การคัดเลือกและการบรรจุบุคลากร
รองศาสตราจารย์บุญเดิม พันรอบ
การคัดเลือกและการบรรจุบุคลากร(Selection
and
Placement)คือกระบวนการเพือ่ ให้ ได้ บุคลากรมาปฏิบตั งิ าน
ตําแหน่ งต่ าง ๆ ทีส่ ํ าคัญในองค์ การ เนื่องจากทรัพยากรมนษย์
ุ เป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี วามสํ าคัญมากทีส่ ุ ดในวงการธุรกิจและ
อตสาหกรรม
ดังนั้นการคัดเลือกและ“การจัดวางตัวบคคล
ุ
ุ ” จึงมี
ขั้นตอนต่ าง ๆ อันสํ าคัญอย่ างยิง่ ในขอบเขตของการวางแผน
กําลังคน แนวโน้ มพัฒนาการทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ ทาํ ให้ การคัดเลือกและการจัดวางตัวบคคลมี
ุ
ความสํ าคัญมากยิง่ ขึน้
แต่ ไม่ ว่าเทคโนโลยีจะวิวฒ
ั นาการไป
อย่ างไรก็ตามผลประโยชน์ ต่าง ๆ อันได้ มาจากการดําเนินงานอย่ าง
มีประสิ ทธิภาพของบริษทั หรือหน่ วยงานทางธรกิ
ุ จอุตสาหกรรม
ใด ๆ ก็ตาม ย่ อมต้ องการใช้ กาํ ลังคนอย่ างมีประสิ ทธิภาพสงสด
ู ุ
โดยผ่ านทางการคัดเลือกและการจัดวางตัวบคคลอย่
างถกต้
ุ
ู อง
นั่นเอง
การคัดเลือกบคล
ุ ากร (Personal Selection) เป็ นกระบวนการ
หนึ่งในการบริหารงานบุคคลหรือการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ซึ่ง
จะต้ องกระทําอย่ างต่ อเนื่องอย่ างมีแบบแผน โดยมีวตั ถประสงค์
ุ
เพือ่ คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณวฒิ
มีคุณสมบัตถิ ูกต้ องและเหมาะสม
ุ
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ทีส่ ุ ดเข้ าทํางาน ฉะนั้นกระบวนการในการคัดเลือกไม่ ได้ จาํ กัดอย่ ู
แต่ เพียงตอนทีค่ ดิ จะจ้ างคนเข้ ามาทํางานเท่ านั้น แต่ จะรวมไปถึง
การคัดเลือกเพือ่ เข้ าไปรับผิดชอบงานในตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้
(Promotion)
การคัดเลือกคนเพือ่ การปรับเปลีย่ นโยกย้ าย
(Transferred)
และการคัดเลือกคนเพือ่ เอาไปรับหน้ าทีใ่ หม่
(Reassigned) อย่ างไรก็ตามโดยลักษณะของระบบการคัดเลือก
บคคลเป็
นเรื่องทีย่ ากทีจ่ ะประกันไม่ ให้ เกิดความผิดพลาด
ุ
เนื่องจากมีตวั แปรต่ าง ๆ เข้ ามาเกีย่ วข้ องอยางมากมาย ทั้งยังต้ อง
ใช้ วธิ ีการทางสถิตแิ ละเทคนิคบางอย่ างในทางจิตวิทยาเข้ ามาช่ วย
ในการทํานายผลการพิจารณา นักจิตวิทยาอตสาหก
รรมตระหนัก
ุ
ถึงปัญหานีเ้ ป็ นอย่างดี และทราบดีว่าการคัดเลือกบคคลนั
้ นจะต้ อง
ุ
ระลึกถึงผลกระทบต่ าง ๆ ทีม่ ตี ่ อศักดิ์ศรีและต่ อสภาพความเป็ นอย่ ู
ของบคคลที
ไปเกี
่ ย่ วข้ องด้ วย
องค์ ประกอบสํ าคัญสํ าหรับการ
ุ
จัดการทรัพยากรมนษย์
ม่ ี
ุ คอื การคัดเลือกและการบรรจบคลากรที
ุ ุ
คณภาพ
มีคุณสมบัตติ รงกับงานทีอ่ งค์ การต้ องการ การจัดการ
ุ
ความหลากหลายของผู้สมัครงาน
การออกงานทีเ่ หมาะสมกับ
บคลากรและตามเป้
าหมายขององค์ การ รวมทั้งการจัดการเงิน
ุ
ชดเชยและเงินรางวัลเป็ นงบประมาณสํ าหรับเป็ นขวัญและกําลังใจ
ให้ บุคลากรเพือ่ การปฏิบัตงิ านทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ
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การคัดเลือก
และการบรรจุ

การจัดการ
ความ
หลากหลาย

องค์ ประกอบการ
จัดการทรัพยากร

มนษย์
ุ

การออกแบบ
งาน

เงินชดเชย
และรางวัล
โดยทัว่ ไปแล้วการคัดเลือกบุคคลจะกระทําภายใต้ หลักทีว่ ่ า
“Put the right on the right job” ซึ่งก็คอื การบรรจคนให้
ุ
เหมาะสมกับตําาแหน่ งหน้ าทีน่ ั่นเอง ถ้ าจะพิจารณาอย่ างกว้ าง ๆ
แล้ วก็จะร้ ู สึกว่ าการบรรจคนให้
เหมาะกับตําาแหน่ งหน้ าทีน่ ้ันเป็ น
ุ
สิ่ งทีก่ ระทําได้ ไม่ ยากนัก แต่ ในทางปฏิบตั กิ ลับเป็ นอีกอย่ างหนึ่ง
ปัญหาอยู่ทวี่ ่ าความเหมาะสมนั้นคือสถานการณ์ แบบใด ควรจะใช้
มาตรการใดในการประเมินความเหมาะสม จะใช้ ความสามารถ
ความร้ ู สติบัญญา ประสบการณ์ อปนิ
ุ สัยในการทํางาน เพศ หรือ
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อย่ างอืน่ ๆ หรือจะใช้ หลายอย่ างประกอบกัน และถ้ าจะใช้ มาตรการ
หลายอย่ างประกอบกันแล้ว
ควรจะให้ นํา้ หนักหรือความสํ าคั
มาตรการแต่ ละชนิดมากน้ อยอย่ างไร สิ่ งเหล่านีล้ ้วนเป็ นปัญหาที่
อาจจะตัดสิ นได้ ไม่ ง่ายนัก ความบกพร่ องหรือความผิดพลาดจาก
สิ่ งทีด่ ูเหมือนจะเป็ นสิ่ งเล็กน้ อยเหล่านีก้ อ็ าจจะนํามาซึ่งความ
สญเสี
ู ยอย่ างใหญ่ หลวงของหน่ วยงาน ทั้งนีเ้ พราะการลงทนใน
ุ
ทรัพยากรบคคลนั
้นเป็ นสิ่ งทีแ่ ก้ ไขได้ ยาก โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ใน
ุ
ภาวะทีความตืน่ ตัวทางสั งคมและอตสาหกรรม
ในสั งคมโลกาภิ
ุ
วัตน์ ในโลกทีม่ กี ารแข่ งขันกันอย่ างมากมายในปัจจบัุ น
ดังนั้นการคัดเลือกบคลกรเข้
ามาทํางานนั้น จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
ุ
และมีความสํ าคัญต่ อองค์ การมาก เนื่องจากผลการปฏิบัตงิ านนั้น
ต้ องขึน้ อยู่กบั ประสิ ทธิภาพของบคลากร
ในการปฏิบัตงิ าน รู ปแบบ
ุ
เบือ้ งต้ นของการคัดเลือกโดยทัว่ ไปแล้ วรปแบบของกระบวนการ
ู
คัดเลือกบคคลสามารถที
จะสรป
่ ุ ประเด็นสํ าคัญสํ าหรับเป็ น
ุ
แนวทางได้ ดงั ต่ อไปนี้
แสดงรปแบบเบื
องต้
้ นของการคัดเลือก
ู
บคลาก
ุ ร
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ขั้นตอนต่ าง ๆ ประกอบด้ วย การต้ อนรับผู้สมัครทีม่ าสมัคร
งานใหม่ อาจมีการสั มภาษณ์ ข้นั ต้ นก่อนกรอกใบสมัคร หน่ วยงาน
อาจจัดการทดสอบการทํางาน
จัดการสั มภาษณ์ เพือ่ ได้ ข้อมลู
เพิม่ ขึน้ สอบประวัตทิ เี่ ดิมทีส่ ํ าคัญและสอดคล้ องกับตําแหน่ งงาน
ทีว่ ่ าง คัดเลือกทีฝ่ ่ ายบคคลตั
ดสิ นใจโดยหัวหน้ างาน ตรวจสขภาพ
ุ
ุ
อนามัยว่ ามีสุ ขภาพร่ างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตําแหน่ งงานว่ าง
หรือไม่ ตามขั้นตอนดังกล่ าวขั้นต้ นอาจจะปฏิเสธไม่ รับเข้ าทํางาน
จนกว่ าจะมีการบรรจเข้
ุ าทํางาน จะเห็นได้ ว่าก่ อนทีจ่ ะตัดสิ นใจ
บรรจุคนเข้ าทํางานใดงานหนึ่งนั้นได้ ผ่านกรรมวิธีในการคัดเลือก
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แล้วหลายขั้นตอน บุคคลผ้ ูสมัครเข้ าทํางานอาจถกปฏิ
ู เสธในขั้นใด
ขั้นหนึ่งก็ได้
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้ าทํางาน ประกอบด้ วย
หลัก 7 ประการ ในการคัดเลือกบคคลเข้
าทํางาน ซึ่งเรียกว่ า Seven
ุ
Point Plan (Alec Rodger: Seven Point Plan) ประกอบด้ วย
1. ลักษณะกายภาพ (Physical make-up) หมายถึง สขภาพ
ุ
อนามัยของผู้สมัครงาน ได้ แก่ รปร่
ู างหน้ าตา นํา้ หนัก ส่ วนสงู
ท่ าทาง ทรงผมเสี ยง การเดิน การแต่ งกาย ตลอดจนความปกติทาง
จิตใจ ปัจจัยดังกล่าวมีความสํ าคัญสําหรับการปฏิบัตงิ านในหน้ าที่
เฉพาะบางตําแหน่ ง เช่ น นักประสั มพันธ์ ควรมีรู ปร่ างหน้ าตา
บคลิ
ม่ าติดต่ อ
งาน
ุ กภาพทีเ่ หมาะสมกับการติดต่ อกับบคคลที
ุ
เกีย่ วกับการควบคมเครื
ุ ่องจักร เช่ น นักบินต้ องการผ้ ูทมี่ สี ภาพ
จิตใจทีม่ นั่ คง มีสายตาและความมัน่ คงด้ านอารมณ์ เป็ นต้ น
2. ความร้ ู ( Attainments) ได้ แก่ พนื้ ฐานความรู้ สามัญทีไ่ ด้
จากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งการฝึ กอบรมทาง
วิชาชีพ การฝึ กอบรมพิเศษ การดงาน
การฝึ กงานเพิม่ เติมใน
ู
สาขาวิชาต่ าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ จากการทํางานในวิชาชีพ
สาขานั้น ๆ ความรู้ เป็ นเงือ่ นไขข้ อแรกทีส่ ํ าคัญสํ าหรับการคัดเลือก
เพือ่ บรรจงาน
หน่ วยงานมีความจําเป็ นต้ องจัดการระบบ
ุ
สารสนเทศข้ อมลบคลากรเกี
ย่ วกับความร้ ู ของบคลากรแต่
ละคน
ู ุ
ุ
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สํ าหรับการเลือ่ นตําแหน่ ง
รวมทั้งการออกแบบหลักสตรการ
ู
ฝึ กอบรมด้ วย
3. เชาวน์ ปัญญา (Intelligence )ได้ แก่ ความเฉลียวฉลาด
ไหวพริบ ความสามารถทีจ่ ะเข้ าใจและตัดสิ นปัญหาสํ าคัญ ๆ ได้
ความสามารถในการเข้ าใจปัญหาและตัดสิ นปัญหาเฉพาะหน้ า
รวมทั้งความมีสามัญสํ านึกสํ าหรับการคัดเลือกให้ เหมาะสมกับ
งานทีต่ ้ องตัดสิ นใจแก้ปัญหาสํ าคัญเฉพาะหน้ า
การเผชิญกับ
อันตราย
รวมทั้งเชาวน์ ปัญญาเกีย่ วกับจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัตงิ าน
4. ความถนัด (Special aptitudes ) เป็ นความสามารถ
พิเศษทีบ่ ุคคลมีตดิ ตัวมาแต่ กําเนิด เช่ น ความถนัดเกีย่ วกับ
เครื่องจักรกล ตัวเลข การติดต่ อกับคน ความถนัดนีพ้ ฒ
ั นาได้ ยาก
หรือไม่ สามารถฝึ กฝนเพิม่ เติมได้ เหมือนทักษะสํ าหรับการ
พิจารณาตําแหน่ งงานทีต่ ้ องการความถนัดเกีย่ วกับเครื่องจักรกล
การใช้ คณิตศาสตร์ ในการปฏิบัตงิ าน ความถนัดในการปรับตัวเข้ า
กับสั งคมเป็ นต้ น
5. ความสนใจ (Interests ) ความสนใจของแต่ ละบคคล
ุ มี
ความแตกต่ างกัน เช่ น สนใจการอ่ านหนังสื อ การเมือง กีฬา
ความสนใจอย่ างใดอย่ างหนึ่งเป็ นเสมือนเครื่องแสดงนิสัยใจคอ
ของบคคลนั
้ น ๆ ได้ ด้วย ตําแหน่ งงานบางตําแหน่ งอาจต้ องการ
ุ
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บคลากรที
ม่ คี วามสนใจเป็ นพิเศษ เช่ น ตําแหน่ งบรรณาธิการ
ุ
สิ่ งพิมพ์ประเภทต่ าง ๆ เป็ นต้ น
6. นิสัยใจคอ( Disposition) คนบางคนจะเป็ นทีร่ ักใคร่ ของ
เพือ่ นฝงู
เป็ นทีไว้
่ วางใจของคนทั้งหลายหรือไม่ อย่ างไร มีวฒิ
ุ
ภาวะ มีความเชื่อมัน่ ตนเอง มีอารมณ์ ขนั หรือไม่ มีนิสัยโอบอ้ อม
อารี หรือเป็ นคนโมโหง่ าย ซื่อสั ตย์ สุ จริตหรือมีลกั ษณะลับลมคม
ใน ขาดความอดทนหรือไม่ เพียงใด ตําแหน่ งงานทีเ่ กีย่ วกับการ
เก็บข้ อมลู ความลับ การเป็ นทีพ่ งึ่ ของเพือ่ นร่ วมงาน เป็ นต้ น
7. สิ่ งแวดล้อม (Circumstances) หมายถึง สภาพแวดล้อมของ
บคคลนั
้ น ตั้งแต่ กอนเกิดจนกระทัง่ เกิดและเติบโต เช่ น สภาพ
ุ
ครอบครัว บิดามารดา ญาติพนี่ ้ อง โรงเรียน สั งคมทีอ่ าศัยอย่ ู และ
โรคภัยไข้ เจ็บต่ าง
ๆ สิ่ งเหล่ านีเ้ ป็ นข้ อมลสํ
ู าหรับการจัดทํา
สารสนเทศสํ าหรับการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ทสี่ ํ าคัญทั้งสิ้น
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1.ลักษณะ
กายภาพ
7.สิ่ งแวดล้ อม

2.ความรู้
หลักการคัดเลือก
บคคลเข้
าทํางาน
ุ

3.เชาวน์
ปั ญญา

6.นิสยั ใจคอ

5.ความ
สนใจ

4.ความถนัด

นอกจากนีย้ งั มีหลักทีส่ ํ าคัญในการคัดเลือกและบรรจุ
บคลากรก็
คอื หลัก 5 ประการ (Munro Fraser’s Five-Fold
ุ
Grading System ) ได้ แก่
1. ปัจจัยด้ านผลกระทบทางกายภาพต่ อบคคลอื
น่ (Impact
ุ

on others physical make-up) สิ่ งประทับใจครั้งแรกและสภาพ
ทางร่ างกาย การปรากฏตัว การพดและพฤติ
กรรม โดยเฉพาะอย่ าง
ู
ยิง่ ตําแหน่ งงานทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ านต้ องทํางานบริการบคคลอื
น่ ต้ องมี
ุ
ความพร้ อมสํ าหรับงานบริการนั้น
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2. คณสมบั
ตดิ ้ านการศึกษาทีก่ าํ หนดไว้
(Acquired
ุ
qualifications education) คณวฒิ
ุ ุ และสิ่ งทีม่ ่ ุงหวัง การ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ
และประสบการณ์ ด้านการปฏิบัตงิ านเป็ น
คณสมบั
ตสิ ํ าคัญประการแรกสํ าหรับการคัดเลือกเพือ่ บรรจงาน
ุ
ุ
3. ความสามารถภายในของแต่ ละบคคลล
(Innate
ุ
abilities) สมองและความสามารถ ความรวดเร็ว ไหวพริบ
ความสามารถและเจตคติด้านการเรียนรู้ เพือ่ สามารถปฏิบัตงิ าน
ในหน้ าทีต่ ้ องเสี่ ยงกับอันตรายและต้ องรับผิดชอบชีวติ และ
ทรัพย์ สินของบคคลอื
น่
ุ
4. แรงจงใจเพื
อ่ บรรลเปุ้ าหมาย (Motivation individual
ู
นอนสํ าหรับการกําหนด
goals )สิ่ งกระต้ ุนใจ แรงจงใจความแน่
ู
ความสํ าเร็จตามเป้ าหมายของแต่ ละบคคล
ุ สํ าหรับตําแหน่ งงานที่
ต้ องการความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ต้ องมีการประดิษฐ์ คดิ ค้ นและมี
การเปลีย่ นแปลงงานอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะงานสร้ างสรรค์
นักวิจยั นักวิชาการเป็ นต้ น
5.
เสถียรภาพด้ านการปรับอารมณ์ (Adjustment
emotional stability) ความสามารถรองรับความกดดันและ
ความสามารถเข้ ากับบคคลอื
น่
เป็ นคณสมบั
ตทิ สี่ ํ าคัญสํ าหรับ
ุ
ุ
ตําแหน่ งงานทีต่ ้ องการความมัน่ คงทางอารมณ์
มีบุคลิกภาพ
เทีย่ งตรงมีความยติุ ธรรรม เป็ นต้ น
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1.ปัจจัยทาง
ภายภาพ

5.เสถียรภาพ
ด้ านอารมณ์

2.คณสมบั
ติ
ุ
ด้ านการศึกษา
หลัก 5 ประการ
สํ าหรับการ

คัดเลือก

4.แรงจงใจ
ู
เพือ่ บรรลุ
เป้าหมาย

3.
ความสามารถ
ภายใน

การพัฒนาเกณฑ์
การพัฒนาเกณฑ์ ( Criteria Development)เพือ่ คัดเลือก
บคลากรเข้
าทํางานดังได้ กล่าวมาแล้วข้ างต้ นว่ าการคัดเลือกบคคล
ุ
ุ
เข้ าทํางาน หมายถึงการบรรจบุุคคลทีม่ คี วามสามารถให้ เหมาะสม
กับงาน แต่ การจะคัดเลือกบคคลซึ
่งมีลกั ษณะดังกล่าวได้ ต้องมี
ุ
ก
เกณฑ์ เป็ นมาตรฐานทีจ่ ะใช้ เป็ นเครื่องมือในการประเมินบคคลมั
ุ
ใช้ เกณฑ์ ในการตัดสิ นประเมินบคคลหรื
อสิ่ งของแตกต่ างกัน
ุ
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อาจจะประเมินในช่ วงทดลองปฏิบัตงิ าน หรือประวัตกิ ารทํางาน
เดิมก็ได้ สิ นค้ าบางอย่ างคนบางคนบอกว่ าดี แต่ มบี างคนอาจบอก
ว่ าไม่ ดี ในการคัดเลือกบคคลเข้
าทํางานก็มีลกั ษณะเช่ นเดียวกับ
ุ
การเลือกสิ นค้ า
ดังนั้นจึงจําเป็ นต้ องมีเกณฑ์ ในการกําหนด
การประเมินผลทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ ในการตัดสิ นใจ
มาตรฐาน
เกณฑ์ ทตี่ ้งั ขึน้ หากไม่ ดพี อจะทําให้ การตัดสิ นใจพลาดได้ เกณฑ์ ที่
ใช้ ตดั สิ นในระยะเวลาสั้ นสํ าหรับการคัดเลือกบคลากรอาจ
จะ
ุ
แตกต่ างจากเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในระยะเวลายาว เช่ น ในการตัดสิ นใจเพือ่
เลือกซื้อสิ นค้ าหรือบริการ อาจมีเกณฑ์ ระยะสั้ นก็คอื ราคาทีซ่ ื้อใน
ขณะนั้น ส่ วนเกณฑ์ ระยะยาวก็คอื ถ้ าคิดจะขายต่ อจะได้ ราคาดี
หรือไม่
นักจิตวิทยาอตสาหกรรมใช้
วธิ ีการหลาย ๆ อย่ างในการตั้ง
ุ
เกณฑ์ ซึ่งอาจได้ มาจากทฤษฎีหรือข้ อมูลในทางปฏิบัติ
โดย
คํานึงถึงผลสํ าเร็จ หรือความล้มเหลวในการทํางานของบคคลเป็
น
ุ
หลัก เช่ น ในการคัดเลือกและการเลือ่ นขั้น เป็ นต้ น สามารถสรปุ
แหล่งทีม่ าของการตั้งเกณฑ์ ไว้ ว่าแหล่งทีม่ าของเกณฑ์ ได้ แก่
1. ข้ อมลเกี
่ บผลผลิตต่ อเวลา เช่ น จํานวนผลผลิต
ู ยวกั
จํานวนทีข่ าย ค่ าคอมมิชชัน จํานวนคําทีพ่ มิ พ์จาํ นวนทีล่ งโค้ ด
สํ าหรับตําแหน่ งงานทีต่ ้ องมีความสามารถทํางานการผลิตตาม
ระยะเวลาต่ าง ๆ ตามแผนหรือเป้ าหมายขององค์ การ
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2. ข้ อมลเกี
่ บคณ
ู ยวกั
ุ ภาพของผลผลิต จํานวนของทีเ่ สี ย
ค่ าเสี ยหาย ลงโค้ ดผิด สิ นค้ าทีถ่ ูกส่ งกลับมาและคําร้ องทกข์
ุ เพือ่ ลด
งบประมาณจากความบกพร่ องดังกล่ าว
3. ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับเสี ยเวลา ไม่ มาทํางานกีว่ นั มาสายกีว่ นั
ป่ วยกีว่ นั ไปหมอกีว่ นั หยดทํ
ุ างานเฉลีย่ ๆ นานเท่ าไร เป็ นประวัติ
เกีย่ วกับความสนใจ การอทิุ ศให้ กบั งานเพือ่ สามารถปฏิบัตงิ านได้
ต่ อเนื่อง
4. ข้ อมลเกี
่ บการเปลีย่ นงาน ทํางานมานานเท่ าไร
ู ยวกั
ลาออกเมือ่ ไร ถกให้
่
ย้ ายเมือ่ ไร แสดงให้ เห็นความ
ู ออกเมือไร
ซื่อสั ตย์ ควาจงรักภักดีต่อหน่ วยงานทีป่ ฏิบัตงิ านอยู่
5. ข้ อมลเกี
่ บการฝึ กอบรม และโอกาสทีจ่ ะได้ รับการ
ู ยวกั
เลือ่ นขั้น ได้ รับการฝึ กฝนนานเท่ าไรถึงจะทําได้ มาตรฐาน เสี ยค่ า
ของเสี ยหายของสึกหรอเท่ าไร ระหวางทีฝ่ ึ กก้าวหน้ าไปแค่ ไหน
โอกาสทีเ่ ลือ่ นขั้นมากน้ อยเพียงใด แสดงให้ เห็นศักยภาพในการเข้ า
รับการฝึ กอบรมว่ ามีความสามารถนําความร้ ู มาประยกต์
ุ ให้ เข้ ากับ
ตําแหน่ งงานทีป่ ฏิบัตอิ ย่ างไร
6. ข้ อมลเกี
่ บความพึงพอใจในการทํางาน จํานวนครั้งที่
ู ยวกั
ร้ องทกข์
ุ ขวัญกําลังใจ จํานวนครั้งทีไ่ ปหาจิตแพทย์ จํานวนครั้งที่
การเข้ ารวมเป็ นสมาชิก
แสดงให้ เห็น
ร่ วมกิจกรรมกีฬา
ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับตําแหน่ งงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
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6,ข้ อมลเกี
ู ย่ วกับ
ความพึงพอใจการ
ทํางาน

1.ข้ อมลู
เกีย่ วกับการ
ผลิตต่ อเวลา

2.ข้ อมลเกี
ู ย่ วกับ
คณภาพการ
ุ
ผลิต

5.ข้ อมลู
เกีย่ วกับการ
ฝึ กอบรม

4.ข้ อมลู
เกีย่ วกับการ
เปลีย่ นงาน

3.ข้ อมลู
เกีย่ วกับ
เสี ยเวลา

เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการวัดดังกล่าว ใช้ ได้ กบั งานอย่ างกว้ างขวาง
ตั้งแต่ บุคลากรสํ านักงาน คนขายของ
เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ เกณฑ์ ท้งั 6 ประการนี้ สามารถแยกให้
เห็นชัดเจนระหว่ างความสํ าเร็จกับความไม่ สําเร็จ
การสมควร
เลือ่ นขั้นกับการไม่ สมควรเลือ่ นขั้น เป็ นต้ น
ข้ นตอนในการตั้งเกณฑ์
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การพัฒนาเกณฑ์ การวัดความสามารถในการทํางานมี
ขั้นตอนทีส่ ํ าคัญ 7 ประการ ดังต่ อไปนี้
1. ต้ องให้ คาํ จํากัดความอย่ างละเอียดชัดเจนลึกซึ้งเกีย่ วกับ
การทํางานให้ สําเร็จ โดยการวิเคราะห์ งานนั้น ๆ ออกมา เพือ่ ดู
เป้ าหมายนโยบายขององค์ การอย่ างละเอียด และให้ คาํ จํากัดความ
ตามเป้ าหมาย
เพือ่ สามารถสร้ างเกณฑ์ ให้ เหมาะสมกับการวัด
ความสามารถ
2. สร้ างเครื่องมือสํ าหรับวัด โดยอาศัยคําจํากัดความหรือ
รายละเอียดในนโยบายนั้น ๆ
3. ภาษาทีใ่ ช้ ในเครื่องมือวัดต้ องชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่
เกณฑ์ สําหรับวัดความสามารถเฉพาะด้ านต้ องใช้ ภาษาทีเ่ ข้ าใจง่ าย
สํ าหรับวัดความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้ เทีย่ งตรง
4. หาค่ าความสั มพันธ์ ของเครื่องมือทีใ่ ช้ วดั กับงานทีท่ าํ ได้
จริงและให้ มมี ติ ใิ นการวัดน้ อยทีส่ ุ ด เพือ่ สร้ างเครื่องมือสํ าหรับวัด
การปฏิบตั งิ านให้ เหมาะสมทีส่ ุ ด
5. ถ้ ามีเกณฑ์ หลายเกณฑ์ ต้องพิจารณาว่ าเกณฑ์ ไหนสํ าคัญ
กวา โดยการใช้ วธิ ีการให้ นํา้ หนัก(Weighting System) เช่ น
เกณฑ์ วดั ความสํ าเร็จของนิสิตในมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้ เกรด
มากกว่ าใช้ ความสามารถในการเข้ าร่ วมกิจกรรมกีฬา
ในด้ าน
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อตสาหกรรมเกณฑ์
ในความรับผิดชอบย่ อมสํ าคัญกว่ าเกณฑ์
ุ
ความสามารถการเข้ าสั งคม
6. ต้ องคํานึงถึงมิตขิ องเวลาในการตั้งเกณฑ์ เพือ่ ให้ ทนั กับ
การปฏิบตั งิ านในแต่ ละตําแหน่ งงาน
7. มีการปรับปรงเกณฑ์
ทตัี่ ้งขึน้ ให้ ประหยัด เชื่อถือได้ และ
ุ
ตรงเป้ าหมายอยู่ตลอดเวลา
7.การ
ปรับปรงุ
เกณณ์

1.กําหนดคํา
จํากัดความ

6.มิติดา้ น
เวลา

2.สร้ าง
เครื่องมือวัด

3.ความ
ชัดเจนภาษา

5.สร้ างหลาย
เกณฑ์
4.หาค่ า
ความสั มพันธ์
เครื่องมือ

ประเภทของเกณฑ์
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เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในทางจิตวิทยาอตสาหกรรมนั
้ นมีมากมายสํ าหรับ
ุ
วัดความสามารถเพือ่ การเลือกสรรและการบรรจุ
ได้ มกี าร
รวบรวมเกณฑ์ การวัดความสามารถจัดไว้ เป็ นหมวดหมู่และแบ่ ง
เกณฑ์ ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. ประเภททีเ่ ป็ นวัตถุวสิ ั ย เรียกว่ า“Hard Criter” ได้ แก่
ผลผลิตต่ อวัน เงินเดือน การเลือ่ นตําเหน่ ง จํานวนการขาย การ
ลาออก การขาดงาน อบัุ ตเิ หตุ/สั ปดาห์ คือเกณฑ์ เชิงปริมาณ
สํ าหรับวัดความสามารถในการปฏิบตั งิ านเป็ นเกณฑ์ ทมี่ คี วาม
โปร่ งใสสามารถตรวจสอบและมีความเทีย่ งตรงด้ วยการใช้ ตวั เลข
เชิงปริมาณเป็ นเกณฑ์ วดั ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
2. จิตวิสัยหรืออัตถวิสัย (Self Criteria)การวิเคราะห์ งาน
คือเกณฑ์ ทางด้ านคณภาพสํ
าหรับการวิเคราะห์ งานเหมาะสํ าหรับ
ุ
งานทีต่ ้ องการความละเอียดต้ องพิจารณาภาพโดยรวมของผู้สมัคร
งานซึ่งไม่ สามารถใช้ เกณฑ์ ด้านวัตถวิุ สัยเพียงอย่ างเดียว มีวธิ ีการ
ดังนี้
1. สั มภาษณ์
2. การใช้ แบบสอบถาม
3. การสังเกต โดยการสั งเกตขณะคนงานกําลังทํางาน จด
บันทึกรายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมทีต่ ้ องทําเกีย่ วกับงานนั้น
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บางครั้งอาจใช้ กล้ องถ่ ายรปู
หรือวีดโี อเทปเข้ าช่ วยบันทึกการ
สั งเกตด้ วย
4. การจดบันทึกประจําวัน ในกรณีนีใ้ ห้ คนงานเป็ นผ้ ูจด
บันทึกกิจกรรมทีท่ าํ เองในแต่ ละวัน แล้ วผู้วเิ คราะห์ งานก็จะทํา
หน้ าทีศ่ ึกษาธรรมชาติของงานจากการจดบันทึกประจําวัน
ดังกล่าวตามหลักการแล้ ววิธีการสั มภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถามเป็ นวิธีทนี่ ิยมใช้ กนั มากทีส่ ุ ดข้ อเท็จจริงทีได้
่ นํามา
วิเคราะห์ งานโดยใช้ วธิ ีการดังนี้
1. การวิเคราะห์ งานโดยยึดลักษณะงานเป็ นสํ าคัญ (JobOriented) การวิเคราะห์ งานโดยยึดลักษณะงานเป็ นสํ าคัญ จะ
สนใจในรายละเอียดปลีกย่ อยของขั้นตอนการทํางาน เช่ น การ
ตรวจสอบ การซ่ อมแซม การตอกยํา้ ความสํ าเร็จของงานจ
ขึน้ อย่ ูกบั ผลงานทีท่ าํ ได้
2. การวิเคราะห์ งานโดยยึดตัวคนงานเป็ นสํ าคัญ (WorkerOriented) สํ าหรับการวิเคราะห์ งานโดยยึดตัวคนงานเป็ นสํ าคัญ
จะเกีย่ วข้ องกับการศึกษาพฤติกรรมของบคคลที
ทํ่ างานนั้น
ๆ
ุ
เช่ น การยืน การนั่ง การพดู การใช้ นิวมื
้ อ เป็ นต้ น ความสํ าเร็จ
ของงานจะขึน้ อยู่กบั คน
ดังนั้นวิธีการนีจ้ งึ ใช้ แบบสอบถาม
มาตรฐานช่ วยในการวิเคราะห์ ได้
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ปัญหาในการคัดเลือกคน
ปัญหาในการคัดเลือกคน(The Selection problem)นั้น ยัง
ไม่ มวี ธิ ีการไหนเลยทีจ่ ะทําให้ สามารถพยากรณ์ เหตการณ์
ข้างหน้ า
ุ
ได้ อย่ างถกต้
ู อง ปัญหาจึงอย่ ูทวี่ ่ าจะใช้ วธิ ีการอะไรทีส่ ามารถชี้บ่ง
(Identify) ได้ ว่าถ้ ารับบคคลทั
้ 3 คน เข้ ามาทํางานแล้วจะเป็ น
ุ
บคคลที
มี่ คุณค่ าต่ อองค์ การมากทีส่ ุ ด ฉนั้นเป้ าหมายในการกําหนด
ุ
วิธีการคัดเลือกบคคลจึ
งอยู่บนหลักการทีว่ ่ า จะมีวธิ ีการอย่ างไรที่
ุ
จะชี้บ่งออกมาให้ ทราบได้ อย่ างชัดเจนว่ าบคคลทางองค์
การเลือก
ุ
เข้ ามานั้นจะเป็ นบุคคลทีม่ ผี ลงานดีเด่ นทีส่ ุ ด การคัดเลือกบคลากร
ุ
ควรจะกระทําอย่ างเปิ ดเผย และยติุธรรมโดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้สมัคร
แต่ ละคนได้ มโี อกาสทดสอบตนเองกับองค์ การ
ในการพิจารณาว่ าจะรับหรือไม่ รับ(Select or Reject)
ผู้สมัครแต่ ละคนเข้ าทํางาน เพือ่ ให้ เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ ต่อ
องค์ การทีส่ ุ ดนั้น กระทําได้ ยากและต้ องพิจารณากันให้ รอบคอบ
ในเมือ่ องค์ การต้ องการคัดเลือกคนจากคนจํานวนมากในเวลา
เดียวกันยอมเกิดปัญหาหลายประการ
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ การ
พิจารณาคัดเลือกคนทีด่ ที สี่ ุ ดและเหมาะสมทีส่ ุ ด เพือ่ ก่ อให้ เกิด
ประสิ ทธิผลแก่องค์ การมากทีส่ ุ ดนั้น
องค์ การไม่ อาจจะใช้ การ
พิจารณาเฉพาะผลงานไดผลงานหนึ่งเพียงอย่ างเดียว แต่ ต้องบอก
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ถึงผลงานทางด้ านอืน่ ๆ ด้ วย ยกตัวอย่ างเช่ น การทีจ่ ะรับ
พนักงานบัญชีคนหนึ่ง บคคลที
จะเข้
่ ามาทํางานในหน้ าทีน่ ีต้ ้ องมี
ุ
ความรู้ ทางด้ านบัญชีเป็ นพืน้ ฐาน ทางองค์ การก็พจิ ารณาต่ อไปอีก
ี่
้งนีท้ างองค์ การไม่ ได้
ว่ า สามารพิมพ์ดดี ได้ หรือไม่ พดได้
ู กภาษาทั
พิจารณาแต่ เฉพาะงานทีผ่ ู้สมัครถนัดเท่ านั้น แต่ ต้องพิจารณาถึง
ความสามารถด้ านอืน่ ๆ ด้ วย เพราะต่ อไปข้ างหน้ าอาจต้ องมีการ
มอบหมายให้ ไปทําก็ได้ เช่ น กรณีเมือ่ พนักงานพิมพ์ดดี ขาดงาน
องค์ การอาจจะสั่ งให้ พนักงานบัญชีผู้น้ันเข้ ามาช่ วยงานเป็ นการ
ชั่วคราวก็ได้ ดังนั้น อาจกล่าวได้ ว่าการตัดสิ นใจทีจ่ ะรับหรือไม่ รับ
พนักงานนั้นกระทําด้ วยความยากลําบากมาก ทั้งนีเ้ พราะไม่ มแี บบ
การทดสอบทีแ่ น่ นนอน และการจะทําแบบทดสอบทีแ่ น่ นอนก็ทาํ
ไม่ ได้ เพราะขึน้ อยู่กบั กรณี(Case) แต่ ละกรณีซึ่งมีลกั ษณะพิเศษ
เฉพาะตัว
ข้ อมูลเกีย่ วกับตัวผู้สมัครงาน
ในการสัมภาษณ์ หรือออกแบบฟอร์ มในการรับสมัครงาน
ตําแหน่ งใดควรคํานึงถึงปัจจัยด้ านใดบ้ าง จอห์ น เอ็ม เฟรเซอร์
(John M.Fraser)ชาวอังกฤษกล่ าวว่ า ผ้ ูรับสมัครงานควรจะต้ อง
พยายามให้ ได้ มาซึ่งข้ อมลเกี
่ บตัวผู้สมัครงานดังนี้
ู ยวกั
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1.
ประวัตขิ องครอบครัว (Home background)
ประกอบด้ วยครอบครัวปัจจบัุ น อาจให้ ข้อมลครอบครั
วเดิมก็ได้
ู
2. โรงเรียน (School) คือประวัตกิ ารศึกษาระดับต่ าง ๆตั้งแต่
ระดับต้ นจนถึงระดับสงสด
ู ุ
3.
การศึกษาเพิม่ เติม(Further education) ไม่ รวม
การศึกษาในระบบโรงเรียน เป็ นการศึกษาเพิม่ เติมนอกระบบโรง
รียน
4. ประวัตกิ ารทํางาน (Work history) ทั้งงานพิเศษ งานที่
ได้ รับมอบหมายจากหน่ วยงานเดิม
5. การรับราชการทหาร (National service) โดยเฉพาะ
ผ้ ูสมัครชาย
6. การใช้ เวลาว่ าง(Spare time) ทํากิจกรรมต่ าง ๆ สํ าหรับ
การพิจารณาความสามารถพิเศษนอกเหนือจากตําแหน่ งงาน
7. สภาพการณ์ ในปัจจบัุ น (Present circumstance) เช่ น
สภาพการณ์ ในครอบครัว ทีท่ าํ งานเดิม สภาพการณ์ พเิ ศษของ
ผู้สมัครงานประกอบการพิจารณา
นอกจากรายละเอียดเหล่ านี้ ได้ มผี ้ ูคดิ ค้ นและสรปออกมาอี
ก
ุ
แบบหนึ่ง โดยได้ กล่าวว่ ารายละเอียดเกีย่ วกับผู้สมัครงานทีค่ วรจะ
มีดงั ต่ อไปนี้
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1. ประสบการณ์ ในอดีต (Previous experience) ทีผ่ ่ านใน
ในช่ วงวัยต่ าง ๆ
2. การฝึ กอบรม (Training) พิเศษต่ าง ๆ
3. ท่ าทางและบคลิ
ุ กลักษณะ(Manner and Appearance) ที่
สอดคล้องกับตําแหน่ งงาน
4. การเข้ ากับสั งคมได้ (Sociability or Teamwork) โดย
เฉพาะงานทีต่ ้ องทําร่ วมกับสั งคม ประสานงานหรือการสื่ อสาร
ติดต่ อกับสั งคม
5. ความมัน่ คงทางอารมณ์ (Emotional Stability) สํ าหรับ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ าสําหรับงานทีต่ ้ องเผชิญกับการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ า
6. ความเป็ นผู้ใหญ่ (Maturity) สํ าหรับงานทีต่ ้ องการผ้ ูทมี่ ี
ความมัน่ คงทางอารมณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมสงู
7. ความเป็ นผู้นําหรือภาวะผ้ ูนํา (Leadership capacity)
ภาวะผ้ ูนําคือบคลิ
ุ กภาพโดยรวมของผ้ ูสมัครงานทีม่ ลี กั ษณะเด่ น
เฉพาะ เมือ่ เปรียบเทียบกับผ้ ูสมัครคนอืน่ โดยเฉพาะงานทีต่ ้ อง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้ า ต้ องเป็ นผ้ ูนําทั้งทางจิตใจและร่ างกาย
จะเห็นได้ ว่าความคิดของทั้งสองฝ่ ายข้ างต้ นมีลกั ษณะเน้ น
ความสนใจทีร่ ายละเอียดทีแ่ ตกต่ างกัน แต่ ไม่ มคี วามขัดแย้ งกัน
และอาจใช้ ประกอบซึ่งกันและกันได้ ทั้งนีข้ นึ้ กับสภาพแวดล้ อม
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ทัว่ ไปและปรัชญาในการทํางานขององค์ การแต่ ละชนิด
และ
นอกจากรายละเอียดสองแบบนีแ้ ล้วก็มผี ู้คดิ ค้ นรายละเอียดต่ าง ๆ
อีกมาก วิธีการนํารายละเอียดเหล่ านีไ้ ปประกอบหลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณาคัดเลือกบคคลก้
บการพยายามทีจ่ ะให้ ได้ มาซึ่งข้ อมลที
ุ
ู ่
ต้ องการในการคัดเลือกบคคลบางอย่
าง เช่ น การประเมินความ
ุ
ถนัด ความสนใจ ฯลฯ เหล่านีล้ ้วนเป็ นหน้ าทีท่ นี่ ักจิตวิทยา
อตสาหกรรมจะต้
องทําความเข้ าใจขั้นตอนในการคัดเลือก ทฤษฎี
ุ
ของการทดลองในวงการอตสาหกรรมตั
้งอย่ ูบนพืน้ ฐานของความ
ุ
แตกต่ างระหว่ างบคคลในระหว่
างคนงานต่ าง ๆ เป็ นหลัก
ุ
วัตถประสงค์
ของกระบวนการคัดเลือกคือการใช้ ข้อดีของความ
ุ
แตกต่ างนั้น ๆ ให้ เป็ นประโยชน์ ให้ มากทีส่ ุ ดเท่ าทีจ่ ะมากได้
เพือ่ ทีจ่ ะใช้ คดั เลือกบคคลประเภทต่
าง ๆ เป็ นเบือ้ งต้ น ซึ่งเป็ น
ุ
บคคลที
มี่ ลกั ษณะเหมาะสมกันงานต่ าง ๆ ทีม่ คี วามสํ าคัญอย่าง
ุ
มากต่ อความสํ าเร็จในงาน หน้ าทีท่ เี่ กีย่ วข้ องกับการคัดเลือกบคคล
ุ
นีเ้ ป็ นหน้ าทีท่ สี่ ํ าคัญมากหน้ าทีห่ นึ่งทีน่ ักจิตวิทยาอตสาหกรรมให้
ุ
ความสนใจในการค้ นคว้ าเกีย่ วกับคณลั
ุ กษณะสํ าคัญของมนษย์
ุ
สํ าหรับการทํางานแต่ ละหน้ าที่ ๆ ในระยะหลัง ๆ นี้
นักจิตวิทยาอตสาหกรรมเน้
นความสนใจไปทีการทดสอบบคคลใน
่
ุ
ุ
เรื่องต่ าง ๆ ส่ วนเรื่องการประเมินผลนีเ้ ป็ นสิ่ งทีต่ ามมาจากการ
คัดเลือกและการบรรจพนั
ุ กงาน ซึ่งเกีย่ วข้ องกับการคํานวณผลการ
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ปฏิบัตงิ านโดยตรง ได้ มกี ารเสนอแนะขั้นตอนต่ าง ๆ ทีจ่ ะใช้
สํ าหรับการคัดเลือกพนักงานดังต่ อไปนี้
ขั้นที่ 1 ตัดสิ นใจรับสมัครงาน (Examination of the job (s)
having vacancies) ขั้นนีป้ ระกอบด้ วยการวิเคราะห์ งาน และการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ การทดสอบต่ าง ๆ เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งคณสมบั
ตทิ ี่
ุ
ต้ องการ การวิเคราะห์ งานเป็ นปัญหาพืน้ ฐานสํ าคัญอย่ างยิง่ ใน
ขอบเขตของจิตวิทยาอตสาหกรรมและจะเป็
นพืนฐานเบื
้
อ้ งต้ น
ุ
ของการทดสอบทางอตสาหกรรม
เช่ นเดียวกับความรู้ ความ
ุ
เข้ าใจอยางแท้ จริงเกีย่ วกับงานมีความสํ าคัญสงสด
ู ุ และจะต้ องมา
ก่อนการใช้ แบบทดสอบใด ๆ ในการคัดเลือกจัดวางตัวคนงาน ผล
การวิเคราะห์ งานจะเป็ นเครื่องชี้นําว่ าควรจะใช้ การทดสอบ
อะไรบ้ าง ในขั้นนีจ้ ะต้ องทําการตัดสิ นใจว่ า จะเริ่มเปิ ดรับสมัคร
ตําแหน่ งไหน เมือ่ ไรเสี ยก่อน
ขั้นที่ 2 เลือกคุณลักษณะทีจ่ ะใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการวัดและตัว
พยากรณ์ (Selection of Criterion and Predictor) เกณฑ์ ในการ
วัดจะเป็ นเครื่องบอกว่ าบคคลเหล่
านั้นประสบผลสํ าเร็จในงาน
ุ
อย่ างไร เช่ น อายการทํ
ุ างานในรอบปี เหล่านีเ้ ป็ นตัวอย่ างของ
“เกณฑ์ ” ส่ วน“ตัวพยากรณ์ ” จะเป็ นตัวกําหนดหรือเป็ นเครื่อง
พยากรณ์ ว่า บคคลจะประสบผลสํ
าเร็จภายใต้ เกณฑ์ แต่ ละอย่ างนั้น
ุ
อย่ างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง“ตัวพยากรณ์ ” คือ “อะไร” อย่ าง
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หนึ่งซึ่งเป็ นเครื่องชี้ว่าบคคลจะทํ
างานประสบผลสํ าเร็จมากน้ อย
ุ
อย่ างไรนั่นเอง อาจยกตัวอย่ าง“ตัวพยากรณ์ ” ได้ เช่ น
แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัคร และหนังสื อรับรอง
เพศ วัย วฒิ
ุ ฯลฯ
ขั้นที่ 3 วัดการปฏิบัตงิ าน (Measurement of Performance)
เมือ่ ได้ เลือกว่ าจะใช้ อะไรเป็ นตัวพยากรณ์ และเกณฑ์ แล้วก็เริ่ม
วัดผลงานของคนทีท่ าํ งานอยู่ก่อนแล้วโดยเกณฑ์ ทเี่ ลือกขึน้ มา
เพือ่ หามาตรฐานในการรับคนใหม่ หรืออาจให้ คนทีร่ ับเข้ าใหม่
ทดลองทํางานดกู่อน ในระยะพอสมควรแล้ วจึงทําการวัดผลงาน
อย่ างใดอย่ างหนึ่งแล้วแต่ กรณี แล้ วนําผลการทํางานของแต่ ละคน
นีไ้ ปเปรียบเทียบกับคณสมบั
ตขิ องผ้ ูสมัครงานซึ่งนับว่ าเป็ นตัว
ุ
พยากรณ์
ขั้นที่ 4 หาสหสั มพันธ์ (Correlation) ระหว่ างตัวพยากรณ์
กับเกณฑ์ เมือ่ ได้ ผลจากขั้นที่ 3 แล้วก็นํามาหาค่ าสหสั มพันธ์
(Correlation) ของตัวพยากรณ์ กบั เกณฑ์ ว่ าเกีย่ วข้ องกันอย่ างไร
บ้ าง เช่ น คํานวณหาว่ าจํานวนการผลิตของบคคลซึ
่งถือว่ าเป็ น
ุ
เกณฑ์
จะมากน้ อยเพียงไรนั้นขึน้ กับคณวฒิ
ุ ุ ซึ่งถือว่ าเป็ นตัว
พยากรณ์ ของผู้สมัครหรือไม่
เช่ นคุณวฒิ
ุ ตํา่ ผลิตได้ จาํ นวนน้ อย
ํ่ ตได้ จาํ นวนมาก
คณวฒิ
ุ ุ ตาผลิ
ุ ุ สู งผลิตได้ จาํ นวนมาก หรือคณวฒิ
คณวฒิ
ุ ุ สู งผลิตได้ จาํ นวนน้ อย เป็ นต้ น
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ขั้นที่ 5 ตัดสิ นเลือกว่ าจะใช้ ตวั พยากรณ์ ทกี่ าํ หนดไว้ เป็ น
เครื่องตัดสิ นการรับคนเข้ าทํางานหรือไม่
(Deciding upon the utility of the selection device) บางครั้ง
การตัดสิ นใจเลือกคนเข้ าทํางานในขั้นสดท้
มิได้ ขนกั
ึ้ บ
ุ าย
ความสั มพันธ์ ในข้ อ 4 แต่ เพียงอย่ างเดียวเท่ านั้น แต่ อาจมีเงือ่ นไข
อืน่ ๆ ประกอบด้ วย เช่ น จํานวนผู้สมัครงานตําแหน่ งงานทีว่ าง
สั ดส่ วนของคนงานทีป่ ระสบความสําเร็จซึ่งเรียกว่ า“base rate”
และสั ดส่ วนของกล่มุ คนงานทีป่ ระสบความสําเร็จ กล่ มุ คนงานที่
ไม่ ประสบความสําเร็จ ฯลฯ แต่ โดยทัว่ ไปแล้วตัวพยากรณ์ ใดทีม่ ี
สหสั มพันธ์ กบั เกณฑ์ สู งก็นับว่ าเป็ นตัวพยากรณ์ ทเี่ ชื่อถือได้ ที่จะ
นํามาใช้ เป็ นเกณฑ์ การตัดสิ นใจเลือกบคคลเข้
าทํางาน
ุ
ขั้นที่ 6 ทบทวนวิธีการในการคัดเลือกทั้งหลายอยู่เสมอเพือ่
การประเมินผล (Revaluation) ด้ วย เหตผลที
ุ ว่่ าผลการวัดการ
ปฏิบัตงิ านขณะใดขณะหนึ่งอาจใช้ ไม่ ได้ ตลอดไป
ทั้งนีเ้ พราะ
สิ่ งแวดล้ อมในการทํางานของบคคลผ้
ุ
ูสมัครงานก็ดี หรือแม้ แต่
ผู้รับสมัครงานก็ดมี กั เปลีย่ นแปลงเคลือ่ นไหวอย่ ูเสมอ
เพราะฉะนั้นวิธีการคัดเลือกบคคลจึ
งจําเป็ นต้ องเปลียนแปลงอย่
่
ุ
ู
เสมอ เทคนิคทีใ่ ช้ ในการทดสอบบางอย่ าง ค่ าความสั มพันธ์ แต่ ละ
ชนิดทีห่ าได้ จงึ ควรจะได้ รับการทบทวนอยู่เป็ นระยะ ๆ เพือ่ ความ
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แน่ ใจว่ ายังคงใช้ ได้ ผลจริงอย่ ูหรือไม่ กรรมวิธีท้งั 6 ขั้นนี้ สรปด้
ุ วย
แผนผังเพือ่ ให้ เข้ าใจง่ ายขึน้ ได้ ดงั นี้
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การสั มภาษณ์ เพือ่ การคัดเลือกบุคคลเข้ าทํางาน
การ
สั มภาษณ์ เป็ นวิธีการทีม่ คี วามสํ าคัญอย่ างยิง่
ในกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคนเข้ าทํางาน เพราะในขณะสั มภาษณ์ เป็ นการ
ติดต่ อทางตรงมีด้วยการเผชิญหน้ าระหว่ างผ้ ูสัมภาษณ์ และ
ผู้สมัครนับเป็ นโอกาสอันดีทจ่ี ะได้ พจิ ารณาบคลิ
ุ กลักษณะ กริยา
ท่ าทางการพดจาปราศรั
ย ตลอดจนความคิดเห็นนอกเหนือจาก
ู
รายละเอียดทีส่ ามารถอ่านได้ ในใบสมัคร และจากใบรับรอง หรือ
อืน่ ๆ
วัตถุประสงค์ ของการสั มภาษณ์
การสั มภาษณ์ เพือ่ การ
คัดเลือกบคคลเข้
าทํางาน มีวัตถประสงค์
ทสํี่ าคัญดังต่ อไปนี้
ุ
ุ
1. เพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงอืน่ ๆ นอกเหนือจากใบสมัครงาน
โดยเฉพาะรายละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นตําแหน่ งงานที่
ไม่ ได้ ระบไว้
ุ ในใบสมัคร เช่ น ความร้ ู สึกเกีย่ วกับสํ านักงาน
สถานการณ์ การเมือง ความเชื่อ เป็ นต้ น
2. เพือ่ ทราบว่าผู้สมัครงานรู้ เรื่องต่ าง ๆ ทีค่ ดิ ว่ าร้ ู และกรอก
ลงในใบสมัครมากน้ อยเพียงใด เป็ นการตรวจสอบข้ อเท็จจริงซํ้าอี
ครั้งเพือ่ ความมัน่ ใจและแน่ ใจว่ าเป็ นความจริงทีถ่ ูกต้ องหรือไม่
3. เพือ่ ทราบแนวความคิดของผ้ ูสมัครงานว่ าเป็ นอย่ างไร
เป็ นต้ นว่า ชอบอะไร หรือไม่ ชอบอะไร ชอบงานตลาด หรือ
งานวิจยั หรือไม่ เป็ นต้ น เพือ่ ให้ แน่ ใจว่ าผ้ ูสมัครมีทศั นคติทแี่ ท้ จริง
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เกีย่ วกับงานอย่ างไร เนื่องจากทัศนคติเป็ นสิ่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่ ู
ตลอดเวลา
4.
เพือ่ ทราบว่ าผู้สมัครงานมีความร้ ู สึกตอบสนองเร็ว
เพียงใด ซึ่งจะเป็ นเครื่องชี้ความเฉลียวฉลาดของคนได้ รวมมั้ง
ปฏิภาณไหวพริงในการตอบและการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
5.
เพือ่ ทราบเจตคติของผู้สมัครงานทีม่ ตี ่ อสิ่ งต่ าง ๆ
โดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมในหน่ วยงานทีผ่ ู้สมัครงานมาติดต่ อด้ วย
6. เพือ่ ทราบถึงความสํ าเร็จและความผิดหวังในอดีตของผ้ ู
สมัครงาน เช่ น เคยทํางานอะไรมาก่ อนได้ ผลดีอย่ างไร และงาน
อะไรทีท่ าํ ไม่ ได้
ผู้สมัครมีทศั นคติเกีย่ วกับเหตการณ์
ในอดีต
ุ
อย่ างไร
7. เพือ่ ชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับงานทีจ่ ะมอบหมายให้ หรือ
รายละเอียดเกีย่ วกับอนาคตว่ า ถ้ าองค์ การหรือหน่ วยงานรับสมัคร
เข้ าทํางานแล้ว บคคลนั
้ นจะทําหน้ าทีอ่ ะไร มีรายได้ เท่ าไร มี
ุ
ความเจริญก้าวหน้ าไปอย่ างไร ลักษณะงานทีต่ ้ องทําคืออะไร ต้ อง
เดินทางบ่ อยไหม ฯลฯ ทั้งนีเ้ พือ่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้สมัครงานได้
ซักถามเกีย่ วกับงาน วิธีปฏิบัตแิ ละการแก้ปัญหาเกีย่ วกับสิ่ งต่ าง ๆ
ได้
8. เพือ่ สร้ างความเข้ าใจอันดีกบั ผ้ ูสมัครงานหรือสาธารณะ
จึงเป็ นผลพลอยได้ ของการสั มภาษณ์ เป็ นการแนะนําให้ ผู้สมัคร
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คนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าใจองค์ การหรือหน่ วยงาน
เป็ นอย่ างดีเท่ ากับเป็ นการเผยแพร่ โฆษณาประชาสั มพันธ์ ไปในตัว
ด้ วย
การเตรียมการสั มภาษณ์ การสั มภาษณ์ ทจี่ ะให้ ได้ ผลจริงนั้น
จะต้ องมีการเตรียมการล่วงหน้ า เพือ่ ไม่ ให้ เกิดความล่าช้ าหรือ
ความไม่ เรียบร้ อยต่ าง ๆ ได้ ดังนั้นก่ อนจะดําเนินการสัมภาษณ์ ควร
จะต้ องเตรียมในสิ่ งต่ อไปนี้
1. ตั้งจดม่
ุ ุงหมายของการสัมภาษณ์ ไว้ ก่อนการสั มภาษณ์
2. ศึกษาใบสมัครงานของผ้ ูทจี่ ะสั มภาษณ์ ไว้ ล่วงหน้ า
3. กําหนดหัวข้ อเรื่องทีจ่ ะถาม
4. แจ้ งผู้สมัครงานให้ ทราบล่ วงหน้ าว่ า จะถกสั
ู มภาษณ์ เรื่อง
อะไร ทีไ่ หน เวลาเท่ าใด ผู้ทจี่ ะสั มภาษณ์ เป็ นใคร
5. เตรียมตัวให้ พร้ อม
6. เตรียมสถานทีใ่ ห้ พร้ อม และเหมาะสม
7. ต้ องพยายามทําใจให้ เป็ นกลาง ไม่ มอี คติใด ๆ มารบกวน
วิธีการสั มภาษณ์ โดยทัว่ ไปแล้ววิธีการสั มภาษณ์ มสี าระสํ าคัญ
ดังนี้
1. การเริ่มสั มภาษณ์ ควรเริ่มจากเรื่องทีท่ าํ ให้ ผู้สมัครงานเกิด
ความเป็ นกันเองเสี ยก่อน อาจเริ่มจากการถามถึงภมิู อากาศ หรือ
จากใบสมัครทีเ่ ขียนให้ ทราบว่ าผ้ ูสมัครจบมาจากไหน
ทํางาน
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อดิเรกอะไร ซึ่งจะช่ วยให้ เกิดความเป็ นกันเองได้ มาก ยิง่ ถ้ าพบว่ า
จบการศึกษาจากสถาบันเดียวกัน ก็จะยิง่ เป็ นประโยชน์ ในการเริ่ม
สั มภาษณ์ มากขึน้
2. พยายามกระต้ ุนให้ ผู้สมัครงานพดให้
่ ุ เพือ่ เข้ าใจ
ู มากทีสด
แนวคิด ทัศนคติและบคลิ
ุ กภาพโดยรวมของผ้ ูรับสมัคร
3. พยายามสรปชั
ุ กจงู ให้ ผู้สมัครงานได้ พดคยในสิ
ู ุ ่ งทีอ่ ยากร้ ู
มากทีส่ ุ ดเพือ่ ศึกษาแนวความคิดของผู้สมัคร
4.
การตั้งคําถามควรเป็ นคําถามทีส่ ามารถให้ ผู้สมัคร
สามารถตอบยาว ๆ ไม่ ใช่ ตอบเพียงคําว่ า “ใช่ ” หรือ “ไม่ ใช่ ”
เท่ านั้น
5.
คําถามควรมีความหมายทีแ่ น่ นอน ชัดเจน เพือ่ ให้
ผู้สมัครตอบคําถามได้ รวดเร็วไม่ ลงั เลใจ
หรือต้ องใช้ เวลานาน
สํ าหรับการตอบคําถาม ควรถามคําถามทีเ่ ป็ นรปธรรมมากกว่
า
ู
นามธรรม เช่ น ถามเกีย่ วกับข้ อมลเชิ
ู งปริมาณ จํานวนเงิน มากกว่ า
คําถามเกีย่ วกับเชิงความคิด ความรัก ความชอบ เป็ นต้ น
6. ควรใช้ คาํ ถามอ้อม ๆ สํ าหรับคําตอบทีค่ าดว่ า ผ้ ูตอบจะ
รู้ สึกละอายทีจ่ ะตอบ
เช่ น
คําถามเกีย่ วกับเรื่องเฉพาะตัว
ความสั มพันธ์ ส่วนตัวภายในครอบครัว เป็ นต้ น
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7. พยายามไม่ ทะเลาะกับผ้ ูสมัครงาน ถ้ ามีความคิดเห็น
ขัดแย้ งกัน
เพือ่ หลีกเลีย่ งบรรยากาศทีร่ ุนแรงไม่ เกิดความ
ประทับใจ
8. หาโอกาสชี้แจงให้ ผู้สมัครงานทราบว้า งานทีใ่ ห้ ทาํ เป็ น
งานประเภทใด ขอบเขตของงานเป็ นอยางไรจะเจริญก้ าวหน้ า
อย่ างไร เพือ่ ให้ ผู้สมัครงานสามารถวางแผนว่ าจะสนใจปฏิบตั งิ าน
ในตําแหน่ งงานนีจ้ ริงจังเพียงใด
9.
ต้ องบอกให้ ผู้สมัครงานทราบว่ า จะทราบผลการ
สั มภาษณ์ เมือ่ ใดวิธีการสั มภาษณ์ น้ัน
คนทีส่ ั มภาษณ์ ได้ ดตี ้ อง
ได้ รับการฝึ กฝนอบรม หรือปฏิบัตอิ ยู่บ่อย ๆ จนเกิดความชํานาญ
การประเมินผลการสั มภาษณ์ การสั มภาษณ์ อาจเรียกได้ ว่า
เป็ นการสนทนากันอย่ างมีวตั ถประสงค์
ระหว่างผู้สัมภาษณ์ กบั ผ้ ู
ุ
ถกสั
ู มภาษณ์ เพราะฉะนั้นเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการตัดสิ นการสัมภาษณ์ ว่า
ผลจากการสั มภาษณ์ จะทํานายผลงานของบคคลได้
ดเี พียงใดยอม
ุ
ต้ องคํานึงถึงความเทีย่ งและความตรง เช่ นเดียวกับวิธีการใช้ ตวั
พยากรณ์ อนื่ ๆ ความเทีย่ งของผลการสั มภาษณ์ หมายถึง ความ
สอดคล้องเหมือนกันในความคิดเห็นของผ้ ูสัมภาษณ์ คนเดียว หรือ
ความคล้ ายคลึงกันกับการตัดสิ นใจของผ้ ูสัมภาษณ์ ผู้อนื่ ๆ ทีม่ ตี ่ อ
ผ้ ูสมัครงาน ส่ วนความตรงของการสั มภาษณ์ จะขึน้ อย่ ูกบั ตัวผ้ ู
สั มภาษณ์ ว่า มีความตรงในการถามข้ อมลที
่ ย่ วกับงานนั้นได้
ู เกี
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มากน้ อยเพียงใด ประกอบกับคะแนนจากการทดสอบ จดหมาย
รับรองและประวัตกิ ารทํางานในอดีต จะช่ วยให้ สามารถประเมิน
บคคลได้
ดขี นปั
ึ้ จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อผลการสั มภาษณ์
ุ
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลด้ านข้ อมลทางลบหรื
อข้ อมลทางบวกมี
ู
ู
อิทธิพลต่ อผลการสั มภาษณ์ มหี ลายประการ ทั้งตัวผ้ ูสัมภาษณ์ และ
ผู้สมัครงานได้ มกี ารศึกษารวบรวมไว้ ดงั นี้
1. ลักษณะของข้ อมลในเชิ
งบวกหรือลบ จากการวิจยั พบว่ าผ้ ู
ู
สั มภาษณ์ ส่วนใหญ่ มกั มองหาข้ อมลทางลบเกี
ยวผ้
่ ูสมัครงาน
ู
มากกว่ าข้ อมลทางบวก
เพราะง่ ายทีจ่ ะปฏิเสธในการรับเข้ าทํางาน
ู
2. ลําดับของข้ อมลก่
ู อนหลัง ผู้สัมภาษณ์ บางคนอาจได้ รับ
อิทธิพลจากข้ อมลอั
่ บผู้สมัครงาน ผ้ ูสัมภาษณ์ บาง
ู นดับแรกเกียวกั
คนก็ได้ รับอิทธิพลจากข้ อมลอั
แต่ ทีส่ ํ าคัญก็คอื ว่ าถ้ า
ู นดับหลัง
ข้ อมลอั
ยวกั
่ บตัวผ้ ูสมัครงาน ย่ อมมี
ู นดับแรกเป็ นข้ อมลทางลบเกี
ู
ผลต่ อการประเมินในทางทีไ่ ม่ ชอบและโอกาสทีจ่ ะถกปฏิ
ู เสธมี
มากกว่ าข้ อมลที
่ ในตอนช่ วงกลาง ๆ ของการสั มภาษณ์
ู ให้
3. เจตคติของผู้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นเจตคติทางบวกหรือทางลบ
ผู้สัมภาษณ์ มกั จะมีความคิดเกีย่ วกับผ้ ูสมัครงานว่ าควรจะมี
ลักษณะอย่ างไรไว้ ในใจก่อนแล้ ว
ความคิดหรือเจตคติของผ้ ู
สั มภาษณ์ ก่อนจะมีอทิ ธิพลต่ อการสั มภาษณ์ ผู้สมัครงานและจะมี
ผลต่ อการคัดเลือกและการบรรจดุ้ วย
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4.
ผลกระทบจากผู้สมัครงานคนก่อนเกิดจากการ
เปรียบเทียบลักษณะทีเ่ ห็นได้ ชัดเจน ในการสั มภาษณ์ ถ้าผ้ ูสมัคร
งานทีม่ ที ่ าทางน่ าเชื่อถือซึ่งเป็ นลักษณะทางบวกได้ รับการ
สั มภาษณ์ เป็ นลําดับต่ อจากผ้ ูสมัครงานทีม่ ที ่ าทางตรงกันข้ ามซึ่ง
เป็ นลักษณะทางลบ ก็จะได้ รับความนิยมมากขึน้ เนื่องจากมีข้อ
เปรียบเทียบ ในทํานองเดียวกันถ้ าผู้สมัครงานคนก่อนมีท่าทาง
เหนือกว่ าผ้ ูสมัครงานคนต่ อมาก็จะได้ ผู้สมัครคนต่ อมาได้ คะแนน
นิยมลดลง
แต่ ถ้าผู้สัมภาษณ์ มปี ระสบการณ์ ด้านนีส้ ู งก็จะลด
ผลกระทบทํานองนีล้ งไปได้
5. ความคล้ายคลึงกันระหว่ างเพศเดียวกัน เพศของผู้สมัคร
จะมีความสํ าคัญต่ อการคัดเลือกบคคลเข้
าทํางานโดยเฉพาะงานที่
ุ
แบ่ งแยกระหว่ างเพศชายหรือเพศหญิงผ้ ูสัมภาษณ์ อาจ
เปรียบเทียบผู้สมัครระหว่ างเพศเดียวกันสํ าหรับการคัดเลือก เช่ น
เปรียบเทียบผู้สมัครเพศชายสํ าหรับตําแหน่ งงานทีม่ คี วามสั มพันธ์
กับตําแหน่ งทีใ่ ช้ แรงงาน เปรียบเทียบผ้ ูสมัครงานเพศหญิงสํ าหรับ
ตําแหน่ งงานประชาสั มพันธ์ ในกล่ มุ ผู้สมัครเพศหญิง เป็ นต้ น จะ
เห็นได้ ว่าวิธีการคัดเลือกบคคลเข้
าทํางาน
โดยการสั มภาษณ์
ุ
างมาก
นับเป็ นตัวพยากรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับจิตวิทยาบคลากรอย่
ุ
แตกต่ างจากการทดสอบด้ วยแบบทดสอบ หรือแบบวัดอืน่ ๆ ดัง
แผนภาพ แสดงต่ อไปนี้

35

36

