี
คัดเลอืกคนอยางไร” แทจริงแลวคนท่ีทํางานดานจัดซื้ออาจจะจบคณะไหนก็ไดขึ้นอยูกับบริษัทน้ันๆ วา Core Purchasing ของ
บริษัทคืออะไร ตองการบุคลากร specialist ทางดานไหน แตสิง่ที่ทุกคนในฝายจัดซื้อตองมีคือปฏิภาณ ไหวพริบด ีมีความรูรอบ
ดาน มีความสามารถดานคํานวณตัวเลข มีมนุษยสัมพันธ เปนมิตรกับทกุคน น่ีเปน spec. พ้ืนฐานของฝายจดัซือ้เลยทีเดียว แลว
ดิฉันก็นําขอสอบวัดความรูทั่วไปมาใหดกูัน ขอสอบวัดความรูทัว่ไปน้ี ถานํามาวิเคราะหดีๆ จะเห็นวาสามารถวัดความรูเบื้องตน 
(ability) ไดเลย และอีกสวนเปนขอสอบวัดความรูเฉพาะงาน (Functional Competency) ดิฉันยกตัวอยางใบขอซื้อมา 1 ใบ 
แลวใหวิเคราะหกันวา แคใบขอซื้อใบเดียวบอกอะไรเราบาง ลองดูกันนะคะ 

 

เห็นม๊ัยคะวา ตัวอยางใบขอซื้องายๆ ใบเดียวบอกอะไรเราตั้งหลายอยาง เชน ความละเอียดรอบคอบ การสังเกต ความรูในงาน
จัดซื้อ การพัฒนาและปรับปรุงงาน ถาสามารถวิเคราะหได อยางนอยก็พอจะรูวา คนคนน้ีมีกึ๋นระดับนึงทีเดียวหละคะ ขอบอก! 



เช่ียวชาญ การสอบกับการสัมภาษณ อยางไหนสําคัญกวากันครับ 

ณิศรามิล การสัมภาษณกส็ําคัญไมยิ่งหยอนกวาการสอบเลยคะ ถาสัมภาษณไมเปนก็ไมชวยใหเราเห็นความรูความสามารถที่
แทจริงของเคา ไมเกิดประโยชน เสียเวลาเปลา เพราะคําตอบที่ไดสวนใหญจะดูดี เปน Positive Thinking ทั้งน้ัน จริงหรือเท็จไม
รู ฉะน้ัน เราตองรูเทคนิคการสมัภาษณคะ ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใชกันอยุ 3 เทคนิค คือ การสัมภาษณแบบ ST-A-R Technique 

(Situation-Action-Result) แบบ Trait Interview และการสรางสถานการณจําลอง (Simulation Interview) และที่ไมควรละเลย
คือ การสังเกตพฤติกรรมผูสมคัรขณะรอสัมภาษณ เพราะพฤตกิรรมตางๆ นอกหองสัมภาษณเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาแบบ
ไมรูตัว หรือไมไดระวังตัวมากนัก และน่ันเปนตัวบงบอกถึง พฤตกิรรม บุคลกิลักษณะ หรือนิสัยเฉพาะตัวของเคาจริงๆ ซึ่งหา
ไมไดในขอสอบ แตรูไดจากการสังเกตคะ! 

เช่ียวชาญ ง้ันคราวหนาที่คุณณิศรามลิจะบรรยาย ผมหาโอกาสไปเรียนรูโดยน่ังฟงบรรยายเต็มๆเลยจะดกีวาครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางน้ีของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตองไปดูในเว็บ ก็
แจงชื่อท่ีอยูไปท่ีสถาบัน AMC ไดเลยนะครับท่ี amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 หรือโทรสาร 0 

2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบท่ีทานถืออยูน้ีไปใหทานทางไปรษณียทุกเดือนโดย
อัตโนมัติ จะใหสงไปท่ีบานหรือใหสงไปที่ทํางานก็ระบุใหชัดเจน ... ฟรีครับ … แตถาตองการอานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไป
หาอานในเว็บเอาเองท่ี www.thai.org/amc มีโพสตเอาไวทุกฉบับครบถวนเลยครับ   

 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลดมาจากเว็บ 
www.thai.org/amc ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งน้ัน ขอเชิญอานหรือดาวน
โหลดไดทุกเร่ืองทุกฉบับเลยครับ และโปรดทราบวา ฟรีท้ังน้ันครับ 
 


