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บทคัดย่อ

	 สาระส�าคัญในบทความเรื่องมุมมองของการสรรหาพนักงานในอนาคต	 เขียนขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการแก้ไขปรับปรุง
วธิกีารท�างานในหน่วยงานสรรหาบคุลากรของฝ่ายทรพัยากรมนษุย์แบบเดมิให้ทนัสมยัยิง่ขึน้	โดยมุง่หมายเผยแพร่ความรูแ้ก่ผูส้นใจให้น�า
ความรูจ้ากประสบการณ์เดมิผสมผสานกบัมมุมองใหม่	เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานควบคูก่บัการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่สอดคล้องกบัยคุธรุกจิ
ดจิติอลมาร์เกต็ติง้มากทีส่ดุ	ตอบสนองคณุภาพ	และปรมิาณในงานสรรหาบคุลากรขององค์กรให้ตรงตามความต้องการสงูสดุ	และจะต้อง
ตอบสนองกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรตั้งแต่ปี	 2554	 -	2560	 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยุคดิจิตอล	 อาทิ	 Social	Network,														
Facebook,	Twitter,	IPAD	และอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี	2553	เป็นต้นมา	ท�าให้ทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาและส่ง
ข่าวสารดังกล่าวกระจายพร้อมกันถึงหลายพันเท่าตัวอย่างไร้พรมแดน	 หากองค์กรเล็งเห็นประโยชน์ของการสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรจะเร่งด�าเนนิการพฒันา	และปรบัปรงุกระบวนการสรรหาให้มช่ีองทางเพิม่ขึน้เพือ่ให้ถงึตวัคนเก่งและคนดทีีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ
เข้าใจธรุกจิและเทคโนโลยสีมยัใหม่อย่างมกีลยทุธ์ควบคูก่บัเป้าหมาย	และนโยบายประจ�าปีทัง้ระยะสัน้และระยะยาวรวมทัง้ตอบสนองตาม
ยุคสมัยที่แตกต่างจากอดีตเมื่อ	10	ปีที่แล้วเมื่อต้องวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์การสรรหาจะเป็นเพียงเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร	การตลาดและ
การขายเท่านัน้โดยมไิด้ให้ความเอาใจใส่เรือ่งการสรรหาบคุลากรและการสร้างและพฒันาคนใหม่ให้เก่ง	มคีณุธรรมตรงใจธรุกจิ	ซึง่บทความ
นี้จะให้สาระและเทคนิคการสรรหาอย่างแยบยลสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	จากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์โดยตรงและหนังสือจากผู้
เขียนระดับกูรู	เพื่อวางแผนการสรรหาบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามที่คาดหวัง

Abstract

	 The	essence	of	this	article	is	to	create	awareness	of	diminishing	weak	points	in	traditional	recruitment	and	developing	
the	working	process	to	become	the	modern	one.	It	aims	to	introduce	personnel	recruitment	staff	new	points	of	view	that	
can	be	integrated	with	current	knowledge	and	experiences.	The	staff	could	make	use	of	this	integrated	knowledge	with	
updated	technologies	to	search	for	prospect	employees	who	fit	in	with	the	organization’s	utmost	needs	and	perform	
effectively	in	a	borderless	digital	marketing	world	during	the	year	of	2011-2017.
	 The	article	would	give	details	and	techniques	on	an	effective	recruitment	that	could	be	applied	to	the	real	business.	
Since	customers	today	could	access	to	information	within	seconds,	the	organization	needs	to	adjust	and	develop	its	
recruiting	processes,	expand	its	recruiting	channels	to	reach	out	to	excelled	candidates.	These	prospect	employees	must	
understand	the	organization’s	business,	related	technologies,	targets,	short	and	long	term	policies.	Also	they	must	perform	
with	integrity	and	morality.	
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กระบวนการและแนวทางใหม่ๆ	ทางด้านการสรรหาและการพฒันา
บุคลากรควบคู่กับกลยุทธ์การตลาดและการขาย	 เพื่อป้องกันมิให้
ธุรกิจขาดทุนเสียหายซ�้าระลอกสองอีก	
	 นับตั้งแต่ปี	2541-2550	 เป็นต้นมา	 ระบบเทคโนโลยีทัน
สมยัเกดิขึน้พร้อมกบับรษิทัข้ามชาตเิริม่แพร่หลายและมบีทบาทใน
การสรรหาและว่าจ้างบคุลากรตามสายงาน	และข้ามต�าแหน่งข้าม
สายงานกันมากขึ้นทดแทนการสรรหาจากภายนอกที่ต้องใช้ระยะ
เวลามากกว่าการสรรหาจากภายในองค์กร	ตอบสนองความรวดเรว็
ของธุรกิจยุคดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง	ในปี	2551-2554	ท�าให้ระบบการ
สรรหาและว่าจ้างจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้งานเพือ่ให้เกดิ
ความสะดวกรวดเร็วตอบสนองให้ทันกับความต้องการขององค์กร
สมัยใหม่	จึงต้องเปลี่ยนจากระบบเอกสาร	(Manual)	เช่น	เอกสาร
ประกาศรบัสมคัรงานส่งไปยงัแหล่งงานต่างๆ	หรอืแม้แต่การกรอก
เอกสาร	 รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ทีมสรรหาออกไปตามสถานที่นัด
พบแรงงานต่างๆ	มาเป็นระบบ	online	ได้แก่	การประกาศสมัคร
งานบน	Internet	การแจ้งต�าแหน่งงานที่ต้องการทาง	E-mail		เพื่อ
ให้ได้บคุลากรทีต่รงตามความต้องการอย่างรวดเรว็และหลากหลาย
มากกว่าในอดีตก่อนปี	2541	 ซึ่งล่าช้าและสิ้นเปลืองต้นทุนค่าใช้
จ่ายมากกว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้าช่วย	และยังเป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ท�าให้เกิดธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า	Recruitment	Outsourcing	
การว่าจ้างบริษัทข้ามชาติที่มีประสบการณ์สูงในการสรรหาคนที่
ต้องการอย่างตรงใจ	 ลดทั้งระยะเวลา	 และลดต้นทุนด้านสรรหา
อย่างมาก	และยงัสามารถตอบสนององค์กรทีต้่องการขยายตวัและ
เร่งให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว	 เพราะสามารถพบคนเก่งที่มี
ศักยภาพและประสบการณ์หลากหลายพร้อมก้าวทันเทคโนโลยี
ตอบสนองธรุกจิยคุดจิติอลมาร์เกต็ติง้ควบขนานไปกบัการท�าธรุกจิ
ปกต	ิซึง่การปรบัเปลีย่นแนวความคดิของผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นเรือ่ง
จ�าเป็นที่ต้องเริ่มก่อนด้วยการเพิ่มกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรผ่าน
ดจิติอลมาร์เกต็ติง้ในแผนธรุกจิด้วย	มใิช่มุง่แต่แผนและกลยทุธ์การ
ตลาดและการขายเท่านั้นเหมือนที่ผ่านมาในอดีต	
	 ธุรกิจยุคดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมิได้ต้องการสรรหาบุคลากรที่
มีความรู้และความสามารถหลากหลายระดับมืออาชีพเท่านั้น	แต่
ยังต้องการบุคลากรที่จะมาช่วยคิดค้นนวัตกรรม	 เทคนิคและ
กระบวนการบรหิารจดัการรปูแบบใหม่ๆ	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่รบัรอง
ความมั่นใจว่าจะช่วยพาองค์กรให้อยู่รอดตลอดไป	 เราหันมา
วิเคราะห์พนักงานที่มีอยู่เดิมในองค์กรกันบ้าง	 หากพนักงานเดิม
ไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีความรู ้และความ
สามารถรองรบักบัธรุกจิยคุดจิติอลได้ตามนโยบายและกลยทุธ์แล้ว	
หลายองค์กรกจ็ะใช้เทคนคิการปรบัลดโครงสร้างองค์กรให้กระชบั
เล็กลงและเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น	 แต่ก็มีวาระซ่อนเร้น	 (Hidden	

Agenda)	ว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทนุทีง่่ายและรวดเรว็ทีส่ดุ
คงจะต้องเน้นไปที่ลดจ�านวนพนักงานให้น้อยลง	ก็จะท�าให้องค์กร
ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงิน	 สามารถหายใจได้
คล่องขึ้น	ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน,	เงินเดือนและสวัสดิการของ
พนักงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้ตามที่องค์กรต้องการ	จึงอาจเป็น
วธิทีีง่่ายแต่กท็�าร้ายจติใจของพนกังานอย่างยิง่	เพือ่ตอบสนองเพยีง
องค์กรฝ่ายเดียว	 ผู้เขียนจึงเห็นว่าผู้น�าที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
สรรหาบคุลากรสมยัใหม่	ควรมส่ีวนส�าคญัในการให้ความช่วยเหลอื
พนักงานที่อยู่ในองค์กรด้วยการเปิดโอกาสให้มีการอบรม	 และ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบแก่พนักงานเดิมที่
ต้องการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง	 เพื่อให้มีความรู้และความ
สามารถตอบสนองกับธุรกิจสมัยใหม่ทัดเทียมกับบุคลากรจาก
ภายนอกด้วยเช่นกัน
	 โลกยคุดจิติอลเริม่แพร่หลายสูอ่ตุสาหกรรมและธรุกจิต่างๆ	
ในปี	2550	เป็นต้นมา	ต่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้อีกแล้ว	โลกออนไลน์
เป็นโลกไร้พรมแดนและเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของชวีติประจ�าวนั	โดย
เฉพาะโทรศัพท์มือถือที่ท�าให้การติดต่อทุกอย่างรวดเร็วเป็นที่
ยอมรบั	ไม่ต้องเดนิทางไกล	อะไรทีแ่พงกไ็ม่ได้แพงอกีต่อไป	แม้แต่
โฆษณาในช่องทางสือ่ฟรทีวีี		ตอนนีส้นิค้าและบรกิารทัง้หลายต่าง
ปรับมาท�าตลาดมหาชนมากขึ้นเพราะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง	 ธุรกิจ
ส่วนใหญ่เริ่มใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง	ก็คือ	โซเชียล	มีเดีย	มาร์เก็ต
ติ้ง	ซึ่งคนจะเป็นสมาชิกในชุมชนเครือข่ายมากขึ้น	ไม่ว่า	เฟซบุ๊ก	
ทวิตเตอร์	ยูทูบ	ดังนั้น	สิ่งที่ท้าทายผู้ประกอบการก็คือ	ถ้ามีการ
รวมตวัของกลุม่คนในโซเชยีล	มเีดยี	เพือ่เคลือ่นไหวในโลกออนไลน์
กจ็ะทรงพลงัมาก	หากทมีสรรหาบคุลากรมคีวามเข้าใจมมุมองและ
ทศิทางของธรุกจิยคุอนาคต	กจ็ะสามารถสรรหาบคุลากรทีม่คีวาม
รู้ความสามารถ	 และต้องเป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าให้เร็ว
กว่าคู่แข่ง	ซึ่งต้องน�าหน้าความคิดลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งถึงสองก้าว	
และสุดท้ายจะต้องน�าความคิดและมุมมองนั้นลงสู่ภาคปฏิบัติให้
รวดเรว็กว่าคูแ่ข่งขนั	ด้วยเหตนุีจ้ากการตดิตามข้อมลูและข่าวสาร	
ผู้เขียนจึงเห็นว่าองค์กรต่างๆ	จะหันกลับมาเน้นการวางเป้าหมาย
เรือ่งบคุลากรและการสรรหาควบคูก่บัเป้าหมายการตลาดและการ
สร้างรายได้	 เพื่อรับมือกับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีก	2-5	ปีข้าง
หน้า	
	 จากตัวอย่างมุมมองของการสัมภาษณ์	อาจารย์วิไล		พึ่ง
ผล	ที่ปรึกษาองค์กรชั้นน�ารายได้ระดับ	500		ล้านบาทขึ้นไปในปี	
2550	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เก่งพอที่จะมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์และพร้อมจะปรับเปลี่ยนแนวคิด
และพฒันาทกัษะให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในโลกยคุ
ดิจิตอล	 และยังต้องมีภูมิคุ้มกันรับมือกับเศรษฐกิจทั้งภายในและ
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ภายนอกประเทศหรือแม้แต่ค่าเงินผันผวน	 และภัยธรรมชาติทั้ง
ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจภายในประเทศและ
ธุรกิจส่งออกแล้ว	สิ่งที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมากที่สุดต่อราย
ได้และการเติบโตของบริษัทฯ	ก็คือความขัดแย้งทางการเมือง	จึง
ท�าให้เราต้องหันกลับมาวางกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ด้วยการหันมา
พึ่งพาธุรกิจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้น	เพราะลดต้นทุนการสรรหา
ได้ถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา	แต่สิ่งส�าคัญก็คือ	เราจะต้อง
น�าเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานเข้าใจและให้ความร่วมมอืในการปรบัเปลีย่นแนวทางการ
วางอัตราก�าลังคนเพื่อขอให้มีการสรรหาบุคลากรด้วย	ซึ่งควรผ่าน
ทางสือ่ทีบ่รษิทัก�าหนดขึน้อย่างเป็นระบบ	และทีส่�าคญัผูจ้ดัการทกุ
คนจะต้องก�าหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนที่ต้องการ
สรรหาให้ครอบคลมุ	และครบถ้วนสอดคล้องกบัทศิทางและกลยทุธ์
ของบริษัทฯ	 ตั้งแต่	2-5	 ปีขึ้นไป	 โดยจะต้องให้ความรู้เรื่องการ
สรรหาคนเก่งแบบทักษะหลากหลาย	 และต้องแจ้งคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งต้องแจ้ง
ระยะเวลาล่วงหน้าเพือ่ทดแทนคนลาออกหรอืส�าหรบัรองรบัการท�า
ธุรกิจในอนาคต	 หากสรรหาไม่ทันกาล	 เราก็จะเน้นการพัฒนา
บุคลากรและสรรหาจากภายในแทน	 โดยเน้นว่าจะต้องหาคนที่
สามารถท�างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและต้องท�างานหลาย
อย่าง	(Cross	Functional)	สามารถให้การสนับสนุนมากกว่าเป็นผู้
ควบคมุ	ผูน้�าจะเป็นใครกไ็ด้แต่ต้องผ่านการฝึกฝนเรยีนรูอ้ย่างเป็น
ระบบ	มีบุคลิกเป็นที่ยอมรับของทีม	สามารถเป็นที่ปรึกษาเฉพาะ
กรณีๆ	ได้อย่างดี		เพื่อให้เกิดคุณภาพในการสรรหาและทันความ
ต้องการในการสร้างรายได้ของธรุกจิ	ไม่กระทบต่อการสร้างรายได้
และความเจริญเติบโตของบริษัท	 ทั้งนี้เราจะมองการสรรหาล่วง
หน้าและวางอัตราก�าลังไม่ต�่ากว่า	2-5	ปี	โดยใช้เทคโนโลยีเข้าร่วม
ด้วยเพื่อให้พบคนที่เรียกว่า	Talent	ให้เร็วที่สุดก่อนคู่แข่ง	และปรับ
ระบบการรกัษาคนเก่งและดใีห้อยูก่บัองค์กรให้ได้	รวมทัง้ต้องสร้าง
บรรยากาศให้คนเก่งมีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถ
อย่างต่อเนื่องด้วย	 ซึ่งคนที่ท�าหน้าที่สรรหาจะต้องท�างานใกล้ชิด
ควบคู่กับฝ่ายธุรกิจอย่างจึงจะสามารถเข้าใจกลยุทธ์ของธุรกิจได้
อย่างดเีพือ่ท�าให้การสรรหามปีระสทิธภิาพตอบสนองนโยบายธรุกจิ
ไปพร้อมกัน

หลักกำรตัดสินใจจ้ำงบุคลำกรที่ดีที่สุดในงำนสรรหำจ�ำเป็นต้อง

มี 3 กระบวน คือ

1. ยืนหยัดในวัตถุประสงค์โดยวำงไว้ในแต่ละกระบวนกำร

สัมภำษณ ์
	 ความเหน็ของผูเ้ขยีนจากการปรกึษาหารอืกบัอาจารย์วไิล	
พึ่งผล	 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ผู้สอนวิชา	Business	
Ethics	&	Social	Responsibility	 และมีประสบการณ์ด้านบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และที่ปรึกษาหลายองค์กรเกี่ยวกับการสรรหาคน
เก่งเข้าท�างานในองค์กร	ท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับความชัดเจนใน
การตั้งและวางเป้าหมายคุณลักษณะเฉพาะ	(Specification)	ของ
คนแต่ละต�าแหน่งในอนาคตว่า	ผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องท�างานใกล้
ชดิกบัฝ่ายทรพัยากรมนษุย์โดยระบสุิง่ทีอ่งค์กรต้องการ	และทศิทาง
ที่องค์กรมุ่งมั่นจะไปให้ส�าเร็จ	 เพื่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะได้
ก�าหนดคณุสมบตัเิฉพาะของคนทีอ่งค์กรคาดหวงั	และวางแผนการ
สรรหาจากแหล่งต่างๆ	 ในตลาดดิจิตอลอย่างสอดคล้องกับ
ต�าแหน่งงานและเป้าหมายทีอ่งค์กรต้องการทนัตามระยะเวลาทีต่ัง้
ไว้	 รวมทั้งเตรียมการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบคู่ขนานกัน
ภายหลังจากผ่านการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
2. รวบรวมข้อมูลหลำยๆ ด้ำน อย่ำด่วนสรุป 

	 การตั้งเป้าหมายการรับบุคลากรให้ตรงตามที่องค์กรและ
หัวหน้างานมุ่งหวัง	 ผู้ที่มีหน้าที่สรรหาบุคลากรจะต้องด�าเนินการ
อย่างรอบคอบและครอบคลุมตามคุณสมบัติต่างๆ	 ให้ได้ตามที่
หน่วยงานต้องการ	 มิใช่สรรหาอย่างไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน	 จะ
ท�าให้ได้บุคลากรที่รับเข้ามาไม่ตอบสนองต่อธุรกิจ	 ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนต่างๆ	และชื่อเสียงของบริษัท	
3. กำรใช้ข้อมูลและหลักฐำนที่แม่นตรงที่สุด

	 เพื่อช่วยในการตัดสินใจรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับ
งานทั้งปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานที่รับ	ส่งผลให้องค์กรพึง
พอใจเนื่องจากบุคลากรที่รับเข้ามาสามารถช่วยเหลือองค์กรอย่าง
มาก	มใิช่ผกผนักลบัเป็นภาระทีอ่งค์กรต้องเสยีต้นทนุค่าใช้จ่ายสงู
เพราะพนักงานดังกล่าวไม่ดีพอและท�างานไม่คุ้มค่ากับเงินเดือน
และสวัสดิการที่ลงทุนไป	

ขัน้ตอนกำรเตรยีมข้อมลูสรปุคณุสมบตับิคุลำกรทีต้่องกำร ดงันี้

(Prepare a Performance Profile: Step-by-Step 

Guide)

	 1.	 ระบุจุดมุ่งหมายส�าคัญให้ชัดเจน	(Define	the	Major	
Objective)	 โดยจะต้องประชุมร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อ
ก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งให้สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กรและผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงาน	ซึง่ทกุคนทีเ่กีย่วข้อง
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ต้องรับทราบคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	 หากเป็นต�าแหน่งระดับ
บงัคบับญัชาจะต้องประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและน�าผลการ
ประชมุมาก�าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิให้สมบรูณ์	และ	ฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย	์ จะต้องเป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�ารวมทั้งให้
ความรู้ในการก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	เพื่อให้ครอบคลุม
และสามารถปฏบิตังิานได้จรงิ	มใิช่ก�าหนดคณุสมบตัทิีไ่ม่สามารถ
ปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จได้หรือก�าหนดคุณสมบัติน้อยหรือต�า่กว่า
ความเป็นจริง
	 2.	สนบัสนนุและส่งเสรมิวตัถปุระสงค์ให้ประสบผลส�าเรจ็		
(Develop	Subobjective	or	Supporting)	 ผู้บริหารทุกระดับที่
เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องติดตามผลและตรวจสอบข้อมูลการก�าหนด
วัตถุประสงค์	 รวมทั้งแนวทางที่จะท�าให้เป้าหมายที่ระบุใน
คณุสมบตัขิองต�าแหน่งสามารถสรรหาบคุลากรได้จรงิ	และผลกัดนั
ให้เจ้าของต�าแหน่งสามารถท�างานให้บรรลผุลตามเป้าหมายให้จง
ได้
	 3.	ท�าความเข้าใจการบริหารจัดการและองค์กรอย่าง
ถ่องแท้	(Understand	Management	and	Organization)	 ผู้
บรหิารทกุระดบัทีเ่กีย่วข้องจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจการบรหิาร
จดัการและเป้าหมายองค์กรระยะสัน้และระยะยาวอย่างลกึซึง้	เพือ่
จะได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองต�าแหน่งต่างๆ	สอดคล้องกบัเป้าหมาย
มากที่สุด	
	 4.	ต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงให้วัตถุประสงค์มีประ-
สิทธิภาพ	(Changes	and	improvements.)	ผู้บริหารทุกระดับที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีความตั้งใจจริงและจริงจังในการประเมินเป้า
หมายและคณุสมบตัขิองต�าแหน่ง	หากเกดิข้อสงสยัหรอืไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามที่ต้องการ	 จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม	 โดยจะ
ต้องสอบถามความคิดเห็นของผู ้ปฏิบัติทั้งคนเก่งที่เคยอยู ่ใน
ต�าแหน่งมาก่อนและผู้บังคับบัญชา	 เพื่อจะได้ข้อมูลที่แม่นตรงน�า
มาปรบัเปลีย่นเนือ้หาและรายละเอยีดอย่างถกูต้องและใกล้เคยีงกบั
ข้อเท็จจริงมากที่สุด
	 5.	ปรับเปลี่ยนทักษะเชิงเทคนิคและปัญหาต่างๆ	 ให้
สามารถวดัผลและสร้างผลส�าเรจ็ได้	(Convert	technical	skills	into	
results	and	problems	and	technical	 issues)	 การก�าหนด
คุณสมบัติด้านเทคนิคและแนวทางผู้ปฏิบัติเข้าใจและสามารถ
ลงมอืปฏบิตัไิด้จรงินัน้	จ�าเป็นต้องมตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจนในการประเมนิ
ผลงานเพือ่จ่ายรางวลัทัง้รปูตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิอย่างยตุธิรรมและ
ลดข้อกังขาของพนักงานอื่นๆ	 และที่ส�าคัญต้องสามารถตอบ
ค�าถามอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนและโบนัส
	 6.	ท�าความเข้าใจทักษะการท�างานเป็นทีมและประเด็น
ปัญหาด้านบคุลากรของแต่ละหน่วยงาน	(Understand	team	skills:	

team	and	people	issues)	ผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายทรพัยากรมนษุย์
จะต้องเรียนรู ้และเข้าใจการท�างานเป็นทีมอย่างดีเยี่ยม	 และ
สามารถเป็นผู้น�าหรือผู้ตามตามต�าแหน่งได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของแต่ละล�าดับขั้น	 โดยจะต้องก�าหนดเป้าหมายและ
คณุสมบตัเิกีย่วกบัการท�างานเป็นทมีเป็นประเดน็หลกัมใิช่ประเดน็
รองอีกต่อไป
	 7.	ท�าความเข้าใจแผนระยะยาวและกลยทุธ์และความคดิ
สร้างสรรค์ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัแผนงาน	(Understand	long-term	
planning	and	strategy	issues	and	creative)	ผู้บังคับบัญชาและ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องเรียนรู้และศึกษาแผนทั้งระยะสั้นและ
ยาวรวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรและแนวทางการปฏิบัติให้กลยุทธ์
ประสบผลส�าเร็จ	 สุดท้ายจะต้องเรียนรู ้และศึกษาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม	เพื่อพัฒนาแผนกหรือหน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ตอบสนองภาพรวมขององค์กร
	 8.	สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับ
บุคลากรผู ้ที่ประสบความส�าเร็จเมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย	
(Benchmark	the	best	“what	do	the	best	people	in	this	job	
do	differently	than	the	average	person?)	ผู้บังคับบัญชาและ
ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์จะต้องร่วมกนัก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานเหมาะ
สมสอดคล้องกับต�าแหน่งงาน	และคุณสมบัติของต�าแหน่งรวมทั้ง
ตัวชี้วัดผลงานอย่างถูกต้องลดข้อกังขาของทุกฝ่าย
	 9.	 ระบุเนื้องาน	มิใช่ตัวบุคคล	(Define	the	job,	not	the	
Person)		การก�าหนดปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติประจ�า
ต�าแหน่งต้องค�านึงถึงเนื้องานเท่านั้น	 ส่วนพฤติกรรมการท�างาน
เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการท�างาน	ทั้งนี้ผู้
บงัคบับญัชาและฝ่ายทรพัยากรมนษุย์จะต้องแยกแยะประเดน็ของ
เนื้องานและทักษะกับพฤติกรรมการท�างานและทัศนคติออกจาก
กันในระดับต้น	และเมื่อพิจารณาเนื้องานได้แล้ว	จึงน�าพฤติกรรม
และทศันคตขิองการท�างานในต�าแหน่งมาเสรมิในภายหลงั	ป้องกนั
มิให้หลงประเด็นและเสียเวลากับการจัดท�าด้านพฤติกรรมและ
ทัศนคติมากเกินจ�าเป็น

	 ตัวอย่างการจัดท�าขั้นตอนคุณสมบัติบุคลากรที่ต้องการ
สรรหาและว่าจ้าง	(Performance	profile	sample)	 เพื่อให้ได้
ต�าแหน่งผูจ้ดัการระดบัต้น	(First-Line	Manager)	ตรงตามยคุสมยั	
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
1. สรุปหน้ำที่ประจ�ำต�ำแหน่ง  (Position Summary)

	 เพือ่การระบตุ�าแหน่งชดัเจนท�าให้ทมีสรรหาสามารถค้นหา
บุคลากรได้ตรงตามความต้องการ	 ผู้เขียนจึงเห็นว่า	 ต�าแหน่งผู้
จดัการระดบัต้นจะต้องท�างานด้านบรหิารจดัการและก�ากบัดแูลทมี
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ขนาดเล็ก		(1-5	คน)	โดยมีสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์และมี
ความช�านาญด้านบริหารจัดการทั่วๆ	ไป		โดยจะต้องมุ่งเน้นด้าน
ความสามารถในการดแูลรกัษาและปรบัปรงุพฒันากระบวนท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพ
2. ผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ำใจหัวใจส�ำคัญของกำรสรรหำและว่ำจ้ำง  

(Keys to Hiring) 
	 เพื่อให้การสรรหาได้รับข้อมูลคุณสมบัติของต�าแหน่งที่
ต้องการอย่างแท้จริง	 ผู้เขียนเห็นว่า	 จะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับการ
สรรหาประชุมร่วมกันและเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร	 เน้น
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในอนาคตต้องมีประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐานและความช�านาญในงานอาชพีควบคูก่นั
ไป	 ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาต้องเขียนคู่มือร่วมกับผู้ปฏิบัติที่เป็นคนเก่ง
ของหน่วยงาน	และส่งต่อให้บคุลากรใหม่ได้ช่วยปรบัปรงุให้ทนัสมยั	
รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลและปรับปรุงคู่มืออย่างต่อเนื่อง	
เพื่อจะท�าให้มีคู่มือการท�างาน	 และการเขียน	 คุณสมบัติประจ�า
ต�าแหน่งจากคู่มือที่ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	 จะช่วย
ให้การสรรหาและสมัภาษณ์บคุลากรได้ตรงตามยคุสมยัสอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร
3. ระบุเป้ำหมำยหลักและรองในเชิงปฏิบัติและกิจกรรมที่ต้อง

ลงมือ

	 เพื่อท�าให้เกิดผลส�าเร็จตามต�าแหน่งงานอย่างชัดเจน	
(Performance	Objectives)	 และสื่อสารให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจตรงกัน	 จึงต้องให้ความกระจ่างแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วย
ให้การสรรหามีข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้นในการเขียนประกาศสมัครงาน
และมีข้อมูลสัมภาษณ์เบื้องต้นได้ตรงตามความต้องการด้วย	การ
ก�าหนดเป้าหมายหลักและรองมีลักษณะดังนี้คือ
	 3.1.	เป้าหมายหลัก	ได้แก่	การลดต้นทุน	การสร้างรายได้		
การวจิยัและส�ารวจความคดิเหน็ของลกูค้าต่อสนิค้าและการบรกิาร	
การติดตามและประเมินแผนงานทุกไตรมาส	 การท�างานร่วมกับ
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพและการท�างานร่วมกับทีมอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างราบรื่นและได้รับความร่วมมือมิให้เกิดข้อขัดแย้งจนท�าให้
ภารกิจไม่ประสบผลส�าเร็จ	 รวมทั้งจะต้องรายงานผลงานอย่าง
สม�่าเสมอแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละครั้ง
	 3.2.	เป้าหมายรอง	ได้แก่	มีความคิดริเริ่มและสามารถน�า
เสนอเทคโนโลยเีข้าช่วยในงานอย่างเกดิผลสมัฤทธิท์ัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม	โดยจะต้องสามารถเข้าร่วมประชมุกบัทมี	IT	และสามารถ
สื่อสารให้เข้าใจความต้องการและเขียนระบบให้ใช้งานอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว	 อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงและเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้า
ประทบัใจและกลบัมาใช้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง	และสดุท้ายสามารถ

ปรับแผนและกลยุทธ์สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและ
อนาคตมิให้กระทบต่อยอดขายและผลก�าไรขององค์กร	 ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว	โดยสามารถน�าเสนอได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ต้องก�ำหนดควำมสำมำรถหลำกหลำยแก่ต�ำแหน่งงำนนอก

เหนือจำกหน้ำที่รับผิดชอบ 
	 เพือ่ให้มข้ีอมลูตรงตามต�าแหน่งทีต้่องการมากทีส่ดุ	จงึต้อง
ก�าหนดความสามารถต่างๆ	 ที่จะช่วยให้ก�าหนดคุณสมบัติใน
ประกาศ	 และข้อมูลในการสัมภาษณ์ครบถ้วนสมบูรณ์	 ความ
สามารถหลากหลายอื่นๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุไว้	 เช่น	 ความ
สามารถด้านวางแผนกลยุทธ์และท�างานโครงการต่างๆ	 และมี
ความคิดเห็นและความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์และประสบความ
ส�าเร็จในการลงมือปฏิบัติทุกโครงการ	(Project	Management,	
Organizational	Planning,	and	Execution)
5. ต้องระบทุกัษะด้ำนควำมคดิ กำรตดัสนิใจและกำรลดข้อขดัแย้ง

ต่ำงๆ 
	 เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิความคลาดเคลือ่นในข้อมลูคณุสมบตัิ
ทีส่่งผลกระทบต่อเป้าหมายหลกัขององค์กร	โดยผูเ้กีย่วข้องกบัการ
สรรหาต�าแหน่งต่างๆ	 จะต้องระดมสมองร่วมกันเพื่อยกตัวอย่าง
จากประสบการณ์จริงเพื่อน�ามาแจกแจงแก่ผู้สรรหา	 และหากไม่
สามารถสรรหาตรงตามทีร่ะบใุนข้อนีไ้ด้	จะต้องจดัท�าหลกัสตูรการ
อบรมและพัฒนาให้เกิดทักษะดังกล่าวให้จงได้	 เพราะเป็นสิ่งที่
องค์กรอนาคตในยคุดจิติอลคาดหวงัไว้เพือ่ให้รองรบัความคาดหวงั
ของลูกค้าได้ก่อนและรู้ทันความคิดของลูกค้าและคู่แข่ง
6. กำรก�ำหนดบุคลิกและสไตล์กำรท�ำงำน

	 จ�าเป็นต้องแจ้งให้ผูส้มคัรทราบบคุลกิและสไตล์การท�างาน
ของหน่วยงานผู้ที่ต้องการรับได้แก่	หัวหน้างานและเจ้านาย	และผู้
ร่วมงาน	คนรอบข้าง	รวมทัง้การสือ่สารให้ตอบสนองต่อวฒันธรรม
องค์กร	ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ผู้สรรหาจะได้เสาะหาได้ใกล้เคียง
มากทีส่ดุ	โดยผูส้รรหาจะต้องให้ความส�าคญัอย่างมากไม่น้อยกว่า
การสรรหาคนให้เก่งงานอย่างเดียว	และควรจะต้องระบุไว้ใน	Job	
Description	 อย่างชัดเจนเพื่อบุคลากรใหม่จะได้ปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ว	(Personality	and	Interpersonal	Skills)
7. อืน่ๆ ทีต้่องกำรให้สรรหำเพิม่เตมิ 

 อาท	ิความช�านาญอืน่ๆ	นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น	
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 สรุป 
	 การจะสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับอนาคต	 ผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สรรหาจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จ�าเป็นต้องประชุมร่วมกัน	 ออกแบบคนในอนาคตโดยก�าหนดเป้า
หมายการท�างาน	แนวทางการท�างาน	ลกัษณะและสไตล์การท�างาน
ที่ต้องการ	 และที่ส�าคัญต้องระบุแนวทางการประเมินและวัดผล
อย่างเป็นระบบ	เพือ่แจ้งให้พนกังานใหม่ทราบล่วงหน้า	ได้แก่	KPIs,	
Core	Competencies	 และ	Individual	Competency	 ต่างๆ	
อย่างชดัเจน	รวมทัง้แจ้งผูเ้กีย่วข้องและตดิตามให้มกีารจดัท�าคูม่อื
และการ	Revised	Job	Description	และ	Job	Specification	ทุก	
2-3	ปีหรอืตามสถานการณ์ของทศิทางและกลยทุธ์ขององค์กรอย่าง
จรงิจงัเพือ่สร้างระบบบคุลากรในอนาคตให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย
และนโยบายประจ�าปีและการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่สอดคล้อง
กับการตลาดยุคดิจิตอลอย่างไร้รอยตะเข็บ	 ซึ่งจ�าเป็นต้องพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรด้วย	
เพื่อให้สามารถรับคนใหม่เข้ามาพร้อมกับสามารถวางแผนสร้าง
บุคลากรใหม่ให้เป็นมืออาชีพตามขั้นตอนและระยะเวลาที่วางไว้
อย่างเป็นระบบ
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