
 

โปรดอย่าเขา้ใจผดิว่าผมกําลังยุยงใหนั้กจัดซอืลาออกจากทเีดมิไปสมัครงานทีอนืนะ
ครับ แต่ผมตังใจจะใหบ้ทความฉบับนีเป็นกระจกหลายเหลียมหลายมุมทีใหข้อ้คดิอันเป็น
ประโยชน์ทังแก่ฝ่ายนักจัดซือเองและแก่ฝ่ายบริษัท ทังในมุมของบริษัทเดมิทีนักจัดซือจะ
ลาออกและในมมุของบรษัิทใหมท่จีะรับนักจัดซอืเขา้ไปทํางาน 

เป็นนโยบายของผมทยีดึมันมาแตไ่หนแตไ่รวา่จะไมห่างานใหใ้คร มใิชใ่จจดืใจดําหรอก
ครับ แต่ผมถือว่างาน Recruitment จัดหางานนันเป็น Conflict of interest คือผลประโยชน์
ขัดกันกับงานอบรมสัมมนางานทีปรกึษาครับ ผมประกอบอาชพีเป็นวทิยากรบรรยายและให ้
คําแนะนําปรกึษา ผมจงึรูจั้กคนเยอะแยะ บอ่ยครังทผีูบ้รหิารบางคนขอใหผ้มชว่ยหานักจัดซอืให ้
หน่อย และบอ่ยครังทตีัวนักจัดซอืเองฝากเนือฝากตัวไวก้บัผมวา่ชว่ยหางานใหมใ่หห้น่อย โปรด
ทราบวา่ผมไมเ่คยชว่ยใครเลยสกัรายเดยีว  

เพราะถา้ผมชว่ย ผูค้นก็ใชว่า่จะชนืชมในพฤตกิรรมของผม แตต่รงกนัขา้มคอืผูค้นกลับจะ
ไม่ไวว้างใจผม ผูบ้รหิารก็จะระแวงว่าถา้สง่ลูกนอ้งใหม้าเรยีนกับผมหรือรูจั้กกับผมแลว้ สักวัน
หนึงผมก็อาจจะดงึตัวลูกนอ้งเขาไปทํางานทีอืน และบรษัิททังหลายก็จะไม่กลา้เชญิผมไป
บรรยาย In-house training ในบรษัิทอกีดว้ย เพราะถา้ผมเขา้ไปในบรษัิทของเขาแลว้เห็นใคร
หน่วยกา้นดกี็อาจดงึตัวหรอืสะกดิใหไ้ปทํางานทอีนื ดว้ยเหตุนีจงึเป็นหลักการทผีมถอืเป็นกฎ
เหล็กเอาไวต้ังแต่แรกเลยว่าจะไม่หางานใหใ้ครทังนัน (วงเล็บเอาไวห้น่อยว่า ยกเวน้ตอนที
ประเทศไทยฟองสบู่แตกเมอืปี 2540 บรษัิทเจ๊งกันระนาว ผูค้นตกงานกันเต็มไปหมด ชว่งนัน
แหละทผีมตอ้งแหกกฎของตัวผมเองโดยอาสาเป็นสอืกลางใหช้วัคราวในชว่งหนา้สวิหนา้ขวาน
ตอนนัน และหลังจากนันก็ไมไ่ดทํ้าอกีเลยครับ)  

บทความทผีมเขยีนนีกําลังจะเจาะลกึลงไปทวี่าทําไมนักจัดซอืตอ้งลาออก ทําไมอยูไ่ม่
ทน รวมไปถงึเมือนักจัดซอืจําเป็นจะตอ้งออกจากที
เดิมดว้ยเหตุใดก็ตาม เขาจะไปหางานใหม่อย่างมี
ประสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร และบรษัิททังหลายควรมหีลัก
คิดในการรับคนใหม่ดว้ยว่า ทําอย่างไรจึงจะหานัก
จัดซอืใหม่ไดต้รงตามทกีําลังมองหา มใิชไ่ดม้าแต่ตัว
ปลอม 

หากเราจะพจิารณาลกึลงไปวา่ ทําไมนักจัดซอื
บางคนทํางานอยู่ทีใดทีหนึงนานมากจนเป็นลูกหมอ้



ของทนัีน และนักจัดซอืบางคนก็เปลยีนงานบ่อยมาก เราก็จะพบเหตุผลเบอืงหนา้เบอืงหลังว่า
ขนึอยูก่บัเหตกุารณ์และสงิแวดลอ้มหลายแงม่มุดว้ยกนั  

ใครก็ตามถา้ทํางานไปแลว้มีความสุขกาย
สบายใจ ใกลบ้า้นเดนิทางสะดวก รับสง่แฟนรับสง่ลกู
คลอ่งตัวด ีสภาพแวดลอ้มการทํางานก็ด ีเจา้นายและ
เพือนร่วมงานก็ดี เงินเดือนก็เป็นทีพอใจ คนนันคง
ทําบุญเอาไวม้ากเมือชาตกิ่อน ชาตนิีจงึไดเ้ป็นแบบ
ทีว่า คนประเภทนีก็คงจะไม่รนหาทียา้ยงานไปมา
หรอกครับ  

แต่ทีคนตอ้งยา้ยงานก็เพราะว่าอึดอัดกับที
ทํางานเก่า ไม่มีช่องทางเจริญเติบโตมองไม่เห็น 
Career path หรอืพบวา่ทใีหมม่อีะไรดกีวา่ทเีกา่มาก พบวา่ทใีหมเ่ปิดโอกาสใหใ้ชค้วามสามารถ
ทมีอียู่ไดเ้ต็มท ีคนทเีป็นประเภท High ceiling คอืทะเยอทะยานไม่อยู่เฉยก็จะกระโจนออกไป
หาสงิใหมท่ทีา้ทายกวา่ ใจเขาใจเราครับ เป็นเรา เราก็ยา้ย  

สว่นใครทอีดึอัดกบัสภาพการทํางานในปัจจบุันแตก่็ไมย่า้ยไปหาทใีหม ่อาจจะไมใ่ชเ่ป็น
คนอดทนหรอืจงรักภักดตีอ่บรษัิทอะไรนักหนา แตอ่าจเป็นเพราะไมรู่จ้ะไปทไีหน ไมม่ทีอีนืจะไป 

หรอืรูว้า่มทีอีนืทดีกีวา่แตเ่ขาไมเ่ปิดโอกาสใหไ้ปอยูด่ว้ย อันเนืองมาจากเขาไม่
มทีวีา่งจะรับคนใหม ่หรอืมทีวีา่งแตต่ัวเองมคีณุสมบัตไิมเ่หมาะใจเขา หรอืไมก่็
เป็นคนประเภทไม่กนิขา้วกลางวันคอื ... เชา้ชามเย็นชาม กลอ้มแกลม้อยู่ไป
วันๆ หรอืทเีรยีกวา่ Deadwood ไมต้ายซาก   

นักจัดซอืบางคนเพงิไปอยู่ทใีหม่ไดไ้ม่นานก็เปลยีนงานไปอยู่ทอีนืนัน 
ก็อาจเป็นเพราะไดพ้บเห็นสภาพแวดลอ้มในการทํางานบางอย่างทคีาดไม่ถงึ
หรอืไมเ่หมาะใจหรอืไมถ่กูกบันสิยัตัวเอง ทํางานอยา่งอดึอัดใจไปพักหนงึก็รูต้ัว

ว่าขนือยู่ต่อไปก็ไม่เจรญิกา้วหนา้ จงึตอ้งตัดสนิใจเซยก์ู๊ดบายทังทเีพงิมาทํางานไดไ้มน่าน แต่
นักจัดซอืบางคนก็ตังใจไวแ้ตแ่รกอยูแ่ลว้วา่จะอยูไ่มน่าน ทสีมัครเขา้มาทํางานทนีีก็เป็นเพยีงขอ
ยืมเป็นทียืนชัวคราวเพือจะกา้วต่อไปสู่ทีอืน ทีเรียกกันว่าขอยืมใชเ้ป็น 
Stepping stone แป๊บเดยีว 

ทางฝ่ายบรษัิทเองก็อาจเป็นฝ่ายตัดสนิใจไมต่อ้งการใหนั้กจัดซอืคน
นันทํางานต่อไปก็ได ้โดยตกลงเงือนไขกันไวแ้ต่แรกเกียวกับระยะเวลา
ทดลองงานทเีราเรียกว่า Probation period หากครบกําหนดเวลาแลว้ยังมี
ผลงานไม่เขา้ตาตามทคีาดหวังไวก้็เลกิกันไป หรอืทเีรยีกกันว่าไม่ผ่านโปร 
หรือบางทีแมจ้ะผ่านโปรไปไดแ้ต่เมือทํางานต่อไปกลับไม่สามารถปฏบิัติ
หนา้ทไีดต้ามทบีรษัิทตอ้งการ หรอืมพีฤตกิรรมบางอยา่งทบีรษัิทไมป่รารถนา 
ทางบรษัิทก็จา้งใหอ้อกหรอืไมก่็ใชว้ธิบีบีใหอ้อก 

ในการสมัครงานใหม่ของนักจัดซอืนัน สงิทตีอ้งเตรียมใหด้คีอืการเขยีนประวัตยิ่อของ
ตนเองหรอืทเีรยีกวา่ Resume หรอืเรยีกวา่ CV ก็ได ้ปกตแิลว้เมอืบรษัิทไดป้ระกาศรับสมัครงาน
ไปก็จะมใีบสมัครสง่เขา้มาเป็นสบิ เจา้หนา้ทจีะใชเ้วลาอา่นประวัตยิอ่ของแตล่ะผูส้มัครไมถ่งึ 30 
วนิาทยีกเวน้บางรายทมีอีะไรสะดุดตามาก ดังนันในการเขยีนประวัตยิ่อของตนเองในการสมัคร
งานแมจ้ะย่อแต่ก็ตอ้งชัดเจนและสะดุดตามากๆ ตอ้งมคีวามน่าสนใจมากพอทบีรษัิทนันจะนัด
หมายขอเชญิตัวไปคยุเพมิเตมิ 



จุดทีสะดุดตาในประวัตยิ่อของนักจัดซอืคือความสําเร็จหรือผลงานเด่นทีผ่านมา การ
เขยีนบรรยายหรอืพรรณนาถงึหนา้ทกีารงานทเีคยรับผดิชอบมากอ่นนันก็เปรยีบเสมอืนเอา Job 
description ไปใหเ้ขาอา่น ซงึน่าเบอืหน่ายและรกลกูตามาก นักจัดซอืจงึตอ้งเลา่ความสําเร็จที
เคยทําเชน่ชว่ยลดตน้ทุนไดเ้ท่าไร ลดโดยวธิไีหน หรอืชว่ยลดความเสยีหายไดอ้ย่างมหากาฬ
จากเหตุการณ์นําท่วมใหญ่โดยการทําอะไร หรอืชว่ยทําใหบ้รษัิทอยู่รอดไดโ้ดยการเจรจาไกล่
เกลยีหนกีบัซพัพลายเออรใ์นยคุเศรษฐกจิตม้ยํากุง้ การระบใุหเ้ป็นตัวเลขจะทําใหเ้ขาจนิตนาการ
เห็นภาพและเขา้ใจไดช้ัดเจนและน่าสนใจมากกว่าการกล่าวอา้งลอยๆ เชน่การระบุตัวเลขชัดๆ 
ลงไปเลยดังนีวา่ รับผดิชอบการจัดซอืจัดจา้งของบรษัิทในวงเงนิปีละประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
รับผดิชอบดูแลสต๊อกของสนิคา้และวัตถุดบิมากกว่า 3,000 SKU ตดิต่อประสานงานกับซัพ
พลายเออรป์ระมาณ 200 ราย มทีมีงานทตีอ้งรับผดิชอบดูแล 5 คน เป็นตน้ และนักจัดซอืควร
ระบุลงไปเลยว่าตนเองมปีระสบการณ์มาอย่างดใีนเรืองใด เชน่คลุกคลอียู่กับวัตถุดบิประเภท
เคมีภัณฑ ์3 ปี หรือจัดซอืบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิมาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรือประสานงานกับฝ่าย
การตลาดในการจัดซอืจัดจา้งสอืโฆษณา 1 ปี เป็นตน้   

และนักจัดซอืควรเตรยีมตอบคําถามเมอืถกูเรยีกตัวไปสมัภาษณ์ดว้ย จงทําการบา้นไวใ้ห ้
ด ี สงิทถีูกถามค่อนขา้งแน่นอนคอื
... ทําไมจึงอยากออกจากทีเดิม 
ทําไมจึงอยากทํางานทีนี  และ
เต รี ยมตั ว ตอบ ปัญหาที เ ข าจ ะ
ทดสอบว่านักจัดซอืคนนีจะทํางาน
ตามทีเขาตอ้งการไดห้รือไม่ อย่า
คดิวา่การทแีสดงปรญิญาวา่เรยีนจบ
ม า จ า ก ไ ห น  แ ล ะ โ ช ว์ ใ บ
ประกาศนียบัตรวา่เคยอบรมอะไรมา
บา้งนัน จะเป็นสิงสํา คัญใหเ้ขา
ตัดสนิใจรับเขา้ไปทํางานดว้ย เขาจะตอ้งคุยกับท่านสอบถามท่านเพอืเป็นหลักประกันใหแ้น่ใจ
วา่ทา่นทํางานเป็น  

เขาอาจจะถามวา่ คณุแกปั้ญหาเรอืงงานดว่นไดย้ังไง คณุมวีธิกีารลด cost อยา่งไร คณุ
มวีธิตีอ่รองราคากับซพัพลายเออรอ์ยา่งไร ถา้เจอกับซพัพลายเออรท์เีขาถอืไพ่เหนือกวา่คณุจะ
ต่อรองอย่างไร จะแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไรถา้งานเยอะงานด่วนแต่มคีนจํากัด จะทําอย่างไรถา้
เจอ User ทอีาวโุสทํางานมานานเกา่แกแ่ละหัวดอืเอาแตใ่จ ฯลฯ 

สมัยกอ่นจะมคีวามรูใ้นงานจัดซอืตอ้งอาศัยประสบการณ์และสอบถามจากรุ่นพ ีผดิบา้ง
ถูกบา้ง สมัยนีมีหลักสูตรอบรมสัมมนาเรียนรูว้ธิีการทีถูกตอ้งโดยไม่ตอ้งลองผดิลองถูกให ้
เสยีเวลาเสยีของ จงเตรียมตัวใหพ้รอ้มไวเ้สมอ ทุกบรษัิทมีปัญหาทังนัน ทุกบรษัิทตอ้งการ
คนทํางานทีเก่งมีความรูม้ีฝีมือ อะไรก็เกดิขนึไดทั้งนันทังกับบรษัิทและกับตัวท่านเอง อย่า
ประมาท สํารวจตัวเองวา่ขาดอะไร (Gap analysis) จากนันก็เรง่เตมิเต็มเสยีนะครับ (Fill up the 
gap) อยา่รอมาทําอะไรตอนจวนตัว ไมทั่นหรอกครับ  

If you are doing business today with yesterday knowledge, you will 
be out of business tomorrow!!! แปลวา่ “ถา้คณุทําธรุกจิวันนโีดยใชค้วามรูเ้กา่ๆ ของเมอื
วานนี คณุก็จะกระเด็นออกจากธรุกจิวันพรุ่งนี” โปรดทราบไวด้ว้ยวา่ความรูม้วีนัหมดอายุนะ
ครบั  

การคดิจะหดัว่ายนําตอนลงเรอืไปแลว้ หรอืคดิจะซ่อมหลงัคาตอนฝนตกนนั     
ชา้ไปแลว้ครบั นอกจากแกป้ญัหาไมไ่ดแ้ลว้ ยงัดนูา่สมเพชเวทนาอกีดว้ย   


