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บทคัดย่อ

	 บทความนี้กล่าวถึงการน�าเครือข่ายสังคมมาประยุกต์ใช้ในแผนกทรัพยากรบุคคล	 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการสรรหา	การคัด
เลือกบุคลากร	 ตลอดจนมีส่วนช่วยในการธ�ารงรักษาบุคลากรขององค์การ	 โดยน�าเครือข่ายสังคมในรูปแบบที่มีการเชื่อมโยงระหว่างสื่อ
สังคมประเภทต่างๆ	มาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การมากที่สุด	น�าไปสู่มิติใหม่ของการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
ความต้องการ	เพิ่มแนวทางปฏิบัติให้มีความหลากหลายในการจัดการทรัพยากรบุคคลในแวดวงธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเชิงกลยุทธ์	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจให้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจโดยมีทรัพยากรบุคคลเป็นตัวขับ
เคลื่อน

Abstract 

 Companies have recognized the importance of training and developing their employees to prepare them for 
their short-term and long-term careers. Formal management development program through social network abound in the 
competitive industry. Therefore, social network is perceived to be effective in the eyes of Human Resources manager for 
which the HR strategies are designed. This article explores the roles of social network playing in various businesses in terms 
of management development practices, techniques, and their effects on job satisfaction and organizational commitment.

บทน�า

	 การขับเคลื่อนองค์การเพื่อเดินหน้าไปสู่ความส�าเร็จนั้น	ปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งคือ	ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การซึ่งเป็นตัวชี้วัด
การเจรญิเตบิโตขององค์การได้ดปีระการหนึง่	ในแต่ละองค์การจะมแีนวทางและหลกัการบรหิารทรพัยากรบคุคลให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย
ที่วางไว้ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลจ�าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการด�าเนินงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน	เพื่อให้การบริหารองค์การเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การถือได้ว่าเป็นภาระงานที่หนักและท้าทาย
ความสามารถของผูบ้รหิารแผนกทรพัยากรบคุคลทีจ่ะต้องคดัสรรบคุคลทีม่ขีดีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสงูท่ามกลางภาวะการ
แข่งขันที่เข้มข้นและมีการชิงไหวชิงพริบในเชิงธุรกิจตลอดเวลา

	 การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรให้ได้ตามขดีความสามารถนัน้	อาจเรยีกได้ว่าเป็นยคุของ	E-Cruiting	เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจจะร่วมงาน
มสีือ่กลางในการตดิต่อกบัองค์การและองค์การกจ็ะได้มแีหล่งสรรหาบคุลากรทีเ่หมาะสมและมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามแนวทางทีว่าง
ไว้	แม้ว่าจะเป็นวธิกีารแบบดัง้เดมิ	เช่น	การลงประกาศรบัสมคัรงานในหนงัสอืพมิพ์หรอืนติยสาร	การจ้าง	Head	Hunter	เพือ่สรรหาบคุคล
จะยังคงเป็นวิธีการที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย	แต่ด้วยการเปิดเสรีด้านข่าวสารข้อมูล	หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ต
นัน้มบีทบาททีส่�าคญัมากในยคุของการตดิต่อสือ่สารไร้พรมแดน	กอปรกบักระแสความนยิมในเรือ่งของเครอืข่ายสงัคม	(Social	Network)	
ทีท่�าให้เกดิช่องทางการตดิต่อสือ่สารทีม่าในรปูแบบของสือ่สงัคม	(Social	Media)	ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุม่และเชือ่มโยงเพือ่เปิดโอกาสให้
เข้าไปเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว	บทความ	รูปภาพ	และผลงาน	แสดงความคิดเห็น	แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความสนใจร่วมกัน	ตลอด
จนเป็นแหล่งข้อมูลจ�านวนมหาศาลที่ผู้ใช้สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล	 เนื่องจากจุดเด่นของเครือ
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ข่ายสังคม	คือ	ความสามารถในการสื่อสารโต้ตอบกับบุคคลอื่นๆ	
ได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก	ท�าให้เกิดการสร้าง	“ชุมชนออนไลน์ที่มี
ความคดิและรสนยิมตรงกนั”	จงึกลายเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีส่ร้าง
ให้เกิดกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ	มากมาย	ตั้งแต่การสร้างมิตรภาพ
ใหม่ๆ	 ระหว่างบุคคล	 กลุ่มคน	 การประสานงาน	 การท�าธุรกิจ
ออนไลน์	 การแนะน�าสินค้าหรือบริการ	 และการส�ารวจความคิด
เห็นทางการเมือง	ฯลฯ	(สิริยุพา	รุ่งเริงสุข,	2553)	ความล�้าหน้าของ
เทคโนโลยีในรูปแบบของเครือข่ายสังคมจึงได้เข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจ�าวนัจนอาจเรยีกได้ว่าเป็นช่องทางการตดิต่อสือ่สารหลกั
ช่องทางหนึง่ของยคุปัจจบุนั	และองค์การจงึเริม่หนัมานยิมใช้เครอื
ข่ายสังคมเป็นแหล่งในการสรรหาบุคลากรมากขึ้น

	 ดังนั้นภาคธุรกิจควรตระหนักถึงความส�าคัญในการน�า
เครือข่ายสังคมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อสรรค์สร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์การ	 ดังจะเห็นได้
จากตัวอย่างของอุตสาหกรรมการบริการประเภทธุรกิจการท่อง
เที่ยวและการโรงแรมซึ่งมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงมากก็ได้น�า
เทคโนโลยีประเภทนี้เข้ามาใช้ในองค์การในหลายภาคส่วน	 เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์การเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด	 แม้กระทั่งด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้มีการน�าแนวคิดเครือข่ายสังคมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร	 ตลอดจนการธ�ารงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติ
หน้าทีใ่นองค์การเพือ่ลดปัญหาการลาออกของบคุลากร	ดงันัน้เครอื

ข่ายสงัคมมส่ีวนช่วยเป็นอย่างยิง่ในด้านการจ้างงาน	
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและมี
บคุลกิภาพทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมองค์การ	ตลอด
จนมีส่วนช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ภายในองค์การมากขึ้น	 การน�าเครือข่ายสังคมมา
ประยกุต์ใช้ในการบรหิารทรพัยากรบคุคลนัน้ถอืเป็น
มติใิหม่ทีน่่าศกึษาและควรจะได้มกีารพฒันารปูแบบ
เพื่อเป็นมาตรฐานต่อไป

กระแสความนิยมของเครือข่ายสังคมระดับโลก

	 จุดก�าเนิดของ	Web	2.0	และการพัฒนาก้าว
ผ่านเข้าสู่ยุค	Web	3.0	หรือ	Semantic	Web	ท�าให้
กระแสความนิยมของเครือข่ายมีการเติบโตอย่าง
ไม่หยุดยั้ง	 เป็นไปตามผลการส�ารวจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่พบว่ามีผู ้เข้าใช้บริการเครือข่าย

สังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	และมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการ
ทั่วโลกมากกว่า	1,200	ล้านคน	ปัจจุบันเครือข่ายต่างๆ	เปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมาก
ขึ้นทั้งเว็บไซต์ในตระกูลของ	Wiki,	YouTube,	Hi5,	MySpace,	
Facebook	etc.	ซึง่ในแต่ละเวบ็ไซต์จะมลีกัษณะเฉพาะส�าหรบัการ
ใช้งานแตกต่างกันออกไปโดยเว็บไซต์ที่มีจ�านวนผู้เข้าชมสูงที่สุด
ทั่วโลกในปี	2010	คือ	MySpace	รองลงมาคือ	Facebook	และ	
Orkut	แต่ถ้าดูจากจ�านวนสมาชิกในเว็บไซต์	ผลการสืบค้นข้อมูล
ในปี	2008	จะเหน็ว่า	Facebook	เป็นเวบ็ทีม่จี�านวนสมาชกิสงูทีส่ดุ
ถึง	90	ล้านคน	รองลงมาคือ	Hi5	80	ล้านคน	Friendster	75	ล้าน
คน	MySpace	72	ล้านคน	และ	LinkedIn	5	ล้านคน	(เศรษฐพงศ์	
มะลิสุวรรณ,	2553)

ภาพที่ 1	ตัวอย่างสื่อสังคมที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
ที่มา: http://www.thedefectorsblog.com.au/social-media/how-to- 
							develop-a-social-media-strategy-for-recruitment-part-2

กระแสความนิยมของเครือข่ายสังคมระดับประเทศ

	 ส�าหรับกระแสความนิยมของเครือข ่ายสังคมใน
ประเทศไทยนัน้	ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่ง
ชาต	ิหรอืเนคเทค	(NECTEC)	ได้ท�าการส�ารวจกลุม่ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็
ในประเทศไทยผ่านออนไลน์	 จ�านวน	14,809	 คน	 ในช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน	พ.ศ.	2551	พบว่า	Hi5	 เป็นเว็บที่ได้รับความ
นยิมมากทีส่ดุมผีูใ้ช้งานสงูถงึ	47.5%	เฉลีย่	3-5	ครัง้ต่อสปัดาห์	และ	
69.7%	มีบล็อก	(Blog)	เป็นของตัวเอง	ส่วนวิกีพีเดียเป็นเว็บไซต์ที่
มีการใช้งานรองลงมาคือ	14.4%	YouTube	12.6%	และ	MySpace	
3.8%	 ตามล�าดับ	 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสื่อสารในลักษณะเครือ
ข่ายสังคมที่เรียกกันว่า	Community	Network	หรือบางครั้งเรียก
ว่า	Social	Network	นัน้ก�าลงัได้รบัความนยิมอย่างมากทัง้ในฐานะ
ผู้ใช้ทั่วไปและองค์การธุรกิจ	(เศรษฐพงศ์	มะลิสุวรรณ,	2553)



Executive Journal222

ตารางที ่1 ตารางแสดงเวบ็ไซต์ทีม่จี�านวนสมาชกิสงูทีส่ดุในปี	2008 

 ประเภทของเครือข่ายสังคม จ�านวนสมาชิก (ล้านคน)

Facebook 		90

Hi5 		80

Friendster 		75

MySpace 		72

LinkedIn 			5

ที่มา: เศรษฐพงศ์	มะลิสุวรรณ	(2553)
       
ประเภทและการจัดกลุ่มสื่อสังคม (Social Media)

 สือ่สงัคมมคีวามสมัพนัธ์และเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายสงัคม
เป็นอย่างยิ่ง	 สื่อสังคมเกิดจากผู้ใช้ประสงค์ที่จะสร้างเนื้อหาขึ้น
มา	 เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสาร	 หรือที่เรียกว่า	User-Generated	
Content	 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังนี	้ (ภิเษก	 
ชัยนิรันดร์,	2554)
 1. Weblog ผู้เขียนสามารถเขียนข้อความหรือเนื้อหา
ที่ตนเองต้องการลงไปใน	Blog	 ของตน	 โดยเรียงล�าดับข้อความ
ล่าสุดจะปรากฏเป็นอันดับแรก	เนื้อหาใน	Blog	นี้จะเกี่ยวข้องกับ
เรือ่งราวทีผู่เ้ขยีนสนใจและต้องการสือ่สารให้ผูท้ีเ่ข้ามาอ่านได้รบัรู้
และเข้าใจ
 2. Microblog เป็นประเภทหนึง่ของ	Blog สามารถเขยีน
จ�านวนตัวอักษรสูงที่สุดที่	140	ตัวอักษร	ตัวอย่างของ	Microblog	
ที่ก�าลังได้รับความนิยมในขณะนี้	คือ	Twitter	ซึ่งเป็นเครื่องมือด้าน
การตลาดเพือ่การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขององค์การและเป็นเครือ่ง
มอืช่วยในการรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างองค์การและลกูค้าได้	
 3. Media Sharing มีลักษณะเหมือนเว็บไซต์ที่สามารถ
น�ารปูภาพหรอืไฟล์วดิโีอมาเผยแพร่ได้	ตวัอย่างสือ่สงัคมประเภทนี้	
คือ	YouTube	นอกจากนี้ยังมี	Flickr	ซึ่งน�าเสนอภาพจริง	ณ	เวลา
ขณะนั้น	 เช่น	 การน�าเสนอภาพบรรยากาศภายในสถานที่ท�างาน	
หรือ	Multiply	ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการน�าภาพถ่ายของ
ตนมาแสดงผลงานให้ได้ชม	
 4. Online Forum จดัเป็นรปูแบบสือ่สงัคมทีม่อีายเุก่าแก่
มากที่สุด	 ซึ่งจะให้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
ต่างๆ	 ที่สนใจ	 ซึ่งมักจะเป็นเรื่องราวต่างๆ	 ที่แบ่งปันในมุมมอง
ของผู้เชี่ยวชาญตามหัวข้อต่างๆ	ที่ได้ตั้งค�าถามไว้	
 5. Social News and Bookmarking มีลักษณะเชื่อมโยง
ไปยังบทความหรือเว็บไซต์ต่างๆ	 ที่น่าสนใจ	 มีการให้คะแนนว่า

บทความใดมเีนือ้หาทีน่่าสนใจมากทีส่ดุ	และยงัสามารถท�า	Social	
Bookmarking	ได้ด้วย	เพือ่ให้เกดิการแบ่งปันหรอืส่งต่อเนือ้หาทีน่่า
สนใจ	
 6. Social Networking เป็นสื่อสังคมที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างยิ่ง	 กล่าวคือ	 มีลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงให้กลาย 
เป็นสังคม	 ไม่ว่าจะเป็น	Hi5	Myspace	 หรือที่ได้รับความนิยม
อย่างมาก	 คือ	Facebook	 ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อสังคมที่เป็นตัวตน
จริงๆ	ของผู้ใช้	เข้ามาแลกเปลี่ยนทรรศนะหรือแสดงความคิดเห็น	
ตลอดจนสามารถสร้างเครอืข่ายในเชงิธรุกจิได้	โดยทีฝ่่ายทรพัยากร
บคุคลสามารถน�าสือ่สงัคมประเภทนีไ้ปประยกุต์ใช้ในองค์การ	เพือ่
น�าไปสูช่่องทางการตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัอย่างไร้ขดีจ�ากดั	ซึง่ถอื
เป็นสื่อสังคมหลักที่เป็นจุดเน้นส�าคัญของบทความนี้	

บทบาทของเครือข่ายสังคมที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 เครือข่ายสังคมสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ	ดังนี้	(Social HR Network, 
2553)	
 1. การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร (Recruitment and 
Selection) การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรจดัเป็นหน้าทีท่ีส่�าคญั
ในการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในแต่ละต�าแหน่งงาน	
และดูจะมีความชัดเจนมากที่สุดในการน�าเครือข่ายสังคมมา
ประยุกต์ใช้	 เพราะการใช้เครือข่ายสังคมสามารถช่วยให้เข้าถึงผู้
สมัครได้ง่ายขึ้น	 ค้นหาบุคคล	ศึกษาพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติ
ต่างๆ	ทีเ่ขามไีด้	โดยเครอืข่ายสงัคมในต่างประเทศนัน้ได้ให้ความ
สนใจกับเทคโนโลยีใหม่นี้	 โดยริเริ่มให้ท�าการกรอกประวัติสมัคร
งาน	เพือ่ทีจ่ะสามารถเข้าไปดปูระวตัใิน	Facebook	หรอืแม้กระทัง่
เว็บไซต์ที่มุ่งเน้นไปทางด้านการสมัครงานอย่างชัดเจนในปัจจุบัน	
คือ	 เว็บ	LinkedIn	ที่สามารถกรอกประวัติการศึกษา	ประวัติการ
ท�างาน	เรียกว่าเป็น	Resume	ประเภทหนึ่ง	ซึ่งในปัจจุบันตัวแทน
คัดเลือกบุคลากรเข้าท�างาน	(Recruitment	Agency)	ก็ให้ความ
สนใจแก่ผู้สมัครที่มีประวัติดีๆ	ผ่านทางช่องทางนี้เช่นกัน	
 2. การอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and 
Development) การอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้นจัดเป็นเวทีใน
การแลกเปลีย่นองค์ความรู้	แลกเปลีย่นมมุมอง	และสร้างเครอืข่าย
เพือ่หาสิง่ทีด่หีรอืแนวทางในการพฒันาองค์การหรอืบคุลากรใหม่ๆ	
โดยเฉพาะหากเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะใช้เป็นช่อง
ทางในการน�าสิ่งดีๆ	 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ	(Best	Practice)	
มาพิจารณาปรับใช้กับองค์การได้	 หรือแม้กระทั่งให้บุคคลอื่นที่ใช้
เครอืข่ายสงัคมร่วมกนัแนะน�าวทิยากรทีม่คีวามรูเ้ชีย่วชาญในด้าน
ต่างๆ	มาจัดการอบรมหรือสัมมนาให้แก่บุคลากร
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 3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & 
Benefit)	 เครือข่ายสังคมมีลักษณะเหมือนกับเครือข่ายปกติที่เรา
สามารถจะยกหโูทรศพัท์สอบถามเพือ่นทีรู่จ้กั	เพือ่ท�าการขอข้อมลู
เพื่อเปรียบเทียบด้านค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	กฎระเบียบ	สวัสดิการ
ต่างๆ	 หากแต่การสื่อสารด้วยเครือข่ายสังคมนี้	 ข้อดีคือ	 ความ
สะดวกรวดเร็วและความสามารถเข้าถึงได้ง่ายซึ่งอาจรวมไปถึง
บคุคลทีเ่ราอาจจะไม่มโีอกาสได้เจอหรอืรูจ้กัมาก่อน	เพยีงแต่ทราบ
ว่าอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน	เป็นต้น
 4. แรงงานสมัพนัธ์ (Employee Relations)	หากองค์การ
มีการประยุกต์ใช้ในทางสรา้งสรรค์แล้ว	จะท�าให้พนกังานสามารถ
สร้างเครอืข่ายสงัคมและจดักลุม่รวมกนั	เพือ่ใช้เป็นช่องทางในการ
สื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง	 หรือสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน
ระหว่างบคุลากรอนัจะน�ามาซึง่โอกาสในการแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็	
ข้อเสนอแนะ	ตลอดจนแนวทางในการพฒันาองค์การในด้านต่างๆ	
และยงัเป็นช่องทางการสือ่สารกบัผูบ้รหิารอย่างใกล้ชดิอกีช่องทาง
หนึ่ง	 หรือสามารถใช้เครือข่ายสังคมนี้เป็นสื่อกลางในการตอบข้อ
ซักถามเรื่องแรงงานผ่านทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนบริษัท	 	 แม้กระทั่ง
สร้างเป็นเครอืข่ายท�าเนยีบให้พนกังานเก่าและพนกังานใหม่ได้แลก
เปลี่ยนองค์ความรู้	หรือติดตามความก้าวหน้าของแต่ละคน	หรือ
กระทัง่เชญิชวนกลบัมาท�างานกบับรษิทัในต�าแหน่งอืน่ๆ	ซึง่จะเหน็
ได้ว่าหน้าที่ของเครือข่ายสังคมไม่มีรูปแบบตายตัว	ขึ้นอยู่กับว่าจะ
น�าเครื่องมือนี้มาใช้ในทางสร้างสรรค์ได้อย่างไร

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมในการบริหารทรัพยากร

บุคคล

	 การน�าเครือข่ายสังคมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้นจะสามารถยังประโยชน์ในด้านต่างๆ	 โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้	(Tulgan,	2007)
 1. Staffing strategy		เป็นกลยุทธ์ประการหนึ่งในการ
ดูแลความเรียบร้อยในทุกๆ	 ด้าน	 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร	
เช่น	การเกบ็ข้อมลูของผูส้มคัรในอดตี	การค้นหาต�าแหน่งงานทีว่่าง
ในองค์การต่างๆ	ของพนกังานทีต้่องการเปลีย่นต�าแหน่งงาน	การ
ดูแลผู้สมัครที่ต้องการมาร่วมงานกับองค์การซึ่งได้รับการแนะน�า
มาจากอดีตพนักงานขององค์การ	 ดังนั้นเครือข่ายสังคมจะท�าให้
องค์การสามารถติดต่อกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด
เวลา
 2. Supporting managers	 ช่วยเหลือผู้บริหารในด้าน
การควบคุมดูแลพนักงานที่ท�างานอยู่ในสาขาต่างๆ	ของบริษัทซึ่ง
อยูห่่างไกลออกไป	ผูจ้ดัการจะสามารถดแูล	ควบคมุ	ตดิต่อสือ่สาร
ได้อย่างรวดเรว็	ตลอดจนสัง่การเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่าง

ราบรื่นโดยผ่านเครือข่ายสังคม
 3. Employer branding	 	 การสร้างแบรนด์นายจ้าง
เป็นวิธีการเชิงรุกในการดึงดูดและรักษาพนักงาน	แบรนด์นายจ้าง
จะสื่อค�ามั่นสัญญาว่าภายใต้แบรนด์นายจ้างนี้	 พนักงานจะได้
รับประโยชน์อย่างไรจากการจ้างงานขององค์การโดยใช้ช่องทาง
สื่อสารในเครือข่ายสังคมซึ่งจะท�าให้องค์การมีโอกาสสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมาร่วมงานกับองค์การ	 วิธีนี้จะท�าให้
องค์การมีความแตกต่างและความโดดเด่นจากองค์การอื่นๆ	
 4. Recruiting	 	 การสรรหาบุคลากรในต�าแหน่งที่
ต้องการความรูเ้ฉพาะทางสามารถใช้เครอืข่ายสงัคมมาใช้เพือ่การ
ประชาสมัพนัธ์ในวงกว้างออกไป	ตลอดจนเมือ่รบับคุลากรใหม่เข้า
มาแล้ว	การใช้เครอืข่ายสงัคมในการสือ่สาร	ประชาสมัพนัธ์	ตลอด
จนแจ้งข้อมูลที่ต้องการสื่อสารให้แก่บุคลากรที่ก�าลังจะมาเริ่มงาน
กับองค์การสามารถทราบข้อมูลต่างๆ	ล่วงหน้าได้
 5. Training and development	การพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากรโดยใช้เครือข่ายสังคมจะเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
บุคลากรอีกช่องทางหนึ่ง	 เพื่อให้เกิดความหลากหลายของวิธีการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะการท�างานในรูปแบบใหม่ที่ไม่เน้นแต่
วิธีการดั้งเดิม	ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารที่บุคลากรควรทราบ
ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมนี้จะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่าง
อีกรูปแบบหนึ่ง	 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนี้ได้กระจายวงกว้างออกไป
มากขึ้น
 6. Career mapping บุคลากรสามารถน�าเครือข่าย
สังคมมาใช้เป็นช่องทางเพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย	 ความรับผิดชอบ	 และต�าแหน่งงานที่ต้องการให้เข้า
กับทักษะความช�านาญ	 ประสบการณ์	 และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละสายงาน	 เพื่อก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้าน
การท�างานอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ	  
 7. Flexibility	ปัจจุบันองค์การหลายแห่งให้ความส�าคัญ
กับการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน	(Work-life	
balance)	 โดยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถร่วมก�าหนดและ
บริหารตารางเวลาในการด�าเนินชีวิตของตนเองให้มีสัดส่วนที่
เหมาะสมกับงาน	ครอบครัว	และการด�าเนินชีวิตในสังคม	โดยน�า
เครือข่ายสังคมมาช่วยในการท�างาน	 วางแผนการท�างานให้เป็น
ระบบ	มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและถูก
ต้อง	 เช่น	 การถ่ายทอดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ	
เพื่อลดการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและเพื่อให้บุคลากรที่ไม่
สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้รับทราบข่าวสารไปพร้อมๆ	กัน
 8. Rewards	การประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรภายในองค์การ
ทราบถงึการมอบรางวลัในวาระส�าคญัต่างๆ	โดยสือ่สารในรปูแบบ
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ของภาพเคลื่อนไหว	 หรือเป็นตัวอักษรผ่านเครือข่ายสังคมจะเป็น
แรงจูงใจทางบวกที่ก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพและผลัก
ดนัใหบ้คุลากรตระหนกัถึงการพัฒนาทกัษะตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

เครือข่ายสังคมกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

	 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมีบทบาทที่ส�าคัญในการคัด
สรรบุคลากรที่มีความพร้อมและมีทักษะการท�างานในระดับสูง
เพื่อสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาภายใน
องค์การ	ตลอดจนมีบุคลิกลักษณะและทัศนคติที่สอดคล้องในเชิง
วฒันธรรมองค์การ	ดงันัน้ผูบ้รหิารฝ่ายทรพัยากรบคุคลมแีนวโน้มที่
จะสรรหาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพทีรู่จ้กัช่องทางเครอืข่ายสงัคมมาใช้
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง	
นอกจากการคัดเลือกและการสรรหาบุคลากรผ่านเครือข่ายสังคม
แล้ว	การค้นหาข้อมูลภูมิหลังของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกมา
เป็นพนักงาน	ตลอดจนการถ่ายทอดสื่อสารวัฒนธรรมองค์การให้
เกิดขึ้นในหมู่คณะ	นับได้ว่าเครือข่ายสังคมมีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาองค์การ	ในปัจจุบันได้มีการน�า	RSS	(Really	Simple	
Syndication)	 มาใช้บนเครือข่ายสังคม	 โดยเป็นบริการใหม่บน
เว็บไซต์ที่มีหน้าที่ดึงข่าวจากเว็บต่างๆ	 มาแสดงบนหน้าเว็บเพจ	
โดยน�ามาเฉพาะหวัข้อข่าว	เมือ่ผูใ้ช้คลกิลงิก์กจ็ะแสดงรายละเอยีด
ข่าวในเว็บต้นฉบับนั้นๆ	 โดยที่หัวข้อข่าวจะเรียงล�าดับตามเว็บ
ต้นทางซึ่งการดึงหัวข้อข่าวไปแสดงนั้นจะมีส่วนประกอบทั้งหมด
สามส่วน	คือ	ส่วนผู้ให้บริการดึงข่าว	ส่วนผู้สร้างเว็บไซต์ใช้ทั่วไป
ที่ต้องการดึงข่าวไปแสดง	 และส่วนผู้ใช้ทั่วไป	 อาจกล่าวได้ว่าสื่อ
สังคมเป็นประเภทหนึ่งของสื่อที่ใช้ในฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	
และผลทีไ่ด้จากการใช้	RSS	นีม้ปีระโยชน์ต่อองค์การเป็นอย่างมาก	
การเพิ่ม	RSS	 เข้าไปในเว็บไซต์ของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถเป็นตัวบ่งชี้ให้สังคมภายนอกรับรู้ว่าองค์การนั้นให้ความ
ส�าคัญกับเทคโนโลยีอันทันสมัยและต้องการยกระดับองค์การเพื่อ
เป็นตัวเลือกหนึ่งของสถานที่ประกอบการที่น่าสนใจและดึงดูดใจ
ให้มีผู้สมัครงานเข้ามาเป็นจ�านวนมาก	(Russell,	2009)
	 ด้วยเหตุที่การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายสังคมที่เชื่อมโยงกับ
จ�านวนข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นจึงท�าให้ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลได้ริเริ่มน�าเครือข่ายสังคมมาช่วยในขั้นตอนการสรรหา
บุคลากร	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและคัดเลือกมากขึ้น	
เช่น	 ความร่วมมือกับภาคการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไป
จัดกิจกรรมพบนักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาด
แรงงาน	มงีานวจิยัพบว่าครึง่หนึง่ของผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากร
บุคคลได้ใช้เครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน
ใหม่ในเบื้องต้น	(Shea	and	Wesley,	2006)	นอกจากนี้แนวโน้ม

การน�าเครอืข่ายสงัคมมาประยกุต์ใช้ในธรุกจิภาคบรกิาร	ดงัจะเหน็
ได้จากธุรกิจสายการบินได้ริเริ่มน�าระบบ	Electronic	Media	และ	
Network	Multimedia	 มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมผ่านระบบ	
E-Learning	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่พนักงานภายในองค์การ	 ตลอดจนผู้บริหารใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจสายการบินควรตระหนักถึง
ความส�าคญัของการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเครือ่งมอืช่วย
ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 มีคุณค่า
ต่อองค์การ	 ตลอดจนการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การท�างานของพนักงานตลอดจนเสริมสร้างและปลูกจิตส�านึกให้
พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ		เช่น	ด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม	ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และด้านกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตามในเครือข่ายสังคมของแต่ละบุคคลนั้นจะ
ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว	เช่น	เชื้อชาติ	ศาสนา	หรือรสนิยม
ส่วนตวับางประการทีเ่จ้าของเวบ็เครอืข่ายสงัคมได้เขยีนหรอืแสดง
ไว้ซึ่งผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจ�าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้น
ไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเท่านั้นแล้วน�ามาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความมีอคติกับผู้
สมัครแต่ละคนในการพิจารณารับบุคลากรใหม่ซึ่งได้มีการอธิบาย
ถึงประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะถูกน�ามาใช้ในการ
ประเมนิเพือ่คดัเลอืกบคุลากรใหม่ซึง่มทีัง้สิน้	3	ด้าน	คอื	(Kluemper	
&	Rosen,	2009)
 1. การประเมินด้านบุคลิกภาพ:	การใช้เครือข่ายสังคม
เพื่อช่วยคัดเลือกบุคลากรใหม่นั้นจัดเป็นแนวทางการคัดเลือก
บุคลากรแบบใหม่ที่สามารถประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพของ
บุคคลซึ่งสะท้อนตัวตนออกมาในลักษณะของรายชื่อของเพื่อน
ในเครือข่าย	 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มตามความสนใจของตน	
นอกจากนีเ้ครอืข่ายสงัคมยงัสามารถสะท้อนพฤตกิรรมของเจ้าของ
เครือข่ายสังคมได้	โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าไป
ดูการรับ-ส่งข้อความระหว่างเจ้าของเครือข่ายและเพื่อน	 รูปถ่าย
ต่างๆ	 ที่ได้น�ามาแสดงไว้	 ตลอดจนการเขียนข้อความบนเครือ
ข่ายสังคมของตนเองซึ่งการเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นเพียงขั้น
เบือ้งต้นในการประเมนิบคุลกิภาพและพฤตกิรรมบางประการของ
เจ้าของเครอืข่ายสงัคมนัน้ๆ	จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารประเมนิด้าน
อื่นๆ	ควบคู่ไปด้วย
 2. การประเมินด้านสติปัญญา:	 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลจะประเมินผู้สมัครในด้านความสามารถในการรับรู้	 โดยมี
การให้คะแนนในด้านสติปัญญาตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 นอกจาก
นีข้้อมลูส่วนตวัเชงิลกึบางประการสามารถท�านายระดบัสตปัิญญา
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 ของแต่ละคนได้	
 3. การประเมินด้านความสามารถในการท�างาน:	ข้อมูล
ในเครือข่ายสังคมบางประการสามารถสะท้อนความเป็นตัวตน
ของเจ้าของได้เป็นอย่างดี	เช่น	ทักษะการเขียน	ประสบการณ์การ
ท�างาน	ความรู้ในด้านต่างๆ	ที่เจ้าของเครือข่ายสังคมได้บรรยาย
ไว้ตลอดจนความสามารถในด้านต่างๆ	 ซึ่งอาจจะมีความเหมาะ
สมกับวัฒนธรรมองค์การ

สรุป

	 การใช้เครือข่ายสังคมเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นใน
องค์การ	 รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งเก่าและใหม่นับ
เป็นเรื่องที่ดี	แต่หากจะน�ามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นทางการภายใน
องค์การ	ควรจะเน้นการใช้งานเชิงสร้างสรรค์	จึงควรมีการพูดคุย
ท�าความเข้าใจหรอือบรมบคุลากรในเรือ่งเครือ่งมอืทีส่�าคญัๆ	ทีจ่ะ
ใช้เป็นสือ่สงัคมด้วย	เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ทีแ่ละ
บรรลุเป้าหมาย	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการท�างานอันก่อให้เกิด
ประสทิธผิลของงานและประสทิธภิาพทีเ่พิม่พนูของบคุลากร	ตลอด
จนควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิด้านการน�าเครอืข่ายสงัคมมาประยกุต์
ใช้ในภาคธรุกจิต่างๆ	เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าอย่าง
สูงที่สุดและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	
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