
 

ชว่งปลายเดอืนกรกฎาคม 2557 ทผี่านมา ผมมโีอกาสไดเ้ขา้ไปนังฟังการบรรยายของ 
“คุณณิศรามลิ โภคนิพรีวศั” หรือทคีนมักเรียกกันว่า “อาจารยภ์มิม”์ บรรยายเรือง “การ
บรหิารบุคลากรในฝ่ายจัดซอื” เสยีดายมากทไีม่สามารถอยู่ฟังตังแต่ตน้จนจบไดเ้พราะวันนัน
บังเอญิมีภารกจิเร่งด่วนอยู่หลายอย่าง แต่กระนันก็ตามก็ไดเ้ห็นคุณค่าอันคาดไม่ถึงหลาย
ประการ ผมจงึตอ้งขอนัดพูดคยุกับคณุณศิรามลิเป็นการสว่นตัวในวันถัดมาในบางประเด็นทคีา้ง
คาใจอยู ่

เชยีวชาญ เคยมคีนสง่ e-mail ถามผมทํานองวา่ “มคีวามจําเป็นขนาดไหนทจีะตอ้งมา
ฟังเรอืงการบรหิารบุคลากรในฝ่ายจัดซอื แลว้ผูเ้ขา้ฟังตอ้งเป็นผูบ้รหิารเท่านันหรอืเปล่า” คุณ
ณศิรามลิ มคีวามคดิเห็นอยา่งไรครับ 

อ.ภมิม ์ทเีคา้ถามก็ถูกนะคะ เพราะคนส่วนใหญ่ก็คดิว่า ทํางานทางดา้นจัดซอืไม่เห็น
ตอ้งยุ่งกับการบรหิารคนเลย คนทคีวรรับผดิชอบน่าจะเป็นฝ่าย HR มากกว่า ซงึจรงิๆ แลว้ดฉัิน
ขอแนะนําอย่างนีค่ะว่า HR มหีนา้ทบีรหิารบุคลากรในภาพรวมของทังองคก์ารเพือใหทุ้กฝ่าย
ทํางานดว้ยความราบรนืค่ะ แต่ถา้ถามฝ่าย HR ว่าคุณสมบัตหิรอืคุณลักษณะอย่างไรทจีะเหมาะ
กับงานทางดา้นจัดซอื ดฉัินเชอืว่าคนทจีะรูด้ทีสีุดคอืฝ่ายจัดซอื ไม่ใชฝ่่าย HR ค่ะ แลว้ไม่ใช่
เฉพาะผูบ้รหิารเท่านันทจีะตอ้งมาฟัง แต่ควรเป็นทุกคนทจีะตอ้งฟังและตอ้งรู ้เพอืจะไดทํ้างาน
แบบมทีศิทางและมเีป้าหมายทชีัดเจน ไม่ใชต่่างคนต่างทําตามใจฉัน ใหทํ้าอะไรก็ทําอยา่งนัน 
ทําตามคําสงัอยา่งเดยีวเหมอืนหุน่ยนต ์ 

เชยีวชาญ แต่ทผีมทราบไม่ว่าจะเป็น Job Description (JD) หรือ Job Specification 
(JS) สว่นใหญก่็ฝ่าย HR เป็นคนเขยีนนะครับ รวมไปถงึการรับสมัคร การสอบ และการสมัภาษณ์
ดว้ย 

อ.ภมิม ์ก็ใชอ่กีหละ่คะ่ เทา่ททีราบสว่นใหญเ่ป็นฝ่าย HR หรอืบางครัง ฝ่าย HR ก็ขอให ้
ฝ่ายจัดซอืเขยีน Draft มา แลว้ฝ่าย HR นํามาเขยีนใหม่ ซงึบางทตี่างฝ่ายต่างเขา้ใจไปคนละ
ทางก็จะทําใหเ้กดิปัญหามาก แลว้คําพูดเหล่านีก็แว๊บเขา้มาทหีคู่ะ “รับคนมาก็ไม่ถกูใจ ไม่ตรง 
spec. ทํางานไม่เป็น...ไม่ไดเ้รอืง สอนแลว้สอนอกีก็ไม่จํา” สรุปง่ายๆรับมาไม่ตรงกับงาน และ
ไมต่รงใจนันเอง 

เชยีวชาญ แลว้คณุณศิรามลิ คดิวา่เราควรจัดการอยา่งไรดคีรับ 

อ.ภมิม  ์ดฉัินเชือว่าทุกท่านทราบดีอยู่แลว้ค่ะว่า การรับคน...เป็นเรืองง่าย แต่การ
พจิารณาใหค้นออก...เป็นเรอืงยาก การเลอืกคนใหเ้หมาะกับงาน...เป็นเรอืงยากกวา่ การรักษา



คนดแีละเกง่...เป็นเรอืงยากทสีดุ ฉะนันเราคงตอ้งวเิคราะหง์านในฝ่ายเราใหด้ ีและวางแผนให ้
รอบคอบว่าเราตอ้งการคนประเภทไหน ควรมคีุณสมบัตแิละบุคลกิลักษณะอย่างไรมาทํางาน มี
ความรูค้วามสามารถระดับใด และรับผิดชอบงานอะไรบา้ง ซึงทังหมดควรเขียนใน Job 
Description นะคะ แต่ส่วนใหญ่ทเีห็นการทํางานจรงิกับ Job Description ก็ไม่ค่อยจะตรงกัน
ซกัเทา่ไหร่ แถมแยย่งิไปกวา่นันอกี ไปถามเจา้หนา้ทจัีดซอืบางคนยังไมรู่จั้ก Job Description 
เลย และไม่รูด้ว้ยซําไปว่าตัวเองตอ้งรับผดิชอบงานอะไรบา้ง เคา้ใหทํ้าอะไรก็ทําไปวันๆ แลว้
อย่างนีจะพัฒนาไดอ้ย่างไรกัน! กลายเป็นว่าเขยีนมาเพือเป็นหลักฐานในการทํางาน เวลาผู ้
ประเมนิมาตรวจ ISO ก็มหีลักฐานโชวป์ระมาณนัน แต่ใชไ้ม่ไดจ้รงิ และไม่เกดิประโยชน์อันใด
เลย! ดังนันเราควรมาพจิารณาเขยีน Job Description ใหค้รอบคลมุกบัตําแหน่งงานนันๆ และถา้
กําหนดไวช้ัดเจนก็จะสามารถเลือกคนใหเ้หมาะกับงานไดจ้รงิๆ (Put the right man on the 
right job) 

เชยีวชาญ แลว้จะมวีธิคีัดเลอืกอยา่งไร สว่นใหญก่็ฝ่าย HR เป็นคนหา เป็นคนคัดเลอืก
มาใหเ้ราอยูด่ ี

อ.ภมิม ์ก็ใชค่่ะ แต่ถา้เราเขยีน Job Specification ทชีัดเจน อย่างนอ้ยก็ผ่านมา 1 ด่าน 
ไดค้นมาสอบ มาสัมภาษณ์ แลว้คนทจีะตัดสนิใจรับหรอืเลอืกใครเป็นหนา้ทเีรานะคะไม่ใช ่HR 
ฉะนันถา้เราเลอืกเป็นก็ไดค้นด ีมคีุณภาพตามทเีราตอ้งการค่ะ ซงึโดยทัวไปเราจะแบ่งความรู ้
ความสามารถออกเป็นสองดา้น คอื 1.ความรูค้วามสามารถทัวไป (Hard Competency) เช่น
ความรูเ้ฉพาะดา้นในงาน ความสามารถดา้นการบรหิาร ความรูร้อบดา้น หรือสมรรถภาพดา้น
รา่งกาย สายตาดมีัย การไดย้นิเป็นอยา่งไร สภาพรา่งกายแข็งแรงหรอืไม ่เพราะบางครังตอ้งเขา้
ไปอยู่ในหอ้งเย็นดว้ย เป็นตน้ 2.ความสามารถดา้นในจติใจ (Soft Competency) เชน่ ทัศนคต ิ
อารมณ์ ความรูส้กึต่างๆ ซงึความสามารถทัง 2 ดา้นนี เราสามารถวัดไดโ้ดยการสอบขอ้เขยีน 
การสงัเกต และการสมัภาษณ์คะ่ 

เชยีวชาญ สามารถวัดไดจ้รงิเหรอ แลว้เชอืถอืไดห้รอืเปลา่ 

อ.ภมิม ์วันทีดฉัินไปบรรยาย มีผูร้่วมสัมมนาท่านนึงถามว่า “รับคนมาทํางานในฝ่าย
จัดซอืแต่ไม่มกีนึ ทําอย่างไรดคีะ แลว้มวีธิคีัดเลอืกคนอย่างไร” แทจ้รงิแลว้คนททํีางานดา้น
จัดซอือาจจะจบคณะไหนก็ไดข้นึอยู่กับบรษัิทนันๆ ว่า Core Purchasing ของบรษัิทคอือะไร 
ตอ้งการบุคลากร specialist ทางดา้นไหน แต่สงิททีุกคนในฝ่ายจัดซอืตอ้งมคีอืปฏภิาณ ไหว
พรบิด ีมคีวามรูร้อบดา้น มคีวามสามารถดา้นคํานวณตัวเลข มมีนุษยสัมพันธ ์เป็นมติรกับทกุคน 
นีเป็น spec. พนืฐานของฝ่ายจัดซอืเลยทเีดยีว แลว้ดฉัินก็นําขอ้สอบวัดความรูทั้วไปมาใหด้กูัน 
ขอ้สอบวัดความรูทั้วไปนี ถา้นํามาวเิคราะหด์ีๆ  จะเห็นวา่สามารถวัดความรูเ้บอืงตน้ (ability) ได ้



เลย และอกีสว่นเป็นขอ้สอบวัดความรูเ้ฉพาะงาน (Functional Competency) ดฉัินยกตัวอย่าง
ใบขอซอืมา 1 ใบ แลว้ใหว้เิคราะหก์นัวา่ แคใ่บขอซอืใบเดยีวบอกอะไรเราบา้ง ลองดกูนันะคะ 

  

เห็นมัยคะว่า ตัวอย่างใบขอซอืง่ายๆ ใบเดียวบอกอะไรเราตังหลายอย่าง เช่น ความ
ละเอียดรอบคอบ การสังเกต ความรูใ้นงานจัดซือ การพัฒนาและปรับปรุงงาน ถา้สามารถ
วเิคราะหไ์ด ้อยา่งนอ้ยก็พอจะรูว้า่ คนคนนมีกีนึระดับนงึทเีดยีวหละ่คะ่ ขอบอก! 

เชยีวชาญ การสอบกับการสัมภาษณ์ อย่างไหน
สําคัญกวา่กนัครับ 

อ.ภมิม ์การสัมภาษณ์ก็สําคัญไม่ยงิหย่อนกว่าการ
สอบเลยค่ะ ถา้สัมภาษณ์ไม่เป็นก็ไม่ช่วยใหเ้ราเห็นความรู ้
ความสามารถทแีทจ้รงิของเคา้ ไม่เกดิประโยชน์ เสยีเวลา
เปล่า เพราะคําตอบทีไดส้่วนใหญ่จะดูดี เป็น Positive 
Thinking ทังนัน จรงิหรอืเท็จไมรู่ ้ฉะนัน เราตอ้งรูเ้ทคนคิการ
สัมภาษณ์ค่ะ ซงึโดยทัวไปนยิมใชก้ันอยุ่ 3 เทคนคิ คอื การ
สั มภ าษณ์ แบบ  ST-A-R Technique (Situation-Action-
Result) แบบ Trait Interview และการสรา้งสถานการณ์จําลอง (Simulation Interview) และ
ทไีม่ควรละเลยคอื การสังเกตพฤตกิรรมผูส้มัครขณะรอสัมภาษณ์ เพราะพฤตกิรรมต่างๆ นอก
หอ้งสมัภาษณ์เป็นพฤตกิรรมทแีสดงออกมาแบบไมรู่ต้ัว หรอืไมไ่ดร้ะวังตัวมากนัก และนันเป็นตัว
บง่บอกถงึ พฤตกิรรม บคุลกิลักษณะ หรอืนสิยัเฉพาะตัวของเคา้จรงิๆ ซงึหาไมไ่ดใ้นขอ้สอบ แต่
รูไ้ดจ้ากการสงัเกตคะ่! 

เชยีวชาญ งันคราวหนา้ทีคุณณิศรามลิจะบรรยาย ผมหาโอกาสไปเรียนรูโ้ดยนังฟัง
บรรยายเต็มๆเลยจะดกีวา่ครับ ขอบคณุมากครับ 

 


