
สรรหาและการคดัเลอืกบคลากรุ  

รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

การสรรหา (Recruitment) หมายถงึกระบวนการจงใจ ู
วเิคราะห์และคดัเลอืกบคคลทีม่คีณสมบัตสํิาหรับปฏิบัติงานุ ุ
ในองค์การหรือกจิการ  องค์ประกอบทีสํ่าคญัในกระบวนการ
สรรหาคอืขนาดกจิการด้วยการใช้การสรรหาบคลากรละุ
กระบวนการสรรหาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง การสรรหาคอื 
กระบวนการรวบรวมผ้ที่มคีณสมบัตติามทีอ่งค์กู ุ ารกาํหนด
สําหรับงานต่างๆ 
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 การสรรหาเร่ิมด้วยการยืน่ใบสมัคร (Application) เพือ่
ทาํให้เกดิการเลอืกสรร (Selection) เพือ่ทาํให้เกดิการตดัสินใจ
และเพือ่ทราบผลการยืน่ใบสมคัรงาน 
 

2.การ
เลอืกสรร 

4.ผลการยืน่
ใบสมคัร 

1.การยืน่ใบ
สมคัร 

3.การ
ตดัสินใจ 



 3

 
 การสรรหาคอืกระบวนการรวบรวมผ้สมคัรงานทีม่ีู
คณสมบัติุ ตามทีอ่งค์การกาํหนดสําหรับตาํแหน่งงานต่าง ๆ 
ตามแผนการกาํลงัคนทีว่างไว้ เพือ่นําไปส่การคดัเลอืกซ่ึงเป็นู
กระบวนการตดัสินใจว่าจะจ้างใครหรือไม่จ้างใคร ทาํให้มกีาร
ปฐมนิเทศคอืการแนะนําบรรจให้พนักงานใหม่ให้ร้จักุ ู
องค์การและงานในหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
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         การสรรหาบคลากรคอืการคดัเลอืกบคคลให้เหมาะสมุ ุ
กบับทบาทและวฒันธรรมในองค์การ เมือ่คดัเลอืกบคลากรุ
ใหม่ได้แล้วองค์การต้องฝึกอบรมบุคลากรให้เหมาะสมกบั
บทบาทในปัจจบันและอนาคตุ  ในช่วงปฏบัิติงานต้องระบใหุ้
ได้ว่ามปัีญหาในการปฏิบัตงิานอย่างไรสําหรับการวางแผน
ฝึกอบรมและพฒันาบคลากรสําหรับการจาํแนกและจดัการุ
ปฏบัิตงิานและสามารถควบคมพฤตกิรรมการทาํงานใหุ้
เหมาะสมได้ องค์การต้องศึกษาและจดัระบบสารสนเทศ
ข้อมลเกีย่วกบัความสามารถหรือพรสวรรค์ของบคลากรทกู ุ ุ
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ด้านสําหรับการเลือ่นตาํแหน่ง การสืบทอดตาํแหน่งให้
เหมาะสมเป็นวธีิการดาํรงรักษาบคลากรทีม่คีวามสามารถในุ
องค์การ การเลอืกสรรบคลากรจาํเป็นต้องคดัเลอืกบคลากรใหุ้ ุ
เหมาะสมกบัค่านิยมและวฒันธรรมเพือ่การดาํรงรักษา
บคลากรในองค์ุ การ 
        อตสาหกรรมการสรรหาบคลาุ ุ กร(The recruitment 
industry ) ประกอบด้วยหน่วยงานหลกั 5 หน่วยงานคอื 

1.สํานักงานแรงงาน (Employment agencies) 
สํานักงานแรงงานคอืสํานักงานหรือหน่วยงานที่ทาํหน้าที่
เลอืกสรรบคลากรทีม่ปีระวตัยิาวนานดั้งเดมิุ  (Traditional 
agency) มกัเป็นทีร้่จักกนัของเหล่าหน่วยงานด้านการจ้างู
งาน มีประวตักิารก่อตั้งมายาวนานและตั้งอย่ในบริเวณทีู่
เหมาะสมหางาน ผ้สมคัรงานอาจไปทีสํ่านักงานสาขาู
สํานักงานเหล่านีเ้พือ่รับการสัมภาษณ์ส้ัน ๆ และรับการ
ประเมินก่อนลงทะเบียนประวตัใินฐานข้อมลสํานักงาน ทีู่
ปรึกษาการสรรหางานกจ็ะเปรียบเทยีบกบัผ้สมคัรทั้งหมดว่าู
เหมาะสมกบัตาํแหน่งทีเ่ปิดรับสมัครงานของแต่ละ
หน่วยงาน ผ้สมัครงานที่มคีณสมบัตเิหมาะสมกจ็ะได้รับการู ุ
บันทกึไว้ในกล่มเฉพาะเพือ่คดัให้เป็ุ นกล่มทีจ่ะสัมภาษณ์รอบุ
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ต่อมาโดยให้หน่วยงานทีต้่องการจ้างงานเป็นผ้สัมภาษณ์กล่มู ุ
ผ้สมคัรงานตั้งอย่บนพืน้งานว่าอย่ในกล่มช่ัวคราวู ู ู ุ ( a 
temporary "temp") หรือกล่มถาวร ุ ( permanent "perm") 
หน่วยงานทีท่าํหน้าทีด้่านเงนิค่าชดเชย (Compensation ) ก็
จะได้รับเงนิงบประมาณจากบริษทัหรือหน่วยงานที่ต้องการ
บคลากรตามข้อตกลงตามอตัราทีก่าํหนดไวุ้  เป้าหมายการ
ทาํงานของสํานักงานแรงงานกเ็พือ่ ให้เจ้าของกจิการและ
ผ้สมคัรงานมาพบกนั ปัจจบันสํานักงานแรงงานได้พฒันาู ุ
เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชนกไ็ด้มส่ีวนจัด
ดาํเนินการในส่วนนีด้้วย 

2.แหล่งข้อมลอนิเตอร์เน็ู ตและเคร่ืองมอืสืบค้นตําแหน่ง
งาน (Recruitment websites and job search engines) 
แหล่งข้อมลจากอนิเตอร์เน็ตประกอบด้วยฐานข้อมลสองู ู
ส่วนหลกัสําคญั คอืส่วนทีเ่ป็นผงัตาํแหน่งงาน (Job boards) 
และชีวประวตัส่ิวนตวั/ประวตักิารศึกษา 
(Résumé/curriculum vitae (CV) database) ผงัตาํแน่งงาน
ไว้สําหรับให้สมาชิกเข้ามาค้นหาตําแหน่งงานว่าง ผ้สมคัรู
งานอาจนําแบบชีวประวตัส่ิวนตัว/ประวตักิารศึกษาของ
บริษทัมาเขยีนรายละเอยีด อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมสําหรับ
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แบบใบสมคัรตาํแหน่งงานต่าง ได้มกีารจดัทาํฐานข้อมลู
สมาชิกผ้เข้ามารับริการหางานทางอนิเตอร์เน็ตเพือ่สามารถู
สืบค้นได้เมือ่หน่วยงานต้องการข้อมลดงักล่าวู  หน่วยงานที่
ต้องการข้อมลผ้สมคัรงานอาจสรรหาได้ด้วยวธีินีู้ ู  เป็นวธีิการ
จดัการสรรหาบคลากรวธีิหน่ึงุ  ผ้จัดทาํฐานข้อมู ูลอาจช่วย
ดาํเนินการนําเสนอเงือ่นไขทีน่่าสนใจสําหรับผ้สมัครงาน ู
อาจทาํแบบทดสอบ การสรรหา วธีิการจ้าง เงือ่นไขทีสํ่าคญั
ของหน่วยงานให้ผ้สมคัรงานสนใจ เป็นวธีิช่วยให้ผ้สมคัรู ู
งานมคีวามสนใจและกระตอืรือร้นเพือ่ยืน่ใบสมคัรงานและ
นําเสนอข้อมลส่วนตวัให้หน่วยงานทีส่นใจ โดยเู ฉพาะอย่าง
ยิง่ผ้ทีต้่องการเปลีย่นงานให้เหมาะสมกบัตนเองู  อาจนําเสนอ
ประวตัใิห้กบัหน่วยงานใหม่โดยทีไ่ม่ต้องลาํบากใจกบั
หน่วยงานเก่า 
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นายจ้างหรือผ้บริหารรู วมทั้งผ้ทาํหน้าทีด้่านการสรรหา ู

(Recruiter) สามารถนําเสนอผงัตาํแหน่งงานลงในฐานข้อมลู
ตาํแหน่งงานซ่ึงเป็นทีร่วบรวมข้อมลตาํแหน่งงาน ู
(Aggregator) ด้วยเคร่ืองมอืสืบค้นตาํแหน่งงานบน
อนิเตอร์เน็ต อาจมเีอกสารโฆษณาเป็นเครือข่ายสังคมโดยยดึ
ผ้หางาน ู (Job seeker) ในตลาดแรงงานเป็นสําคญั 
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การสมคัรงานทางอนิเตอร์เน็ตมแีหล่งข้อมลมากมายใหู้
ค้นหาในผงังานประเภทต่าง ๆ เป็นระบบการบริการแบบจดุ
เดยีว (A "one-stop shop") คอืระบบบริการสมคัรงานลด
ขั้นตอนให้ผ้สมัครงานดาํเนินการเสร็จส้ินภายในขั้นตอนู
เดยีว สําหรับผ้สมคัรงานทาํให้ลดขั้นตอนการสมคัรงานู ลด
ค่าใช้จ่ายและช่วงเวลาให้ส้ันขึน้ได้มากวธีิหน่ึงทีนิ่ยมใช้กนั
มากในปัจจบันุ  
  3.การสรรหาแบบเฉพาะเจาะจง(Headhunters) สําหรับ
การสรรหาผ้บริหารและการสรรหาผ้ปฏิบัตกิารวชิาชีพู ู
เฉพาะด้าน การสรรหาแบบเฉพาะเจาะจง การสรรหาแบบ
เฉพาะเจาะจงคอืการสรรหาบคลากรจากผ้สมคัุ ู รงาน มกัใช้
ในกรณทีีก่ารสรรหาแบบปกตไิม่สําเร็จ การสรรหาแบบ
เฉพาะเจาะจงมกัจะมวีธีิการแตกต่างกบัการสรรหาจาก
สํานักงานภายในองค์การ อาจใช้วธีิเตรียมการสัมภาษณ์
ผ้สมคัรู  เพือ่ตกลงเร่ืองเงนิเดอืน ใช้กบับคลากรพเิศษุ  ผ้ทีม่ีู
บทบาทบริหารระดบัสงต้องมกีารสรรหาโดยเฉพาะ เชู่ น 
ผ้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา ผ้ทีม่บีทบาทเฉพาะสาขามผ้ีสมคัรทีู่ ู ู
มคีณสมบัตติรงตามทีห่น่วยงานต้องการน้อย จงึมเีหตผลุ ุ
สมควรจะสรรหาโดยตรงมากกว่าประกาศสรรหาทัว่ไป ส่วน
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การสรรหาด้วยสํานักงานภายในองค์การอาจจงใจให้ผ้สมคัรู ู
งานด้วยเสนอการทาํงานพเิศษ การสรรหาแบบเฉพาะเจาะจง
อาจใช้การจงใจผ้สมคัรด้วยวธีิการพเิศษและเสนอกจิกรรมู ู
การสรรหาเฉพาะ การทาํกจิกรรมนีต้้องมเีครือข่าย มี
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอืน่แบบร่วมมือกนั มีการใช้ศนย์ู
ข้อมลบคลากรร่วมกนั สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู ุ ู
บคลากรร่วมกนัได้ และเลอืกสัมภาษณ์บคลากรในศนย์ข้อมลุ ุ ู ู
ได้ทนัท ี
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4.สํานักงานสรรหาเฉพาะ (Niche agencies ) ผ้มคีวามู

เช่ียวชาญเฉพาะพืน้ทีห่รือเขตพเิศษสําหรับคดัเลอืก
ผ้ปฏิบัติงานในองค์การู  สํานักงานสรรหาเฉพาะสํานักงาน
สรรหาเฉพาะคอืหน่วยงานทีใ่ห้ข้อมลเกีย่วกบับคลากรู ุ
ผ้ชํานาญการเฉพาะด้าน เน่ืองู จากมคีวามต้องการบคลากรุ
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เฉพาะด้าน หน่วยงานอาจสรรหาบคลากรด้วยวธีิการเฉพาะุ
เพือ่ค้นหาบคลากรในเครือข่ายการทาํงานด้วยวธีิพเิศษ ุ
บคลากรผ้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจะได้รับการเสนองานพเิศษุ ู
และมฐีานข้อมลบันทกึความสามารถสําหรับบคลากรกล่มนีู้ ุ ุ
โดยเฉพาะ  หน่วยงานมักจะให้ความสนใจและมเีครือข่ายกบั
ผ้สมคัรงานกล่มนีจ้ากฐานข้อมลคล้ายกบัการการบันทกึู ุ ู
ฐานข้อมลอืน่เพือ่ให้สะดวกสําหรับการสรรหาู  

5.สํานักงานสรรหาภายในองค์การ (In-house 
recruitment.)       การสรรหาประกอบด้วยการศึกษา
แหล่งข้อมลผ้สมัครงานด้วยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์หรือู ู
วธีิการอืน่ การคดัเลอืก การเลอืกสรรผ้สมคัรงานทีม่ีู
คณสมบัตติรงกบัทีห่น่วยงานต้องการด้วยการทดสอบและุ
การสัมภาษณ์ สํานักงานสรรหาภายในองค์การมีหน้าทีส่รร
หาภายในองค์การตามความต้องการของผ้บริหารหรือู
นายจ้าง 
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หน่วยงานขนาดใหญ่มกัมีสํานักงานสรรหาบุคลากร

ภายใน อาจเป็นหน่วยงานหน่ึงทีท่าํหน้าทีใ่นหน่วยการ
จดัการทรัพยากรมนษย์ุ  (Human resources department)
หรือทาํงานประสานงานกนั ผ้จดัการและบคลากรฝ่ายสรรหาู ุ
จะทาํหน้าทีต่ามเป้าหมายดงักล่าว เพือ่สร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานอืน่ ๆ สํานักงานสรรหาภายในองค์การอาจโฆษณา
ตาํแหน่งงานว่างบนเวบ็ไซด์ของสํานักงาน ร่วมมอืกบั
เครือข่ายบคลากรภายใน ทาํงานร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ุ
กล่มการค้า และุ /หรือเน้นการสรรหาจากสถานการศึกษา
มหาวทิยาลยั รวมทั้งการสมคัรงานทางอนิเตอร์เน็ตตาม
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ตาํแหน่งทีว่่าง องค์การขนาดใหญ่อาจเลอืกสรรหาจาก
กระบวนการสรรหาแหล่งข้อมลภายนอกด้วยวธีิดงักล่าวู
ข้างต้นวธีิการใดวธีิการหน่ึงทีส่ะดวกและเหมาะสมกบั
ตาํแหน่งงานให้มากทีส่ด ุ  
 

 
อตสาหกรรมการสรรหาทั้ง ุ 5 ประเภทดงักล่าวข้างต้นมี

จดม่งหมายเพือ่เป็นช่องทางสําหรับการเลอืกสรรและการจ้างุ ุ
งานเข้าไปทาํงานในองค์การตามกระบวนการเลอืกสรรและ

2.แหล่งข้อมลู
จากอนิเตอร์เน็ต 

3.สรรหาแบบ
เฉพาะเจาะจง 

4.สาํนกังาน
สรรหาเฉพาะ 

5.สํานักงาน
สรรหาภายใน 

1.สาํนกังาน
แรงงาน 

อตสาหกรรมการุ
สรรหาบคลากรุ  
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การบรรจ โดยทัว่ไปหน่วยงานเหล่านีม้กัมคีวามสัมพนัธ์ุ
ใกล้ชิดและได้รับการสนับสนนทางการเงนิและงบประมาณุ
จากบริษัทและหน่วยงานทีต้่องการจ้างงานมากกว่าได้
งบประมาณค่าใช้จ่ายจากผ้สมคัรงานู  

 
 เมือ่องค์การกาํหนดกลยทธ์และเป้าหมายได้แล้วจึงุ
ออกแบบและวเิคราะห์งานตาํแหน่งสําคญัต่าง ๆ ในองค์การ 
มกีารพยากรณ์และวางแผนกาํลงัคน ทาํให้เกดิการวาง
แผนการวางแผนสรรหา มกีารเลอืกสรรบคลากร มกีารวางุ
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แผนการฝึกอบรมและการพฒันาบคลากร มกีารวางแผนการุ
ปฏบัิตงิานและการศึกษางานตาํแหน่งต่าง ๆ  มกีารวางแผน
เกีย่วกบัเงนิชดเชยและผลประโยชน์ต่าง ๆ  นําไปส่การจดัการู
อาชีพและการเปลีย่นแปลงองค์การให้ดขีึน้ 

 
 แต่ละหน่วยองค์การต้องมกีารวางแผนการสรรหาและ
การเลอืกสรรด้วยการกาํหนดความต้องการบคลากรตามุ
เป้าหมายขององค์การ มีแผนการดาํรงรักษาบคลากรุ และการ
เกษยีณอายของบคลากรมีความสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากการวางุ ุ
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แผนการสรรหาเป็นกระบวนการเร่ิมต้นการคดัเลอืกบคลากร ุ
โดยจะต้องมกีารวางแผนให้ต่อเน่ืองจนถงึส้ินสดการุ
ปฏบัิตงิานด้วยการเกษียณอายของบคลากรุ ุ  
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 การสรรหาบคลากรภายในองค์การเร่ิมทีก่าํหนดเงือ่นไขุ
ความต้องการตาํแหน่งงานในหน่วยงาน จดัทาํฐานข้อมลจากู
ฝ่ายรับสมคัรและผ้ทีส่่งใบสมคัรเข้ามา ฐานข้อมลจัดทาํู ู
ขึน้มาสําหรับค้นหาเมือ่หน่วยงานต้องการบคลากร ถ้ายงัไมุ่
ต้องการกเ็กบ็ประวตัไิว้ในฐานข้อมลก่อน ฐานข้อมลของู ู
ผ้สมคัรู มคีวามสําคญัสําหรับการสรรหา เมือ่หน่วยงาน
ต้องการค้นหาบคลากรตาํแหน่งว่างต่าง ๆ ฐานข้อมลของุ ู
ผ้สมคัรจะเป็นแหล่งข้อมลเบือ้งต้นสําหรับตดัสินใจการสรรู ู
หา โดยเฉพาะกรณทีีต้่องการบคลากรอย่างรีบด่วน เมือุ่
ผ้สมคัรใหม่ส่งใบสมคัรเข้ามา ถ้าหน่วยงานสนใจกจ็ดัการู
ประเมินและทดสอบผ้สมคัรใหม่ ถ้าไม่สนใจกย็งัไม่ประเมนิู
และทดสอบผ้สมคัรใหม่น้ันู  หัวหน้าฝ่ายทีต้่องการบคลากรุ
โดยตรงและหัวหน้าฝ่ายบคคลทาํหน้าทีสั่มภาษณ์และุ
ตรวจสอบเอกสารว่าตรงกบัความต้องการของหน่วยงาน
หรือไม่ ขั้นตอนสดท้ายคอืส่งออกจดหมายตอบรับบคคลน้ันุ ุ
เข้าปฏิบัตงิานในหน่วยงาน 
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 กระบวนการสรรหาอาจเร่ิมต้นทีก่ารระบตําแหน่งงานุ
ว่างในหน่วยงาน ขั้นต่อมาคอืระบรายละเอยีดของงานและุ
ความเช่ียวชาญเฉพาะตาํแหน่งงานว่าต้องมรีายละเอยีด
รวมทั้งคณสมบัติอย่างไร เมือ่พจิารณาเงือ่นไขดงักล่าวตามุ
ความต้องการแล้วจงึมกีารโฆษณาตาํแหน่งงานในแหล่ง
จดัหางานแหล่งต่าง ๆ  หน่วยงานอาจพจิาณาเร่ืองการตอบ
รับก่อนถ้ามคีวามต้องการบคลากรเหล่าน้ัน แล้วจึงจดัทาํสรปุ ุ
รายช่ือ (Short-listing) บคคลทีต้่องการและตรงกบัตาํแหน่งุ
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งานขั้นต้น ขั้นต่อมาคอืเตรียมการสัมภาษณ์และจดัการ
สัมภาษณ์และตดัสินใจว่าจะดาํเนินการเลอืกสรรเพือ่นํา
บคลากรเข้าทาํงานหรือไมุ่  

 

 กระบวนการสรรหาอาจเพิม่ขั้นตอนการสรรหาเข้าไป 
เช่น เมือ่มกีารกาํหนดรายละเอยีดของงาน ผ้ทาํหน้าทีส่รรหาู
อาจค้นหาข้อมลจากฐานข้อมลและแหล่งข้อมล ต่อมาคอืการู ู ู
จาํแนกข้อมลผ้สมคัรจากใบสมัครู ู และประวตัส่ิวนตวัผ้สมัคร ู
ก่อนจะสัมภาษณ์รอบแรก แล้วจงึมกีารประเมิน มกีารศึกษา
แหล่งอ้างองิ(Reference) ทีผ้่สมัครเขยีนไว้ในใบสมคัรทีเ่ป็นู
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บคคลอ้างองิ รวมทั้งตรวจสอบสถานทีซ่ึ่งกาํหนดไว้ในการุ
อ้างองิ การอ้างองิมคีวามสําคญัสําหรับการสรรหาเน่ืองทาํให้
กระบวนการสรรหามคีวามเป็นไปได้มากขึน้ ผ้สรรหาู
สามารถสรปและตดัสินใจเกีย่วกบัผ้สมคัรงานได้ง่ายและเร็วุ ู
ขึน้ ต่อมาคอืการตรวจสอบ สรปข้อมล คดัเลอืกและการุ ู
สัมภาษณ์ ซ่ึงจะทาํไปส่การบรรจเข้าทาํงานและมีู ุ
หลกัประกนัในการปฏิบัตงิาน 
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 กระบวนการสรรหาเป็นเร่ืองทีซั่บซ้อนมีรายละเอยีด
มากมาย เพือ่ทําให้การสรรหามีความสอดคล้องกบัตาํแหน่ง
งานและคดัเลอืกได้บคลากรตามที่หน่วยงานต้องการ ุ
กระบวนการสรรหาเร่ิมเมื่อมกีารส่งใบสมคัรงาน ผ้สมคัรู
งานศึกษาข้อมลและข้อเสนอต่าง ๆ ของหน่วยงานผ้สรรหา ผู้ ู ู
หางานเงือ่นใบสมัครทางทางอนิเตอร์เน็ตตามคณสมบัตทิีุ่
หน่วยงานกาํหนด ขั้นต่อมาคอืหน่วยงานประเมนิความ
เหมาะสม ผ้สรรหาอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อน การู
สัมภาษณ์ด้วยการไม่ต้องเผชิญหน้ากนัอาจทาํให้สามารถทํา
ความค้นเคยและเข้าใจรายละเอยีดเบือ้งต้นไดุ้  ถ้าหน่วยงาน
ต้องการข้อมลของผ้สมัครงานมากขึน้อาจมกีารู ู ประเมนิ
เพิม่เตมิด้วยการให้มาแนะนําตวั มกีารสัมภาษณ์เพิม่เตมิ
เพือ่ให้ได้ข้อมลเพิม่มากขึน้ด้วยการพดคยด้วยวธีิการู ู ุ
สอบถามรายละเอยีดแบบเผชิญหน้ากนัมากขึน้ วธีิการ
สัมภาษณ์คอืวธีิการทีท่าํให้ผ้สมัครงานและผ้สรรหามกีารู ู
พบปะพดคยแบบเผชิญหน้ากนัมากกว่าวธีิการสัมภาษู ุ ณ์ทาง
โทรศัพท์ การประเมินหมายรวมถงึการทดลองปฏบัิตงิาน
รายบคคลหรือทดลองปฏบัิติงานเป็นกล่มุ ุ  รวมทั้งตรวจสอบ
หลกัฐานต่าง ๆ เช่น ลายนิว้มอื เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบ
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ประวตัแิละภมหิลงัของผ้สมคัรงาน ตรวจสอบหลกัฐานการู ู
รับรอง การอ้างองิ ประเมนิหลกัฐานทางการแพทย์และทาง
กายภาพเกีย่วกบัความสมบรณ์ สขภาพแขง็แรงสามารถู ุ
ปฏบัิตงิานได้ในตําแหน่งหน้าทีน้ั่น บางตาํแหน่งงานต้องการ
บคลากรทีร่่างกายแขง็ ต้องใช้สายตาพเิศษไม่ตาบอดสี ไมุ่
เป็นโรคภมแิพ้สารเคมหีรือสภาพแวดล้อมพเิศษบางอย่าง ู
เช่น ทนต่อสภาพฝ่น ควนั เป็นต้น ก่อนทีจ่ะสัมภาษณ์ขั้นุ
สุดท้ายและมกีารตรวจสอบหลกัฐานราชการ เช่น ราชการ
ทหารสําหรับกล่มผ้สมคัรผ้ชาย ุ ู ู ตรวจสอบเกีย่วกบัคดคีวาม
ต่าง ๆ ที่ผ้สมคัรงานต้องเกีย่วข้องเป็นต้นู  
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 ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการสรรหาประกอบด้วยปัจจยั
ภายนอก เช่น อปสงค์และอปทานแรงงาน ตุ ุ ลาดแรงงาน 
ภาพพจน์และความนิยมของหน่วยงาน ส่ิงแวดล้อมสังคม
และการเมอืง รวมทั้งกฎหมาย อตัราการว่างงานและจาํนวน
ผ้แข่งขันสมคัรงาน ปัจจยัภายในองค์การู  เช่น นโยบายการ
สรรหา การวางแผนบคลากร ขนาดกจิการ ต้นทนการสรรหา ุ ุ
การเจริญเตบิโตและการขยายกจิการของหน่วย เป็นต้น 
 
กลยทธ์การสรรหาุ  
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 การสรรหามบีทบาทสําคญัในวชิาชีพทรัพยากรมนษย์ุ
ศักยภาพการปฏบัิตกิารของหน่วยงานขึน้อย่กบัู
ประสิทธิภาพการสรรหา องค์การต้องออกแบบและพฒันากล
ยทธ์การสรรหาุ   กลยทธ์การสรรหาุ (Recruitment 
strategies) คอืกระบวนการค้นหาบคลากรทีม่ศัีกยภาพสงุ ู
สําหรับองค์การ กลยทธ์การสรรหาทีป่ระสบความสําเร็จุ
จะต้องมีการวางแผนทีด่ ี มแีผนการปฏบัิติงานทีด่สีามารถชัก
จงใจให้มผ้ีมาสมัครงานสําหรับการสรรหาขององค์การู ู   
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 องค์ประกอบสําคญัสําหรับกลยทธ์การสรรหา คอืุ
กล่มเป้าหมายผ้สมคัรงานทีส่อดคล้องกบัตาํแหน่งงานทีุ่ ู
องค์การต้องการ การกาํหนดกลยทธ์การสรรหาไปยงัุ
กล่มเป้าหมายที่สอดคล้องกบัตาํแหน่งงานจะช่วยให้ลดุ
ต้นทน ลดงบประมาณสําหรับการสรรหาุ  แหล่งการสรรหา
หรือสารสนเทศข้อมลด้านการสรรหาต้องมีประสิทธิภาพู
สามารถเข้าถงึและมข้ีอมลทีถ่กต้องสําหรับการสรรหา กลู ู
ยทธ์การสรรหาต้องมกีุ ระบวนการสรรหาทีม่ปีระสิทธิภาพ 
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เพือ่ลดขั้นตอนการทาํงานและเวลาในการสรรหา ควรต้องมี
การศึกษาวธีิการสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ช่วยให้กล
ยทธ์การสรรหาเป็นไปอย่างรวดเร็วทนัเหตการณ์ุ ุ  

 
 การสร้างกลในการสรรหาต้องมกีารออกแบบกลยทธ์ุ
การสรรหาทีเ่หมาะสมกบัการสรรหาบคลากรแต่ละตาํแหน่งุ
เพือ่ให้ได้บคลากรทีเ่หมาะสมุ  ประหยดังบประมาณและ
ดาํเนินการสรรหาได้ตรงตามเป้าหมายมากขึน้ มีการประกนั

ออกแบบกล
ยทธ์การสรรหาุ  

สรปการุ
คดัเลอืก
พรสวรรค์ 

ประเมนิ
สถานการณ์ 

ประกนั&
ประเมิน
พรสวรรค์ 
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และประเมนิพรสวรรค์หรือความสามารถพเิศษของผ้สมคัรู
งาน มกีารสรปความสามารถพเิศษของผ้สมคัรงาน ประการุ ู
สําคญัคอืประเมินสถานการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการสรรหาแต่
ละคร้ัง 

 กลยทธ์การสรรหาได้รับอทิธิพลจากลกัษณะุ
ตลาดแรงงานทีป่ระกอบด้วยปัจจยัด้านเศรษฐกจิ เทคโนโลย ี
รวมทั้งปัจจัยด้านสังคม ปัจจยัภายนอกอืน่ ๆ เช่น 
อนิเตอร์เนตและเครือข่ายสังคม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการ
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สรรหา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลมีบทบาทสําคญัต่อการ
สรรหาบคลากรทั้งส้ินุ  
 


