สรรหาและการคัดเลือกบคลากร
ุ
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ

การสรรหา (Recruitment) หมายถึงกระบวนการจงใจ
ู
วิเคราะห์ และคัดเลือกบคคลที
ม่ คี ุณสมบัตสิ ํ าหรับปฏิบัติงาน
ุ
ในองค์ การหรือกิจการ องค์ ประกอบทีส่ ํ าคัญในกระบวนการ
สรรหาคือขนาดกิจการด้ วยการใช้ การสรรหาบคลากรละ
ุ
กระบวนการสรรหาจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง การสรรหาคือ
กระบวนการรวบรวมผู้ที่มคี ุณสมบัตติ ามทีอ่ งค์ การกําหนด
สํ าหรับงานต่ างๆ
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1.การยืน่ ใบ
สมัคร

2.การ
เลือกสรร

4.ผลการยืน่
ใบสมัคร

3.การ
ตัดสิ นใจ

การสรรหาเริ่มด้ วยการยืน่ ใบสมัคร (Application) เพือ่
ทําให้ เกิดการเลือกสรร (Selection) เพือ่ ทําให้ เกิดการตัดสิ นใจ
และเพือ่ ทราบผลการยืน่ ใบสมัครงาน
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การสรรหาคือกระบวนการรวบรวมผู้สมัครงานทีม่ ี
คณสมบั
ตตามที
ิ
อ่ งค์ การกําหนดสํ าหรับตําแหน่ งงานต่ าง ๆ
ุ
ตามแผนการกําลังคนทีว่ างไว้ เพือ่ นําไปส่ ู การคัดเลือกซึ่งเป็ น
กระบวนการตัดสิ นใจว่ าจะจ้ างใครหรือไม่ จ้างใคร ทําให้ มกี าร
ปฐมนิเทศคือการแนะนําบรรจให้
ุ พนักงานใหม่ ให้ รู้จัก
องค์ การและงานในหน้ าที่ได้ รับมอบหมาย
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การสรรหาบคลากรคื
อการคัดเลือกบคคลให้
เหมาะสม
ุ
ุ
กับบทบาทและวัฒนธรรมในองค์ การ เมือ่ คัดเลือกบคลากร
ุ
ใหม่ ได้ แล้ วองค์ การต้ องฝึ กอบรมบุคลากรให้ เหมาะสมกับ
บทบาทในปัจจบัุ นและอนาคต ในช่ วงปฏิบัติงานต้ องระบให้
ุ
ได้ ว่ามีปัญหาในการปฏิบัตงิ านอย่ างไรสํ าหรับการวางแผน
ฝึ กอบรมและพัฒนาบคลากรสํ
าหรับการจําแนกและจัดการ
ุ
ปฏิบัตงิ านและสามารถควบคมพฤติ
กรรมการทํางานให้
ุ
เหมาะสมได้
องค์ การต้ องศึกษาและจัดระบบสารสนเทศ
ข้ อมลเกี
ู ย่ วกับความสามารถหรือพรสวรรค์ ของบคลากรทก
ุ
ุ
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ด้ านสํ าหรับการเลือ่ นตําแหน่ ง
การสื บทอดตําแหน่ งให้
เหมาะสมเป็ นวิธีการดํารงรักษาบคลากรที
ม่ คี วามสามารถใน
ุ
องค์ การ การเลือกสรรบคลากรจํ
าเป็ นต้ องคัดเลือกบคลากรให้
ุ
ุ
เหมาะสมกับค่ านิยมและวัฒนธรรมเพือ่ การดํารงรักษา
บคลากรในองค์
การ
ุ
อตสาหกรรมการสรรหาบคลา
ุ
ุ กร(The recruitment
industry ) ประกอบด้ วยหน่ วยงานหลัก 5 หน่ วยงานคือ
1.สํ านักงานแรงงาน (Employment agencies)
สํ านักงานแรงงานคือสํ านักงานหรือหน่ วยงานที่ทาํ หน้ าที่
เลือกสรรบคลากรที
ม่ ปี ระวัตยิ าวนานดั้งเดิม (Traditional
ุ
agency) มักเป็ นทีร่ ้ ู จักกันของเหล่ าหน่ วยงานด้ านการจ้ าง
งาน มีประวัตกิ ารก่ อตั้งมายาวนานและตั้งอย่ ูในบริเวณที่
เหมาะสมหางาน
ผ้ ูสมัครงานอาจไปทีส่ ํ านักงานสาขา
สํ านักงานเหล่ านีเ้ พือ่ รับการสั มภาษณ์ ส้ั น ๆ และรับการ
ประเมินก่ อนลงทะเบียนประวัตใิ นฐานข้ อมลสํ
ู านักงาน ที่
ปรึกษาการสรรหางานก็จะเปรียบเทียบกับผู้สมัครทั้งหมดว่ า
เหมาะสมกับตําแหน่ งทีเ่ ปิ ดรับสมัครงานของแต่ ละ
หน่ วยงาน ผ้ ูสมัครงานที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมก็จะได้ รับการ
บันทึกไว้ ในกล่ มุ เฉพาะเพือ่ คัดให้ เป็ นกล่ ุมทีจ่ ะสั มภาษณ์ รอบ
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ต่ อมาโดยให้ หน่ วยงานทีต่ ้ องการจ้ างงานเป็ นผู้สัมภาษณ์ กล่ ุม
ผู้สมัครงานตั้งอยู่บนพืน้ งานว่ าอยู่ในกล่ ุมชั่วคราว(
a
temporary "temp") หรือกล่ ุมถาวร ( permanent "perm")
หน่ วยงานทีท่ าํ หน้ าทีด่ ้ านเงินค่ าชดเชย (Compensation ) ก็
จะได้ รับเงินงบประมาณจากบริษทั หรือหน่ วยงานที่ต้องการ
บคลากรตามข้
อตกลงตามอัตราทีก่ าํ หนดไว้ เป้ าหมายการ
ุ
ทํางานของสํ านักงานแรงงานก็เพือ่
ให้ เจ้ าของกิจการและ
ผ้ ูสมัครงานมาพบกัน ปัจจบัุ นสํ านักงานแรงงานได้ พฒ
ั นา
เป็ นหน่ วยงานของรัฐบาล
และเอกชนก็ได้ มสี ่ วนจัด
ดําเนินการในส่ วนนีด้ ้ วย
2.แหล่ งข้ อมลอิ
ู นเตอร์ เน็ตและเครื่องมือสื บค้ นตําแหน่ ง
งาน (Recruitment websites and job search engines)
แหล่ งข้ อมลจากอิ
นเตอร์ เน็ตประกอบด้ วยฐานข้ อมลสอง
ู
ู
ส่ วนหลักสํ าคัญ คือส่ วนทีเ่ ป็ นผังตําแหน่ งงาน (Job boards)
และชีวประวัตสิ ่ วนตัว/ประวัตกิ ารศึกษา
(Résumé/curriculum vitae (CV) database) ผังตําแน่ งงาน
ไว้ สําหรับให้ สมาชิกเข้ ามาค้ นหาตําแหน่ งงานว่ าง ผ้ ูสมัคร
งานอาจนําแบบชีวประวัตสิ ่ วนตัว/ประวัตกิ ารศึกษาของ
บริษทั มาเขียนรายละเอียด อาจต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียมสํ าหรับ
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แบบใบสมัครตําแหน่ งงานต่ าง
ได้ มกี ารจัดทําฐานข้ อมลู
สมาชิกผ้ ูเข้ ามารับริการหางานทางอินเตอร์ เน็ตเพือ่ สามารถ
สื บค้ นได้ เมือ่ หน่ วยงานต้ องการข้ อมลดั
ู งกล่ าว หน่ วยงานที่
ต้ องการข้ อมลผ้
ู ูสมัครงานอาจสรรหาได้ ด้วยวิธีนี้ เป็ นวิธีการ
จัดการสรรหาบคลากรวิ
ธีหนึ่ง ผ้ ูจัดทําฐานข้ อมูลอาจช่ วย
ุ
ดําเนินการนําเสนอเงือ่ นไขทีน่ ่ าสนใจสํ าหรับผ้ ูสมัครงาน
อาจทําแบบทดสอบ การสรรหา วิธีการจ้ าง เงือ่ นไขทีส่ ํ าคัญ
ของหน่ วยงานให้ ผู้สมัครงานสนใจ เป็ นวิธีช่วยให้ ผู้สมัคร
งานมีความสนใจและกระตือรือร้ นเพือ่ ยืน่ ใบสมัครงานและ
นําเสนอข้ อมลส่
ู วนตัวให้ หน่ วยงานทีส่ นใจ โดยเฉพาะอย่ าง
ยิง่ ผ้ ูทตี่ ้ องการเปลีย่ นงานให้ เหมาะสมกับตนเอง อาจนําเสนอ
ประวัตใิ ห้ กบั หน่ วยงานใหม่ โดยทีไ่ ม่ ต้องลําบากใจกับ
หน่ วยงานเก่ า
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นายจ้ างหรือผู้บริหารรวมทั้งผู้ทาํ หน้ าทีด่ ้ านการสรรหา
(Recruiter) สามารถนําเสนอผังตําแหน่ งงานลงในฐานข้ อมลู
ตําแหน่ งงานซึ่งเป็ นทีร่ วบรวมข้ อมลตํ
ู าแหน่ งงาน
(Aggregator)
ด้ วยเครื่องมือสื บค้ นตําแหน่ งงานบน
อินเตอร์ เน็ต อาจมีเอกสารโฆษณาเป็ นเครือข่ ายสั งคมโดยยึด
ผู้หางาน (Job seeker) ในตลาดแรงงานเป็ นสํ าคัญ
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การสมัครงานทางอินเตอร์ เน็ตมีแหล่ งข้ อมลมากมายให้
ู
ค้ นหาในผังงานประเภทต่ าง ๆ เป็ นระบบการบริการแบบจดุ
เดียว (A "one-stop shop") คือระบบบริการสมัครงานลด
ขั้นตอนให้ ผู้สมัครงานดําเนินการเสร็จสิ้นภายในขั้นตอน
เดียว สํ าหรับผู้สมัครงานทําให้ ลดขั้นตอนการสมัครงานลด
ค่ าใช้ จ่ายและช่ วงเวลาให้ ส้ั นขึน้ ได้ มากวิธีหนึ่งทีน่ ิยมใช้ กนั
มากในปัจจบัุ น
3.การสรรหาแบบเฉพาะเจาะจง(Headhunters) สํ าหรับ
การสรรหาผ้ ูบริหารและการสรรหาผ้ ูปฏิบัตกิ ารวิชาชีพ
เฉพาะด้ าน การสรรหาแบบเฉพาะเจาะจง การสรรหาแบบ
เฉพาะเจาะจงคือการสรรหาบคลากรจากผ้
ุ
ูสมัครงาน มักใช้
ในกรณีทกี่ ารสรรหาแบบปกติไม่ สําเร็จ
การสรรหาแบบ
เฉพาะเจาะจงมักจะมีวธิ ีการแตกต่ างกับการสรรหาจาก
สํ านักงานภายในองค์ การ
อาจใช้ วธิ ีเตรียมการสั มภาษณ์
ผู้สมัคร เพือ่ ตกลงเรื่องเงินเดือน ใช้ กบั บคลากรพิ
เศษ ผ้ ูทมี่ ี
ุ
บทบาทบริหารระดับสงต้
ู องมีการสรรหาโดยเฉพาะ เช่ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ผู้ทมี่ บี ทบาทเฉพาะสาขามีผู้สมัครที่
มีคุณสมบัตติ รงตามทีห่ น่ วยงานต้ องการน้ อย จึงมีเหตผล
ุ
สมควรจะสรรหาโดยตรงมากกว่ าประกาศสรรหาทัว่ ไป ส่ วน
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การสรรหาด้ วยสํ านักงานภายในองค์ การอาจจงใจให้
ผู้สมัคร
ู
งานด้ วยเสนอการทํางานพิเศษ การสรรหาแบบเฉพาะเจาะจง
อาจใช้ การจงใจผ้
ู ูสมัครด้ วยวิธีการพิเศษและเสนอกิจกรรม
การสรรหาเฉพาะ การทํากิจกรรมนีต้ ้ องมีเครือข่ าย มี
ความสั มพันธ์ กบั หน่ วยงานอืน่ แบบร่ วมมือกัน มีการใช้ ศูนย์
ข้ อมลบคลากรร่
วมกัน
สามารถใช้ ประโยชน์ จากข้ อมลู
ู ุ
บคลากรร่
วมกันได้ และเลือกสั มภาษณ์ บุคลากรในศนย์
ุ
ู ข้อมลู
ได้ ทนั ที
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4.สํ านักงานสรรหาเฉพาะ (Niche agencies ) ผ้ ูมคี วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะพืน้ ทีห่ รือเขตพิเศษสํ าหรับคัดเลือก
ผู้ปฏิบัติงานในองค์ การ สํ านักงานสรรหาเฉพาะสํ านักงาน
สรรหาเฉพาะคือหน่ วยงานทีใ่ ห้ ข้อมลเกี
ู ย่ วกับบคลากร
ุ
ผู้ชํานาญการเฉพาะด้ าน เนื่องจากมีความต้ องการบคลากร
ุ
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เฉพาะด้ าน หน่ วยงานอาจสรรหาบคลากรด้
วยวิธีการเฉพาะ
ุ
เพือ่ ค้ นหาบคลากรในเครื
อข่ ายการทํางานด้ วยวิธีพเิ ศษ
ุ
บคลากรผ้
ุ
ูเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านจะได้ รับการเสนองานพิเศษ
และมีฐานข้ อมลบั
มุ นี้
ู นทึกความสามารถสํ าหรับบคลากรกล่
ุ
โดยเฉพาะ หน่ วยงานมักจะให้ ความสนใจและมีเครือข่ ายกับ
ผ้ ูสมัครงานกล่ มุ นีจ้ ากฐานข้ อมลคล้
ู ายกับการการบันทึก
ฐานข้ อมลอื
ู น่ เพือ่ ให้ สะดวกสํ าหรับการสรรหา
5.สํ านักงานสรรหาภายในองค์ การ
(In-house
recruitment.)
การสรรหาประกอบด้ วยการศึกษา
แหล่ งข้ อมลผ้
ู ูสมัครงานด้ วยการโฆษณา ประชาสั มพันธ์ หรือ
วิธีการอืน่
การคัดเลือก การเลือกสรรผ้ ูสมัครงานทีม่ ี
คณสมบั
ตติ รงกับทีห่ น่ วยงานต้ องการด้ วยการทดสอบและ
ุ
การสั มภาษณ์ สํ านักงานสรรหาภายในองค์ การมีหน้ าทีส่ รร
หาภายในองค์ การตามความต้ องการของผ้ ูบริหารหรือ
นายจ้ าง
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หน่ วยงานขนาดใหญ่ มกั มีสํานักงานสรรหาบุคลากร
ภายใน
อาจเป็ นหน่ วยงานหนึ่งทีท่ าํ หน้ าทีใ่ นหน่ วยการ
จัดการทรัพยากรมนษย์
ุ (Human resources department)
หรือทํางานประสานงานกัน ผ้ ูจดั การและบคลากรฝ่
ายสรรหา
ุ
จะทําหน้ าทีต่ ามเป้ าหมายดังกล่ าว เพือ่ สร้ างความร่ วมมือกับ
หน่ วยงานอืน่ ๆ สํ านักงานสรรหาภายในองค์ การอาจโฆษณา
ร่ วมมือกับ
ตําแหน่ งงานว่ างบนเว็บไซด์ ของสํ านักงาน
เครือข่ ายบคลากรภายใน
ทํางานร่ วมกับหน่ วยงานภายนอก
ุ
กล่ มุ การค้ า และ/หรือเน้ นการสรรหาจากสถานการศึกษา
มหาวิทยาลัย
รวมทั้งการสมัครงานทางอินเตอร์ เน็ตตาม
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ตําแหน่ งทีว่ ่ าง
องค์ การขนาดใหญ่ อาจเลือกสรรหาจาก
กระบวนการสรรหาแหล่ งข้ อมลภายนอกด้
วยวิธีดงั กล่ าว
ู
ข้ างต้ นวิธีการใดวิธีการหนึ่งทีส่ ะดวกและเหมาะสมกับ
ตําแหน่ งงานให้ มากทีส่ ุ ด
1.สํานักงาน
แรงงาน
2.แหล่ งข้ อมลู
จากอินเตอร์ เน็ต
อตสาหกรรมการ
ุ
สรรหาบคลากร
ุ

3.สรรหาแบบ
เฉพาะเจาะจง

5.สํ านักงาน
สรรหาภายใน

4.สํานักงาน
สรรหาเฉพาะ

อตสาหกรรมการสรรหาทั
้ง 5 ประเภทดังกล่ าวข้ างต้ นมี
ุ
จดม่
ุ ุงหมายเพือ่ เป็ นช่ องทางสํ าหรับการเลือกสรรและการจ้ าง
งานเข้ าไปทํางานในองค์ การตามกระบวนการเลือกสรรและ
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การบรรจุ โดยทัว่ ไปหน่ วยงานเหล่ านีม้ กั มีความสั มพันธ์
ใกล้ ชิดและได้ รับการสนับสนนทางการเงิ
นและงบประมาณ
ุ
จากบริษัทและหน่ วยงานทีต่ ้ องการจ้ างงานมากกว่ าได้
งบประมาณค่ าใช้ จ่ายจากผ้ ูสมัครงาน

เมือ่ องค์ การกําหนดกลยทธ์
ุ และเป้ าหมายได้ แล้ วจึง
ออกแบบและวิเคราะห์ งานตําแหน่ งสํ าคัญต่ าง ๆ ในองค์ การ
มีการพยากรณ์ และวางแผนกําลังคน
ทําให้ เกิดการวาง
แผนการวางแผนสรรหา มีการเลือกสรรบคลากร
มีการวาง
ุ
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แผนการฝึ กอบรมและการพัฒนาบคลากร
มีการวางแผนการ
ุ
ปฏิบัตงิ านและการศึกษางานตําแหน่ งต่ าง ๆ มีการวางแผน
เกีย่ วกับเงินชดเชยและผลประโยชน์ ต่าง ๆ นําไปส่ ู การจัดการ
อาชีพและการเปลีย่ นแปลงองค์ การให้ ดขี นึ้

แต่ ละหน่ วยองค์ การต้ องมีการวางแผนการสรรหาและ
การเลือกสรรด้ วยการกําหนดความต้ องการบคลากรตาม
ุ
เป้ าหมายขององค์ การ มีแผนการดํารงรักษาบคลากร
และการ
ุ
เกษียณอายของบคลากรมี
ความสั มพันธ์ กนั เนื่องจากการวาง
ุ
ุ
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แผนการสรรหาเป็ นกระบวนการเริ่มต้ นการคัดเลือกบคลากร
ุ
โดยจะต้ องมีการวางแผนให้ ต่อเนื่องจนถึงสิ้นสดการ
ุ
ปฏิบัตงิ านด้ วยการเกษียณอายของบคลากร
ุ
ุ
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การสรรหาบคลากรภายในองค์
การเริ่มทีก่ าํ หนดเงือ่ นไข
ุ
ความต้ องการตําแหน่ งงานในหน่ วยงาน จัดทําฐานข้ อมลจาก
ู
ฝ่ ายรับสมัครและผู้ทสี่ ่ งใบสมัครเข้ ามา
ฐานข้ อมลจั
ู ดทํา
ขึน้ มาสํ าหรับค้ นหาเมือ่ หน่ วยงานต้ องการบคลากร
ถ้ ายังไม่
ุ
ต้ องการก็เก็บประวัตไิ ว้ ในฐานข้ อมลก่
ู อน ฐานข้ อมลของ
ู
ผู้สมัครมีความสํ าคัญสํ าหรับการสรรหา
เมือ่ หน่ วยงาน
ต้ องการค้ นหาบคลากรตํ
าแหน่ งว่ างต่ าง ๆ ฐานข้ อมลของ
ุ
ู
ผ้ ูสมัครจะเป็ นแหล่ งข้ อมลเบื
ู อ้ งต้ นสํ าหรับตัดสิ นใจการสรร
หา โดยเฉพาะกรณีทตี่ ้ องการบคลากรอย่
างรีบด่ วน เมือ่
ุ
ผู้สมัครใหม่ ส่งใบสมัครเข้ ามา ถ้ าหน่ วยงานสนใจก็จดั การ
ประเมินและทดสอบผ้ ูสมัครใหม่ ถ้ าไม่ สนใจก็ยงั ไม่ ประเมิน
และทดสอบผ้ ูสมัครใหม่ น้ัน หัวหน้ าฝ่ ายทีต่ ้ องการบคลากร
ุ
โดยตรงและหัวหน้ าฝ่ ายบคคลทํ
าหน้ าทีส่ ั มภาษณ์ และ
ุ
ตรวจสอบเอกสารว่ าตรงกับความต้ องการของหน่ วยงาน
หรือไม่ ขั้นตอนสดท้
้น
ุ ายคือส่ งออกจดหมายตอบรับบคคลนั
ุ
เข้ าปฏิบัตงิ านในหน่ วยงาน
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กระบวนการสรรหาอาจเริ่มต้ นทีก่ ารระบตํุ าแหน่ งงาน
ว่ างในหน่ วยงาน ขั้นต่ อมาคือระบรายละเอี
ยดของงานและ
ุ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหน่ งงานว่ าต้ องมีรายละเอียด
รวมทั้งคณสมบั
ติอย่ างไร เมือ่ พิจารณาเงือ่ นไขดังกล่ าวตาม
ุ
ความต้ องการแล้ วจึงมีการโฆษณาตําแหน่ งงานในแหล่ ง
จัดหางานแหล่ งต่ าง ๆ หน่ วยงานอาจพิจาณาเรื่องการตอบ
รับก่ อนถ้ ามีความต้ องการบคลากรเหล่
านั้น แล้ วจึงจัดทําสรปุ
ุ
รายชื่อ (Short-listing) บคคลที
ต่ ้ องการและตรงกับตําแหน่ ง
ุ
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งานขั้นต้ น
ขั้นต่ อมาคือเตรียมการสั มภาษณ์ และจัดการ
สั มภาษณ์ และตัดสิ นใจว่ าจะดําเนินการเลือกสรรเพือ่ นํา
บคลากรเข้
าทํางานหรือไม่
ุ

กระบวนการสรรหาอาจเพิม่ ขั้นตอนการสรรหาเข้ าไป
เช่ น เมือ่ มีการกําหนดรายละเอียดของงาน ผ้ ูทาํ หน้ าทีส่ รรหา
อาจค้ นหาข้ อมลจากฐานข้
อมลและแหล่
งข้ อมลู ต่ อมาคือการ
ู
ู
จําแนกข้ อมลผ้
ู ูสมัครจากใบสมัครและประวัตสิ ่ วนตัวผู้สมัคร
ก่ อนจะสั มภาษณ์ รอบแรก แล้ วจึงมีการประเมิน มีการศึกษา
แหล่ งอ้ างอิง(Reference) ทีผ่ ู้สมัครเขียนไว้ ในใบสมัครทีเ่ ป็ น
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บคคลอ้
างอิง รวมทั้งตรวจสอบสถานทีซ่ ึ่งกําหนดไว้ ในการ
ุ
อ้ างอิง การอ้ างอิงมีความสํ าคัญสํ าหรับการสรรหาเนื่องทําให้
กระบวนการสรรหามีความเป็ นไปได้ มากขึน้
ผ้ ูสรรหา
สามารถสรปและตั
ดสิ นใจเกีย่ วกับผู้สมัครงานได้ ง่ายและเร็ว
ุ
ขึน้ ต่ อมาคือการตรวจสอบ สรปข้
ุ อมลู คัดเลือกและการ
สั มภาษณ์
ซึ่งจะทําไปส่ ู การบรรจเข้
ุ าทํางานและมี
หลักประกันในการปฏิบัตงิ าน

23

24

กระบวนการสรรหาเป็ นเรื่องทีซ่ ับซ้ อนมีรายละเอียด
มากมาย เพือ่ ทําให้ การสรรหามีความสอดคล้ องกับตําแหน่ ง
งานและคัดเลือกได้ บุคลากรตามที่หน่ วยงานต้ องการ
กระบวนการสรรหาเริ่มเมื่อมีการส่ งใบสมัครงาน ผ้ ูสมัคร
งานศึกษาข้ อมลและข้
อเสนอต่ าง ๆ ของหน่ วยงานผ้ ูสรรหา ผ้ ู
ู
หางานเงือ่ นใบสมัครทางทางอินเตอร์ เน็ตตามคณสมบั
ตทิ ี่
ุ
หน่ วยงานกําหนด
ขั้นต่ อมาคือหน่ วยงานประเมินความ
เหมาะสม ผู้สรรหาอาจสั มภาษณ์ ทางโทรศัพท์ ก่อน การ
สั มภาษณ์ ด้วยการไม่ ต้องเผชิญหน้ ากันอาจทําให้ สามารถทํา
ความคุ้นเคยและเข้ าใจรายละเอียดเบือ้ งต้ นได้ ถ้ าหน่ วยงาน
ต้ องการข้ อมลของผ้
ู
ูสมัครงานมากขึน้ อาจมีการประเมิน
เพิม่ เติมด้ วยการให้ มาแนะนําตัว มีการสั มภาษณ์ เพิม่ เติม
เพือ่ ให้ ได้ ข้อมลเพิ
ู ม่ มากขึน้ ด้ วยการพดคยด้
ู ุ วยวิธีการ
สอบถามรายละเอียดแบบเผชิญหน้ ากันมากขึน้
วิธีการ
สั มภาษณ์ คอื วิธีการทีท่ าํ ให้ ผู้สมัครงานและผู้สรรหามีการ
พบปะพดคยแบบเผชิ
ญหน้ ากันมากกว่ าวิธีการสั มภาษณ์ ทาง
ู ุ
โทรศัพท์ การประเมินหมายรวมถึงการทดลองปฏิบัตงิ าน
รายบคคลหรื
อทดลองปฏิบัติงานเป็ นกล่ ุม รวมทั้งตรวจสอบ
ุ
หลักฐานต่ าง ๆ เช่ น ลายนิว้ มือ เป็ นต้ น รวมทั้งตรวจสอบ
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ประวัตแิ ละภมิู หลังของผ้ ูสมัครงาน ตรวจสอบหลักฐานการ
รับรอง การอ้ างอิง ประเมินหลักฐานทางการแพทย์ และทาง
กายภาพเกีย่ วกับความสมบรณ์
สขภาพแข็
งแรงสามารถ
ู
ุ
ปฏิบัตงิ านได้ ในตําแหน่ งหน้ าทีน่ ้ัน บางตําแหน่ งงานต้ องการ
บคลากรที
ร่ ่ างกายแข็ง ต้ องใช้ สายตาพิเศษไม่ ตาบอดสี ไม่
ุ
เป็ นโรคภมิู แพ้สารเคมีหรือสภาพแวดล้ อมพิเศษบางอย่ าง
เช่ น ทนต่ อสภาพฝ่ ุน ควัน เป็ นต้ น ก่ อนทีจ่ ะสั มภาษณ์ ข้นั
สุ ดท้ ายและมีการตรวจสอบหลักฐานราชการ เช่ น ราชการ
ทหารสํ าหรับกล่ ุมผ้ ูสมัครผ้ ูชาย ตรวจสอบเกีย่ วกับคดีความ
ต่ าง ๆ ที่ผู้สมัครงานต้ องเกีย่ วข้ องเป็ นต้ น
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ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อการสรรหาประกอบด้ วยปัจจัย
ภายนอก เช่ น อปสงค์
และอปทานแรงงาน
ตลาดแรงงาน
ุ
ุ
ภาพพจน์ และความนิยมของหน่ วยงาน สิ่ งแวดล้ อมสั งคม
และการเมือง รวมทั้งกฎหมาย อัตราการว่ างงานและจํานวน
ผู้แข่ งขันสมัครงาน ปัจจัยภายในองค์ การ เช่ น นโยบายการ
สรรหา การวางแผนบคลากร
ขนาดกิจการ ต้ นทนการสรรหา
ุ
ุ
การเจริญเติบโตและการขยายกิจการของหน่ วย เป็ นต้ น
กลยทธ์
ุ การสรรหา
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การสรรหามีบทบาทสํ าคัญในวิชาชีพทรัพยากรมนษย์
ุ
ศักยภาพการปฏิบัตกิ ารของหน่ วยงานขึน้ อยู่กบั
ประสิ ทธิภาพการสรรหา องค์ การต้ องออกแบบและพัฒนากล
ยทธ์
กลยทธ์
ุ การสรรหา
ุ การสรรหา(Recruitment
strategies) คือกระบวนการค้ นหาบคลากรที
ม่ ศี ักยภาพสงู
ุ
สํ าหรับองค์ การ
กลยทธ์
ุ การสรรหาทีป่ ระสบความสํ าเร็จ
จะต้ องมีการวางแผนทีด่ ี มีแผนการปฏิบัติงานทีด่ สี ามารถชัก
จงใจให้
มผี ้ ูมาสมัครงานสํ าหรับการสรรหาขององค์ การ
ู
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องค์ ประกอบสํ าคัญสํ าหรับกลยทธ์
คือ
ุ การสรรหา
กล่ ุมเป้ าหมายผู้สมัครงานทีส่ อดคล้ องกับตําแหน่ งงานที่
องค์ การต้ องการ
การกําหนดกลยทธ์
ุ การสรรหาไปยัง
กล่ มุ เป้ าหมายที่สอดคล้ องกับตําแหน่ งงานจะช่ วยให้ ลด
ต้ นทนุ ลดงบประมาณสํ าหรับการสรรหา แหล่ งการสรรหา
หรือสารสนเทศข้ อมลด้
ู านการสรรหาต้ องมีประสิ ทธิภาพ
สามารถเข้ าถึงและมีข้อมลที
ู ถ่ ูกต้ องสํ าหรับการสรรหา กล
ยทธ์
ุ การสรรหาต้ องมีกระบวนการสรรหาทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ
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เพือ่ ลดขั้นตอนการทํางานและเวลาในการสรรหา ควรต้ องมี
การศึกษาวิธีการสรรหาอย่ างมีประสิ ทธิภาพเพือ่ ช่ วยให้ กล
ยทธ์
ุ การสรรหาเป็ นไปอย่ างรวดเร็วทันเหตการณ์
ุ
ประเมิน
สถานการณ์

ออกแบบกล
ยทธ์
ุ การสรรหา

สรปการ
ุ
คัดเลือก
พรสวรรค์

ประกัน&
ประเมิน
พรสวรรค์

การสร้ างกลในการสรรหาต้ องมีการออกแบบกลยทธ์
ุ
การสรรหาทีเ่ หมาะสมกับการสรรหาบคลากรแต่
ละตําแหน่ ง
ุ
เพือ่ ให้ ได้ บุคลากรทีเ่ หมาะสม
ประหยัดงบประมาณและ
ดําเนินการสรรหาได้ ตรงตามเป้ าหมายมากขึน้ มีการประกัน
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และประเมินพรสวรรค์ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร
งาน มีการสรปความสามารถพิ
เศษของผ้ ูสมัครงาน ประการ
ุ
สํ าคัญคือประเมินสถานการณ์ ทเี่ หมาะสมกับการสรรหาแต่
ละครั้ง

กลยทธ์
ุ การสรรหาได้ รับอิทธิพลจากลักษณะ
ตลาดแรงงานทีป่ ระกอบด้ วยปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
รวมทั้งปัจจัยด้ านสั งคม ปัจจัยภายนอกอืน่
ๆ เช่ น
อินเตอร์ เนตและเครือข่ ายสั งคม หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
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สรรหา รวมทั้งหน่ วยงานภาครัฐบาลมีบทบาทสํ าคัญต่ อการ
สรรหาบคลากรทั
้งสิ้น
ุ

