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โปรดอยาเขาใจผิดวาผมกําลังยยุงใหนักจดัซื้อลาออกจากท่ีเดมิไปสมคัรงานท่ีอ่ืนนะครับ แตผมตั้งใจจะใหบทความ
ฉบับน้ีเปนกระจกหลายเหลีย่มหลายมมุที่ใหขอคดิอันเปนประโยชนท้ังแกฝายนักจัดซ้ือเองและแกฝายบริษัท ทั้งในมุมของ
บริษัทเดิมท่ีนักจัดซื้อจะลาออกและในมุมของบริษัทใหมท่ีจะรับนักจัดซื้อเขาไปทํางาน 

เปนนโยบายของผมและของสถาบัน AMC ที่ยึดมั่นมาแตไหนแตไรวาจะไมหางานใหใคร มิใชใจจืดใจดําหรอกครับ 
แตผมถือวางาน Recruitment จัดหางานนั้นเปน Conflict of interest คือผลประโยชนขัดกันกับงานอบรมสมัมนางานท่ีปรึกษา
ครับ ผมประกอบอาชีพเปนวิทยากรบรรยายและใหคําแนะนําปรึกษา ผมจึงรูจักคนเยอะแยะ บอยครั้งท่ีผูบริหารบางคนขอให
ผมชวยหานักจดัซื้อใหหนอย และบอยคร้ังที่ตัวนักจัดซื้อเองฝากเน้ือฝากตัวไวกับผมวาชวยหางานใหมใหหนอย โปรดทราบวา
ผมไมเคยชวยใครเลยสักรายเดยีว  

เพราะถาผมชวย ผูคนก็จะไมไววางใจผม ผูบริหารก็จะระแวงวาถาสงลกูนองใหมาเรียนกับผมหรือรูจักกับผมแลว สัก
วันหนึ่งผมก็อาจจะดึงตัวลกูนองเขาไปทํางานท่ีอื่น และบริษัทท้ังหลายก็จะไมกลาเชิญผมไปบรรยาย In-house training ใน
บริษัทอีก เพราะถาผมเขาไปในบริษัทของเขาแลวเห็นใครหนวยกานดกี็อาจดึงตัวไปทํางานที่อ่ืน ดวยเหตุนี้จึงเปนหลักการที่ผม
และสถาบัน AMC ตั้งเปนกฎเหลก็เอาไววาจะไมหางานใหใครทั้งน้ัน  

บทความท่ีผมเขียนน้ีกาํลังจะเจาะลึกลงไปที่วาทําไมนักจัดซื้อตองลาออก ทําไมอยูไมทน รวมไปถึงเมื่อนักจัดซ้ือ
จําเปนจะตองออกจากท่ีเดมิดวยเหตุใดก็ตาม เขาจะไปหางานใหมอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร และบริษัทท้ังหลายควรมี
หลักคดิในการรบัคนใหมดวยวาทําอยางไรจึงจะหานักจัดซื้อใหมไดตรงตามท่ีกําลังมองหา 

หากเราจะพิจารณาลึกลงไปวา ทําไมนักจัดซ้ือบางคนทํางานอยูท่ีใดท่ีหนึ่งนานมากจนเปนลูกหมอของท่ีนั่น และนัก
จัดซ้ือบางคนก็เปลี่ยนงานบอยมาก เราก็จะพบเหตุผลเบื้องหนาเบ้ืองหลังวาข้ึนอยูกับเหตกุารณและสิ่งแวดลอมหลายแงมมุ
ดวยกัน  

ใครกต็ามถาทํางานไปแลวมีความสุขกายสบายใจ ใกลบานเดนิทางสะดวก รับสงแฟนรับสงลูกคลองตัวดี สภาพ 
แวดลอมการทํางานก็ดี เจานายและเพื่อนรวมงานก็ดี เงินเดือนก็เปนที่พอใจ คนน้ันกค็งจะไมรนหาที่ยายงานไปมาหรอกครับ 
แตท่ีคนตองยายงานก็เพราะวาอึดอัดกับท่ีทํางานเกา ไมมีชองทางเจริญเติบโตมองไมเห็น Career path หรือพบวาท่ีใหมมีอะไร
ดีกวาที่เกามาก พบวาท่ีใหมเปดโอกาสใหใชความสามารถท่ีมีอยูไดเต็มท่ี คนท่ีเปนประเภท High ceiling คือทะเยอทะยานไม
อยูเฉยก็จะกระโจนออกไปหาสิ่งใหมท่ีทาทายกวา ใจเขาใจเราครับ เปนเราๆก็ยาย  



สวนใครท่ีอึดอัดกับสภาพการทํางานในปจจุบันแตกไ็มยายไปหาท่ีใหมก็อาจเปนเพราะไมรูจะไปท่ีไหน ไมมีท่ีอื่นจะไป 
หรือรูวามีท่ีอ่ืนท่ีดีกวาแตเขาไมเปดโอกาสใหไปอยูดวยอันเน่ืองมาจากวาไมมีท่ีวางจะรับคนใหม หรือมีท่ีวางแตมีคณุสมบัตไิม
เหมาะใจเขา หรือไมก็เปนคนประเภทไมกินขาวกลางวันคือ ... เชาชามเย็นชาม กลอมแกลมอยูไปวันๆ หรือท่ีเรียกวา 
Deadwood ไมตายซาก   

นักจัดซื้อบางคนเพิ่งไปอยูท่ีใหมไดไมนานก็เปลี่ยนงานไปอยูท่ีอื่นน้ัน ก็อาจเปนเพราะไดพบเห็นสภาพแวดลอมในการ
ทํางานบางอยางท่ีคาดไมถึงหรือไมเหมาะใจหรือไมถูกกับนิสัยตวัเอง ทํางานอยางอึดอัดใจไปพักหน่ึงก็รูตัววาขืนอยูตอไปก็ไม
เจริญกาวหนา จึงตองตดัสินใจเซยกูดบายท้ังที่เพิ่งมาทํางานไดไมนาน แตนักจัดซื้อบางคนกต็ั้งใจไวแตแรกอยูแลววาจะอยูไม
นาน ท่ีสมัครเขามาทํางานที่น่ีกเ็ปนเพียงขอยืมเปนที่ยืนชั่วคราวเพื่อจะกาวตอไปสูท่ีอ่ืน ที่เรียกกันวาขอยืมใชเปน Stepping 
stone แปบเดียว 

ทางฝายบริษัทเองก็อาจเปนฝายตดัสินใจไมตองการใหนักจดัซือ้คนน้ันทํางานตอไปก็ได โดยตกลงเงื่อนไขกันไวแต
แรกเกี่ยวกับระยะเวลาทดลองงานท่ีเราเรียกวา Probation period หากครบกําหนดเวลาแลวยังมีผลงานไมเขาตาตามที่
คาดหวังไวก็เลกิกันไป หรือท่ีเรียกกันวาไมผานโปร หรือบางทีแมจะผานโปรไปไดแตเมื่อทํางานตอไปกลับไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดตามที่บริษัทตองการ หรือมีพฤตกิรรมบางอยางท่ีบริษัทไมปรารถนา ทางบริษัทก็จางใหออกหรือไมก็ใชวิธีบีบใหออก 

ในการสมัครงานใหมของนักจัดซ้ือน้ัน สิ่งท่ีตองเตรียมใหดคีือการเขียนประวัติยอของตนเองหรือท่ีเรียกวา Resume 
หรือเรียกวา CV ก็ได ปกติแลวเมื่อบริษัทไดประกาศรับสมคัรงานไปก็จะมีใบสมคัรสงเขามาเปนสิบ เจาหนาท่ีจะใชเวลาอาน
ประวัติยอของแตละผูสมคัรไมถงึ 30 วินาที ในประวัติยอของผูสมคัรแมจะยอแตกต็องชัดเจนและสะดุดตามากๆ ตองมีความ
นาสนใจมากพอที่บริษัทน้ันจะนัดหมายขอเชิญตัวไปคุยเพิม่เตมิ 

จุดที่สะดดุตาในประวัติยอของนักจัดซื้อคือความสําเร็จหรือผลงานเดนท่ีผานมา การเขียนบรรยายหรือพรรณาถึง
หนาที่การงานที่เคยรับผดิชอบมากอนน้ันก็เปรียบเสมือนเอา Job description ไปใหเขาอาน ซึ่งนาเบ่ือหนายและรกลูกตามาก 
นักจัดซ้ือจึงตองเลาความสําเร็จที่เคยทําเชนชวยลดตนทุนไดเทาไร ลดโดยวิธีไหน หรือชวยลดความเสยีหายไดอยางมหากาฬ
จากเหตุการณน้าํทวมใหญโดยการทําอะไร หรือชวยทําใหบริษัทอยูรอดไดโดยการเจรจาไกลเกลีย่หน้ีกับซัพพลายเออรในยุค
เศรษฐกิจตมยํากุง การระบุใหเปนตัวเลขจะทําใหเขาจินตนาการเห็นภาพและเขาใจไดชัดเจนและนาสนใจมากกวาการกลาว
อางลอยๆ เชนการระบุวารับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางของบริษัทในวงเงินปละประมาณ 1,000 ลานบาท รับผิดชอบดูแลสต็อก
ของสินคาและวัตถดุิบมากกวา 3,000 SKU ติดตอประสานงานกับซัพพลายเออรประมาณ 200 ราย มีทีมงานที่ตองรับผดิชอบ
ดูแล 5 คน เปนตน และนักจัดซ้ือควรระบุลงไปเลยวาตนเองมีประสบการณมาอยางดีในเร่ืองใด เชนคลกุคลีอยูกับวตัถดุิบ
ประเภทเคมีภัณฑ 3 ป หรือจัดซ้ือบรรจภุัณฑพลาสติกมาไมนอยกวา 2 ป หรือประสานงานกับฝายการตลาดในการจัดซ้ือจัด
จางสื่อโฆษณา 1 ป เปนตน   

และนักจัดซ้ือควรเตรียมตอบคําถามเมื่อถกูเรียกตัวไปสัมภาษณดวย จงทําการบานไวใหดี  สิ่งท่ีถกูถามคอนขาง
แนนอนคือ... ทําไมจึงอยากออกจากที่เดมิ ทําไมจึงอยากทํางานท่ีน่ี และเตรียมตัวตอบปญหาที่เขาจะทดสอบวานักจัดซ้ือคนน้ี
จะทํางานตามท่ีเขาตองการไดหรือไม อยาคดิวาการท่ีแสดงปริญญาวาเรียนจบมาจากไหน และโชวใบประกาศนียบัตรวาเคย
อบรมอะไรมาบางนั้น จะเปนสิ่งสําคัญใหเขาตัดสินใจรับเขาไปทํางานดวย เขาจะตองคุยกบัทานสอบถามทานเพ่ือเปนหลัก 
ประกันใหแนใจวาทานทํางานเปน เขาอาจจะถามวา คุณแกปญหาเร่ืองงานดวนไดยังไง คุณมีวิธีการลด cost อยางไร คุณมวีิธี
ตอรองราคากับซัพพลายเออรอยางไร ถาเจอกับซัพพลายเออรที่เขาถือไพเหนือกวาคุณจะตอรองอยางไร จะแกไขปญหาได
อยางไรถางานเยอะงานดวนแตมีคนจํากดั 



สมยักอนจะมีความรูในงานจัดซ้ือตองอาศยัประสบการณและสอบถามจากรุนพี่ ผิดบางถูกบาง สมยัน้ีมหีลักสูตร
อบรมสมัมนาเรยีนรูวิธีการท่ีถูกตองโดยไมตองลองผดิลองถกูใหเสียเวลาเสยีของ จงเตรียมตัวใหพรอมไวเสมอ ทุกบริษัทมี
ปญหาทั้งน้ัน ทุกบริษัทตองการคนทํางานที่เกงมีความรูมีฝมือ อะไรก็เกิดข้ึนไดท้ังนั้นอยาประมาท สํารวจตัวเองวาขาดอะไรก็
เรงเติมเต็มเสียนะครับ  

If you are doing business today with yesterday knowledge, you will be out of business tomorrow!!! แปลวา 
“ถาคุณทําธุรกิจวันน้ีโดยใชความรูเกาของเมื่อวานนี้ คุณก็จะกระเด็นออกจากธุรกิจวันพรุงน้ี” การคดิจะหัดวายนํ้าตอนลงเรือ
ไปแลว หรือคิดจะซอมหลังคาตอนฝนตกน้ัน ชาไปแลวครับ   

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตองไปดู
ในเว็บ กแ็จงชือ่ที่อยูไปทีส่ถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 
หรือโทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเชีย่วชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไปใหทาน
ทางไปรษณียทกุเดือนโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปทีบ่านหรือใหสงไปที่ทํางานก็ระบุใหชัดเจน ... ฟรีครับ … แตถา
ตองการอานฉบับเกายอนหลงัก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองท่ี www.thai.org/amc มีโพสตเอาไวทุกฉบับครบถวน
เลยครับ   

 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเลก็ทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลดมา
จากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลยตลอด 24 ชั่วโมง ไมตองสมัครสมาชกิและไมตองใส Password อะไรทั้งน้ัน ขอ
เชิญอานหรือดาวนโหลดไดทกุเร่ืองทุกฉบับเลยครับ และโปรดทราบวา ฟรีทั้งนั้นครับ 
 


