บทที่ 4
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
หลังจากที่องคกรไดทราบความตองการดานทรัพยากรมนุษยจากการวางแผนทรัพยากร
มนุ ษ ย แ ล ว องค ก รจะต อ งใช ม าตรการต า งๆ เพื่ อ สรรหาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ
ตําแหนงงาน และใหไดครบตามจํานวนที่ตองการ เพื่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินงานขององคกร
สามารถดําเนินตอไปไดดวยดี นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเชื่อวาการสรรหาเปนจุดเริ่มตน
ของการสรางคุณภาพใหกับองคกรในระยะยาว เพราะหากองคกรสามารถจูงใจใหบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและคุณสมบัติตางๆ เหมาะสมกับตําแหนงมาสมัครเพื่อรับ
การคัดเลือก โอกาสที่องคกรจะไดพนักงานที่มีคุณภาพมารวมงานมีสูงและบุคคลเหลานั้นจะเปน
กําลังในการพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป ในทางตรงขามหากองคกรไมไดคนที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสมมาสมัครงาน ไมวาองคกรนั้นจะมีความพรอมเพียงใด และควบคุมการ
ปฏิบัติงานนั้นดีเพียงใด องคกรนั้นจะตองประสบปญหาสงผลกระทบเปนลูกโซถึงหนาที่อื่นๆ
จากการตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการได ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย อั น เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ต อ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรนี้เองจึงทําใหบางบริษัทเต็มใจที่จะจายเงินจํานวนมาก
เพื่อใชในการสรรหาผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเขามารวมงานกับองคกร
เพราะรอยละ 95 ของผูที่ไดรับการจางงานจะทํางานอยูกับองคกรตลอดไป ยิ่งการแขงขันเพื่อให
ไดมาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพมีมากขึ้น ยิ่งทําใหการสรรหามีความสําคัญเพิ่มขึ้นดวย ในหลาย
องคกรกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกไดนํามาดําเนินงานเปนกระบวนการเดียวกันเรียกวา
กระบวนการจางงาน (employment process) (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 118)

การสรรหาบุคลากร
1. ความหมายของการสรรหา
การสรรหา (recruitment) เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยที่
องคกรจัดทําขึ้นเพื่อจูงใจใหบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงาน ตามที่องคกรไดระบุ
ไวในการวางแผนทรัพยากรมนุษยมาสมัครงาน เพื่อองคกรจะไดทําการคัดเลือกตอไป มีผูให
ความหมายของการสรรหาไวดังนี้ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 118 – 120)
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อารเธอร ดับเบิลยู เชอรแมน (Arthur W. Sherman, Jr.) และจอรจ ดับเบิลยู โบฮแลน
เดอร (George W. Bohlander) ไดใหความหมายวา การสรรหาหมายถึงกระบวนการในการคนหา
และจูงใจใหผูที่มีศักยภาพมาสมัครงานในตําแหนงที่เปดรับสมัครโดยการประชาสัมพันธแจงใหผู
ที่สนใจทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ตองการในการปฏิบัติงาน รวมถึงโอกาสของความกาวหนาอัน
พึงจะไดรับจากองคกร
ลูอิส อาร โกเมซ-เมเจีย (Luis R. Gomez-Mejia) เดวิด บี บาลคิน (David B. Balkin) และ
โรเบิรต แอล คารดี้ (Robert L. Cardy) ไดอธิบายวาการสรรหาหมายถึงกระบวนการแสวงหากลุม
ผูสมัครที่มีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับงานแตละงาน เปนขั้นตอนแรกของ
กระบวนการจ างงาน โดยองค กรจะตองประชาสัมพัน ธตําแหน งงานที่วางใหตลาดแรงงาน
รับทราบเพื่อดึงดูดใจใหผูที่มีความสามารถมาสมัคร ซึ่งอาจเปนการแสวงหาจากแหลงภายในหรือ
แหลงภายนอกองคกรได
เดวิด เอ เดอ เซ็นโซ (David A. De Cenzo) และสตีฟ พี รอบบินส (Stephen P. Robbins)
เสนอความคิดวาการสรรหาเปนกระบวนการคนพบผูสมัครงานที่มีความสามารถสําหรับบรรจุใน
ตํ า แหน ง ที่ ว า งในป จ จุ บั น หรื อ ตํ า แหน ง ที่ ค าดว า จะว า ง ทํ า ให มั่ น ใจได ว า องค ก รจะสามารถ
ดํา เนิ น งานต อไปไดอยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพอาจกลา วอี ก นั ย หนึ่ ง ไดว า การสรรหาเปน กิจ กรรม
เชื่อมโยง (linking activity) ในการนําบุคคลที่ประสงคจะทํางานมาสูงานที่ตองการ
ธงชัย สันติวงศ ไดอธิบายวาการสรรหาหมายถึงการดําเนินงานเพื่อมุงที่จะจูงใจผูสมัครที่
มีความรู ความสามารถ และทัศนคติที่ดีตรงตามความตองการใหเขารวมงานในอันที่จะชวยให
องคกรประกอบความสําเร็จตามวัตถุประสงคได
พะยอม วงศสารศรี ไดใหคําจํากัดความวาการสรรหาหมายถึงกระบวนการในการ
แสวงหาและจูงใจผูสมัครงานที่มีความสามารถใหเขามาทํางานในองคกร โดยเริ่มตนจากการ
แสวงหาคนเขาทํางาน และสิ้นสุดเมื่อบุคคลไดมาสมัครงานในองคกร การสรรหาจึงเปนศูนยรวม
ของผูสมัครเพื่อดําเนินการคัดเลือกพนักงานใหมตอไป
สมาคมการจัดธุรกิจแหงประเทศไทยไดนิยามวาการสรรหาหมายถึงกระบวนการจัดหา
ผูสมัครจากแหลงตางๆ และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณและทดสอบ หรือวิธีอยางอื่นเพื่อใหไดผู
ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
จากความหมายที่ ก ล า วมาข า งต น พอสรุ ป ได ใ น 2
ลั ก ษณะคื อ ความหมายและ
ความสัมพันธของการสรรหากับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวของ ในสวนที่เปนความหมายสรุปไดวา
การสรรหาเปนกระบวนการแสวงหาและจูงใจใหกลุมบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ศักยภาพ
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และคุณสมบัติตางๆ อันเหมาะสมกับตําแหนงที่เปด เขามาสมัครงานกับองคกร ทั้งนี้โดยมีการ
ประชาสัมพันธใหตลาดแรงงานรับทราบ ซึ่งอาจเปนการแสวงหาจากแหลงภายในหรือภายนอก
องคกรก็ได
เมื่อพิจารณาในมิติความสัมพันธของการสรรหากับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย
อื่น จะพบวาการสรรหาเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงระหวางการวางแผนทรัพยากรมนุษยกับการ
คัดเลือกซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ไดแก การปฐมนิเทศ การฝกอบรมและการพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน โดยกระบวนการสรรหาจะชวยแสวงหาปจจัยปอนเขา (input)
ที่หมายถึงพนั กงานใหกับองคก ร หากการสรรหาสามารถดึงดูดและจูงใจให บุคลที่มีความรู
ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามที่กําหนดมาสมัครงานไดมากที่สุด องคกรก็มีโอกาส
คัดเลือกพนักงานจากกลุมผูสมัครที่มีคุณภาพ ใหมาปฏิบัติงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค อีกทั้งยังชวยใหองคกรประหยัดทรัพยากร
ตางๆ ที่ใชในกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาได จึงทําใหมีการคาดหวังวาการสรรหาเปนเปาหมาย
หลักประการแรกที่จะนํามาใชเปนมาตรการในการลดคาใชจาย ทําใหมีการใชทรัพยากรตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยิ่งมีการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพมากขึ้นเทาไร
ความสําคัญของการสรรหาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักจัดการทรัพยากรมนุษย
บางทานเชื่อวาการสรรหาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยใน
องคกรหลายองคกร
2. กระบวนการสรรหา
เพราะคุณภาพของพนักงานมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานขององคกร ฉะนั้น
ผูดําเนินการสรรหาจึงมีบทบาทและความรับผิดชอบในการแสวงหา และจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถเขามาสมัครงานในองคกร ถาจํานวนของบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับที่กําหนดมา
สมัครนอย องคกรก็ไมสามารถมีระบบการจางงานที่มีคุณภาพไปได ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการ
วิเคราะหงานซึ่งประกอบดวยคําพรรณนาลักษณะงานและขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน
จะตองนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนประกอบพิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการในการแสวงหา
พนักงาน
ในทางปฏิบัตินั้น การสรรหาเปนกิจกรรมที่ตองการความเอาใจใสจากผูรับผิดชอบและมี
กลยุทธในการดําเนินงาน ไดมีผูเปรียบเทียบการสรรหาในปจจุบันวาเปรียบเสมือนการผลิตสินคา
ในตลาดผูบริโภคที่เต็มไปดวยการแขงขันสูงและคอนขางรุนแรง ดังนั้นในการดําเนินการสรรหา
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จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ระบวนการที่ เ ป น ขั้ น ตอนและมี ร ะบบ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส ามารถจู ง ใจบุ ค คลที่ มี
คุณภาพสูงมาสมัครงาน ซึ่งเปนแนวทางใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในที่สุด
กระบวนการสรรหาประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
2.1 การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย จะช ว ยให ผู ส รรหาทราบความต อ งการด า น
ทรัพยากรมนุษยขององคกร วาตองการบุคคลประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด และตองการ
เมื่อใด เพื่อนํามาใชในการกําหนดจํานวนตําแหนงที่ตองการรับพนักงาน คุณสมบัติของผูสมัคร
และลักษณะงานหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนั้นๆ
2.2 การขอจางพนักงานของผูจัดการ การจัดทําคําขอพนักงานนั้น องคกรที่ขอจะตอง
ระบุใหชัดเจนวา จะขอพนักงานเพื่อไปทํางานในตําแหนงอะไร จํานวนเทาใด ตองการเมื่อใด
ลักษณะของงานที่รับผิดชอบมีอะไรบาง คุณสมบัติที่ตองการสําหรับตําแหนงนั้นมีอะไรบาง เปน
ตน หลังจากการที่ฝายสรรหาไดรับทราบรายละเอียดจากใบขอจาง จึงดําเนินการขั้นตอไปโดย
จะตองนําไปพิจารณารวมกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย
2.3 การระบุตําแหนงงานที่จะเปดรับสมัคร ตําแหนงงานที่ระบุนี้ไดจากการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยและการขอจางพนักงานตามความตองการขององคกร ซึ่งเสนอโดยผูจัดการของ
แตละฝายเปนการใหภาพรวมวาองคกรตองการพนักงานใหมเพื่อทํางานในตําแหนงใดบาง
2.4 การรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงาน หลังจากที่กําหนดตําแหนงที่จะรับ
สมัครงานพนักงานใหมแลว ผูสรรหาจะตองศึกษาขอมูลจากการวิเคราะหงาน ซึ่งไดแกคํา
พรรณนาลัก ษณะงานและข อกําหนดคุณสมบัติ เฉพาะของงาน ทั้งนี้เพื่อทํา ใหทราบถึ งงานที่
พนักงานใหมจะตองรับผิดชอบ และคุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน จะชวยใหการประกาศ
รับสมัครมีขอมูลที่ครบสมบูรณ
2.5 การศึ ก ษาข อ คิ ด เห็ น ของผู จั ด การ ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ สั ง เกตของผู จั ด การที่
รวบรวมจากใบขอจางพนักงาน จะเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นความตองการที่เปนปจจุบันเปน
ขอมูลที่ทันสมัย ชวยใหขอมูลประกอบการสรรหาสมบูรณ และตรงกับการความตองการของ
หนวยปฏิบัติมากขึ้น
2.6 การกําหนดคุณลักษณะของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน การกําหนดเงื่อนไขตางๆ
เกี่ยวกับงานเปนผลจากการวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหงาน และการศึกษา
ขอ คิ ด เห็ น ของผูจั ด การ ซึ่ ง ช ว ยกํ า หนดเงื่ อ นไขต า งๆ เกี่ ย วกับ พนั ก งาน รวมถึ ง การกํ า หนด
คุณสมบัติของพนักงานที่องคกรพึงประสงค
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2.7 การพิจารณาทางเลื อ กอื่นทดแทนการสรรหา ในบางครั้งถึง แมการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยชี้ใหเห็นความตองการพนักงานเพิ่มขึ้น แตองคกรอาจตัดสินใจแสวงหาทางเลือก
อื่นแทนการสรรหา เพราะบางครั้งเมื่อมีการบรรจุพนักงานไปแลว การใหออกจากงานนั้นทําได
ยากแมแตพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไมเปนที่นาพอใจ จึงอาจใชวิธีอื่นแทนการสรรหา เชน
การใหทํางานลวงเวลา (overtime) การจางงานชั่วคราว (temporary employment) การขอเชา
พนักงาน (employee leasing) การใหผูรับเหมาชวง (subcontracting) และการใชผูรับเหมาอิสระ
(independent contractor)
2.8 การกําหนดวิธีการสรรหา ในขั้นนี้ผูสรรหาจะตองกําหนดแหลงการสรรหา และ
วิธีการสรรหา แหลงของการสรรหาจําแนกได 2 แหลงคือ แหลงภายในองคกรและแหลงภายนอก
องคกร สวนวิธีการสรรหาก็สามารถแบงไดเปนวิธีการสรรหาภายในองคกร และวิธีการสรรหา
ภายนอกองคกร
2.9 การดําเนินการสรรหา ผูดําเนินการสรรหาตามวิธีที่กําหนดไว เชน ปดประกาศ
ตําแหนงงานวาง การรับสมัครเขาสอบแขงขัน การโฆษณาทางสื่อมวลชน การสงเจาหนาที่ไป
ติดตอกับสถาบันการศึกษา เปนตน ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหผูที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการมาสมัคร
ใหมากที่สุด องคกรจะไดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดไวทํางานกับองคกรตอไป
2.10 การประเมิน เปนการตรวจสอบวาจํานวนผูสมัครในแตละตําแหนงครบตาม
เปาหมายหรือไม ถาพบวาบางตําแหนงไมมีผูใดมาสมัคร ผูสรรหาก็จะตองทบทวนวิธีการใชใน
การสรรหา หรืออาจตองขยายเวลารับตอไปอีก การประเมินผลจะชวยใหมีการปรับปรุงวิธีการ
และกลยุทธในการสรรหาใหมีประสิทธิภาพขึ้น
กิจกรรมหลักของกระบวนการสรรหาสามารถสรุปไดตามภาพที่ 4.1
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สภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอมภายใน
การขอจางพนักงานของผูจัดการ

การวางแผนทรัพยากรมนุษย

การระบุตําแหนงที่จะรับพนักงานใหม
การรวบรวมขอมูลการวิเคราะหงาน

การศึกษาขอคิดเห็นของผูจัดการ

กําหนดคุณลักษณะของพนักงาน
ที่เกี่ยวของ
การพิจารณาทางเลือกอื่นทดแทน
การสรรหา
การกําหนดวิธีการสรรหา
แหลงการสรรหาภายใน

แหลงการสรรหาภายนอก

วิธีการสรรหาภายใน

วิธีการสรรหาภายนอก
การดําเนินการสรรหา
การประเมินผลการสรรหา

ภาพที่ 4.1 กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย
ที่มา (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 124)
3. ขอกํากัดที่มีผลกระทบตอการสรรหา
ภารกิจสําคัญของการสรรหาคือการใชความพยายามในการสรรหาและจูงใจบุคคลที่มี
ความสามารถ ทัศนคติ และคุณสมบัติตางๆ ตรงตามที่องคกรตองการใหมาสมัครงาน การที่จะมี
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บุคคลมาสมัครงานหรือไมนั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือขอกําหนดหลายอยาง เชน ทัศนคติที่มีตองาน
ภาพพจนขององคกร การรับรูเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางานขององคกร และเงื่อนไขสภาวะ
เศรษฐกิ จ ในขณะนั้ น เป น ต น ป จ จั ย ที่ ส ง ผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มต อ การสรรหา
ทรัพยากรมนุษยจําแนกได 3 ประเภทคือ ปจจัยในตัวผูสมัคร ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกร
และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 125 – 129)
3.1 ปจจัยภายในตัวผูสมัคร ผูสมัครแตละคนจะมีความรูความสามารถ ทัศนคติ
และความพอใจตองานและองคกรแตกตางกัน ขึ้นอยูกับภูมิหลังของแตละคน บางครั้งยังไดรับ
อิทธิพลจากพอแม ครูอาจารยญาติพี่นอง และอื่นๆ อีกดวย องคประกอบเหลานี้จะสงผลตอ
ผูสมัคร 2 ประการคือ เปนตัวกําหนดความพึงพอใจที่มีตองาน และกําหนดวิธีการแสวงหางาน
ดังนั้นการที่ผูสมัครจะสนองตอบตอการจูงใจขององคกรโดยมาสมัครงานยอมขึ้นอยูกับปจจัย
ภายในตัวผูสมัครเหลานั้น
ผลการศึกษาพบวาผูสมัครสวนใหญจะตัดสินใจเลือกงานในขณะที่กําลังศึกษาหรือ
ทันทีที่จบการศึกษา จากการเปรียบเทียบกลุมที่ไดรับการศึกษาสูงและกลุมที่ไดรับการศึกษาต่ํา
พบวาผูที่มีการศึกษาสูงจะมีขอมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานดีกวา ตั้งความคาดหวังกับงานไวสูงกวา
และพยายามแสวงหาแหลงงานที่เสนอเงินเดือนสูงและงานที่มั่นคงกวา ถึงแมการตัดสินใจเลือก
สมัครงานดวยเหตุผลดังกลาวจะดูสมเหตุสมผล แตเมื่อมีการวิเคราะหเปนรายบุคคลพบวา ผู
ตั ด สิ น ใจยั ง ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากโอกาสและโชคที่ เ อื้ อ อํ า นวยในขณะนั้ น นอกจากนี้ ยั ง พบว า
นักศึกษาจะมีอคติคอนขางรุนแรงตอองคกรขนาดเล็ก สวนใหญจะชอบองคกรที่มีขนาดใหญกวา
และมีความมั่นคง สําหรับวิธีการแสวงหางานของผูสมัครนั้น สวนใหญจะสํารวจความสนใจใน
อาชีพ ประเมินจุดออนจุดแข็งของตัวเอง จากนั้นจึงรวบรวมสารสนเทศจากแหลงตางๆ เชน
หนังสือพิมพ วารสารทางวิชาชีพ องคกรจัดหางาน หรือแมแตผูที่คุนเคยกับองคกรตางๆ เหลานั้น
เปนตน เพื่อประกอบการตัดสินใจวาควรจะสมัครงานที่ใด ซึ่งในระยะหัวเลี้ยวหัวตอกอนการ
ตัดสินใจ ผูสมัครยังตองหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวของกับองคกรและความพึงพอใจของตนเอง
3.2 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกร ขอจํากัดและสิ่งทาทายภายในองคกรที่สงผล
กระทบตอผูสรรหา การสรรหาที่ตองดําเนินไดแก
3.2.1 นโยบายขององคกร โดยทั่วไปนโยบายขององคกรมุงสงเสริมใหองคกรมี
การดํ า เนิ น งานอย า งมี เ อกภาพ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ท างด า นผลกํ า ไร ส ง ผลดี ท างการ
ประชาสัมพันธ หรือวัตถุประสงคอื่นๆ ซึ่งอาจไมเกี่ยวของโดยตรงกับการสรรหา หากสงผล
กระทบถึงแนวปฏิบัติของการสรรหาสิ่งที่พึงพิจารณา ไดแก
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3.2.1.1 นโยบายการเลื่ อ นตํ า แหน ง จากบุ ค ลากรภายในองค ก ร
(promotion from within policy) นโยบายนี้จะเปดโอกาสใหพนักงานปจจุบันขององคกรที่มี
คุณสมบัติดีเดน ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเมื่อมีตําแหนงวาง ชวยใหพนักงานมั่นใจไดวาจะมีอาชีพ
ไมใชมีเพียงงานทํา อีกทั้งยังมีสวนในการสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน ดึงดูดใหผูแสวงหา
อนาคตในการทํางานมาสมัครงาน และชวยรักษาพนักงานปจจุบันใหอยูกับองคกร นโยบายขอนี้
อาจทําใหคนใหมที่มีแนวคิดสรางสรรคเขามารวมงานกับองคกรในระดับตางๆ มีจํานวนนอยลง
3.2.1.2 นโยบายด า นการจ า ยค า ตอบแทน นโยบายด า นนี้ ส ง ผล
กระทบโดยตรงต อ การสรรหา ในทางปฏิ บั ติ นั้ น ฝ า ยจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นองค ก รจะ
รับผิดชอบในการกําหนดอัตราเงินเดือนของงานตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาเงินเดือนและคาจางของ
บริษัทมีความเปนธรรม บางครั้งผูสรรหาอาจพบผูสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นาจะไดรับ
พิจารณาใหเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาที่องคกรกําหนด แตผูสรรหาไมมีอํานาจที่จะเสนอเงินเดือน
ที่สูงกวาได ทําใหองคกรอาจพลาดโอกาสที่จะไดพนักงานใหมที่มีคุณสมบัติดีได เพราะโอกาสที่
ผูสมัครจะพิจารณาองคกรอื่นที่เสนอเงินเดือนสูงกวาจะมีมากขึ้น
3.2.1.3 นโยบายดานสถานภาพการจางงาน บางองคกรมีนโยบาย
เกี่ยวกับการจางลูกจางแบบทํางานไมเต็มเวลา (part time) และลูกจางชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อลด
คาใชจายในเรื่องประโยชนตอบแทนตางๆ ที่อาจตองจายหากจางงานแบบเต็มเวลา จึงทําใหผูสรร
หาจําเปนตองปฏิเสธผูที่สนใจจะทํางานเต็มเวลา สงผลตอยอดจํานวนผูสมัครซึ่งอาจมีนอยลง
3.2.1.4 นโยบายการจ า งชาวต า งประเทศ นโยบายของบริ ษั ท อาจ
กําหนดใหจางชาวตางชาติเขามารวมทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทที่รวมลงทุนกับชาวตางชาติ
ในทํานองเดียวกันบริษัทตางประเทศอาจมีนโยบายจางคนทองถิ่นมาทํางาน ไมวาเปนกรณีใดผู
สรรหาจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับดานกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และวิธีดําเนินธุรกิจของชาติที่
เกี่ ยวของ เพื่อหลีก เลี่ย งปญหาที่อาจเกิด ขึ้น ตั ว อย างเชน บริษัทของชาวตะวันตกที่ไปตั้ง ใน
ประเทศญี่ปุนพบวายากที่จะดึงดูดผูจัดการชาวญี่ปุนใหเขามารวมงาน เพราะสวนใหญไมอยากจะ
ทิ้งงานเดิมที่มีความมั่นคงและเปนการจางตลอดชีพมารับงานใหม เชนเดียวกับชาวตะวันตกยัง
ลังเลที่จะยายไปทํางานในประเทศซาอุดิอารเบีย เนื่องจากระเบียบกฎเกณฑของสังคม ทําใหเขาไม
สามารถดําเนินชีวิตอยางอิสรเสรีเหมือนทางตะวันตกได เปนตน
3.2.2 แผนทรัพยากรมนุษยขององคกร ในองคกรที่มีแผนทรัพยากรมนุษย ผู
สรรหาสามารถใช แ ผนดั ง กล า วประกอบกั บ การกํ า หนดวิ ธี ก ารหรื อ กลยุ ท ธ ใ นการแสวงหา
โดยเฉพาะถามีนโยบายเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนงบุคลากรภายในองคกร ในแผนมีการระบุ
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รายละเอียดวาตําแหนงใดบางจะตองบรรจุพนักงานจากภายในองคกร และตําแหนงใดที่ตองการ
บุคลากรจากภายนอก เมื่อทราบขอมูลชัดเจนจะทําใหสามารถวางแผนการสรรหาได การเลื่อน
ตําแหนงจากภายในจะทําใหชวยลดปญหาคาใชจาย คาโฆษณาและประหยัดเวลา ถาจําเปนตอง
สรรหาจากภายนอก ผูสรรหาจะตองเตรียมวางแผนการโฆษณาหรือการเดินทางไปยังแหลงตางๆ
นอกจากนี้แผนทรัพยากรมนุษยยังชวยใหผูสรรหาไดรับรูและเขาใจสภาพรวมของความตองการ
บุคลากรของงานตางๆ ในองคกรไดดีขึ้น
3.2.3 ขอกําหนดคุณลักษณะของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน งานแตละงานตองการ
พนักงานที่มีคุณสมบัติดานตางๆ ที่แตกตางกันไป รายละเอียดเกี่ยวกับงานจะศึกษาไดจากการ
วิเคราะหงาน ผูสรรหาจะตองศึกษาขอมูลตางๆ ใหเขาใจอยางถองแท บางครั้งอาจไดรับคํารองขอ
พนักงานจากผูจัดการแตละฝายใหแสวงหาผูสมัครที่ดีที่สุดและมีประสบการณมากที่สุด แต
ในทางปฏิ บั ติ พ บว า ผู ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดี ก ว า และมี ป ระสบการณ สู ง กว า มั ก จะร อ งเรี ย ก
คาตอบแทนสูงกวาผูสมัครโดยทั่วไป นอกจากนี้การแสวงหาบุคคลที่มีประสบการณสูงคอนขาง
จะเปนปญหา กลาวคือบุคคลบางคนมีประสบการณทํางานหลายป แตทํางานประเภทเดียวกัน
ตลอดซึ่งบุคคลเหลานี้อาจจะมีประสบการณเทากับผูทํางานเพียงปเดียวก็ได ดั้งนั้นผูสรรหา
จะตองแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด โดยอาศัยขอมูลจากการวิเคราะหงาน จากคํารองขอของผูจัดการ
และขอกําหนดคุณลักษณะของพนักงานมาประกอบการพิจารณากําหนดวิธีการสรรหา
3.2.4
งบประมาณในการสรรหา ผูสรรหาจะตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการสรรหา เชน การประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน การจัดทําประกาศรับสมัคร และ
การเดิ น ทางไปติด ต อ ประสานงานกั บ องค ก รต า งๆ ที่เ กี่ ย วขอ ง ภายในเงิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ถ า
กระบวนการใชเวลานานคาใชจายก็จะเพิ่มขึ้น ผูสรรหาจึงจําเปนตองวางแผนการสรรหาอยาง
รอบคอบ ซึ่งจะชวยใหมีการใชจายงบประมาณอยางคุมคาและรัดกุม มาตรการหนึ่งที่สามารถ
ประหยัดคาใชจายไดคือการเปดรับสมัครพรอมกันหลายงาน และตองแสวงหามาตรการปองกัน
การออกกลางคั น ของผู ส มั ค ร เพื่ อ ไม ใ ห อ งค ก รสิ้ น เปลื อ งเงิ น ค า สรรหาโดยไม จํ า เป น ถ า
งบประมาณในการสรรหามีจํากัด อาจมีผลกระทบตอการเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการเปนผลทํา
ใหการสรรหาไมบรรลุวัตถุประสงค
3.2.5 สิ่งจูงใจ ทามกลางการแขงขันของตลาดแรงงานที่มีคอนขางสูง สิ่งจูงใจที่
องคกรเสนอใหเปนสิ่งยั่วยุใหบุคคลสนใจมาสมัครงานได ขณะเดียวกันสิ่งจูงใจอาจเปนขอจํากัด
ในการสรรหาขององคกรได ถาองคกรอื่นหรือองคกรคูแขงมีการเสนอสิ่งจูงใจใหแกผูสมัครที่
ดี ก ว า ตั ว อย า งสิ่ ง จู ง ใจเช น การให โ อกาสลาศึ ก ษาต อ ในระดั บ สู ง ขึ้ น การไปศึ ก ษาดู ง านที่
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ตางประเทศ การประกันชีวิตและสุขภาพ และการจัดบริการเลี้ยงดูเด็กเล็ก เปนตน การใหขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนเกื้อกูลและสวัสดิการที่พนักงานไดรับ จะเปนแรงเสริมจูงใจใหมีการ
พิจารณาตัดสินใจสมัครงานได
3.2.6 ภาพพจนขององคกร การรับรูที่สาธารณชนมีตอองคกรมีผลกระทบ
โดยตรงตอการสรรหา ถาเงื่อนไขในการจางทุกอยางเทากัน องคกรที่มีภาพพจนในทางบวกมี
โอกาสดึงดูดและรักษาพนักงานไดมากกวาองคกรที่มีภาพพจนในทางลบ ภาพพจนขององคกร
เปนเรื่องที่ซับซอน สวนหนึ่งขึ้นอยูกับวาองคกรทําอะไร ผูคนทั่วไปรับรูวาเปนอยางไร องคกร
ขนาดใหญมีโอกาสที่จะมีภาพพจนที่ดีมากกวา ทําใหในปจจุบันมีการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อ
สรางภาพพจนขององคกรและพบวาหลายองคกรมุงเนนในการสรางประโยชนใหแกสังคมหรือ
ช ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม ดั้ ง นั้ น ส ว นหนึ่ ง ของการสรรหาที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ จึ ง ขึ้ น อยู กั บ
ภาพพจนที่ผูสมัครงานมีตอองคกรนั้น
3.2.7 แนวปฏิบัติของผูสรรหา คุณสมบัติของผูสรรหาเปนปจจัยสนับสนุนชวย
ใหการสรรหาดําเนินไปไดอยางดีและประสบความสําเร็ จ ผูสรรหาที่ทําหนาที่ไดดีควรจะมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
3.2.7.1 มีความรูในตําแหนงที่เปดรับสมัคร
3.2.7.2 รูเรื่องของบริษัทเปนอยางดีทั้งในทางดานบวกและดานลบ
3.2.7.3 ไมพูดแงดีของบริษัทมากเกินความจริง
3.2.7.4 ศึกษาประวัติยอของผูสมัครเปนอยางดี
3.2.7.5 ตรวจสอบความรูของผูสมัครเกี่ยวกับงานและบริษัท
3.2.7.6 มีความพึงพอใจในการทํางานดานการสรรหา
3.2.7.7 มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตางๆ ไดดี
3.2.7.8 มีทักษะในการใชคําถามกระตุนเพื่อใหไดขอมูลตางๆ
3.2.7.9 มีบุคลิกภาพ สุขภาพ ตรงตอเวลา และจริงใจ
3.2.7.10 มีการติดตามผลและประเมินผลการสรรหาเมื่อแตละกิจกรรม
สิ้นสุด
3.3 ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบโดยตรง
ตอการสรรหาและควรนํามาพิจารณาประกอบการสรรหาไดแก
3.3.1 สภาพตลาดแรงงาน การสรรหาจะได รั บ ผลกระทบจากสภาพ
ตลาดแรงงานในสองลักษณะคือ ถาในชวงเวลาที่มีการสรรหานั้นแรงงานอาชีพมีจํานวนมาก การ
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สรรหาก็ ส ามารถจู ง ใจผู ส มั ค รได เ ป น จํ า นวนมาก ทํ า ให อ งค ก รมี โ อกาสคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติไดเหมาะสมกับตําแหนงงานมากขึ้น แตในบางชวง แรงงานบางอาชีพขาดแคลนและมี
การแขงขันสูงซึ่งสามารถพิจารณาไดจากดัชนีของโฆษณารับสมัครงาน การสรรหาพนักงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมจากผูสมัครจํานวนนอย ผูสรรหาอาจตองใชวิธีที่แยบยลมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจ
บุคคลากรที่มีคุณสมบัติดีมาสมัครงาน และบางครั้งอาจจําเปนตองยืดเวลาออกไปเพื่อจูงใจให
ผูสมัครมาสมัครเพิ่มขึ้น
3.3.2 สภาพทางเศรษฐกิจ ในที่นี้รวมถึงอัตราการวางงาน ซึ่งเปนปจจัยที่สงผล
กระทบตอการสรรหาพนักงานใหม กลาวคือถาอัตราการวางงานมีคอนขางต่ํา การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางรวดเร็ว ตลาดแรงงานคอนขางตึงตัว การจูงใจคนที่มีคุณสมบัติดีมา
ทํางานก็ยอมทําไดยาก เพราะคนเหลานั้นตางมีงานทําอยูแลว ในทางตรงขามหากสภาพการ
วางงานมีมาก โอกาสเลือกคนเกงก็อาจทําไดงายขึ้นเพราะจํานวนผูตองการทํางานมีมาก
3.3.3 กําลังแรงงานและสถานที่ตั้งขององคกร กําลังแรงงาน (labor force) และ
สถานที่ตั้งของบริษัทจะมีผลตอจํานวนบุคคลที่ถูกจูงใจใหมาสมัครงาน ถาบริษัทตั้งอยูในเมือง
ใหญซึ่งเปนศูนยกลางทางดานการคาและอุตสาหกรรม การสรรหาแรงงานที่ใชแรงกายยอมจะ
เปนเรื่องยากและลําบากกวาบริษัทที่ตั้งอยูในทองถิ่นซึ่งอยูใกลชิดแรงงาน
ขอกําหนดขางตนไมวาจะเปนปจจัยในตัวผูสมัคร ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกร
หรือปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกองคกรก็ตาม ลวนสงผลกระทบตอการสรรหา บอยครั้งปจจัย
เหลานี้จะจํากัดเสรีภาพในการสรรหาทําใหตองมีการปรับแผนการสรรหาใหสอดคลองกับสภาพ
ที่เผชิญในระหวางการดําเนินการสรรหา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูสรรหาตองตระหนักถึงผลกระทบที่
อาจไดรับ และเตรียมกลยุทธการดําเนินงานอันเหมาะสมเพื่อเผชิญสิ่งเหลานั้น
4. วิธีการสรรหาบุคลากร
การสรรหามีวิธีที่นิยมใช 2 วิธีคือ การสรรหาจากภายใน (internal recruitment) และการ
สรรหาจากภายนอก (external recruitment) แตละวิธีมีแนวปฏิบัติในการสรรหาดังนี้ (สุนันทา
เลาหนันทร, 2542, หนา 129)
4.1 การสรรหาจากภายใน เปนการสรรหาบุคคลหรือผูสมัครจากภายในองคกรของ
ตนเพื่อบรรจุหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางอยู แทนการประกาศรับบุคคลภายนอกโดยจะ
ประกาศรั บ บุ ค คลที่ กํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นองค ก รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามที่ กํ า หนด ให ม า
สอบแขงขันหรือมารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตําแหนง หรืออาจใชวิธีการโยกยายสับเปลี่ยนใน
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แผนกเดี ย วกัน หรือ ต า งแผนกตามความเหมาะสม การสรรหาโดยวิ ธี นี้เ ป น การเปลี่ ย นแปลง
สถานภาพของผูปฏิบัติงานในองคกรเดิม
ในการสรรหาจากภายในนั้นองคกรสามารถใชขอมูลที่มีอยูแสวงหาผูสมัครภายใน
องคกรเพื่อบรรจุในตําแหนงที่วางได แตผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยอาจไมทราบไดวาพนักงาน
ปจจุบันคนใดบางที่สนใจในตําแหนงนั้น ผูสรรหาจึงจําเปนตองแจงขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงที่วาง
ใหพนักงานไดทราบ วิธีการสรรหาจากภายในที่ใชกันทั่วไปมี 4 วิธีดังนี้ (สุนันทา เลาหนันทร,
2542, หนา 131 – 132)
4.1.1 การปดประกาศตําแหนงที่วาง (job posting) การปดประกาศตําแหนงที่
วางเปนการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงานที่วางใหพนักงานทราบ โดยกระบวนการจัดทําเริ่ม
ด ว ยการทํ า แผนประกาศที่ มี ข อ มู ล สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ งาน เช น คํ า พรรณนาลั ก ษณะงานอย า งย อ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค ร เช น ระดั บ การศึ ก ษา การฝ ก อบรมทั ก ษะหรื อ ความชํ า นาญ และ
ประสบการณในการทํางาน จากนั้นจึงติดประกาศในสถานที่ที่กําหนดในองคกร และอาจรวมถึง
การแจงในจดหมายขาวหรือสิ่ งพิ มพ ประชาสัมพัน ธ การแจงทางไปรษณีย หนังสือเวีย นใน
องคกร และระบบคอมพิวเตอรซึ่งพนักงานสามารถสืบคนไดอยางสะดวก เปนตน
4.1.2 การรับสมัครแขงขันเพื่อบรรจุตําแหนงงาน (job bidding) การรับสมัคร
การแขงขันจะทําควบคูไปกับการติดประกาศตําแหนงที่วาง พนักงานผูสนใจและมีคุณสมบัติขั้น
ต่ําตามที่กําหนดไวในประกาศสามารถสมัครแขงขันได สําหรับการตัดสินนั้นอาจทําได 2 ลักษณะ
คือ การพิจารณาพนักงานอาวุโสสูงสุดจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน หรือพิจารณาตัดสินจาก
ผูที่ทําคะแนนไดสูงสุดในการสอบ เปนตน ทั้งสองกรณีผูมีสิทธิสมัครจะตองเปนพนักงานที่กําลัง
ปฏิบัติงานอยูเทานั้น ปจจุบันการรับสมัครงานแขงขันเพื่อบรรจุตําแหนงงานเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพของพนักงาน ซึ่งจะชวยใหพนักงานไดตระหนักถึงโอกาสที่จะ
ได รั บ จากองค ก ร ในหลายองค ก รพนั ก งานใหม จ ะได รั บ เอกสารอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ เส น ทาง
ความก า วหน า อาชี พ โดยได ร ะบุ ถึ ง เงื่ อ นไขต า งๆ ที่ จํ า เป น แต ล ะงาน รวมถึ ง ทั ก ษะและ
ความสามารถที่จําเปนในการเลื่อนขั้นและตําแหนง การปดประกาศตําแหนงที่วางและการรับ
สมัครแขงขันเพื่อบรรจุตําแหนงงานที่มีประสิทธิภาพควรมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
4.1.2.1 กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู มี สิ ท ธิ ส มั ค ร และแจ ง ให พ นั ก งานผู
ประสงคจะสมัครอยางทั่วถึง
4.1.2.2 จัดทําแผนประกาศที่มีขอความครบถวนสมบูรณ รวมถึงระบุ
ภารกิจหลัก ความรับผิดชอบและงานพิเศษที่ผูสมัครจะตองทํา
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4.1.2.3 จัดทํารายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ําที่ผูสมัครพึงจะมี เชน
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ การศึกษาหรือความรูพิเศษ
4.1.2.4 สื่อสารตําแหนงงานวางใหพนักงานทุกฝายที่เกี่ยวของรับทราบ
โดยวิธีการแจงขาวหลายรูปแบบ
4.1.2.5 กําหนดระยะเวลาปดประกาศและเงื่อนไขขอกําหนดตางๆ ให
ชัดเจน
4.1.2.6 มีระบบการทบทวนและการใหขอมูลยอนกลับที่พนักงานใน
องคกรใหการยอมรับ
4.1.3 การเสนอแนะของพนักงานในองคกร (employee referrals) เปนอีกวิธีหนึ่ง
ที่ชวยใหองคกรไดพนักงานที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน โดยทั่วไปพนักงานขององคกรจะไมเสนอผู
ที่ทํางานไมดีเพราะเปนการเสี่ยงกับชื่อเสียงของตนเอง ผูที่ไดรับการเสนอแนะมักจะไดรับขอมูล
เกี่ยวกับงานเปนอยางดี เพราะผูเสนอแนะบางคนสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับงานในสภาพที่
แทจ ริง ไดดี ก ว า การโฆษณาผ า นสื่อ เช น หนัง สื อพิ มพ หรื อการรั บสมั ค รงาน ดั งนั้ น การรั บ
ขอเสนอแนะของพนักงานจึงเปนวิธีการที่ดีในการแสวงหาพนักงานใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ตําแหนงที่หาคนบรรจุไดยาก เชน ตําแหนงพนักงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือวิศวกรรม
บางสาขา เปนตน บางองคกรอาจเสนอใหรางวัลแกพนักงานผูแนะนําเพื่อตอบแทนขอเสนอแนะ
ที่ไดรับเพราะชวยใหองคกรมีโอกาสไดพนักงานที่มีคุณภาพโดยไมตองเสียคาใชจายในการสรร
หา
อยางไรก็ตามมีขอควรระวังเพราะผูเสนอแนะจะสับสนระหวางความสัมพันธ
สวนบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเสนอแนะเพื่อนฝูง ญาติ พี่นอง หรือเสนอดวย
เหตุผลทางสังคมแทนที่จะคํานึงถึงความสามารถที่เกี่ยวของกับการทํางาน วิธีนี้ใชสําหรับบรรจุ
พนั ก งานระดั บ ล า งและระดั บ กลางที่ ไ ด จ ากการเสนอแนะของพนั ก งานป จ จุ บั น แต สํ า หรั บ
พนักงานในระดับสูงการเสนอแนะมักจะมาจากความคุนเคยทางวิชาชีพมากกวาความสัมพันธทาง
สังคม เพราะการไดรวมงานกันทําใหผูเสนอแนะมีความประทับใจในความเชี่ยวชาญและความรู
จนทําใหเชื่อมั่นไดวาผูถูกเสนอแนะจะสามารถทํางานสรางความกาวหนาใหกับองคกรได
4.1.4 ระบบการบันทึกดวยคอมพิวเตอร (computerized record systems) ปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนา มีการสรางฐานขอมูลของบุคลากรลงในระบบคอมพิวเตอร
ซึ่งประกอบดวยขอมูลที่สมบูรณของบุคลากรทุกคนในองคกร ขอมูลเหลานี้ไดแก ชื่อ ระดับ
การศึกษา การฝกอบรม ตําแหนงปจจุบัน ประสบการณดานการทํางาน ทักษะ ความสามารถพิเศษ
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ระดับเงินเดือน และคุณสมบัติอื่นๆ เมื่อมีตําแหนงวางผูสรรหาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของพนักงานทั้งหมดในองคกรจากฐานขอมูลไดภายในเวลาเพียงไมกี่นาที และสามารถระบุชื่อ
พนักงานผูสมควรจะไดรับการเสนอใหบรรจุในตําแหนงที่วางไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ขอมูล
ตางๆ ที่บันทึกไวยังนํามาใชในการวางแผนกําหนดเสนทางความกาวหนาในการทํางานใหแก
พนักงานไดดวย อีกทั้งยังสามารถคาดคะเนไดวาโอกาสในการเลื่อนตําแหนง จะมีไดเมื่อไรและที่
ไหน สิ่งที่พึงตระหนักในการใชวิธีนี้คือความทันสมัยและความถูกตองของขอมูล ดังนั้นระบบ
การบัน ทึ ก ข อมู ลจะตองมีก ารปรั บปรุ งขอมู ลตามการเปลี่ย นแปลงที่เ กิ ด ขึ้น ของพนั ก งานให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา
ขอดีของการสรรหาจากภายในมีดังนี้
1)
เสียคาใชจายในการสรรหาต่ํา ประหยัดเวลาและคาใชจายในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหมรวมทั้งการฝกอบรม
2) องคกรมีขอมูลและความรูเกี่ยวกับทักษะ ความสามารถจากผูสมัครภายในมากกวา
ผูสมัครจากภายนอก ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกที่ดีกวา และโอกาสที่จะทํางานสําเร็จมีความ
เปนไปไดเนื่องจากมีการประเมินความสามารถและทักษะเปนอยางดี
3) นโยบายการสรรหาจากภายในจะสงเสริมขวัญและกําลังใจของพนักงาน สามารถ
สรางความผูกพันตอองคกรและความพึงพอใจในงานไดเพิ่มขึ้น
4) เปนเครื่องจูงใจใหบุคคลภายนอกเขามาทํางาน แมวาจะตองเริ่มงานในขั้นต่ํา
เพราะเห็นวามีโอกาสกาวหนาแนนอน
การสรรหาจากภายในมีขอจํากัดดังนี้
1) สูญเสียโอกาสที่จะไดพนักงานที่มีคุณภาพดีจากแหลงภายนอกเขามาทํางาน
2) วิ ธี ก ารทํ า งานหรื อ การแก ป ญ หาเชิ ง สร า งสรรค ไ ม อ าจเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากขาด
พนักงานใหมที่จะเสนอรูปแบบที่แตกตางไปจากวิธีการเดิม
3) การโจมตีทําลาย (raiding) ของฝายตางๆ ในองคกรเพื่อใหไดตําแหนงมีมากขึ้นทํา
ใหเกิดความขัดแยงภายใน
4) การเมืองภายในองคกรจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการสรรหาจากภายในได
5) พนักงานจํานวนหนึ่งคิดวาตนควรไดรับโอกาส หากมีการปฏิเสธมักจะเกิดความ
ไมพอใจ อาจนําไปสูความทอแทและความเฉื่อยชาได
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4.2 การสรรหาจากภายนอก เปนการสรรหาบุคคลหรือผูสมัครจากภายนอกองคกร
โดยพยายามชักจูงบุคคลที่มีความรู ความสามารถเขามาสมัครเพื่อสอบแขงขันเขามาดํารงตําแหนง
ตามความต อ งการขององค ก ร ขั้ น ตอนในการสรรหาจะเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารกํ า หนดตํ า แหน ง และ
คุณสมบัติของพนักงานที่ตองสรรหา การแสวงหาแหลงกําลังคน การประกาศรับสมัคร การตรวจ
ใบสมัคร จนกระทั่งประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วิธีนี้มักใชกับการรับพนักงานระดับ
ตน เมื่อขยายกิจการและไมสามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงได ซึ่ง
วิธีการสรรหาจากภายนอกที่ใชกันทั่วไปมี 9 วิธีไดแก (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 134 –
140)
4.2.1 ผูสมัครเขามาสมัครเอง (walk ins) ผูสมัครที่สนใจจะเขามาติดตอขอรับ
ใบสมัครจากเจาหนาที่ และกรอกขอมูลตางๆ ลงในใบสมัคร โดยองคกรจะรวบรวมไวจนกระทั่ง
มีตําแหนงวางตองการบรรจุพนักงานสรรหาจะพิจารณาจากประวัติยอ (resume) ที่รวบรวมไว
และติดตอขอสัมภาษณดําเนินการสัมภาษณดําเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกตอไป วิธีนี้ที่นิยม
ปฏิบัติในองคกรขนาดใหญมีชื่อเสียง และมีความมั่นคง
4.2.2 ผูสมัครเขียนจดหมายมาสมัครเอง (write ins) วิธีนี้คลายวิธีแรก แตกตางที่
ผูสมัครใชวิธีการเขียนจดหมายมาสมัครตามที่องคกรประกาศแจงความจํานงไว หรือรับรูจาก
แหลงอื่น ผูสมัครจะสงประวัติยอมาประกอบการพิจารณาพรอมสถานที่ที่ติดตอได เมื่อองคกรมี
ตําแหนงวางหรือมีความสนใจผูสมัครคนใดพิเศษสามารถติดตอขอสัมภาษณได
4.2.3 การสมัครโดยใชเครื่องมือสื่อสาร (telecommunication) ผูสมัครสามารถ
สมัครไดสองลักษณะคือสมัครผานทางโทรสาร และสมัครผานทางคอมพิวเตอร ชองทางแรกนั้น
ผูสมัครสงประวัติยอหรือหลักฐานประวัติการทํางานมาใหโดยตรงทางโทรสาร สวนชองทางหลัง
อาศัยเครือขายทางระบบอินเตอรเนท (internet) หากองคกรสนใจก็จะติดตอขอสัมภาษณ
4.2.4 การโฆษณารับสมัคร (advertising) หมายถึงความพยายามขององคกรที่จะ
ประกาศใหบุคคลทั่วไปไดทราบวามีตําแหนงวางในองคกร โดยแจงผานสื่อตางๆ เชน วารสาร
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน แผนปายโฆษณาและแผนโปสเตอร เปนตน การโฆษณามีขอดี
เพราะสามารถเขาถึงผูสมัครไดเปนจํานวนมาก และสามารถเลือกกลุมผูสมัครสําหรับงานบางงาน
ได สื่อที่นิยมใชมากที่สุดคือหนังสือพิมพ การเตรียมการสรรหาโดยการโฆษณาเปนเรื่องที่ตองใช
เวลา และตองการความคิดสรางสรรคในการออกแบบใหเนื้อหาขอความเปนที่นาสนใจ สามารถ
ดึงดูดและจูงใจใหบุคคลมาสมัครงาน เนื้อหาของขอความจะตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ที่ตองการ ขอกําหนดและเงื่อนไขของงาน รวมทั้งสภาพการจางงาน การใหขอมูลดังกลาวจะชวย
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กลั่นกรองผูสมัครไดระดับหนึ่ง เพราะบุคคลจะไดทราบวาตนมีสิทธิที่จะสมัครไดหรือไม
แนวปฏิ บั ติ ที่ ช ว ยให ก ารโฆษณารั บ สมั ค รทางหนั ง สื อ พิ ม พ ป ระสบ
ผลสําเร็จในการสรรหามีดังนี้
4.2.4.1 รู จั ก ผู อ า นและพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร ที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ เ ข า ถึ ง ให
พิจารณาลงโฆษณาสมัครงานในสวนตางๆ ของหนังสือพิมพ เชน สวนขาวบันเทิง ขาวกีฬา หรือ
รายการโทรทัศน เพื่อใหเขาถึงผูอานที่ไมอานหนาโฆษณายอยซึ่งมีขาวรับสมัครงาน
4.2.4.2 ใชหนังสือพิมพทองถิ่นหรือรายสัปดาหที่เขาถึงผูอานเฉพาะ
กลุมสําหรับลงโฆษณา
4.2.4.3 ใช เ ทคนิ ค การออกแบบโฆษณารั บ สมั ค รงานที่ มี ค วามคิ ด
สรางสรรคและเดน ใชภาพและกรอบที่สะดุดตา ภาษาที่ใชชัดเจน กระจางและยั่วยุใหเกิดความ
สนใจตําแหนงที่สรรหา
4.2.4.4 ขอคํ า ปรึ ก ษาและคํ า แนะนํ า จากฝ า ยสร า งสรรค ง านโฆษณา
เกี่ยวกับการออกแบบและการใชภาพเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน
4.2.4.5 ใชรูปแบบโฆษณาตางกันเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางกัน
4.2.4.6 แนบบัตร (clip-out)
ที่ผูสนใจตัดสงเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับงาน ความสะดวกนี้อาจดึงดูดใจผูที่ตองการเปลี่ยนงาน
4.2.4.7 ต อ งแน ใ จว า ข อ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง สามารถ
อธิบาย ความสามารถและระดับการศึกษาที่ตองการไดอยางชัดเจน บางครั้งจะพบวามีการโฆษณา
โดยไมระบุชื่อบริษัทผูจาง (blind ad.) ถาผูสมัครสนใจก็ใหสงประวัติยอไปยังสถานที่ซึ่งจะใชตู
ปณ. ตางๆ แลวบริษัทจะติดตอกลับไปเอง วิธีนี้บริษัทไมถูกรบกวนจากผูสมัคร และไมเสียเวลา
ตอบคําถามตางๆ
4.2.5 การติดตอกับสถาบันการศึกษา (educational institutions) ในที่นี้หมายถึง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพราะสถาบัน การศึกษาเปน
แหลงของผูสมัครวัยเริ่มทํางานที่มีความรูแตยังขาดประสบการณในการทํางาน โรงเรียนอาจเปน
แหลงของผูสมัครงานดานธุรการและงานที่ใชแรงกาย (blue - collar job) ขณะที่วิทยาลัยเฉพาะ
ทางเปนศูนยรวมของผูมีความรูและทักษะดานงานเทคนิคสายปฏิบัติการ สวนมหาวิทยาลัยนั้น
ประกอบดวยผูสมัครที่มีความรูทางวิชาการในระดับสูง เปนแหลงสรรหาบุคลากรในสํานักงาน
(white collar job) อยางไรก็ตามความเหมาะสมของผูสําเร็จการศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงานนั้น
ยังขึ้นอยูกับสาขาวิชาที่เรียนมาดวย วิชาชีพบางสาขาประสบปญหาขาดแคลนผูสมัคร ผูจัดการฝาย
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ทรัพยากรมนุษยตองใชเทคนิคการสรรหาอื่นควบคูไปเพื่อจูงใจผูสมัคร เชน การใหกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ใหการฝกงาน และใหทุนการศึกษา เปนตน เมื่อสําเร็จแลวจะตอง
มาทํางานใหกับองคกร
การรับผูสมัครจากสถาบันการศึกษานี้ไมไดมุงเนนประสบการณในการทํางาน
แตมุงหวังจะรับผูสมัครที่มีความรูทางดานวิชาการ มีสติปญญาแลวมาพัฒนาประสบการณใน
ภายหลัง วิธีการที่ใชปฏิบัติกันคือองคกรสงเจาหนาที่ไปติดตอกับสถาบันการศึกษา แจงความ
ประสงคดานคุณสมบัติและจํานวนพนักงานที่ตองการ ทางสถาบันการศึกษาจะคัดเลือกผูสําเร็จให
หรือองคกรจะไปดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษามาทดสอบและสัมภาษณเอง ปจจุบันมี
สถานศึกษาหลายแหงไดจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน เพื่อเปดโอกาสใหนายจางในอนาคตและผู
จะสําเร็จการศึกษาไดพบกัน มีการจัดนิทรรศการแสดงจุดขายขององคกรตางๆ เพื่อดึงดูดและจูง
ใจผูสมัครที่มีคุณภาพอยากจะทํางานในองคกรนั้นๆ บางครั้งนายจางไมไดใชประโยชนเต็มที่จาก
สถาบันการศึกษาเนื่องจากมีโครงการสรรหาที่ขาดคุณภาพ เปนผลใหความพยายามในการสรรหา
ลมเหลวไมสามารถจูงใจผูสมัครที่มีคุณภาพ จุดออนที่เห็นกันทั่วไปคือเจาหนาที่สรรหาที่ถูก
สงไปยังสถาบั นการศึกษาไม ได รับการฝกฝนอยางเพีย งพอที่ จะพูด คุยใหผูสนใจรับทราบถึง
โอกาสความกาวหนาทางอาชีพหรือเงื่อนไขขอกําหนดเฉพาะตําแหนงงานบางตําแหนง และไมได
ใช บ ริ ก ารของฝ า ยแนะแนวอาชี พ ของสถาบั น การศึ ก ษาให เ ป น ประโยชน ต อ การสรรหา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยเกี่ยวกับการสรรหาในสถาบันการศึกษาที่สามารถนํามาใชเปนแนว
ปฏิบัติได เชน
4.2.5.1 กําหนดปฏิทินการสรรหาในสถาบันการศึกษาใหชัดเจนและ
ประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง
4.2.5.2 ปรับปรุงเนื้อหาสาระตางๆ ในเอกสารประชาสัมพันธที่ใชใน
การสรรหา หลีกเลี่ยงการใหขอมูลทั่วๆ ไป มุงใหขอมูลที่มีลักษณะชี้เฉพาะ เชน รายละเอียดของ
ลักษณะงานในระดับเริ่มตน รวมทั้งการพัฒนาความกาวหนาของสายอาชีพนั้นๆ
4.2.5.3 อุ ทิ ศ เวลาและทรั พ ยากรต า งๆ ให ม ากขึ้ น เพื่ อ ใช ใ นการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ผูสัมภาษณใหสามารถตอบขอซักถามเกี่ยวกับงานที่ผูสมัครถามไดอยางมั่นใจ
4.2.5.4 ต อ งมั่ น ใจว า เงื่ อ นไขข อ กํ า หนดของการจ า งงาน รวมถึ ง
โอกาสของการเลื่อนตําแหนง ความมั่นคงของงาน เงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ
สามารถแขงขันกับองคกรอื่นๆ ประเภทเดียวกันได
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4.2.6 การติดตอกับสํานักจัดหางาน (employment agencies) สํานักจัดหางานมี
ทั้ง ภาครั ฐ และของเอกชน นั บ ว า เป น แหล ง การสรรหาภายนอกที่สํ า คั ญ เมื่ อ องค ก รต อ งการ
พนักงานก็สามารถติดตอแจงความตองการไป องคกรจัดหางานก็จะสงคนมาให และยังมีบริการ
ให ก ารฝ ก อบรมพนั ก งานทางด า นวิ ช าชี พ ต า งๆ ด ว ย ในส ว นของรั ฐ บาล เช น กรม
ประชาสงเคราะหและกรมแรงงานจะใหบริการหางานแกผูสนใจโดยไมคิดคาบริการ สําหรับ
สํานั กงานจัดหางานของภาคเอกชนซึ่ งในปจ จุบัน มีอยูมาก บางแห งกําหนดหลั ก เกณฑอยาง
เครงครัดมาก ผูสมัครงานจะตองมีคุณสมบัติที่ดีและรับเฉพาะคนงานฝมือ (skilled workers)
เทานั้น โดยทั่วไปสํานักจัดหางานจะจัดหาพนักงานที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเทานั้น
และมักจะเปนงานระดับปฏิบัติการไมใชงานบริหาร เชน งานเสมียน งานขาย งานบัญชี และงาน
ชางตางๆ เปนตน สํานักจัดหางานเหลานี้สามารถอํานวยประโยชนใหกับธุรกิจไดมากโดยเฉพาะ
โรงงานที่ตั้งอยูไกลจากตลาดแรงงาน จะใหสํานักงานจัดหาแรงงานใหตามที่ตองการ
4.2.7 การติดตอกับบริษัทแสวงหาผูบริหาร (executive search firms) บริษัท
แสวงหาผูบริหาร จะแตกตางจากสํานักงานกลาวคือสํานักงานจัดหางานจะชวยผูสมัครหางานที่
ตองการ สวนบริษัทแสวงหาผูบริหารจะช วยองค กรหาผูสมัครที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้หมายถึ ง
ผูบริหารระดับสูง โดยคิดคาตอบแทนจากนายจางเปนรอยละของเงินเดือนคาจางทั้งป ในการ
ดําเนินการบริษัทจะสรรหาผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติตางๆ ตรงตามขอกําหนดที่ตองการใหมาทํางาน
กับบริษัทผูจาง โดยการทาบทามผูสมัครนั้นอยางไมเปดเผย ปองกันไมใหนายจางปจจุบันทราบ
และจัดใหมีการพบปะระหวางผูสมัครและวาที่นายจาง เมื่อมีการตกลงวาจางบริษัทจึงจะไดรับ
คาตอบแทน
4.2.8 การจัดตลาดนัดแรงงาน (job fairs) เปนวิธีการสรรหาที่นายจางได
ดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหผูสมัครไดพบปะกับตัวแทนขององคกรตางๆ และจูงใจใหผูสมัคร
เหลานั้นสมัครงานและขอรับการสัมภาษณ ประโยชนที่องคกรจะไดรับคือสามารถพบผูสมัคร
เปนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นซึ่งโดยทั่วไปจะจัดงานครั้งละ 1 – 2 วัน และเสียคาใชจายต่ํา
4.2.9 การติดตอกับสหภาพแรงงาน (labor unions) วิธีนี้นิยมใชกันใน
ตา งประเทศมากกว า ในประเทศไทย เนื่อ งจากในต า งประเทศ คนงานส ว นใหญ เ ปน สมาชิ ก
ของสหภาพแรงงานประเภทตางๆ และสหภาพแรงงานจะทําสัญญากับนายจางวา ในการวาจาง
คนงานใหม เ ข าทํ า งานจะตอ งจา งแตสมาชิ ก ของสหภาพแรงงานประเภทนั้ น ๆ เท านั้น โดย
ทางสหภาพแรงงานจะเปนผูจัดหาคนงานมาให ขอดีของวิธีนี้คือฝายสรรหาลดภาระในการจัดหา
พนั ก งานเพราะทางสหภาพแรงงานเป น ผู ส รรหามาแล ว แต จ ะมี ป ญ หาคื อ ถ า ได ค นงานที่ มี
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คุณสมบัติไมเหมาะสม องคกรจะปฏิเสธลําบากเพราะถาไมรับเขาทํางานอาจตองมีเรื่องเจรจา
ยุงยากกับสหภาพแรงงาน
ขอดีของการสรรหาจากภายนอกไดแก
1) องคกรมีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่ตองการจากผูสมัครจํานวนมากกวาการคัดเลือก
จากภายใน นาจะทําใหไดผูที่มีระดับความรู ความสามารถ และทักษะที่ยังไมมีในองคกร
2) บุคคลจากแหลงภายนอกอาจจะมีประสบการณจากองคกรอื่น อันจะทําใหองคกร
ไดรับแนวคิดและวิธีการทํางานใหมๆ เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคขึ้น
3) องคกรสามารถปลูกฝงประสบการณใหมไดตามตองการ
ขอจํากัดของการสรรหาจากภายนอกไดแก
1) ทําใหขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางานของพนักงานที่ทํางานอยูเดิม
ต่ําลง เพราะไมเห็นโอกาสกาวหนาของตน
2) พนักงานที่รับมาใหมอาจจะไมเหมาะสมกับตําแหนงในองคกร
3) สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายในการประชาสัมพันธ การรับสมัคร การคัดเลือกและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสรรหา
4) การปรับตัวของพนักงานใหมอาจจะใชเวลานานในการสรางความคุนเคยและ
เรียนรูวัฒนธรรมขององคกร
ในทางปฏิบัติพบวา องคกรสวนใหญจะใชวิธีการสรรหาทั้งสองวิธีคือวิธีการสรรหาจาก
ภายในและจากภายนอกควบคูกั นไป กลาวคือเมื่อมีตําแหนงวางลงจะพิจารณาเลือกสรรจาก
พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่อยูเดิม สําหรับพนักงานระดับตน นิยมใชวิธีการสรรหาจากภายนอก ใน
บางกรณีที่พบวาองคกรอาจตองการพนักงานใหมเขามาทํางานเพื่อใหองคกรสามารถแขงขันใน
วงการธุรกิจได การสรรหาจากภายนอกจึงตองเขามามีบทบาท แตไมวาในกรณีใดก็ตามการเลื่อน
ตําแหนงโดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกรมีผลตอขวัญกําลังใจเปนการจูงใจ
ในการทํางานและมีประโยชนตอองคกรโดยภาพรวม
วิธีการสรรหาขางตนจะถูกนํามาใชเมื่อองคกรตัดสินใจจางพนักงานใหมเพื่อทํางานเต็ม
เวลา ในบางครั้งองคกรอาจตัดสินใจไมจางพนักงานเพิ่มดวยเหตุผลความจําเปนทางเศรษฐกิจ
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และนโยบายการลดขนาด (downsizing) ขององคกร จึงตองหาวิธีการอื่นทดแทนการสรรหาโดย
วิธีการที่นิยมใชกันทั่วไปมี 5 วิธีไดแก
1) การทํางานลวงเวลา (overtime) เมื่อองคกรมีปริมาณงานมากขึ้นในบางชวงเวลา วิธี
แก ป ญ หาที่ นิ ย มใช ม ากคื อ การให พ นั ก งานทํ า งานล ว งเวลา ซึ่ ง เป น การอํ า นวยประโยชน ทั้ ง
พนักงานและนายจาง คือนายจางไมตองดําเนินการสรรหา คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานใหม
สวนพนักงานก็มีรายไดเพิ่มขึ้นและบรรลุเปาหมายในการผลิตขององคกร แตจากการศึกษาพบวา
การทํางานอันยาวนานของพนักงานทําใหองคกรจายเงินเพิ่มขึ้นแตกลับไดผลตอบแทนนอยกวาที่
ควรจะได เนื่องจากพนัก งานมี ความเมื่อยล า มีอุบัติเ หตุเ พิ่มขึ้ น และขาดงานเพิ่มขึ้น จึง ควร
พิจารณาใหมีการทํางานลวงเวลาในระยะสั้น ซึ่งจะเปนทางเลือกทดแทนการสรรหาไดแตการ
ทํางานลวงเวลาอยางตอเนื่องเปนเวลานานจะทําใหเสียเงินคาจางเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง
2) การจางงานชั่วคราว (temporary employment) ผลกระทบของนโยบายการลดขนาด
ขององค ก รและการขาดแคลนแรงงานทํ า ให มี สํ า นั ก งานจั ด หาพนั ก งานช ว ยเหลื อ ชั่ ว คราว
(temporary help agencies) เกิดขึ้น โดยใหบริการจัดหาพนักงานไปทํางานชั่วคราวในหลายสาขา
เชน เสมียน พนักงานคอมพิวเตอร นักบัญชี บรรณารักษ ชางเขียนแบบ เลขานุการ และ
พยาบาล เปนตน และมีแนวโนมจะขยายไปถึงระดับวิชาชีพชั้นสูง พนักงานเหลานั้นไดรับการ
ฝกหัดมาเปนอยางดีจากสํานักงาน องคกรขนาดใหญจะเลือกใชวิธีนี้เมื่อรับงานโครงการพิเศษที่
ใชเวลาปฏิบัติระยะสั้น สวนองคกรขนาดเล็กจะใชทดแทนการจางพนักงานใหม ผลการสํารวจ
พบวาองคกรตางๆ ในสหรัฐอเมริกาใชพนักงานชั่วคราวใน 3 โอกาสคือ เพื่อทดแทนพนักงานที่
ลาพักรอน เปนชวงเวลาที่มีงานมาก และเพื่อปฏิบัติงานแทนพนักงานที่ลาคลอดหรือลาปวย
ปจ จุ บันพบว าการจา งพนัก งานชั่ ว คราวจากสํานั กงานบริ ก ารแทนตํา แหนงที่เ คยจาง
พนักงานถาวรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขอดีของการจางพนักงานชั่วคราวมีดังนี้
2.1) เสียคาจางต่ํากวาการจางพนักงานถาวร
2.2) สามารถหาพนักงานที่มีทักษะและประสบการณจากสํานักงานบริการไดงาย
2.3) การจางมีความยืดหยุนสามารถปรับใหสอดคลองกับความตองการดานแรงงาน
ได
2.4) องคกรไมตองใหผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefits) การฝกอบรมหรือ
คาตอบแทนอื่นๆ
2.5) สามารถโยกยายสถานที่ทํางานตามงานที่รับผิดชอบได
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2.6) สามารถยุติการจางโดยไมตองจายคาชดเชย
สวนขอจํากัดที่พบคือพนักงานชั่วคราวเหลานั้นจะไมเขาใจวัฒนธรรมในการทํางานของ
องคกรผูจาง และไมมีความผูกพันตอเปาหมายการทํางานขององคกรและฝายตางๆ อยางแทจริง
3) การขอเชาพนักงาน (employee leasing) เปนการจางพนักงานของบริษัทใหเชา
พนักงาน (employee leasing firm) เพื่อใหปฏิบัติงานในองคกรที่ตองการพนักงานซึ่งมีทักษะและ
ความสามารถเฉพาะดาน โดยมีการทําสัญญาวาจางกับบริษัทใหเชาพนักงาน การขอเชาพนักงาน
ในลักษณะนี้เปนการจางงานในระยะยาว แตกตางจากการจางชั่วคราวซึ่งเปนการจางในระยะสั้น
หรือเฉพาะกิจเทานั้น
ในกระบวนการดําเนินงานของบริษัทใหเชาพนักงานนั้น บริษัทจะจางพนักงานซึ่งสวน
ใหญจะเปนพนักงานที่ถูกองคกรตางๆ ยกเลิกการจาง และตอมาจะทําสัญญาใหเชาพนักงาน
เหลานั้นกับองคกรตางๆ ที่ตองการพนักงานเขาไปทํางาน บางกรณีอาจเปนองคกรเดิมที่พนักงาน
เคยทํางานอยู โดยใหเชาเปนเวลานานติดตอกัน นอกจากนี้บริษัทใหเชาพนักงานจะบริหาร
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยทั้งหมด นับตั้งแตการจาง การจายเงินเดือน
การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหผลประโยชนตอบแทนอื่น ในการ
วาจางนั้นถานายจางตามกฎหมาย ซึ่งไดแกองคกรที่ใชบริการไมพอใจกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน หรือยกเลิกตําแหนงงานบางตําแหนง องคกรเหลานั้นสามารถยุติการจางงานไดและ
บริษัทก็จะโยกยายพนักงานใหไปทํางานที่อื่นตอไป
จากการศึ ก ษาพบว า องค ก รขนาดเล็ ก และขนาดกลางจะนิ ย มใช วิ ธี ข อเช า พนั ก งาน
เนื่องจากไมสามารถเสนอผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ แขงกับองคกรขนาดใหญได ผูสมัครงานที่มี
คุณสมบัติจึงนิยมที่จะเลือกทํางานกับองคกรขนาดใหญมากกวา ดังนั้นจึงเปนการประหยัดเวลา
และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ยังมีผลดีตอ
พนักงาน เพราะพนักงานจะไดรับผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ ที่อาจไมไดรับจากองคกรขนาดเล็ก
แตบริษัทใหเชาพนักงานสามารถเอื้อประโยชนเหลานั้นได ที่สําคัญไปกวานั้นในกรณีที่พนักงาน
ไมสามารถทํางานรวมกับผูควบคุมงาน หรือมีเหตุจําเปนอื่นๆ ก็สามารถโยกยายไปยังองคกรที่
เปนลูกคาอื่นๆ ได อยางไรก็ตามขอจํากัดคือพนักงานอาจขาดความจงรักภักดีตอองคกร เพราะ
พนักงานถูกจางและไดรับเงินเดือนจากบริษัทใหเชาพนักงาน
4) การใชผูรับเหมาชวง (subcontracting) เปนการจางองคกรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตสินคาหรือการบริการในดานตางๆ รับชวงงานไปทําตอจนเสร็จสมบูรณ อาจเปนการทํางาน
ในสถานที่หรือนอกสถานที่ก็ได แนวความคิดนี้มีบทบาทมากในการบริหารเชิงกลยุทธ (strategic
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management) ซึ่งเสนอแนะวาถาองคกรไมสามารถปฏิบัติงานดานสนับสนุนไดดีเพียงพอ สมควร
จะวาจางผูรับเหมาชวงใหทํางานดานสนับสนุนแทน เพื่อองคกรจะไดทุมเททรัพยากรที่มีอยูนอย
ไปปฏิบัติงานหลักดานอื่นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงพบวางานสนับสนุน เชน งานซอมแซม
บํารุงรักษา งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานภายในสํานักงาน เปนตน จะ
มีการจางผูรับเหมาชวงซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทางมาดําเนินการแทน นอกจากนี้ถาพบวาผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับเหมาชวงไมเปนที่พอใจ องคกรสามารถเรียกใชบริการของผูรับเหมาชวงราย
อื่นได ซึ่งวิธีการแบบนี้ไมสามารถทําไดกับพนักงานประจําขององคกร
5) การใชผูรับเหมาอิสระ (independent contractors) เปนการจางบุคคลใหปฏิบัติงานที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยไมคํานึงถึงสถานที่ปฏิบัติงาน อาจเรียกผูรับเหมาอิสระวาที่
ปรึกษา (consultant)
วิธีนี้จะมีแนวปฏิบัติคลายกับการใชผูรับเหมาชวง จะตางกันที่การใช
ผู รั บ เหมาอิ ส ระจะทํ า งานกั น เพี ย งกลุ ม เล็ ก และเป น งานโครงการเฉพาะกิ จ เช น งานเขี ย น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร บ างโปรแกรม งานปอ นข อมู ล งานพิ มพ เป น ต น ผู รับ เหมาอิส ระ
สามารถทํ า งานด ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สว นบุ ค คลที่ บ า น และส ง มายั ง องค ก รผู จา งไดอ ย า ง
ทันเวลา โดยใชเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย

การคัดเลือกบุคลากร
การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนาขององคกร จอหน ดี
ร็อกกี้ เฟลเลอร (John . Rockefeller) กลาววาการจะใหองคกรมีความเจริญรุงเรืองในอนาคต อยา
เพียงแตซื้อหาทรัพยสินมาดําเนินกิจการแตเพียงอยางเดียว แตตองจัดหาบุคลากรที่มีมันสมองอัน
ชาญฉลาดมาทํางาน ฝายจัดการทรัพยากรมนุษยตองเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน
โดยใชกลวิธีและเครื่องมือคัดเลือกรูปแบบตางๆ ที่คาดวาจะสามารถพยากรณไดใกลเคียงวา
ผู สมั ค รคนใดน า จะเปน ผูที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ในการทํ า งานตามมาตรฐานที่องค ก รกํา หนด
ถึงแมวาในปจจุบันแนวโนมในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและคอมพิวเตอร ประกอบกับการ
คัดเลือกมีมากขึ้นก็ตาม กลับทําใหมองเห็นวาการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน ยิ่งเพิ่มความสําคัญ
มากขึ้ น เพราะประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานขององค ก รจะได ม าจากทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ ผ า น
กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีการที่มีความเที่ยงตรง รวมทั้งไดมีการใชเครื่องมือตางๆ ในการ
คัดเลือกที่มั่นใจไดมาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
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1. ความหมายและวัตถุประสงคของการคัดเลือกบุคลากร
การคัดเลือกเปนกิจกรรมที่สําคัญในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษ ย เพราะการ
คั ด เลื อ กเป น หั ว ใจของการที่ จ ะได บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ และคุ ณ สมบั ติ สามารถ
ปฏิบัติงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีผูใหความหมายของการคัดเลือกไวดังนี้
(สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 125 – 148)
วิลเลียม บี เวอรเธอร จูเนียร (William B. Werther,Jr) และ คีธ เดวิส (Keith Davis)
อธิบายวาการคัดเลือกเปนกระบวนการที่ใชในการตัดสินใจวาจะจางผูใดทํางาน กระบวนการเริ่ม
ตั้งแตเมื่อมีผูสนใจมาสมัครงานและสิ้นสุดเมื่อมีการตัดสินใจจางงาน
ลูอิส อาร โกเมซ-เมเจีย (Luis R. Gomez-Mejia) เดวิด บี บาลคิน (David B. Balkin) และ
โรเบิรท แอล คารดี้ (Robert L. Cardy) ใหความหมายของการคัดเลือกวาเปนกระบวนการ
ตัดสินใจวาจะจางหรือไมจาง โดยมีการกําหนดคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตาม
ขอ มู ลที่ ไ ดจ ากการวิ เ คราะห ง าน และประเมิน คุ ณ สมบัติ ข องผู ส มั ค รงานตามเกณฑ ดั งกล า ว
นอกจากนี้การตัดสินใจที่จะไดรับเขาทํางานหรือไมยังขึ้นอยูกับผลการทดสอบที่เกี่ยวของ และ
ความประทับใจที่ไดจากการสัมภาษณ
เวนเดล เฟรนช (Wendell French) ใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการวาการคัดเลือกเปน
กระบวนการตัดสินผูสมัครเพื่อเลือกผูที่ดีที่สุดสําหรับแตละงานในมิติตางๆ นับตั้งแตสิ่งที่เปน
รูปธรรมที่วัดได เชน จํานวนปของประสบการณ ไปจนถึงสิ่งที่เปนนามธรรมและเปนคุณลักษณะ
สวนตัว เชน ภาวะผูนํา โดยใชเครื่องมือคัดเลือกที่เปนแบบทดสอบ การตรวจสอบภูมิหลัง การ
ตรวจสุขภาพ รางกาย และสัมภาษณ
อาร เวน มอนดี้ (R.Wayne Mondy) และโรเบิรต เอ็ม โน (Robert M . None) กลาววา
การคัดเลือกเปนกระบวนการตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาจากกลุมผูสมัครจํานวนมากวาบุคคลใด
จะมีความเหมาะสมกับแตละตําแหนงมากที่สุด วัตถุประสงคก็เพื่อจัดคนใหเหมาะสมกับงาน
กระบวนการคัดเลือกจึงสงผลกระทบตอกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยอื่นๆ กลาวคือ ถา
องค ก รคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถค อ นข า งต่ํ า เข า ทํ า งาน ฝ า ยฝ ก อบรมจะต อ งจั ด ทํ า
โครงการฝกอบรมแบบเขมขนรองรับเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเหลานั้น ขณะเดียวกันถาอัตรา
คาตอบแทนขององคกรคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขององคกรอื่นประเภทเดียวกัน การ
ดึ ง ดู ด ใจพนั ก งานที่มี ค วามสามารถสู ง ก็ ทํา ได ย าก นอกจากนี้ ทั้ ง สองคนยั ง กลา วตอ ไปว า ใบ
พรรณนาลักษณะงาน (job description) และขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน (job
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specification) ที่ไดจากการวิเคราะหงาน จะเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของ
การคัดเลือก
ธงชัย สั น ติ ว งษ ไดนิ ย ามว า การคัด เลือกหมายถึงกระบวนการที่ องคกรดํา เนิน การ
คัดเลือกบุคคลจากจํานวนใบสมัครทั้งหลายของผูสมัครจํานวนมากเพื่อใหไดบุคคลที่ดีที่สุด มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดไวใหเขามาทํางานในตําแหนงตางๆ ที่ตองการ
พะยอม วงศ สารศรี ไดใ หคํากําจัดความวา การคัดเลือกคือกระบวนการที่องค กรใช
เครื่องมือตางๆ มาดําเนินการคัดเลือกผูสมัครจํานวนมากใหไดจํานวนตามที่ตองการโดยมีเกณฑที่
กําหนดขึ้นเปนกรอบในการพิจารณาใหไดคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปดรับ
เมื่อพิจารณาความหมายของการคัดเลือกอาจสรุปไดวา การคัดเลือกหมายถึงกระบวนการ
ที่ใชความพยายามในการตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่สุด
จากบุคคลที่มาสมัครงานเพื่อใหเขามาทํางานในตําแหนงที่ตองการ โดยวิธีการใชเครื่องมือที่คาด
วาจะสามารถพยากรณไดอยางใกลเคียงวาบุคคลใดที่นาจะประสบความสําเร็จในการทํางานตาม
มาตรฐานที่ องคกรกําหนด ดั้ งนั้ นการคัดเลือกจึงเปน จุดเริ่มตนของการสรางคุณภาพสําหรับ
องค ก รในอนาคต การจั ด ให มี ระบบการคั ด เลือกที่ดี ตลอดจนมีน โยบายและวิ ธีก ารที่ มี ห ลั ก
วิชาการ มีความเที่ยงตรง จะสงผลดีตอองคกรในภาพรวม
แนวคิดในการคัดเลือกบุคลากรมีเปาหมายหลักคือใหไดคนที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑที่กําหนดไวเขามาทํางานในตําแหนงไดอยางเหมาะสม (put the right man to the right job)
ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรจึงมีรายละเอียดของวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อกลั่นกรองบุคคลที่มีความรูความสามารถไว และปฏิเสธบุคคลที่ขาดคุณสมบัติที่
เหมาะสมออกไป
2)
เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงตามความตองการขององคกรและ
ลักษณะงานที่ทํา เขามาทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหไดบุคคลที่ทํางานใหกับองคกรไดนาน
4) เพื่อลดคาใชจายเกี่ยวกับการนิเทศงาน รวมถึงการฝกอบรม
5) เพื่อใหขาวสารและประชาสัมพันธใหผูสมัครทราบเรื่องงานและองคกร
2. กระบวนการคัดเลือกบุคลากร
การคัดเลือกบุคลากรไมวาจะดําเนินโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนตางมีจุดมุงหมายเพื่อให
ไดคนดีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติงานตามความถนัด วิธีการคัดเลือกที่ใชจะตองชี้ใหเห็น
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ความแตกตางระหวางบุคคลของผูสมัครแตละคน การกําหนดเกณฑที่ใชจะตองทําอยางเปนระบบ
การคัดเลือกบุคลากรจึงจําแนกเปน 2 สวนคือ ขั้นตอนการวางแผนกอนการคัดเลือกและขั้นตอน
ของกระบวนการคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 การวางแผนกอนการคัดเลือกบุคลากร มีขั้นตอนที่ควรดําเนินงาน 6 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 150 – 151)
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบตําแหนงงานที่วาง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
ตําแหนงงานที่วางคือการวิเคราะหงานซึ่งมีความสําคัญมากที่สุด และขณะเดียวกันก็เปนปญหาที่
วิกฤตมากที่สุด ขอมูลจากการวิเคราะหงานนอกจากจะใหขอมูลดานคุณสมบัติตางๆ ที่ตองการ
ของผูสมัครแลว ยังเปนพื้นฐานของการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากร การมีความรูและความ
เขาใจในงานโดยชัดเจนอยางครบถวนมีความสําคัญอยางยิ่งและจําเปนจะตองมีการดําเนินการ
กอนการใชแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงาน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกเกณฑและตัวพยากรณ ขั้นนี้มี 2 กิจกรรมหลักคือ การ
คัดเลือกเกณฑที่จะใชเปนดัชนีวัดวาบุคคลที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานควรมีคุณสมบัติ
อะไรบางและเปนอยางไร เชน เพศ อายุ วุฒิ การศึกษา การอบรม เปนตน ซึ่งกิจกรรมแรกนี้เปน
การกําหนดคุณลักษณะที่ใชเปนเกณฑ (criterion) ในการคัดเลือก สวนกิจกรรมที่สองเปนการ
คัดเลือกเครื่องมือวัดที่สามารถใชทํานายบุคคลที่จะสามารถทํางานไดสําเร็จ ในที่นี้เรียกวาตัว
พยากรณ (predictor) หมายถึงเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก
การคัดเลือกเกณฑและตัวพยากรณเปนกิจกรรมที่มีความสัมพันธตอเนื่องกัน กลาวคือ
การคัดเลือกเกณฑเปนการกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะที่จําเปนตอความสําเร็จในการทํางาน
และการคัดเลือกตัวพยากรณจะเปนเครื่องมือชวยทําใหสามารถคนพบบุคคลที่สามารถทํางานได
สําเร็จโดยการจําแนกความแตกตางระหวางบุคคลที่ดีและไมดีได เครื่องมือที่ใชในการพยากรณนี้
ไดแก แบบทดสอบ การสัมภาษณ ใบสมัครและจดหมายรับรอง
ขั้นตอนที่ 3 การวัดผลการปฏิบัติงาน เมื่อคัดเลือกเกณฑและตัวพยากรณไดแลว การ
วัดผลการปฏิบัติงานเริ่มขึ้นดวยการเสนอตัวพยากรณซึ่งในที่นี้หมายถึงแบบทดสอบใหผูสมัครทํา
เพื่อวัดผลตามเกณฑที่กําหนดไว ในขณะเดียวกันอาจใหมีการทดลองปฏิบัติงานควบคูกันไปดวย
ตองคอยเวลาระยะหนึ่งเพื่อใหพนักงานไดพิสูจนตัวเองวาจะประสบความสําเร็จหรือไมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว แลวจึงวัดผลการปฏิบัติงาน วิธีการทั้งสองอาจตองใชรวมกัน เพื่อศึกษาดูวา
เกณฑและตัวพยากรณใดบางที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวพยากรณกับเกณฑ ขั้นนี้เปนการ
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พิจารณาความสัมพันธระหวางคะแนนของผูสมัครที่ไดจากตัวพยากรณ ซึ่งหมายถึงคะแนนที่ได
จากแบบทดสอบและการทดลองปฏิบัติงาน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว โดยการ
หาความสัมพันธดวยการใชกระบวนทางสถิติเปนการหาคาสหพันธ (correlation methods) และ
การทดสอบหานัยสําคัญทางสถิติ (test of statistical significance) ระหวางตัวพยากรณกับเกณฑ
ถาความสัมพันธที่เกิดขึ้นเปนเชิงบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติ สงผลใหกระบวนการคัดเลือก
ประสบความสําเร็จหมายถึงตัวพยากรณ กับเกณฑที่กําหนดขึ้นมีความสัมพันธตอกัน การหา
ความสัมพันธลักษณะนี้เปนการตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของตัวพยากรณไดอีกทาง
หนึ่ง
ขั้นตอนที่ 5 การตัดสินใจใชเครื่องมือคัดเลือก โดยทั่วไปตัวพยากรณใดมีคา
สหสัมพันธกับเกณฑสูง จะนับวาเปนตัวพยากรณที่เชื่อถือไดนํามาใชตัดสินใจเลือกบุคลากรเขา
ทํางานได อย างไรก็ตาม พึงตระหนัก วาการตัด สินใจเลือกใชเครื่องมือนั้นไมได ขึ้น อยูกับค า
สหสัมพันธและคานัยสําคัญทางสถิติของตัวพยากรณที่พบเทานั้น แตยังตองขึ้นอยูกับปจจัยและ
เงื่อนไขอื่นๆ ที่ตองใชการประกอบการพิจารณาดวย เชน จํานวนผูสมัคร จํานวนตําแหนงทีเ่ ปดรับ
สัดสวนของพนักงานปจจุบันที่ประสบความสําเร็จ และตัวแปรของกลุมพนักงานที่ยอมรับวา
ประสบความสําเร็จและไมสําเร็จ เปนตน ผลกระทบเหลานี้สงผลตอการเลือกใชตัวพยากรณ
ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลวิธีการคัดเลือก เนื่องจากสภาพแวดลอมของสังคมที่มี
ลักษณะเปนพลวัต (dynamic) ทุกสิ่งทุกอยางมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน วิธีการคัดเลือกที่เคยมีประสิทธิภาพสูงในวันนี้ อาจจะไมเหมาะสม
ในวันหนา เชน ลักษณะของผูสมัครเปลี่ยนไป สภาวะการจางงานเปลี่ยนไป การคัดเลือกจึงตองมี
การเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังนั้นวิธีการคัดเลือกที่ดี จะตองมีการประเมินผลทบทวนเปนระยะ
ยังใชไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม
เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษยหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบดานการคัดเลือกบุคลากรของ
องค ก รจะต อ งพิ จ ารณาตั ว พยากรณ ที่ ไ ด ม า เช น คะแนนผลการทดสอบ ข อ มู ล ภู มิ ห ลั ง การ
สัมภาษณ และใบสมัครเพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพของการจางงาน ในทํานองเดียวกันก็ตอง
พิจารณาเกณฑการวัดตางๆ เกี่ยวกับผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน เพื่อใหสามารถใชเปนเครื่องชี้วัดใหเห็นถึงการทํางานอยางแทจริง
และความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จุดมุงหมายสําคัญที่สุดคือเพื่อใหไดเกณฑในการปฏิบัติงานที่
จะเปนตัวพยากรณที่มีความเที่ยงตรงในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในองคกร
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2.2 กระบวนการคัดเลือกบุคลากร หลังจากที่ผูดําเนินการสรรหาไดดําเนินการเพื่อจูง
ใจใหบุคคลที่มีความรูความสามารถสมัครงานในตําแหนงตางๆ ตามที่องคกรประกาศรับแลว
กิจกรรมขั้นตอไปเปนการคัดเลือกเพื่อกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑและปฏิเสธ
บุคคลที่ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม กระบวนการคัดเลือกบุคลากรจึงประกอบดวย 8 ขั้นตอน ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่ปฏิบัติอยางตอเนื่อง กลาวคือถาผูสมัครคนใดผานขั้นตอนที่ 1 ไดก็จะไดเขาสู
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ตอไปจนครบทุกขั้นตอน แตหากผูสมัครไมสามารถผานขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่ ง ไปได ก็ อ าจถู ก ปฏิ เ สธออกจากการคั ด เลื อ ก อย า งไรก็ ต ามการจั ด ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของ
กระบวนการคัดเลือกแตละองคกรอาจแตกตางกัน ความสัมพันธของกระบวนการทั้ง 8 ขั้นตอน
แสดงในภาพที่ 4.2 และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 156 – 160)
การตอนรับผูสมัคร
การสัมภาษณ
กลั่นกรองเบื้องตน
การกรอกใบสมัคร
การทดสอบเพือ่ การจางงาน
การสัมภาษณเพื่อการจางงาน

คุณสมบัติขั้นต่ําไมครบถวน
ไมกรอกใบสมัคร/
คุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนด
ผลการทดสอบไมเปนที่พอใจ
ผลไมเปนที่ประทับใจ

การตรวจสอบประวัติและ
จดหมายรับรอง

ประวัติในอดีตเปนที่นาสงสัย

การตรวจสุขภาพ

สุขภาพไมเหมาะสมกับงาน

การตัดสินใจจางงาน
การบรรจุเขาทํางาน

ไดงานที่อื่น
การปฏิเสธ /ไมยอมรับ

ภาพที่ 4.2 กระบวนการคัดเลือกบุคลากร
ที่มา (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 155; อางอิงจาก De Cenzo & and Stephen P., nd., p. 173)
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ขั้นตอนที่ 1 การตอนรับผูสมัคร (preliminary reception of applicants) กระบวนการ
คัดเลือกเริ่มตนเมื่อผูประสงคจะทํางานไปติดตอขอใบสมัครงานจากองคกร ผูรับผิดชอบของ
องคกรจะตองตอนรับผูสมัคร อํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับผูสมัคร การติดตอครั้งแรกนับเปน
การสรางความรูสึกของผูสมัครที่มีตอองคกร ซึ่งการรับรูครั้งนี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูสมัครวาจะลงชื่อเพื่อขอรับการสัมภาษณและขอขอมูลเพิ่มเติมหรือไม ความประทับใจครั้งแรก
จะชวยดึงดูดใจใหมีผูสมัครงานจํานวนมาก ทําใหองคกรมีโอกาสไดคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติ
ที่ตองการได ในการพูดคุยกันครั้งแรกนอกจากจะชวยในการประชาสัมพันธองคกรแลวยังอาจ
ช ว ยกลั่ น กรองผู ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะไม เ หมาะสมที่ เ ห็ น ได ชั ด เจน ซึ่ ง จะเป น ข อ มู ล ประกอบการ
พิจารณาในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณกลั่นกรองเบื้องตน (preliminary screening interview)ใน
ขั้นตอนนี้แตละองคกรอาจมีแนวปฏิบัติที่แตกตางกัน โดยทั่วไปในกรณีที่ผูสมัครไปติดตอดวย
ตนเอง ผูจัดการฝายที่รับผิดชอบจะใชเวลาพูดคุยเพื่อแสวงหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้น
ต่ําที่ผูสมัครพึงมี ซึ่งขอมูลที่ไดจะชวยลดเวลาและประหยัดคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ
คัดเลือก คําถามที่นิยมถามเปนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระดับการศึกษา ความสนใจและความสามารถ
พิเศษ เปนตน วัตถุประสงคหลักของขั้นตอนนี้ก็เพื่อกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสม
ออก แตถาพิจารณาเห็นวาผูมีคุณสมบัติสมควรแกการพิจารณาก็จะใหผูสมัครผานไปสูขั้นตอน
ตางๆ ของกระบวนการคัดเลือกตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การกรอกใบสมัคร (completion of application blanks) ในขั้นนี้ผูสมัคร
จะตองกรอกรายละเอียดขอมูลตางๆ ลงในใบสมัครที่องคกรจัดทําไว รายละเอียดในใบสมัครจะ
สอบถามขอมูล เชน ประวัติสวนตัว คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน คุณลักษณะ
สวนตัว และความสามารถพิเศษ โดยใบสมัครควรเปนคําถามที่มีการตอบสั้น คําถามที่ใชสุภาพมี
ลักษณะเปนกลาง และระบุหมายเลขกํากับขอ ที่สําคัญคือคําตอบที่ไดจากตัวคําถามควรจะเปนตัว
พยากรณพฤติกรรมที่อาจพึงเกิดขึ้นในอนาคตได โดยทั่วไปใบสมัครที่ใชในการสมัครงานมี 2
แบบคือ แบบถามขอมูลประวัติสวนตัว (biographical information blank, BIB) และแบบให
น้ําหนักคะแนน (weighted application blank, WAB)
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบเพื่อการจางงาน (employment tests) เปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญและเปนที่ยอมรับกันในองคกรตางๆ เพราะการทดสอบเปนวิธีวัดความแตกตางของ
คุณสมบัติระหวางผูสมัครซึ่งมีความสัมพันธกับการทํางาน การทดสอบเปนวิธีการที่ชวยเสริมวิธี
คัดเลือกอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเชื่อกันวาผลการทดสอบสามารถใชเปนขอมูลประกอบการ
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ตั ด สิ น ใจจ า งงานได ค อ นข า งมาก การทดสอบจึ ง เป น การพยายามที่ จ ะวั ด คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความสามารถของผูสมัครที่เกี่ยวของและจําเปนสําหรับการทํางาน เชน สติปญญา ความถนัด
ทักษะ บุคลิกภาพ การเคลื่อนไหวของรางกาย เปนตน
ขั้นตอนที่ 5 การสัมภาษณเพื่อการจางงาน (employment interview) เปนขั้นตอนหนึ่ง
ที่ผูบริหารมักเลือกนํามาใชในการคัดเลือกผูสมัครเขาทํางาน เนื่องจากการสัมภาษณเปดโอกาสให
ผู สั ม ภาษณ แ ละผู ส มั ค รได ส นทนาแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และความคิ ด เห็ น เป น การแลกเปลี่ ย น
สารสนเทศแบบสองทาง กลาวคือผูสัมภาษณไดรับรูขอมูลตางๆ ของผูสมัครนอกเหนือจากขอมูล
ที่ปรากฏในใบสมัครหรือประวัติยอ ขณะเดียวกันผูสัมภาษณก็สามารถอธิบายใหผูสมัครไดรูจัก
องคกรและงานที่ผูสมัครประสงคจะทําไดชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถตอบขอสงสัยตางๆ ที่
ผูสมัครตองการทราบเพิ่มเติม ที่สําคัญยิ่งกวานั้นการสัมภาษณยังเปนวิธีการยืดหยุน สามารถปรับ
ใชสําหรับการคัดเลือกพนักงานไดทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับปฏิบัติการหรือระดับบริหาร
อยางไรก็ตามผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการสัมภาษณมีคาความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ แตก็ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการที่ใชไดดีในการ
มองเห็นความเหมาะสมของผูที่จะทํางานใหกับองคกร ชวยยกระดับความรู แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และทักษะการสื่อสารของผูสมัคร ดังนั้นสําหรับงานที่มีคุณลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จในการทํางาน การสัมภาษณจึงเปนวิธีการที่ใ หขอมูลปจจัยปอนเขาประกอบการ
พิจารณาไดเปนอยางดีอีกทางหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบประวัติและจดหมายรับรอง (reference checks and
recommendations) เปนการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวความรู ความสามารถ การทํางานและ
บุคลิ ก ภาพของผู สมั คร เพื่อ ช ว ยให ท ราบข อมู ล และการทํ า งานหรือ ประสบการณ ตา งๆ ของ
ผูสมัครที่ระบุไวในใบสมัคร รวมถึงสิ่งที่ไดรับทราบจากการสัมภาษณวามีความถูกตองและ
น า เชื่ อ ถื อ เพี ย งใด อย า งไรก็ ต ามการตรวจสอบข อ มู ล ต า งๆ นี้ ในทางปฏิ บั ติ อ าจไม ส ามารถ
ตรวจสอบไดอยางครบถวน จึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตโดยมุงตรวจสอบเฉพาะขอมูลสําคัญที่มี
ความจําเปนตอความสําเร็จของงาน โดยแหลงขอมูลที่จะขอความรวมมือในการตรวจสอบประวัติ
ไดแก
1) สถานศึกษาที่ผูสมัครไดสําเร็จการศึกษา
2) สถานที่ทํางานเดิมหรือผูบังคับบัญชาเดิม
3) ผูรับรองซึ่งผูสมัครระบุไวในใบสมัคร
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4) แหลงอื่นๆ เชน จากประวัติทางราชการ จากองคกรหรือสถาบันที่ผูสมัครเคยไป
ติดตอตลอดจนเพื่อนที่เคยทํางานรวมกัน เปนตน
ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองตรวจสอบขอมูลชีวประวัติสวนตัว วิธีการที่ใชอาจทํา
ไดโดยการเขียนจดหมายหรือโทรศัพทไปสอบถามจากหัวหนางานเดิม เพื่อตรวจสอบขอสงสัย
บางประการที่อาจเกิดขึ้น นายจางสวนใหญจะไมพิจารณาเพียงหลักฐานจดหมายรับรองและ
ชีวประวัติสวนตัวแตจะใชขอมูลจากการสัมภาษณประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบสุขภาพรางกาย (physical examinations) เปนขั้นตอน
เกือบสุดทายของกระบวนการคัดเลือกบุคลากร เพราะไมตองการใหผูสมัครทุกคนเสียเวลาและ
คาใชจายในการตรวจ แตเพื่อใหแนใจวาพนักงานมีสุขภาพแข็งแรงกอนบรรจุเขาทํางานองคกร
สวนใหญจึงกําหนดใหผูสมัครกรอกแบบสอบถามดานสุขภาพหรือรับรองการไดรับการตรวจ
สุขภาพกอนเปนเบื้องตนในการสมัคร และจัดการตรวจสุขภาพหลังจากที่มีการคัดเลือกไประดับ
หนึ่งแลว โดยจุดมุงหมายของการตรวจสอบสุขภาพคือ
1) เพื่อใหไดขอเท็จจริงดานสุขภาพรางกายในขณะวาจางของผูสมัครไวเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับการจายคาชดเชยตางๆ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือการเรียกรองคาเสียหายจากลูกจาง
2) เพื่อบรรจุพนักงานใหเหมาะสมกับลักษณะสุขภาพของผูสมัคร
3) เพื่อปองกันการจางพนักงานที่มีโรคติดตอรายแรง
4) เพื่อปฏิเสธบุคคลที่สภาพรางกายไมเหมาะสมกับงาน
สําหรับการคัดเลือกพนักงานในตําแหนงงานที่ตองใชแรงงานหนัก องคกรอาจมีการ
ทดสอบสมรรถนะทางรางกายประกอบเพื่อดูอัตราการเตนของหัวใจ การหายใจและความเมื่อยลา
เปนตน นอกจากนี้หลายองคกรมีการทดสอบโรคภูมิคุมกันบกพรอง และการทดสอบการติดสาร
เสพยติด
ขั้นตอนที่ 8
การตัดสินใจจางงาน (hiring decision) เปนขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการคัดเลือกสําหรับผูสมัครที่ผานการสอบสัมภาษณและการทดสอบตางๆ ที่เกี่ยวของ
และมีผลจากการตรวจสอบประวัติ จดหมายรับรอง หรือการตรวจสุขภาพ เปนที่นาพอใจ ในกรณี
นี้ผูสมัครจะไดรับขอเสนอจากองคกรใหทํางานและบรรจุเปนพนักงานใหม ในขณะเดียวกัน
องคกรจะตองแจงผูสมัครที่ไมผานการคัดเลือกดวยเชนกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสัมพันธภาพอัน
ดีไว นอกจากนี้ขอมูลตางๆ เชน ใบสมัครและเอกสารตางๆ จะตองเก็บเขาแฟมไวเพื่อสามารถ
นํามาใชไดเมื่อมีการเปดรับพนักงานเพิ่ม ในทํานองเดียวกันใบสมัครของผูที่ไดรับการจางงานก็
ตองเก็บไวเชนกัน เพื่อประโยชนในการติดตามผลและเพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ
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กระบวนการคัดเลือก โดยประสานงานกับองคกรที่พนักงานไปปฏิบัติวามีปญหาอะไรที่ควร
ปรับปรุง
3. เกณฑการคัดเลือกบุคลากร
การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข า ทํ า งานมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ค น หาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
คุณลักษณะสอดคลองกับงานที่จะทํา ซึ่งมีรายละเอียดกําหนดไวในคําพรรณนาลักษณะงาน และ
ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงานซึ่งบางงานอาจจะกําหนดคุณลักษณะไวกวางๆ ไมจําเพาะ
เจาะจง แตบางงานตองการความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะดาน ขึ้นอยูกับตําแหนงงานและ
ลั ก ษณะงาน ดั ง นั้ น ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจึ ง ต อ งดํ า เนิ น การอย า งรอบคอบและเป น ระบบ
นอกจากนี้การคัดเลือกมิไดมุงหวังที่จะใหพนักงานทํางานเฉพาะหนาที่เทานั้น จะตองพิจารณาถึง
บุคลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ หรื อ ความมีม นุ ษ ย สัม พัน ธ ป ระกอบด ว ย เกณฑ ทั่ว ไปที่ ใ ชป ระกอบการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรมีดังนี้ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 152 – 154)
3.1 การศึกษาและการอบรม (education and training) ไดแก ความรู วุฒิทางการศึกษา
และการฝกอบรม ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึงความสามารถทางสติปญญาของแตละบุคคล งานบางอยาง
ตองการความชํานาญการพิเศษเฉพาะดาน ระดับการศึกษาและการฝกอบรมเฉพาะทางจึงเปน
ตัวชี้วัดไดอยางดี แตการพิจารณาคุณสมบัติในลักษณะนี้อาจตองพิจารณาแบบกวาง ไมอาจจํากัด
เฉพาะการศึกษาที่ไดรับมาจากสถานศึกษาเทานั้น
3.2 ความเชี่ยวชาญและประสบการณจากการทํางาน (expertise and experience) เปน
การพิ จ ารณาด า นความชํ า นาญในการปฏิ บั ติ ง าน การพิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ ค วรระมั ด ระวั ง เพราะ
ระยะเวลาในการทํางานอาจใชเทียบกับความชํานาญงานไดไมเสมอไป
3.3 ทักษะ (skill) หมายถึงความสามารถเฉพะทาง เชน ทักษะการใชมือ การใชสายตา
การฟง เนนความสามารถที่จะใชทั้งรางกายและจิตใจใหประสานกันในการปฏิบัติงาน
สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรระดับบริหาร โรเบิรต แอล คาทซ (Robert L.
Katz) ไดระบุวาผูบริหารหรือผูจัดการจะตองมีทักษะเฉพาะ 3 ดาน คือ
3.3.1 ทักษะทางดานเทคนิคการปฏิบัติงาน (technical skill) คือการมีความรูใน
วิธีการทํางาน กระบวนการทํางานและเทคนิคในการผลิตหรือการใหบริการตางๆ
3.3.2 ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (human relations skill) คือความสามรถใน
การทํางานรวมกับบุคคลอื่น และไดรับความรวมมืออยางดีจากกลุมบุคคลอื่น
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3.3.3 ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual skill) คือความสามารถในการ
วางแผนหรือนโยบายที่เปนประโยชนตอองคกร สามารถใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการ
ปฏิบัติงานหรือแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
อยางไรก็ตามทักษะในการบริหารทั้ง 3 ประเภทดังกลาวจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ระดับของงานบริหาร เชน ผูบริหารระดับลางควรมีทักษะทางดานเทคนิคการปฏิบัติงานมากกวา
ด า นอื่ น เพราะจะต อ งให คํ า แนะนํ า หรื อ แก ป ญ หาทางด า นการปฏิ บั ติ ก าร ในขณะที่ ผู บ ริ ห าร
ระดับสูงควรมีทักษะทางดานความคิดรวบยอดมากกวาดานอื่น ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.3
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับลาง

ทักษะ
ดานเทคนิค

ทักษะดานความคิด
รวบยอด
ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ

การปฏิบัติงาน

ภาพที่ 4.3 ทักษะที่ใชในการบริหารงานระดับตางๆ
ที่มา (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 153)
3.4 ลักษณะทางรางกาย (physical characteristics) หมายถึงความแข็งแรงและสุขภาพ
ที่ ส มบู ร ณ ข องร า งกาย งานที่ ต อ งใช แ รงงานก็ ต อ งการพนั ก งานที่ มี ร า งกายแข็ ง แรงมี ค วาม
คลองแคลวในการใชอวัยวะเคลื่อนไหว
3.5 รูปรางทางกาย (appearance) หมายถึงการพิจารณาในทางดานรูปราง การแตงกาย
ความประณีต ความสะอาด ซึ่งงานบางอยาง เชน งานขาย งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ
จะตองพิจารณาในดานนี้เปนสําคัญ
3.6 บุคลิกภาพ (personality) เปนการพิจารณาทางดานการสื่อสารโตตอบความคิด
และรสนิยม เปนตน
3.7 เชาวนปญญา (intelligence) เปนความสามารถในการใชสติปญญาในการ
ตัดสินใจและแกปญหา สามารถประเมินทางเลือกไดอยางสมเหตุผลและราบรื่น ความมีปฏิภาณ
ไหวพริบ และเฉลียวฉลาด
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3.8 ความคิดริเริ่มและการตื่นตัวในการทํางาน (initiative and mental alertness)
หมายถึงความคิดที่จะหาวิธีการใหมๆ ที่จะทํางานไดดีขึ้น สนใจแสวงหาวิธีการแกปญหา และ
พั ฒ นาให ดี ขึ้ น ลั ก ษณะนี้ อ าจเป น ที่ ต อ งการสํ า หรั บ งานบางประเภท แต อย า งไรก็ต ามการที่
พิจารณาคุณลักษณะขอนี้อาจทําไดคอนขางยากตองใชความละเอียดถี่ถวน
3.9 ความถนัด (aptitude) หมายถึงความเชี่ยวชาญเฉาะดาน ซึ่งอาจหาคนที่ไดรับการ
ฝกอบรมงานเฉพาะดานไดยาก จึงควรพิจารณาคนที่มีความถนัดจะฝกอบรมไดงาย สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพของงานใหมไดเร็ว และมีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรไดนาน
3.10 ทัศนคติที่มีตอนายจาง (attitude toward employers) หมายถึงความรูสึกและ
ความพึงพอใจที่มีตอองคกร โดยการคนหาเหตุผลของการสมัครงาน เพื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ
ของผูสมัคร รับทราบความคิดเห็นที่มีตอความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางในองคกรนั้น
3.11 ความมั่นคงและความรับผิดชอบ (stability and responsibility) งานที่มีลักษณะ
ตองรับผิดชอบในทรัพยสินและความปลอดภัยตองเลือกเอาบุคคลที่รับผิดชอบ มีจิตใจมั่นคงมา
ปฏิบัติงาน คุณสมบัตินี้อาจสอบถามจากองคกรเดิม สอบประวัติเรื่องฐานะการเงินและความ
รับผิดชอบในครอบครัว เปนตน
3.12 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (self development) เชน ความกระตือรือรน
ความสนใจในงานมีความมุงมั่นที่จะฝกอบรมใหมีความชํานาญเพิ่มขึ้น
3.13 อายุ (age) งานที่ตองการประสบการณอาจพิจารณาจากอายุ หรือใชอายุเปน
เครื่องประกอบการพิจารณา แมวาองคกรอาจตองการคนหนุมสาว แตงานบางงานก็ตองการ
ความรูและประสบการณ
3.14 เพศ (gender) คานิยมเรื่องเพศกําลังเริ่มเปลี่ยน เพศหญิงไดรับการยอมรับวามี
ความสามารถไมแพเพศชาย แตอาจมีขอจํากัดในงานที่ตองใชกําลังกายและงานที่ทําในเวลา หรือ
สถานที่ที่ไมเหมาะสม โดยทั่วไปเพศชายมีแนวโนมที่จะทํางานที่ตองใชแรงงาน สวนเพศหญิง
อาจจะถนัดงานอื่น เชน การตอนรับ การติดตอ ประสานงาน และดานการใชภาษา เปนตน
3.15 ความคาดหวังของผูสมัคร (expectation) เชน อัตราเงินเดือนที่ตองการ ตําแหนง
และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ เปนตน
3.16 สภาพแวดลอมอื่นๆ เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม สถานภาพการ
สมรส ระยะทางระหวางบานและที่ทํางาน เปนตน
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นอกจากเกณฑที่กลาวมาแลวในขางตน การพิจารณาคัดเลือกคนจําเปนตองสอบถาม
ขอมูลจากแหลงอื่นประกอบดวย เชน นายจางหรือผูบังคับบัญชาเดิม ผูรับรองผูสมัคร อาจารย
ผู ส อน โดยสิ่ ง ที่ ท า ทายผู มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรมี ดั ง นี้ (สุ นั น ทา
เลาหนันทร, 2542, หนา 160)
1) ในสภาพสังคมปจจุบันซึ่งเปนสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ และเครื่ องจั ก รกลระบบอัต โนมั ติม าใช ใ นองค ก รเพิ่ม มากขึ้น มี ผ ลทํา ให ผ ลวิ เ คราะห
ลักษณะงาน เงื่อนไขการปฏิบัติ และกระบวนการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงเกิดปญหา
ในการนําวิธีการคัดเลือกที่องคกรเคยยึดเปนแนวปฏิบัติมาใชวาจะสามารถคัดเลือกบุคคลไดอยาง
เที่ยงตรงตามเปาหมายหรือไม
2 ) เนื่องจากการคัดเลือกเปนการพยากรณวาบุคคลใดสามารถจะประสบความสําเร็จ ใน
การทํางาน แนวโนมดังกลาวจะเปนไปไดในระยะชวงสั้นเพราะเมื่อมีการทํางานไปพนักงานที่
ไดรับการคัดเลือกใหรับตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงใหมอาจไมเหมาะสมกับความสามารถเดิม การ
คัดเลือกจึงไดผลเฉพาะในเวลาสั้นและเฉพาะงานเทานั้น
3) ปญหาของผูมีหนาที่รับผิดชอบดานการคัดเลือก เชน คานิยมของบุคคลเกี่ยวกับการ
ทํางาน กลยุทธในการทํางานที่แตกตาง ปรัชญาแนวคิดที่ขัดแยงกัน อาจทําใหการคัดเลือกบุคคล
ไมไดตามมาตรฐานที่ตองการ
4) ปจจุบันมีหลายบริษัทที่ไปลงทุนในตางประเทศ การคัดเลือกบุคคลไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศนับเปนสิ่งที่ทาทายผูที่รับผิดชอบในเรื่องการคัดเลือกบุคลากร งานวิจัยแสดงใหเห็น
วา การมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานปฏิบัติเปนเลิศไมใชเปนสิ่งที่รับรองวาบุคคลจะประสบ
ความสําเร็จในการทํางานในตางประเทศ ดังนั้นเกณฑในการคัดเลือกอาจตองแตกตางจากการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภายในประเทศ

เครื่องมือเพื่อการคัดเลือกบุคลากร
การคัดเลือกบุคลากรมีวัตถุประสงคคือเพื่อตัดสินใจวาองคกรควรจะจางผูสมัครคนใดใน
จํานวนหลายคน ใหเขาทํางานกับองคกร โดยคาดหวังวาผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกนั้นจะเปนบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานไดดีกวาบุคคลที่องคกรปฏิเสธ เงื่อนไขของ
ความสําเร็จในการคัดเลือกไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมมีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
วัตถุประสงคของการคัดเลือกก็จะบรรจุเปาหมายตามตองการ
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เครื่องมือการคัดเลือกบุคลากร (selection devices) หมายถึงสิ่งที่ใชในการประเมินความรู
ทักษะ สติปญญา ความถนัด ความสามารถของบุคคล โดยจะนําผลการประเมินไปใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจวาผูสมัครสมควรจะไดรับการจางงานหรือไม เครื่องมือที่ใชโดยทั่วไป ไดแก
การทดสอบ การสัมภาษณ ใบสมัคร และจดหมายรับรองในทางปฏิบัติองคกรสวนมากจะใช
เครื่องมือการคัดเลือกมากกวาหนึ่งชนิดเพื่อรวบรวบขอมูลเกี่ยวกับผูสมัคร เครื่องมือเหลานั้นจะ
ถูกนําไปใชตามลําดับสอดคลองกับกระบวนการเลือกที่ผูสมัครจะตองผานการประเมินตามเกณฑ
ที่กําหนดไว
กระบวนการคัดเลือกของแตละองคกรอาจมีลําดับขั้นตอนที่แตกตางกัน การเลือกใช
เครื่องมือขึ้นอยูกับระบบการคัดเลือกของแตละองคกร บางองคกรจะใชเฉพาะใบสมัครและการ
สั ม ภาษณ เ ท า นั้ น ในขณะที่ บ างองค ก รยั ง มี ก ารสั ม ภาษณ แ บบลึก เพื่ อ การจ า งงาน และมี ก าร
ตรวจสอบประวัติประกอบ โดยทั่วไปโครงการคัดเลือกที่สมบูรณ (comprehensive selection
program) จะตองมีการใชเครื่องมือตางๆ ไดแก ใบสมัคร การทดสอบแบบตางๆ การสัมภาษณ
และจดหมายรั บ รอง ที่ ถื อ ว า เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการคั ด เลื อ กทั้ ง หมด อี ว านซี วิ ช
(Ivancevich) ไดเสนอแนะการใชเครื่องมือชนิดตางๆ สําหรับองคกรรูปแบบตางๆ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4.1 รูปแบบขององคกรซึ่งจําแนกตามขนาดความซับซอนของเทคโนโลยีที่ใชในการ
ผลิ ต หรื อ บริ ก ารในที่ นี้ ห มายถึ ง เครื่ อ งมื อ ทรั พ ยากร และความเชี่ ย วชาญที่ จํ า เป น และการ
เปลี่ยนแปลงในทางดานสินคาและบริการ อยางไรก็ตาม อีวานซิวิช ไดตั้งขอสังเกตวา เครื่องมือ
ที่ฝายการจัดการทรัพยากรมนุษยเลือกใชนั้นมีแนวโนมจะเลือกใชเครื่องมือโดยพิจารณาจาก
ประเภทของพนักงานที่จะคัดเลือก มากกวาที่จะพิจารณาตามรูปแบบขององคกร
1. ใบสมัคร
ใบสมัคร (application blanks) เปนเครื่องมือเพื่อการคัดเลือกที่ใชในเกือบทุกองคกร เปน
หลั ก ฐานแจ ง ความจํ า นงในการขอสมั ค รงานของผู ที่ ป ระสงค จ ะทํ า งานให กั บ แต ล ะองค ก ร
รายละเอี ย ดในใบสมั ค รจะประกอบด ว ยคํ า ถามซึ่ ง ใช พิ จ ารณาตั ด สิ น ความในการจ า งงาน
รายละเอียดที่ตองการเกี่ยวผูสมัคร เชน ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณในการ
ทํางาน ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ บุคคลรับรอง เปนตน ขอมูลที่ไดจากใบสมัครได
ถูกนําไปใชในหลายลักษณะดังนี้ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 167)
1) กลั่นกรองผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบเกณฑขั้นต่ํา เชน คุณวุฒิดานการศึกษา หรือ
ประสบการณในการทํางาน เปนตน
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2) ใชในการประเมินใบสมัครอยางไมเปนทางการ เพื่อพิจารณาวาผูสมัครคนใดบางที่
นาสนใจสมควรเชิญมาสัมภาษณ
3) ใชเปนขอมูลเบื้องตนในการเตรียมคําถามในการสัมภาษณวาควรจะถามภูมิหลังของ
ผูสมัครเพิ่มเติมในเรื่องอะไรบาง
4) ใชเปนขอมูลในการตรวจสอบประวัติจากผูรับรองที่ระบุไวในใบสมัคร
5) ใชกําหนดคาน้ําหนักจากคาสหพันธระหวางขอคําถามแตละขอกับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถใชเปนเกณฑในการคัดเลือกและตัวพยากรณ เปนการชวยใหกระบวนการ
คัดเลือกมีประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้น
ใบสมัครที่ใชในการสมัครงานจะมี 2 แบบคือ
1.1 ใบสมัครถามขอมูลประวัติสวนตัว (biographical information blank, BIB)
ปจจุบันองคกรสวนใหญจะนิยมใชแทนใบสมัครแบบเดิม คําถามที่ถามในใบสมัครแบบนี้จะมีราย
ละเพิ่มเติมจากใบสมัครแบบเดิม ผูสมัครจะตองตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลชีวประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ทักษะหรือความชํานาญพิเศษ ประสบการณในการทํางานที่ผานมา ทัศนคติ
และสุขภาพ คําถามจะเปนแบบกําหนดตัวเลือกใหผูสมัครเลือกตอบ เมื่อผูสมัครตอบคําถามใน
ใบสมัครแลวก็จะมีการใหคะแนน ในการใชใบสมัครแบบถามขอมูลสวนตัวนี้จะตองมีการศึกษา
ความสัมพันธระหวางคําถามแตละขอกับเกณฑการคัดเลือกที่มีอํานาจเชิงพยากรณความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน เพราะจะชวยใหการคัดเลือกพนักงานประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น
1.2 ใบสมัครแบบการใหน้ําหนักคะแนน (weighted application blank, WAB) การ
จัดทําใบสมัครแบบนี้จะใชเวลานานกวาแบบแรกเพราะจะตองมีกระบวนการกําหนดคาน้ําหนัก
ใหกับคุณลักษณะที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนักของคุณลักษณะไดมาโดย
การแบงพนักงานผูปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นออกเปนกลุมตามระดับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวัดจาก
ขอมูลที่รวบรวมจากสถิติผลผลิตของการทํางาน รวมถึงผลการประเมินของผูนิเทศงาน และอัตรา
การลาออกจากงาน ระดับผลการปฏิบัติงานอาจแบงออกเปน 2 กลุมไดแกกลุมที่มีผลการ
ปฏิบัติงานระดับสูงและกลุมที่มีผลการปฏิบัติงานระดับต่ํา หรืออาจแบงเปน 3 กลุมคือกลุม
ระดั บ สู ง กลุ ม ระดั บ ปานกลาง และกลุ ม ระดั บ ต่ํ า คุ ณ ลั ก ษณะต า งๆ ของแต ล ะกลุ ม จะถู ก
ตรวจสอบแลวนํามาศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหสัมพันธกับระดับผลการปฏิบัติงานของแตละกลุม
และจะกําหนดคาน้ําหนักคะแนนตามผลความแตกตาง ดังนี้
1.2.1 คุณลักษณะที่ไมมีความแตกตางระหวางกลุมกําหนดคาน้ําหนัก 0
1.2.2 คุณลักษณะที่มีความแตกตางระหวางกลุมบางกําหนดคาน้ําหนัก + 1
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1.2.3 คุณลักษณะที่มีความแตกตางระหวางกลุมมากกําหนดคาน้ําหนัก + 2
ตอ จากนั้ น จะให ค ะแนนตามค าน้ํ า หนัก ที่ กํ า หนด แล ว จึ ง รวมคะแนน ผู สมั ค รที่ มี
คะแนนผลบวกสูงสุดจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการจางงาน เนื่องจากมีคะแนนถึงเกณฑขั้นต่ํา
ที่ เ ป น มาตรฐานของพนั ก งานในอดี ต หรื อ ป จ จุ บั น อย า งไรก็ ต ามคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี อํ า นาจเชิ ง
พยากรณสําหรับแตละอาชีพจะแตกตางกัน ดังนั้นคาน้ําหนักคะแนนจะตองไดรับการทบทวนเปน
ระยะอยางสม่ําเสมอ ใบสมัครแบบการใหน้ําหนักคะแนนจะนิยมใชกับการคัดเลือกในโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล และธนาคาร
เมื่อเปรียบเทียบการใชแบบใบสมัครทั้ง 2 แบบ พบวาองคกรสวนใหญจะใชแบบถาม
ขอมูลประวัติสวนตัว และนอยกวา 1/3 ใชแบบการใหน้ําหนักคะแนน แตไมวาจะใชแบบใดก็
ตาม การตั ด สิ น ใจในการคั ด เลื อ กยั ง ต อ งใช ข อ มู ล จากแหล ง อื่ น ประกอบด ว ย เช น การใช
แบบทดสอบ และการสัมภาษณ เปนตน
2. การทดสอบ
การทดสอบเพื่อการจางงาน (employment testing) เปนความพยายามที่จะใหไดขอมูล
เกี่ยวกับความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติและบุคลิกภาพของผูสมัคร เพื่อใชเปน
แนวทางในการพยากรณความสําเร็จในการทํางานในอนาคตถาไดรับการจางงาน จุดมุงหมายใน
การทดสอบเพื่อการจางงานมีดังนี้
1) เพื่อพยากรณความสามารถ ความสําเร็จ และคุณลักษณะตางๆ ของผูสมัครซึ่งจะชวย
ใหองคกรสามารถตัดสินใจวาผูสมัครเหลานั้นจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผลเพียงใด ผล
การทํานายจะขึ้นอยูกับขอมูลที่ใชวามีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเพียงใด
2) เพื่อการคัดเลือกและบรรจุบุคคลเขาทํางาน ตลอดจนเพื่อพิจารณาวาควรจะจางบุคคล
ใดเขาทํางานในตําแหนงใด โดยอาศัยแบบทดสอบเพื่อการตัดสินใจประกอบการคัดเลือกดวยวิธี
อื่น
3) เพื่อการแยกประเภท (classification) บุคคลตามความสามารถและความถนัด เชน
ผูสมัครมีความสามารถในการใชสายตา การใชมือ ใชเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งนี้เพื่อจะไดทํางาน
ตามความถนัดและความสามารถ
การทดสอบที่ใชในการจางงานแบงไดเปน 7 ประเภทดังนี้ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542,
หนา 174 – 175)
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2.1 การทดสอบที่ใชวัดพฤติกรรม (type of behavior measured) เปนแบบทดสอบที่
ใชกันมากที่สุด แบบทดสอบวัดพฤติกรรมที่มีใชกันทั่วไป จะชี้ใหเห็นพฤติกรรมเฉพาะดานของ
บุคคล เชน แบบทดสอบเชาวหรือสติปญญา (intelligence tests)
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
(personality tests) แบบทดสอบความสนใจ (interest tests) แบบทดสอบการใชสายตา (vision
tests) แบบทดสอบดนตรี (music tests) แบบทดสอบทางศิลปะ (art tests) แบบทดสอบทาง
เครื่องยนตกลไก (mechanical tests) เปนตน
2.2 การทดสอบชนิดใหเขียนตอบหรือใหลงมือปฏิบัติ การทดสอบที่ใชสวนมากจะ
เปนการทดสอบชนิดใหเขียนคําตอบ (paper and pencil tests) ผูทดสอบจะไดรับแบบทดสอบซึ่ง
พิมพคําถามไวใหผูถูกทดสอบอานและตอบคําถามโดยการเขียนลงไปในกระดาษคําตอบที่แจกให
แตมีการทดสอบอีกแบบหนึ่งที่ผูตอบไมตองเขียนคําตอบแตตองลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน
ตามที่กําหนด เชน การตอกเข็มหมุดดวยหิน ประกอบชิ้นสวนเครื่องกลไก การขับรถยนต เปน
ตน การทดสอบนี้เรียกวาการทดสอบใหลงมือปฏิบัติ (performance tests)
2.3 การทดสอบความเร็วหรือพลังความสามารถ การทดสอบความเร็ว (speed tests)
เปนการทดสอบที่สรางขึ้นใหงาย ผูถูกทดสอบตองพยายามทําขอสอบแตละขอใหเสร็จภายใน
ระยะเวลาสั้นที่สุดเทาที่สามารถทําได เปนการทดสอบความไว ความรวดเร็วของผูตอบ ในทาง
ตรงกันขามการทดสอบวัดพลังความสามารถ (power tests) จะประกอบไปดวยขอสอบที่มีความ
ยาก ใหเวลาในการทํานาน โดยไมคํานึงถึงวาจะใชเวลานานเทาไร คะแนนที่ไดรับจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถที่จะตอบคําถามไดอย างละเอียดถูกต อง เปนการวัดการแสดงความคิ ดเห็นเชิง
วิเคราะห
2.4 การทดสอบเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม การทดสอบรายบุคคล (individual tests)
เปนการทดสอบที่ไมใหมีผูถูกทดสอบพรอมกัน 2 คน หรือมากกวาตอผูทําการทดสอบ 1 คน
เนื่องจากวิธีนี้ตองการสังเกตวิธีการปฏิบัติงานของผูเขารับการทดสอบ สวนการทดสอบแบบกลุม
(group tests) เปนการดําเนินการสอบคนจํานวนมากโดยใหทําขอสอบพรอมกันในเวลาเดียวกัน
เช น การทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพโดยการตอบแบบสํ า รวจเป น การทดสอบที่ นิ ย มใช ใ นวงการ
อุ ต สาหกรรม เพราะสามารถทดสอบได เ ป น กลุม และเป น การประหยั ด กว า การทดสอบเป น
รายบุคคล
2.5 การทดสอบที่ใชภาษาและไมใชภาษา การทดสอบที่ใชภาษา (language tests)
เปนการทดสอบที่ผูถูกทดสอบตองแสดงความสามารถทางภาษา มีการอธิบายยกตัวอยางประกอบ
การใหคะแนนจะดูจากความถูกตอง สละสลวยของการใชภาษาของผูถูกทดสอบ ในบางกรณีมี
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ความจํา เป น ตอ งการหลีก เลี่ ย งการใชภ าษาของผูถู ก ทดสอบ เชน การทดสอบความสามารถ
ทางด า นเครื่ อ งยนต ก ลไกของบุ ค คลที่ ไ ม ส ามารถอ า นออกเขี ย นได ค ล อ ง จึ ง มี ก ารสร า ง
แบบทดสอบที่ไมใชภาษา (non language - free tests) ขึ้น เพราะไมตองการใหผูถูกทดสอบใช
ทักษะภาษา จัดเปนแบบทดสอบที่อิสระจากการใชภาษาเขียน (language - free tests )
2.6 การทดสอบที่ใชแบบทดสอบมาตรฐานหรือแบบทดสอบที่ผูทดสอบสรางขึ้นเอง
เปนแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นดวยองคกรที่เกี่ยวของกับการสอบเรียกวาแบบทดสอบมาตรฐาน
(standardized tests) จะมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น มีคําอธิบายและคําชี้แจงประกอบอยาง
ชัดเจน เปนแบบฟอรมที่เปนมาตรฐานผานการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นมาแลว
สวนแบบทดสอบที่ผูทดสอบสรางขึ้นเอง (tester mead tests) เปนแบบทดสอบที่ผูมีประสบการณ
และมีความรูความสามารถในองคกรเปนผูพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการใชขององคกร
อาจจัดทําขึ้นเปนครั้งคราวตามความจําเปน
2.7 การทดสอบที่ใชแบบทดสอบที่มีลักษณะเปนปรนัยหรืออัตนัย แบบทดสอบที่มี
ลักษณะเปนปรนัย (objective tests) เปนขอสอบที่มีความชัดเจน ทุกคนอานเขาใจความหมาย
ตรงกัน มีความคงที่ในการตรวจใหคะแนน ตลอดจนมีความชัดเจนในการแปลความหมายของ
คะแนน สวนแบบทดสอบที่มีลักษณะเปนอัตนัย (subjective tests) นั้น การพิจารณาใหคะแนน
ของผูถูกทดสอบที่พึงจะไดขึ้นอยูกับผูตรวจ การตีความยังมีขอขัดแยงได
การเลือกใชแบบทดสอบในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานควรคํานึงถึงคุณภาพของ
แบบทดสอบ และตองตรงกับจุดมุงหมาย เพื่อใหไดขอมูลตรงตามความตองการ แบบทดสอบที่ดี
ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1) ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (validity) หมายถึงแบบทดสอบสามารถวัดสิ่งที่
ตองการวัดไดอยางถูกตองตรงตามความมุงหมาย เชน แบบทดสอบทางชางก็ควรเปนการสอบวัด
ความรูทางชาง เปนตน ความเที่ยงตรงแบงไดเปน 4 ดานไดแก
1.1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึงคุณภาพของแบบทดสอบ
วัดไดตรงตามเนื้อเรื่องที่ตองการวัดและครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด
1.2) ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (construct validity) หมายถึงแบบทดสอบที่
สามารถวัดไดตรงตามทฤษฎีที่ตองการวัดซึ่งมีการกําหนดกรอบโครงสรางตามทฤษฎี
1.3) ความเที่ยงตรงตามสภาพจริง (concurrent validity) หมายถึงแบบทดสอบ
สามารถวัดไดตรงตามสภาพความเปนจริงของสิ่งที่วัด
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1.4) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (predictive validity) หมายถึงแบบทดสอบนั้น
สามารถนําผลที่วัดไดในปจจุบันไปทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
2) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (reliability) หมายถึงการเชื่อถือไดของผลการทดสอบ
ไมวาจะทดสอบอีกกี่ครั้งก็จะไดผลคงที่เสมอ
3) ความเปนปรนัยของแบบทดสอบ (objectivity) หมายถึงแบบทดสอบที่สามารถวัดได
ตรงตามสภาพที่เปนจริง คําถามที่ใชมีความชัดเจนรัดกุม การตรวจใหคะแนนและแปลความหมาย
คะแนนเปนไปในทางเดียวกัน โดยไมคํานึงถึงวาใครจะเปนผูวัด
4) อํานาจจําแนก (discrimination) หมายถึงความสามารถที่จะชี้ใหเห็นลักษณะความ
แตกตางหรือความเหมือนกันของสิ่งที่วัดได และเปนไปตามสภาพความเปนจริง แยกเปนกลุมคน
เกงและคนออนได เปนตน
5) ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึงสามารถนําไปใชไดสะดวก ประหยัดทั้ง
เวลาและคาใชจาย สะดวกในการใหคะแนนและการตีความหมาย
โดยสรุ ป จะเห็ น ว า การทดสอบเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการคั ด เลื อ ก ดั ง นั้ น ต อ งเลื อ ก
แบบทดสอบที่ดีมีคุณภาพสูง สามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการ มีอํานาจจําแนกและสามารถวัดใชผล
การทดสอบประกอบการตัดสินจางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการทดสอบที่ใชมีความ
ถูกตองตรงตามจุดมุงหมายและเชื่อถือได ผูที่รับผิดชอบดําเนินการสอบจะตองมีกระบวนการ
กํากับการทดสอบใหดําเนินการไปอยางเหมาะสม กระบวนการใชแบบทดสอบประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้คือ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 176 – 177)
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะในการใชแบบทดสอบ เชน เพื่อการคัดเลือก
พนักงาน เพื่อการบรรจุบุคคลเขาทํางาน หรือเพื่อวัดการทํางานและทดสอบการทํางาน เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 ทําการวิเคราะห กิจกรรมการวิเคราะหงานเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบุคคลที่ตองการคัดเลือก ความชํานาญที่จําเปนสําหรับความสําเร็จของงาน ทักษะ
ในการใชเครื่องมืออุปกรณ บุคลิกภาพ ทัศนคติ เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถใชเปนเกณฑใน
การคัดเลือกพนักงานได
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาเลือกแบบทดสอบที่จะนําไปใช แบบทดสอบที่ใชจะตองผานการ
คั ด เลื อ ก โดยแบบทดสอบที่ เ ลื อ กใช จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความสํ า เร็ จ ของงาน การเลื อ ก
แบบทดสอบไดอยางถูกตองเพียงใดยอมขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย ขอมูลจากการวิเคราะหงาน และ
ความชํานาญหรือประสบการณในการใชแบบทดสอบมากอน ในบางครั้งอาจตองมีการใชการ
ทดสอบหลายอยางประกอบกันเปนชุด
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ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสอบโดยใชแบบทดสอบ เมื่อเลือกชนิดแบบทดสอบไดแลว จึง
ดําเนินการใหมีการสอบ โดยดําเนินการตามคําแนะนําของการใชแบบทดสอบแตละแบบอยาง
เครงครัด ไมวาจะเปนแบบทดสอบขอเขียนหรือการใหทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนที่ไดรับกับเกณฑของความสําเร็จในงานที่ไดจากการ
วิเคราะห เกณฑของความสําเร็จในการที่ใชกันทั่วไป ไดแก คะแนนเฉลี่ยในการสอบ ปริมาณของ
ผลงานที่ทดสอบ คุณภาพของผลงานที่ทดสอบ เปนตน
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหและตัดสินใจในการจางงาน ในขั้นนี้จะพิจารณาดูวาผูถูกทดสอบมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑขั้นต่ําหรือไมเพียงใด การวิเคราะหอาจตองนําขอมูลจากการสัมภาษณ
จากใบสมัครและจดหมายรับรองตางๆ มาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจจาง
วิธีทดสอบที่ใชในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานมีหลายวิธี แตที่ไดรับความนิยมและใช
กันแพรหลาย ไดแก
1) การทดสอบขอเขียน (written tests) เปนการทดสอบดานวิชาการ โดยมากจะเปนการ
ทดสอบในการเขาทํางานของภาครัฐบาล วิชาที่สอบจะมี 2 ลักษณะคือ ความรูเฉพาะตําแหนง
และการสอบความรูดานวิชาการ ในภาคเอกชนไมนิยมใช แตจะดูผลการเรียนจากใบแสดงผลการ
เรียน (transcript) แทน
2) การทดสอบการปฏิบัติงาน (job performance tests) แบบทดสอบการปฏิบัติงานที่ใช
กันมากมี 2 แบบคือ
2.1) การทดสอบการปฏิบัติตัวอยางงาน (job sample performance tests) เปนการ
ทดสอบที่ใหผูสมัครทดลองปฏิบัติตัวอยางงานที่เลือกมาภายใตสภาพการณที่เกิดขึ้น เชน ให
ผูสมัครตําแหนงพนักงานคอมพิวเตอรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การทดสอบพิมพดีดเพื่อดู
ความเร็วและความถูกตองสําหรับตําแหนงพนักงานธุรการ การทดสอบขับรถสําหรับตําแหนง
พนักงานปนจั่น เปนตน ผูสมัครจะตองแสดงความสามารถ ทักษะ และความรูในการใชเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ที่กําหนดไวแตละงาน การทดสอบการปฏิบัติตัวอยางงานนับวามีความเชื่อมั่นและ
ความเที่ยงตรงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทีย บกับแบบทดสอบอื่ นๆ เพราะสามารถวัดพฤติก รรมที่
สัมพันธกับงานที่ผูสมัครจะตองทําเมื่อไดรับการจางงานไดดีที่สุด
2.2) การทดสอบแบบจําลองการปฏิบัติงาน (performance simulations) เปนการ
ทดสอบเพื่อพิจารณาความถนัดและความสามารถที่สัมพันธกับการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน สมมุติ
วาการวิ เ คราะหง านบ งชี้ว าผู ที่ จ ะทํา งานในตําแหนงที่วาง จะต องมีทัก ษะทางดานการขับรถ
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ผูสมัครจะตองทดลองขับรถจากจอคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมไดจําลองสถานการณขับรถที่
เลียนแบบไดใกลเคียงกับสภาพการขับรถจริงบนทองถนนซึ่งบางทักษะอาจจะมีแบบจําลองให
ทดสอบเปนชุดเพราะมีทักษะที่ตองทดสอบหลายทักษะ
3) การทดสอบทางจิตวิทยา (psychological tests) แบงไดเปน 5 ประเภทคือ
3.1) การทดสอบเชาวปญญา (intelligence tests) เปนแบบทดสอบที่มีวัตถุประสงค
เพื่อทดสอบความสามารถในการเขาใจ การแกปญหา การเรียนรู และความจํา การทดสอบเชาว
ปญญามักจะใช กับการสอบเพื่ อคั ดเลือกบุคคลให ทํางานที่มีลัก ษณะดั งนี้คื อ มีความยาก
(difficulty) มีความซับซอน (complexity) มีลักษณะเปนนามธรรม (abstract) มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย (adaptive to goal) มีคานิยมที่สังคมยอมรับ (social value) มีความ
ประหยัด (economy) และมีความคิดริเริ่มใหม (emergence of original)
การทดสอบเชาวปญญาหรืออาจเรียกวาการทดสอบทางสมอง (mental ability tests)
โดยทั่วไปจะวัดองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสติปญญา ซึ่งไดแก การใชภาษา (verbal factor)
ความคลองในการใชภาษา (word fluency) การใชตัวเลข (number factor) ความสามารถในการ
ใชเหตุผล (reasoning factor) ความจํา (memory factor) มิติสัมพันธ (spatial ability) และ
สมรรถภาพในการรับรู (perceptual factor)
3.2) การทดสอบความถนัด (aptitude tests) เปนการทดสอบความถนัดพิเศษและ
ทักษะทางกาย เพื่อดูวาบุคคลแตละคนมีความถนัด และมีความเหมาะสมเกี่ยวกับงานอาชีพอะไร
นักจิตวิทยาไดแบงความถนัดของบุคคลออกเปน 6 ดานไดแก ความถนัดทางวิชาการ ความถนัด
ทางศิลปะ ความถนัดดานดนตรี ความถนัดทางเครื่องกล ความถนัดดานงานสารบรรณ และ
ความถนัดทางการใชสติปญญาเพื่ออาชีพชั้นสูง
3.3) การทดสอบผลสัมฤทธิ์ (achievement tests) เปนการทดสอบความรูที่เรียนผาน
มาแลว เพื่อจะทราบวาบุคคลมีความรูในทางวิชาการแคไหน เพียงใด การทดสอบมักจะทดสอบ
ความรูที่เกี่ยวของกับงานที่จะทํา เชน ถาเปนงานเลขานุการจะวัดความรูของผูสอบในเรื่องการ
เขียนจดหมายราชการ การจัดเก็บเอกสาร และการเขียนชวเลข ถาเปนพนักงานคอมพิวเตอรจะ
สอบความรูเรื่องภาษาคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม การใชคอมพิวเตอรเพื่อกิจกรรมตางๆ เปน
ตน
3.4) การทดสอบความสนใจ (interest tests) เปนการวัดความสนใจที่เปนแรงจูงใจให
เกิดการเรียนรูในสิ่งนั้นวาผูสมัครงานมีความสนใจในงานนั้นมากนอยเพียงใด ผลการทดสอบ
ความเขาใจจะชวยใหฝายจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถตัดสินใจไดดีขึ้น เพราะโดยทั่วไปแลว
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ความสนใจกับการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกันสูง หากบุคคลสนใจในอาชีพนั้นแลว เขาก็จะ
พยายามตั้งใจทํางานอยางเต็มที่ อันจะนํามาซึ่งผลสําเร็จในการทํางานตอไป
ความสนใจซึ่ ง เป น แนวโน ม ที่ บุ ค คลจะเลื อ กหรื อ ทํ า ในสิ่ ง ที่ เ ขาชอบ แบ ง เป น 4
ลักษณะคือ ความสนใจที่จะแสดงออกโดยใชคําพูด ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ ความ
สนใจที่วัดไดจากแบบทดสอบ และความสนใจที่วัดไดจากแบบสํารวจ
ในแบบทดสอบที่วัดความสนใจ นักจิตวิทยาไดจําแนกประเภทของความสนใจไว 10
ดานคือ ความสนใจงานสํานักงาน ความสนใจเรื่องเครื่องจักรกล ความสนใจในการคิดคํานวณ
ความสนใจในดานวิทยาศาสตร ความสนใจในการชักจูงใจ ความสนใจงานศิลปะ ความสนใจ
งานวรรณกรรม ความสนใจในดนตรี ความสนใจในการบริการสังคม และความสนใจดาน
ธุรการ
3.5) การทดสอบบุคลิกภาพ (personality tests) ใชวัดคุณลักษณะของผูสมัคร เชน
กริยาทาทาง การควบคุมอารมณ การจูงใจ การปรับตัว ทัศนะคติที่มีตอบุคคลอื่น ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เปนตน การทดสอบบุคลิกภาพที่ใชในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเปนการทดสอบแบบให
ตอบลงในกระดาษ (paper and pencil tests) ผูถูกทดสอบจะตอบคําถามแบบใหเลือกตอบ
(multiple choice) ที่เปนขอความเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนะคติ ความรูสึก ความพึงพอใจ ใน
ลักษณะมาตราสวนประมาณค า บุคลิกภาพที่นิยมนํามาพิจารณาในการคัดเลื อกบุคคลไดแ ก
อารมณ การปรับตัว ความคิดริเริ่ม ความมีมนุษยสัมพันธ การแตงกาย ความเชื่อมั่นในตนเอง
ทัศนะคติที่มีตอผูอื่น และแรงจูงใจ
นอกจากแบบทดสอบที่ใชมาตราสวนประมาณคาแลว ยังนิยมใชแบบทดสอบที่เปนการ
คาดคะเนเหตุการณ (projective tests) เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ เชน การดูภาพ หยดหมึก ใหผูถูก
ทดสอบตีความหมายสะทอนออกมา ผูดําเนินการสอบจะตองลวงความลับออกมาเปนเชิงทัศนะ
คติที่มีอารมณหรือความคิดเห็นที่อยูในตัวผูถูกทดสอบออกมา วิธีนี้จะตองอาศัยผูชํานาญการใน
การประเมินใหความหมายที่ผูถูกทดสอบแสดงออกมา
ในการทดลองทางจิตวิทยาทั้งหมด ไมวาจะเปนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ
สติปญญา การทดสอบความถนัด การทดสอบความสนใจ หรือทดสอบบุคลิกภาพ กลาวไดวาการ
ทดสอบบุคลิกภาพเปนการทดสอบที่เชื่อถือไดนอยที่สุด และมีความเที่ยงตรงนอยที่สุด
4) การทดสอบอื่นๆ (other tests) ที่กลาวในที่นี้คือการทดสอบโดยการวิเคราะห
ลายมือเขียน (graphology tests) และการทดสอบความซื่อสัตย (honesty tests)
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4.1) การทดสอบโดยการวิเคราะหลายมือเขียน เปนการทดสอบลายมือเขียนของ
ผูสมัครแตละคนเพื่อศึกษาดานบุคลิกภาพและคุณลักษณะสวนตัวของแตละบุคคล จุดที่นํามา
วิเคราะห เชน ความเอียง ความสูงของตัวอักษร ชองไฟ และน้ําหนักในการเขียน เปนตน เชื่อกัน
วาลายมือเขียนของแตละคนสามารถแสดงถึงความกระตือรือรน อารมณ ความคิดอานของผูเขียน
นอกจากนี้ยังบงชี้ถึงระดับสติปญญาและความสามารถในการควบคุมอารมณและจิตใจไดดวย
อยางไรก็ตามผลการศึกษายังไมพบความสัมพันธระหวางลายมือเขียนกับผลการปฏิบัติงาน จึงยัง
ไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุนวาวิธีการทดสอบโดยการวิเคราะหลายมือเขียนเปนวิธีการที่
ใชไดดี
4.2) การทดสอบความซื่อสัตย โดยใชการทดสอบการจับเท็จ (polygraph tests) เปน
ขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือก เครื่องจับเท็จจะวัดอัตราการเดินของชีพจร อัตราการหายใจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง (เหงื่อออก) ขณะที่ผูสมัครตอบคําถาม ทฤษฎีของการทดสอบการจับเท็จ
คือการเปลี่ยนแปลงทางรางกายจะเกิดขึ้นถาผูสมัครไมพูดความจริง
3. การสัมภาษณ
การสัมภาษณเพื่อการจางงาน (employment interview) เปนการการสนทนาแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางผูสัมภาษณกับผูสมัคร อันจะนําไปสูการตัดสินใจจางงาน ผูสัมภาษณจะแจงให
ผูสมัครรับทราบถึงขอกําหนดเฉพาะของงาน และคุณสมบัติเฉพาะที่ตองการ รวมทั้งเปนผูกําหนด
ขอบเขตเนื้อ หาของการสั ม ภาษณ บางกรณี มีค วามตองการขอมู ลดา นตางๆ เกี่ย วกั บผูสมั ค ร
เพิ่มเติมจากสวนที่ไมสามารถรับทราบจากใบสมัครหรือแบบทดสอบ เชน ดานบุคลิกภาพ ความ
มั่น คงทางอารมณ และความมี มนุ ษ ยสั มพั น ธ เ ปน ต น ชว ยให ไ ด ข อมู ล ประกอบการประเมิ น
ผูสมัครในดานตางๆ ไดสมบูรณยิ่งขึ้น การสัมภาษณเพื่อการจางงานมีวัตถุประสงคดังนี้
1)
เพื่อไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากผูสมัคร ที่จะนําไปพิจารณารวมกับขอมูลที่ไดจาก
เครื่องมือคัดเลือกอื่นๆ ผูสัมภาษณสามารถซักถามเรื่องบางเรื่องใหชัดเจนยิ่งขึ้น หรือขอขอมูล
เพิ่มเติมในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของได
2) เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับองคกรหรือบริษัท ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงาน รวมทั้งตอบ
ขอตกลงอื่นๆ ที่ผูสมัครตองการทราบเพิ่ม
3) เพื่อประชาสัมพันธองคกรหรือบริษัทใหแกผูสมัคร
4) เพื่อผูกไมตรีแกผูสมัครใหมีทัศนะคติที่ดีตอองคกร ถาการสัมภาษณดําเนินไปไดดวย
ดี ผูสมัครจะไมเปลี่ยนทัศนะคติแมวาจะไมไดรับการจางงานก็ตาม
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เนื้อหาของการสัมภาษณเพื่อการจางงานโดยทั่วไปจะแตกตางกันขึ้นอยูกับองคกรและ
ระดับตําแหนงงาน อยางไรก็ตามหัวเรื่องที่พบไดทั่วไปในการสัมภาษณเพื่อการจางงานไดแก
สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา บุคลิกภาพสวนตัว ประสบการณการทํางาน ความมีมนุษยสัมพันธ
และเปาหมายในอาชีพ วิธีสัมภาษณเพื่อการจางงานที่เปนที่นิยมใชทั่วไปมี 3 วิธี ไดแก
3.1 การสัมภาษณแบบเดี่ยวหรือตัวตอตัว (one on one interview) หมายถึงผูสมัครครัง้
ละ 1 คน รับการสัมภาษณจากผูสัมภาษณครั้งละคน
3.2 การสัมภาษณแบบกลุม (group interview) หมายถึงผูสมัครหลายคนรับการ
สัมภาษณจากผูสัมภาษณครั้งละ 1 คน หรือมากกวา 1 คน
3.3 การสัมภาษณโดยคณะกรรมการ (board interview) หมายถึงผูสมัคร 1 คน รับการ
สัมภาษณจากผูสัมภาษณซึ่งประกอบดวยตัวแทนของบริษัทซึ่งมีจํานวนมากกวา 1 คน
ในการสัมภาษณเพื่อแสวงหาขอมูลขางตนมักจะใชรูปแบบการสัมภาษณซึ่งแบงเปน 5
แบบ ดังตอไปนี้ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 186 – 189)
1) การสัมภาษณแบบไมกําหนดโครงสราง (unstructured interview หรือ non directive
interview หรือ unguided interview หรือ un-patterned interview) เปนการสัมภาษณที่ไมกําหนด
ไวลวงหนา ไมมีการวางแผนไวกอน ใหเสรีภาพแกผูสัมภาษณ ซึ่งสามารถคิดคําถามในขณะที่
กําลังสัมภาษณ นอกจากนี้คําถามอาจถูกดัดแปลงใหสอดคลองกับสภาพการณหรือผูถูกสัมภาษณ
ได ระหวางการสัมภาษณจะเปดโอกาสใหผูสมัครพูดเปนสวนใหญ ผูสัมภาษณเปนผูฟงที่ดี แตถา
พบวามีเรื่องใดนาสนใจอาจถามคําถามเพิ่มไดตามเห็นควร โดยทั่วไปการสัมภาษณแบบนี้ใช
เวลานานกวาวิธีอื่น ถาผูสัมภาษณไมมีความชํานาญอาจทําใหบรรยากาศการสัมภาษณอึดอัดและ
เครียดได ในทางตรงกันขามถาผูสัมภาษณมีประสบการณและความชํานาญในการสัมภาษณก็จะ
ทําใหไดขอมูลพิเศษที่นาสนใจ และชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางผูสมัครได
2) การสัมภาษณแบบกําหนดโครงสราง (structured interviews หรือ directive interviews
หรือ guided interviews หรือ patterned interviews) เปนการสัมภาษณที่ผูสัมภาษณเตรียมคําถาม
ไวลวงหนา จะไมถามคําถามนอกเหนือหรือแตกตางจากคําถามที่เตรียมไว และมีวิธีประเมิน
คํ า ตอบไว เ ช น กั น บางองค ก รอาจจะใช แ บบฟอร ม มาตรฐาน บางคํ า ถามมี ตั ว เลื อ กตอบที่
กําหนดให ผูสัมภาษณเพียงทําเครื่องหมายบนคําตอบในแบบฟอรมสัมภาษณ และมีสวนที่ใหผู
สัมภาษณไดสรุปและเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแกผูสมัครแตละคน วิธีนี้จะชวยผูสัมภาษณที่ยัง
ไมชํานาญพอ และเปนมาตรฐานเดียวกันเมื่อมีผูสัมภาษณหลายคน วิ ธีนี้เชื่อวามีระดั บความ
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เชื่อมั่นสูงกวาการสัมภาษณแบบไมกําหนดโครงสรางนอกจากนี้การเตรียมคําถามไวลวงหนาทํา
ใหไมเสียเวลาในการคิดคําถามสัมภาษณและไมจําเปนตองมีทักษะทางการสัมภาษณสูง แต
โดยทั่วไปวิธีนี้ขาดความยืดหยุน ขอมูลที่ไดจะจํากัดคอนขางแคบ ไมสามารถปรับใหเหมาะสม
กับผูสมัคร ประเด็นที่สําคัญอาจไมไดอภิปราย บางครั้งบรรยากาศการสัมภาษณคอนขางอึดอัดใน
กรณีที่ผูสมัครตอบคําถามไมได
3) การสัมภาษณแบบผสม (mixed interviews หรือ semi structured interviews) เปนการ
สัมภาษณที่ผูสัมภาษณจะเตรียมคําถามหลักไวลว งหนาซึ่งใชถามผูสมัครทุก คน ส วนคําถาม
สนับสนุนที่สนใจอาจเตรียมไวบาง หรือคิดขึ้นตามความนาสนใจของขอมูลที่ไดรับ ขอมูลที่ได
จากคําถามหลักชวยใหมีการเปรียบเทียบผูสมัครได วิธีนี้ทําใหบรรยากาศสัมภาษณมีสีสันเพิ่มขึ้น
และเห็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลหรือความแตกตางระหวางบุคคลของผูสมัครได
4) การสัมภาษณแบบแกปญหา (problem solving interviews) เปนการสัมภาษณที่มุงเนน
พฤติกรรมการแกปญหาสถานการณเชิงสมมุติฐานที่ผูสมัครอาจประสบในการปฏิบัติงานเมื่อ
ไดรับการจางงาน ผูสมัครจะตองบอกแนวทางการแกปญหาวาควรจะดําเนินการอยางไร การ
สัมภาษณจะทดสอบเฉพาะความสามารถในการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาของผูสมัคร
อยางไรก็ตามถาสถานการณเชิงสมมุติฐานนั้นตรงกับสถานการณจริงที่ผูสมัครพึงประสบ การ
สัมภาษณก็จะมีความเที่ยงตรง
5) การสัมภาษณแบบสรางความกดดัน (stress interviews) เปนวิธีการที่เริ่มนํามาใช
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อทดสอบการคัดเลือกทหารเกณฑของประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อนํามาประยุกตใชในวงการธุรกิจ ผูสัมภาษณจะตั้งคําถามที่คอนขางกาวราว รุกคําถามอยาง
ตอเนื่อง ดูถูกความสามารถของผูสมัคร ไมเปนมิตรตอผูสมัคร พยายามทําใหผูสมัครรูสึกอึดอัดใจ
เพื่อผูสัมภาษณจะสังเกตปฏิกิริยาวาผูสมัครจะมีเทคนิค เชาวปญญาที่จะแกไขเพื่อเอาตัวรอดโดย
วิธีการใด และจะมีการอธิบายใหผูสมัครเขาใจถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณแบบนี้เมื่อการ
สัมภาษณเสร็จสิ้นลง
การสัมภาษณมีขั้นตอนดังนี้ (สุนันทา เลาหนันทร, 2542, หนา 192 – 196)
ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวของผูสัมภาษณ เพื่อใหการสัมภาษณดําเนินไปไดดวยดีบรรลุ
วัตถุประสงค ผูสัมภาษณ (interviewer) จําเปนตองเตรียมการดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดของใบพรรณนาลักษณะงาน และขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ของงานที่ไดจากการวิเคราะหงาน เพื่อใชเตรียมคําถามที่จะตัดสินความเหมาะสมของผูสมัคร
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2) กําหนดเรื่องที่ตองการขอมูลจากผูสมัคร โดยเนนเฉพาะดานความรู ทักษะ ความ
สามารถและคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับงาน
3) ศึกษารายละเอียดและทบทวนขอมูลในใบสมัครและประวัติยอ โดยมุงเนนสิ่งตอไปนี้
3.1) คําหลักที่สัมพันธกับขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน
3.2) พิจารณาเบื้องตนวาผูสมัครมีคุณสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดคุณสมบัติ
เฉพาะของงานหรือไม
3.3) คนหาทักษะที่อาจถายโยงจากงานที่ระบุไวในใบสมัครไปสูงานใหม
4) เตรียมคําถามที่คาดวาผูสมัครตองการรู เชน หนาที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เงินเดือน ผลประโยชนเกื้อกูลและสวัสดิการ เปนตน
5) กําหนดวิธีการสัมภาษณ
6) พิจารณาสถานที่สัมภาษณใหมีสิ่งแวดลอมเหมาะสม มีความเปนเอกเทศ
7) แจงใหผูสมัครทราบลวงหนาเรื่องเวลา และสถานที่สัมภาษณ
8) เตรียมคําถามเพื่อใหไดขอมูลตางๆ ตามที่ตองการ ใหมีรายละเอียดสอดคลองกับ
ความมุงหมายของการสัมภาษณเพื่อการจางงานแตละตําแหนง
ขั้นที่ 2
การสรางสัมพันธภาพที่ดี ผูสัมภาษณพึงระลึกถึงเสมอวาหัวใจสําคัญของ
กระบวนการสั ม ภาษณ อ ยู ที่ ก ารสร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี อั น จะนํ า ไปสู ค วามไว ว างใจในการ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล อาจกลาวไดวาการสรางสัมพันธภาพที่ดีเปนองคประกอบหลักประการ
หนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จในการสัมภาษณ สัมพันธภาพที่ดีเริ่มตนดวยการสัมภาษณตรงตอเวลา
ใชคําถามที่เปนมิตรเพื่อสรางไมตรีตอกัน นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังตองใชการสื่อสารแบบไมใช
วาจาหรืออวัจนภาษาประกอบ
ขั้นที่ 3 การแลกเปลี่ยนขอมูล ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการสัมภาษณที่ผูสัมภาษณควร
ปฏิบัติดังนี้
1) สรางบรรยากาศเปนกันเองเพื่อผอนคลายความกระวนกระวายใจของผูสมัคร มีการ
แสดงออกที่เปนมิตรและใหเกียติผูถูกสัมภาษณ
2) ควรตั้งคําถามที่มีลักษณะเปนการกระตุนผูสมัครใหแสดงความคิดเห็น ไมควรใช
คําถามที่ตองตอบเพียง “ใช” หรือ “ไมใช”
3) ควรหลีกเลี่ยงคําถามนํา หรือคําถามที่แสดงความลําเอียงของผูสัมภาษณ แมวาจะเปน
วาจะเปนการสัมภาษณที่กําหนดโครงสรางคําถามไวลวงหนาก็ตาม
4) ถามครั้งละหนึ่งคําถาม
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5) ตองทําใหผูสมัครเขาใจคําถามอยางชัดเจน โดยไมแสดงใหผูสมัครคาดการณไดวา
คําตอบที่ถูกตองควรจะเปนอยางไร
6) ควรใชภาษาและถอยคําที่มีความหมาย งายตอความเขาใจ ไมพูดเร็วเกินไป
7) ใชคําถามที่ใหความเปนมิตรและใชน้ําเสียงที่เหมาะสม
8) ไมควรถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและศาสนา หรือลัทธิความเชื่อ เพราะอาจเกิดการ
โตแยงขึ้นได
9) เปดโอกาสใหผูสมัครไดพูดอยางเต็มที่ ถึงแมวาผูสมัครจะหยุดพูดไปชั่วระยะหนึ่ง ผู
สัมภาษณควรหยุดนิ่งกอน เพื่อใหโอกาสผูสมัครพูดหรืออธิบายเพิ่มเติม
10) ไมควรแสดงความคิดเห็นใดๆ ในขณะที่ผูสมัครพูด เวนแตสิ่งนั้นจะมีความสําคัญตอ
ผูสมัครหรือคอยจนกวาผูสมัครไดอธิบายจบแลว
11) กระตุนใหผูสมัครพูดเกี่ยวกับตัวเองมากที่สุด ผูสัมภาษณไมควรผูกขาดการสนทนา
12) ตองฟงผูสมัครอยางตั้งใจและมีเหตุผล
13) ตองสังเกตปฏิกิริยาตางๆ ของผูสมัครประกอบ เพื่อใหทราบถึงความเหมาะสมจาก
ทาทีและวิธีการพูด
14) ควรใหผูสมัครมีโอกาสซักถามเกี่ยวกับองคกรหรืองาน
15) บันทึกขอมูลตางๆ อยางสมบูรณและระมัดระวัง
ขั้นที่ 4 การยุติการสัมภาษณ เมื่อการสัมภาษณไดขอมูลครบตามเปาหมายแลว การ
สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลสิ้นสุด การยุติการสัมภาษณควรใหทุกฝายพอใจ ไมควรใชเวลาในการ
สัมภาษณนานเกินไป หรือพยายามรวบรัดการสัมภาษณจนไมไดขอมูลตามที่ตองการ การยุติการ
สัมภาษณจึงควรทําใหเปนไปตามธรรมชาติของกระบวนการมากกวาที่จะยุติโดยกะทันหัน ใน
การปฏิบัติเพื่อยุติการสัมภาษณมีดังนี้
1) ผูสัมภาษณควรแสดงใหเห็นชัดเจนวาสิ้นสุดการสัมภาษณ เมื่อกอนใกลจะสิ้นสุดการ
สัมภาษณ ผูสัมภาษณบางคนอาจใชวิธีการสื่อสารแบบไมใชวาจา เชน หันไปมองที่ประตู หรือ
ชําเลืองดูนาฬิกา เปนการสงสัญญาณวาการสอบสัมภาษณใกลจะยุติแลว บางทานอาจใชคําถาม
ชี้นําวาคุณมีคําถามที่จะถามบางหรือไม เปนตน
2) ผูสัมภาษณควรขอบคุณผูสมัครที่สละเวลามาและใหความสําคัญกับองคกร
3) ผูสัมภาษณควรแจงใหผูสมัครทราบถึงวิธีการรายงานผลการสัมภาษณใหทราบ
ลวงหนาหรือถามีขั้นตอนตอไปในการคัดเลือกอยางไรก็ควรแจงใหผูสมัครทราบดวยเชนกัน
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4) ผูสัมภาษณไมควรยกยองชมเชยผูสมัครหรือพูดในลักษณะใหความหวังกับผูสมัคร
เกินความจริงและตองไมใหคํามั่นสัญญาหรือขอผูกมัดใดๆ กับผูสมัคร ทั้งนี้เนื่องจากผลการ
พิจารณายังไมเปนที่เรียบรอย
ขั้นที่ 5 การประเมินผลสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะตองดําเนินการประเมินผูสมัครทันที
เพราะรายละเอียดสําคัญไดถูกบันทึกไว และความรูสึกยังอยูในความจํา หากทิ้งไวนานอาจทําให
ลืมรายละเอียดบางประการไปได ถาผูสัมภาษณใชแบบประเมินผลการสัมภาษณก็ควรมีการ
ตรวจสอบและกรอกขอมูลทุกอยางใหเรียบรอย
4. จดหมายรับรอง
จดหมายรับรอง (recommendation) เปนเครื่องมือในการคัดเลือกที่หลายองคกรใช
ถึงแมวาจดหมายรับรองจะมีคาเที่ยงตรงเชิงพยากรณคอนขางต่ํา เนื่องจากมีผูสังเกตวาจดหมาย
รับรองมักไมนาเชื่อถือ เพราะผูสมัครจะเสนอจดหมายรับรองที่มีผลทางบวกตอตนเทานั้น จะ
เลือกเฉพาะผูรับรองที่เขียนคํารับรองดีๆ ซึ่งอาจไมเปนบุคคลที่ใกลชิดหรือรับรูความสามารถและ
อุปนิสัยการทํางานของผูสมัคร อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาตําแหนงงานในสํานักงานสวน
ใหญ จ ะต อ งการจดหมายรั บ รองอั น เป น หลั ก ฐานให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมและผลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาของผูสมัคร จดหมายรับรองจะมีขอมูลที่เปนประโยชนและเชื่อถือไดตองมี
ลักษณะดังนี้
1) ผูเขียนจดหมายรับรองตองรูระดับการปฏิบัติงานของผูสมัครและสามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูสมัครได
2) ผูเขียนจะตองประเมินการปฏิบัติงานของผูสมัครตอนายจางในอนาคตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) ผูเขียนจะตองจริงใจและพูดในสิ่งที่เปนความจริง
เคล็ม ซี คีสเลอร (Clemn C. Kessler) และจอรเจีย เจ กิบส (Gibbs) ไดเสนอแนะวิธีการที่
จะช ว ยปรั บ ปรุ ง ค า ความเที่ ย งตรงของจดหมายรั บ รองในฐานะที่ เ ป น เครื่ อ งมื อ คั ด เลื อ ก
ประกอบการตัด สิ น ใจจา งงาน ตามวิธี ก ารนี้จ ดหมายรับ รองที่ตอ งการจะจํากั ด อยู ที่มี ก ารจั ด
ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงานเทานั้น โดยแตงตั้งคณะกรรมการผูตัดสิน (a panel of judges)
ประกอบด ว ยผู คุ น เคยกั บ งานจํ า นวนประมาณ 3 – 6 คน ให ทํ า หน า ที่ จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
คุณลักษณะตางๆ ที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของงาน คณะกรรมการดังกลาวจะเตรียมราง
จดหมายรั บ รอง ขอให ผู ต อบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของผู ส มั ค รโดยการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
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คุณลักษณะตางๆ ตามที่ระบุ ผูตอบในที่นี้หมายถึงผูรับรองที่องคกรคัดเลือกโดยการสุม ซึ่งจะตอง
เปนผูที่คุนเคยหรือใกลชิดกับงานที่ผานมาในอดีตของผูสมัคร เมื่อไดรับคําตอบกลับคืนมา จะ
ดําเนินการวิเคราะหโดยการหาคาสหสัมพันธของตําแหนง ถาคาสหสัมพันธสูง โอกาสที่ผูสมัคร
จะไดรับการพิจารณาจางงานก็สูงขึ้น โดยแนวปฏิบัติในลักษณะที่กลาวมา เชื่อกันวาจดหมาย
รับรองจะมีคาความเที่ยงตรงในฐานะเปนเครื่องมือคัดเลือกสูงขึ้น

บทสรุป
การสรรหาบุ ค ลากรเป น กระบวนการแสวงหาและจู ง ใจให ก ลุ ม บุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถ ศักยภาพและมีคุณสมบัติตางๆ อันเหมาะสมกับตําแหนง ซึ่งเปนกระบวนการที่
เชื่อมโยงระหวางการวางแผนกับการคัดเลือก และการสรรหาบุคลากรยังนําไปสูกระบวนการอื่น
ที่ตอเนื่องอันไดแก การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การประเมินผล เปนตน กระบวนการสรรหา
ประกอบดวย 10 ขั้นตอนไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การขอจางพนักงาน ระบุตําแหนงที่
จะเปดรับสมัคร รวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงาน ศึกษาขอคิดเห็นของผูจัดการ กําหนด
คุณลักษณะของพนักงานเกี่ยวกับงาน พิจารณาทางเลือกอื่นทดแทนการสรรหา กําหนดวิธีการสรร
หา ดําเนินการสรรหา และประเมินผลการสรรหา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสรรหามาจากตัว
ผู ส มั ค รเอง จากป จ จั ย สภาพแวดล อ มภายในองค ก ร และสภาพแวดล อ มภายนอกองค ก ร
เชนเดียวกับวิธีการสรรหาบุคลากรที่สามารถสรรหากจากภายในองคกรหรือจากภายนอกองคกร
แตหากองคกรมีความตองการบุคลากรเพิ่มสําหรับงานบางงานแตไมตองการสรรหาบุคลากรอาจ
ใชวิธีการทํางานลวงเวลา การจางงานชั่วคราว ขอเชาพนักงาน ใชผูรับเหมาชวง หรืออาจใช
ผูรับเหมาอิสระแทน
ส ว นการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรนั้ น จะเป น กระบวนการที่ อ งค ก รใช เ ครื่ อ งมื อ ต า งๆ มา
ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครใหไดจํานวนและคุณสมบัติตามความตองการ จากผูสมัครจํานวนมาก
โดยมีเครื่องมือที่ใชเพื่อการประเมินผูสมัคร อันไดแก การทดสอบ การสัมภาษณ ใบสมัคร และ
จดหมายรับรอง ทั้งนี้องคกรสวนมากจะใชเครื่องมือตางๆ ที่กลาวมามากกวา 1 ชนิด และใช
แตกตางกันสําหรับตําแหนง และลักษณะงานที่แตกตางกัน

