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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการการสรรหา  และการ

คัดเลือกบุคลากร ปญหาของกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกกับคุณภาพของบุคลากรที่องคกรตองการ โดย

ใชแบบสอบถามเปนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 82 แหง สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ คารอยละ และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน จากผลการวิจัยพบวา 

1. ลักษณะของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31-40 ป ทํางานในตําแหนง

ผูจัดการฝายบุคคล มีอายุงานอยูที่ 1- 5 ป องคกรสวนใหญมีจํานวนของบุคลากรมากกวา 50 คนแตไมเกิน 200 คน 

และจัดใหมีการประเมินผูสรรหาขององคกร  

2. ดานการสรรหา องคกรสวนใหญเลือกใชวิธีการสรรหาจากภายนอก  โดยมี การกําหนด

วัตถุประสงคในการสรรหา มีการวิเคราะหงาน โดยใหฝายบุคคลเขามามีสวนรวม มีการปรับปรุง คําบรรยาย

ลักษณะงาน และยังมีองคกรบางแหงใชระบบอุปถัมภในการสรรหาบุคลากร นโยบายการสรรหา ประกอบไปดวย 

การเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพ่ิงจบการศึกษาสามารถยื่นใบสมัครไดทุกวันและเวลาทํา

การ ปญหาที่พบในการสรรหา  ไดแก ปญหาเก่ียวกับนโยบายขององคกร โครงสรางเงินเดือน แผนการสรรหา  

คาใชจายและการใชระบบอุปถัมภในการสรรหา 

3. ดานการคัดเลือก หลักการคัดเลือกที่องคกรใหความสําคัญ ไดแก การมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสม

กับตําแหนงงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ และ ใหความสําคัญกับวิธีการคัดเลือก

บุคลากรในตําแหนงงานตางกัน  ดานกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ไดแก การทดลองปฏิบัติงานจริงกับองคกร  

การตรวจสอบประวัติการทํางานและสุขภาพรางกายกอนที่จะเขามาปฏิบัติงาน  สวนเกณฑในการคัดเลือก  ไดแก 

เพศ อายุ ประสบการณ ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายในการคัดเลือก ประกอบไปดวย การคัดเลือก

ดวยความเปนธรรม  โดยยึดวัตถุประสงคและหลักของนโยบายในการคัดเลือก  สวนปญหาที่พบในการคัดเลือก 

ไดแก ผูทําการคัดเลือกมีอคติตอผูสมัคร  นโยบายไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

4. ดานคุณภาพของพนักงาน องคกรสวนใหญตองการพนักงานที่เปนคนดีมากกวาการเปนคนเกง

และไมใหความสําคัญกับผลการเรียนและสถาบันการศึกษาของบุคลากร บุคลากรที่รับเขามาทํางานสวนใหญมีผล

การปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ดีสามารถนําความรูมาประยุกตใชรวมกับการทํางานไดเปนที่นาพึงพอใจ  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ในการบริหารงานหรือการจัดการใดๆ ก็ตามในองคกรตางเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา  

“คน” เปนผู “จัดการ” ทรัพยากรในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสําคัญมากท่ีสุด เนื่องจาก “คน” เปนปจจัยในการบริหารท่ีมีจิตใจ  มี

อารมณ มีความตองการท่ีเปล่ียนแปลงอยูทุกขณะ ดังนั้น องคกรใดท่ีมีคนในองคกรท่ีดี  มีคุณภาพ 

องคกรนั้นก็จะสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  (มาริสา เชาวพฤติ

พงษ 2551: 11) 

ปญหาจํานวนคนท่ีทํางานในองคกรเปนปญหาท่ีสําคัญของผูบริหาร  หรือผูประกอบการ

ท่ีจะตองวางแผนไวลวงหนา เพราะปริมาณคนไมอาจเพิ่มหรือลดไดงายเหมือนส่ิงของอยางอ่ืนหาก

ไดคนท่ีมีคุณภาพไมดีพอก็จะมีผลกระทบกับผลงานขององคกร  ความอยูรอดขององคกร  หรือถา

การวางนโยบาย และแผนงานเกี่ยวกับคนไมเหมาะสมก็อาจจะทําใหงานขององคกรหยุดชะงักลงได   

องคกรควรตองระลึกอยูเสมอวาปริมาณความตองการแรงงานไมคงท่ี  แมในเวลาปกติ

จํานวนแรงงานก็เปล่ียนแปลงอยูเสมอ  ดังนั้นการสรรหาและกําหนดตัวบุคคลเขาทํางานแตละ

หนวยงานนั้นเปนเร่ืองท่ีทุกองคกรตองดําเนินการอยูเสมอ  ลักษณะความตองการท่ีเปล่ียนแปลงไป

นี้ข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ ประการแรก ข้ึนอยูกับการหมุนเวียนของการเขาออกของคนงาน  

ไดแก การลาออกหรืออายุครบกําหนดตามสัญญาจาง  ประการท่ีสอง ข้ึนอยูกับงานท่ีเปล่ียนแปลง

ไปจากเดิมจนทําใหจําเปนตองใชคนงานใหมเขามาทํางาน  ประการสุดทายข้ึนอยูกับอัตราการ

เจริญเติบโตขององคกรท่ีขยายดานการผลิต  การตลาด และการบุกเบิกผลิตภัณฑใหมๆ  ซ่ึงตองการ

กําลังคนงานหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถ ใหทันกับความตองการของตลาด โดยตองมีการกําหนด

นโยบายอยางชัดเจน  ตลอดจนการพิจารณาสรรหาบุคคลโดยมองภาพรวมของงานในองคกร  

จะตองมีการวิเคราะหงาน  เพื่อท่ีจะไดจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน  (Job Description) และระบุ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงงาน (Job Specification)  การสรรหาบุคลากรจึงควรดําเนินการตา ม



 

 

2 

 

ความจําเปนของงาน ซ่ึงงานนั้นสามารถระบุไดวาตองการจํานวน และประเภทบุคลากรอยางไร การ

สรรหาหาบุคลากรจะตองทราบแหลงกําลังคนท่ีองคกรตองการ  และใชวิธีการแจงขาวสารและ

ขอมูลอยางละเอียด   เพื่อใหผูสมัครทราบลักษณะงานท่ีแทจริง  เปนตน ดังนั้น การสรรหาและการ

กําหนดบุคคลจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากข้ันตอนหนึ่ง  ท่ีจําเปนตองกระทําใหถูกตองและเหมาะสม

มากท่ีสุด (กรพจน อัศวินวิจิตร 2549:130) 

กระบวนการวางแผน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปนกระบวนการท่ีเร่ิมตนตั้งแต

การจูงใจโนมนาวชักชวนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมใหเขามารวมเปนทีมงานในองคกร  เพื่อ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายตามกําหนดเวลา และตามจํานวนท่ีตองการ  นั่นคือ การไดคนเกง คนดี 

และมีผลการปฏิบัติงานดี อยูในองคกร  และทําใหองคกรสามารถยังคงรักษาความสามารถในการ

แขงขันเชิงธุรกิจ  กระบวนดังกลาวจึงถือเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จขององคกร  ซ่ึงความสําเร็จ

หรือความสามารถบรรลุจุดมุงหมายขององคกร  เปนผลเนื่องมาจากความสามารถในการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชนสูงสุด   ทรัพยากรมนุษย  จึงถือ

เปนปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือ ความลมเหลวขององคกร  (ศักดิ์

ดา หวานแกว 2550:161)   

การบริหารงานบุคคล  มีความสําคัญท้ังกับองคกรธุรกิจและตัวพนักงานเอง  ในการได

บุคคลท่ีเหมาะสมกับงานเขามาเปนพนักงาน  ชวยใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิด

ผลดีตอองคกรธุรกิจ  และตอพนักงาน พนักงานท่ีไดงานตรงตามความสามารถและบุคลิกภาพ  มี

แนวโนมท่ีจะเกิดความพอใจในงาน มีความสุขกับงาน ทํางานไดดีมากข้ึน  สงผลใหประสบ

ความสําเร็จในงาน และนําไปสูความสําเร็จในชีวิตดวย (กอบกุล  อิศรเสนา 2537:3)  

การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสมจะสามารถสรางความเจริญเติบโตแกองคกรได

เปนอยางดี  เพราะ “มนุษย”  มีศักยภาพในตนเองมากมาย หากองคกรมีหลักเกณฑในการสรรหา  

คัดเลือก  ฝกอบรมและ การพัฒนาท่ีดี จะสงเสริมใหพนักงานไดใชความรู  ความสามารถท่ีมีอยู

ทํางานใหบรรลุผล อุทิศตนใหแกองคกรอยางเต็มท่ี  และพรอมรับการเปล่ียนแปลงในรูปแบบตางๆ 

ได นอกจากนั้นการมุงเนนไปท่ีการธํารงรักษาพนักงานท่ีดีขององคกรใหมีสุขภาพกาย  สุขภาพใจ

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี  ซ่ึงจะสงผลถึงขวัญและกําลังใจของ

พนักงาน  องคกรท่ีมุงเนนในเร่ืองดังกลาวจะสามารถมุงไปสูการเปน  “องคกรแหงความเปนเลิศ ”

(ศักดิ์ดา หวานแกว 2550 :165) 

คนแตละคนมีความแตกตางกันท้ังความสามารถและบุคลิกภาพ  ความแตกตางระหวาง

บุคคลดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานแตละประเภทไดแตกตางกัน  การรับพนักงาน

เขาทํางานในองคกรธุรกิจ ถาจัดใหมีกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักปรัชญาความแตกตางระหวาง
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บุคคล โดยคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ยอมสงเสริมใหองคกรธุรกิจเจริญกาวหนา  

และยังเปนผลดีตอตัวพนักงานท่ีไดงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงการท่ีจะไดคนท่ีมีเหมาะสมกับงาน

เขามาเปนพนักงานตําแหนงตางๆ  ในองคก รธุรกิจ มักข้ึนอยูกับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขา

ทํางาน ถาทําการคัดเลือกโดยมีเกณฑการคัดเลือกและมีระบบงานในการคัดเลือกเปนอยางดี  ก็จะ

ชวยเพิ่มโอกาสในการไดคนท่ีเหมาะสมมาเปนพนักงานมากข้ึน  ผูเปนเจาของกิจการหรือผูจัดการ

งานธุรกิจ  จึงควรใหความสําคัญและสนใจหลักการและแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับ

กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน (ปรียาพร บูลกุล 2544: 169) 

กระบวนการวางแผน  สรรหาและรักษาบุคลากร นอกจากการมองทุกส่ิงเป นกระบวน 

การแลว ยังจําเปนตองสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบอ่ืนๆ ดวย  ปญหาบางอยางไมใช

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงกลยุทธองคกรอยางเดียว  แตบางคร้ังอาจเกิดจากความไมเขาใจกันของ

คนในองคกร และการละเลยการปรับปรุงความสัมพันธระหวางพนักงานและองคกร ซ่ึงตองยอมรับ

วา นอกจากหัวใจสําคัญของการมีวิธีการรับคนเขาทํางานอยางมีประสิทธิภาพแลว การมุงรักษาคนดี

ท่ีมีคุณภาพใหอยูกับองคกรตอไปนั้น ก็เปนส่ิงจําเปนเชนกัน องคกรตองอาศัยท้ังบุคลากรท่ีเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพควบคูกัน ไป จึงจะทําใหสามารถฝาวิกฤตและเจริญกาวหนาตอไปได นั่นเอง  

(ทวีลักษณ บุญคง 2549: 46) 

ปจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมของไทย มีการขยายตัวอยางรวดเร็วมีความซับซอน  และ

ปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจเสรีมากข้ึน ซ่ึงเปนตัวบงช้ีความสําคัญของภาคการผลิตวามีบทบาทท่ี

สงผลตอการคาระหวาง ประเทศ  และเปนผลตอเนื่องถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม จังหวัด

สมุทรปราการ เปนจังหวัดท่ีมีความไดเปรียบดานภูมิศาสตร ท่ีตั้งอยูใกลศูนยกลางของประเทศ  และ

ยังเปนแหลงวัตถุดิบท่ีนําเขาจากตางประเทศ เปนคลังสินคาท่ีสําคัญ  นอกจากนี้ยังเปน ศูนยกลาง

การขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ทําใหการขนสงวัตถุดิบ  และสินคาจากโรงงาน

อุตสาหกรรมในอําเภอตางๆ มีความสะดวก และเสียคาใชจายต่ํา จึงมีสวนสนับสนุนใหนักลงทุนเขา

มาประกอบกิจการ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก  โดยปจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ  เปน

จังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุดแหงหนึ่ง เปนลําดับท่ี 2 รองจากกรุงเทพมหานคร 

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีของจังหวัดสมุทรปราการ  แบงออกเปน 3 แหลง 

ดังตอไปนี้ คือ 

1.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  

2.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

3.โรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม  
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ซ่ึงในแตละนิคมอุตสาหกรรมก็มีความแตกตางกันตามสภาวะแวดลอม  ไดแก  ขอจํากัด

ทางดานพื้นท่ี    เชน ใน นิคมอุตสาหกรรมบางปู มีพื้นท่ีในการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา

ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี   จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหในอุตสาหกรรมบางปูมีจํานวนโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีหนาแนน  เปนตน  และในแตละนิคมอุตสาหกรรมก็มีประเภทของโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีไมแตกตางกันมากนัก  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธของกระบวนการสรร

หาและคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานภายในองคกร ท่ีสงผลตอคุณภาพของพนักงาน  ของโรงงานท่ี

ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  รวมถึงปญหาท่ีผูประกอบการประสบจากกระบวนการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรขององคกร    เนื่องจากในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวมีจํานวนของโรงงาน

มากกวาในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ซ่ึงก็หมายถึงการมีคูแขงในการแยงชิงคนเขามาทํางานภายใน

องคกรมากตามไปดวย  (อารี เพ็ชรรัตน 2551: 164) 

ดังนั้นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกรจึงมีความสําคัญ

มากตอองคกร  เพราะการท่ีจะคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพในการทํางานท่ีตรงกับ

ความตองการขององคกรนั้นเปนส่ิงท่ียากยิ่ง  จึงทําใหผูวิจัยตองการทราบวา  องคกรท่ีตั้งอยูในนิคม

อุตสาหกรรมบางปูนั้น  มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกคนเขามาทํางานในองคกรอยางไร  

ใหไดคนท่ีมีความสามารถ  มีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความตองการขององคกร       

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรกับ

คุณภาพของพนักงานท่ีเขามาทํางานภายในองคกร ขององคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปญหาของความสัมพันธระหวางกระบวนการสรร หา และการคัดเลือก

บุคลากรกับคุณภาพของพนักงานท่ีเขามาทํางานภายในองคกร ขององคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก องคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคมอุตสาหกรรม 

บางปู  จังหวัดสมุทรปราการ  ท่ียังดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน  จํานวน 452   บริษัท 
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูล  ท้ังดานปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  โดยศึกษาเนื้อหาตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

- กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานขององคกร 

- คุณภาพของพนักงานท่ีเขามาทํางานภายในองคกร ซ่ึงเปนผลมาจากกระบวนการ

สรรหา และการคัดเลือกบุคลากรขององคกร 

- ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเขามา

ทํางานขององคกร 

 

ขั้นตอนของการศึกษา   

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวยข้ันตอนของการศึกษา  5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

 3. การวิเคราะหผลขอมูล 

 4. การสรุปผลการศึกษา 

 5. การเสนอแนะ 

 

ความจํากดัของการศึกษา 

ตัวแปรในการศึกษาวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานของ

องคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ   ท่ียังดําเนินกิจการอยู

ในปจจุบัน จํานวน 452 บริษัท 

ตัวแปรตาม  คือ  คุณภาพของพนักงานท่ีเขามาทํางานภายในองคกร  ขององคกรท่ี

ประกอบธุรกิจ อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ  ท่ียังดําเนินกิจการอยูใน

ปจจุบัน จํานวน 452 บริษัท 
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ตัวแปรอสิระ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การสรรหา หมายถึง  กระบวนการในการคนหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงท่ี

องคกรตองการจากแหลงตางๆ  ใหสนใจสมัครเขารวมงานกับองคกร  โดยผูมีหนาท่ีในการสรรหา

บุคลากรจะตองสามารถเขาถึงแหลงท่ีมาของบุคลากร  ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับงาน  

ใหเกิดความเขาใจท่ีจะรวมงานกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  ภายใตขอจํากัดของระยะเวลาและ

คาใชจาย  (ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน 2542: 89) 

การคัดเลือก  หมายถึง  กระบวนการท่ีองคกรใชเคร่ืองมือตางๆ มาดําเนินการพิจารณา

คัดเลือกผูสมัครจํานวนมาก  ใหเหลือตามจํานวนท่ีองคกรตองการ  การคัดเลือกจึงจําเปนท่ีจะตองมี

เกณฑกําหนดข้ึนเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติตรงกับงานท่ีเปดรับ                    

(พยอม  วงศสารศรี 2545: 140) 

กระบวนการสรรหา  หมายถึง การกําหนดข้ันตอน และวิธีการเบ้ืองตนท่ีจะใชในการ

คนหาบุคคลหรือทําใหบุคคลทราบขอมูลในการสมัครงาน  การกําหนดคุณลักษณะของบุคคลท่ี

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 
2.กระบวนการสรรหา 

- นโยบายในการสรรหาบุคลากร 
- หลักการสรรหาบุคลากร 
- แหลงการสรรหาบุคลากร 
- กระบวนการสรรหาพนักงาน 

 3.กระบวนการคดัเลอืก    

- นโยบายในการคัดเลือกบุคลากร 

- หลักการคัดเลือกบุคลากร 

- เกณฑการคัดเลือกบุคลากร 

- กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

คุณภาพของบุคลากรทีอ่งค์กรต้องการ 
- เปนคนด ี
- เปนคนเกง 
- ผลการศึกษา 
- สถาบันการศึกษา 
- ผลการปฏิบัติงาน 
- ความรูความสามารถท่ีใชใน

การปฏิบัติงาน 
- การนําความรูมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน 

ตัวแปรตาม 
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ตองการ โดยกระบวนการสรรหานั้นควรประกอบไปดวย  การวิเคราะหงานคําพรรณนาลักษณะ

งาน และการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน (สมบัติ ออนสลุง 2549: 7) 

กระบวนการคัดเลือก  หมายถึง  กระบวนการท่ีนําหลักการและวิธีการตางๆ  มา

ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขามาทํางาน  ในตําแหนงท่ีองคกรประกาศรับ      

(พยอม  วงศสารศรี 2545: 145) 

องคกร หมายถึง  สวนประกอบยอยของหนวยใหญทําหนาท่ีสัมพันธกันหรือข้ึนตอกัน

และกัน (ชมพูนุช  พงษประยูร 2550: 5) 

บุคลากร  หมายถึง ผูปฏิบัติงานตามหนาท่ีของแตละหนวยงาน   หรือ  หมายถึง บุคคลท่ี

ทํางานใหกับองคกร  (สุพรรณี  วราทร 2551: 13) 

นิคมอุตสาหกรรม   หมายถึง  เขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม

และกิจการอ่ืนท่ีเปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม  ซ่ึงเปนไดท้ัง

อุตสาหกรรมท่ัวไปและอุตสาหกรรมสงออก  โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย                    

(ธนาคารแหงประเทศไทย 2541: 177-179) 

ความสัมพันธของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก  หมายถึง ความสอดคลองและ

ความสัมพันธกันระหวางกระบวนการสรรหาและคัดเลือก (สายันต  ไพชาญจิตร  2549: 51) 

คุณภาพ  หมายถึง  การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดท่ีตองการ 

(ลักษมี สารบรรณ 2550: 39) 
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   บทที ่ 2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควา รวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางใน

การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในองคกรกับ

คุณภาพของพนักงานในองคกร กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมี

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 

2.1 การสรรหาบุคลากร 

2.1.1 ความหมายของการสรรหาบุคลากร 

2.1.2 วัตถุประสงคของการสรรหาบุคลากร 

2.1.3 หลักการสรรหาบุคลากร 

2.1.4 แหลงการสรรหาบุคลากร 

2.1.5 กระบวนการสรรหาบุคลากร 

2.1.6 นโยบายในการสรรหาบุคลากร 

 

 2.2 การคัดเลือกบุคลากร 

  2.2.1 ความหมายของการคัดเลือกบุคลากร 

2.2.2 วัตถุประสงคของการคัดเลือกบุคลากร 

2.2.3 หลักการคัดเลือกบุคลากร 

2.2.4 กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

2.2.5 เกณฑการคัดเลือกบุคลากร 

2.1.6 นโยบายในการคัดเลือกบุคลากร 
 

2.3 สรุปกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก 

2.4 บุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีองคกรตองการ 

2.5 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.6 สรุปผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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2.1 หลกัการสรรหาบุคลากร 

การสรรหาเปนกระบวนการแสวงหาและจูงใจใหผูมีความรู ความสามารถและเจตคติท่ีดี

ท่ีตรงความตองการขององคกรมาสมัครงาน เพื่อจะไดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุดเขา

มาปฏิบัติงาน การสรรหาหาบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในองคกรมีลักษณะท่ีตอเนื่องถือวาเปนการ

วางแผนจัดหาคนมารวมงาน เรียกวา การวางแผนทรัพยากรมนุษย เร่ิมตั้งแตวิธีการท่ีใชในการจูงใจ

ใหบุคลากรสนใจ และสมัครเขามาเพื่อใหองคกรไดทําการคัดเลือก ดังภาพประกอบ 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 การสรรหาและกระบวนการตอเนื่อง 

ท่ีมา: นงนุช วงษสุวรรณ , การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท , 2550), 

139. 

 

2.1.1 ความหมายของการสรรหาบุคลากร 

ธงชัย สันติวงษ  (2536:84) ใหความหมายการสรรหาวา การสรรหา หมายถึง การ

ดําเนินงานในกิจกรรมหลายๆ ท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนเพื่อมุงท่ีจะจูงใจผูสมัครท่ีมีความรู 

ความสามารถ และมีเจตคติท่ีดีตรงความตองการใหเขารวมงานในอันท่ีจะชวยใหองคกรประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคได 

นงนุช วงษสุวรรณ  (2546: 139) ใหความหมายของการสรรหาวา  เปนกระบวนการ

แสวงหาและจูงใจใหผูมีความรูความสามารถและเจตคติท่ีดีท่ีตรง  ตามความตองการขององคการมา

สมัครงานเพื่อจะไดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุดเขามาสมัครงาน 

พะยอม วงศสารศรี ( 2545:124) ไดใหคําจํากัดความวา การสรรหา หมายถึง 

กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูสมัครท่ีมีความสามมารถใหเขามาทํางานในองคกร โดย

เร่ิมตนจากการแสวงหาคนเขาทํางาน และส้ินสุดเม่ือบุคคลไดมาสมัครงานในองคกร 

การสรรหา  

  การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย 

                                                     
                                       
                                          การสรรหา 

     คัดเลือก การแสวงหา 
  การจูงใจ 
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สุภาพร พิศาลบุตร (2541: 17) กลาววา การสรรหาบุคลากร  หมายถึง กระบวนการ

แสวงหา ชักจูงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงเขามาสูองคการ 

จากความหมายการสรรหาบุคลากรของบุคคลตางๆ ท่ีไดกลาวขางตนพอจะสรุป

ความหมายของการสรรหาบุคลากรไดวา  เปนการดําเนินงานในกิจกรรมหลายๆ  อยางท่ีหนวยงาน

จัดทําข้ึนเพื่อมุงจูงใจใหผูสมัครงานท่ีมีความรู  ความสามารถ  และมีทัศนคติท่ีดีตรงตามความ

ตองการใหเขามารวมงาน เพื่อชวยใหองคการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

2.1.2 วัตถุประสงคของการสรรหาบุคลากร 

วัตถุประสงคของการสรรหาบุคลากรเขาทํางานภายในองคกร (บุญทันและเอ็ด 2535:11 

อางถึงใน กอบกุล เลิศกษิต 2537: 8) กลาวไวดังนี้ 

1. เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ  เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีการงาน 

ซ่ึงจะเช่ือวาใหประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อขจัดและหลีกเล่ียงปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อันเนื่องมาจากความ

ไมพอใจในงาน อุบัติเหตุ ตลอดจนความขัดแยงของบุคคลตางๆ  ในองคการ ซ่ึงถาหากมีหลักการ

สรรหา และคัดเลือกบุคลากรท่ีดีกอนรับเขามาทํางานแลว ปญหาตางๆ ดังกลาวก็อาจไมเกิดข้ึนหรือ

อาจเกิดไดนอยท่ีสุด 

3. เพื่อประโยชนสูงสุดของฝายลูกจางในแงท่ีไดทํางานท่ีตนพึงพอใจ และเพื่อ 

ประโยชนสูงสุดของฝายนายจาง หรือองคการในแงของการใชทรัพยากรมนุษยไดผลเต็มท่ี 

การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน  เปนเร่ืองสําคัญท่ีมีผลตอการบริหารเปนอยางยิ่งซ่ึง

เม่ือไดคนดีมีความสามารถมาจะทําใหการปฏิบัติงาน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

สับเปล่ียนหมุนเวียนโยกยายใหไปปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ  ได รวมท้ังสามารถท่ีจะพัฒนาไดในอนาคต  

แตมักจะถูกมองขามความสําคัญไป กรณีคนลนงานเนื่องจากคนท่ีมีอยูไมสามารถใชทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคการหลายๆ องคการกําลังประสบปญหาไมรูจะดําเนินการกับกําลังคนท่ีไม

พึงปรารถนาของหนวยงานอยางไร (รุจิรา ทํายาฤทธ์ิศักดิ์ 2543: 8) 

2.1.3 หลักการสรรหาบุคลากร 

หลักการสรรหาบุคลากรขององคกร คือ ระบบการกล่ันกรองบุคลากรในข้ันตน เร่ิมจากเงื่อนไขการ

ประกาศรับสมัคร ไดแก คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางาน และการคัดเลือก

จากการสอบคัดเลือก ไดแก  การสอบความรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในข้ันสุดทายเปนการ

สอบสัมภาษณ เพื่อคัดเลือกบุคลากร ท่ีมีความรูความสามารถและเหมาะสม เขาเปนบุคลากรของ

องคกร ตามหลักการท่ีวา "บรรจุคนใหถูกตองและเหมาะสมกับตําแหนงงาน"  โดยจะตองคํานึงถึง

ความสําเร็จขององคกรท่ีตองอาศัยบุคลากรท่ีด ี มีประสิทธิภาพในการทํางานประหยัดคาใชจาย ลด
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ตนทุนจะสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนได การสรรหาบุคลการท่ีองคการท่ัวไปนิยมใชกัน มี 2 

ระบบ (วัชรา มณีกาศ 2551) 

1. ระบบอุปถัมภ จัดวาเปนระบบการสรรหาบุคลากรขององคการ  โดยอาศัย

หลักการแหงความเมตตา เกื้อกูล ชวยเหลือสงเคราะหในบรรดาวงศาคณาญาติ มิตร พรรคพวก และ

ผูอยูในอุปการะมามีอิทธิพลเหนือการสอบคัดเลือก มีการใชบารมีของ  ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดจากใน

องคการท่ีประกาศรับสมัครบุคลากร โดยมิตองคํานึงถึงระบบการสอบคัดเลือก จะพบวา ในองคการ

ท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีดี  ประสิทธิภาพการทํางานสูง จะไมมีระบบการรับบุคลากรเขามาทํางาน

โดยระบบอุปถัมภ ซ่ึงในทางตรงกันขามองคการท่ีมีระบบการบริหารท่ีไมมีประสิทธิภาพ การบรรจุ

บุคลากรเขาทํางานจะนิยมใชระบบอุปถัมภ  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียหายตอระบบการบริหารงาน

บุคคลขององคการ  จะไดแตบุคลากรท่ีไมมีสมรรถภาพในการทํางาน ผลงานก็ไมมีประสิทธิภาพ  

ช่ือเสียงขององคการก็ลดนอยลงและสุดทายองคการก็ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  จะตองปด

กิจการ ปฏิบัติการตางๆ  ท่ีใชในระบบอุปถัมภนี้อาจมีหลายรูปหลายลักษณะ  แตกตางกันสุดแต

สภาวะทางการเมืองและรูปแบบของการปกครองนั้นๆ ประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีระบบการบริหาร

บุคคลท่ีเกาแกประเทศหนึ่งในโลก  และใหความสําคัญตอระบบการบริหารงานบุคคลเปนอยางยิ่ง

กลาวกันวาระบบอุปถัมภมีท่ีมาจากประเทศจีน ดังจะเห็นไดวาการรับราชการในประเทศจีนนั้นอาจ

ทําได 3 วิธี คือ 

1. ระบบสืบสายโลหิต กลาวคือ ถาหากบิดาเคยดํารงตําแหนงใดบุตรชาย

คนโตก็มักจะไดรับตําแหนงท่ีบิดาเคยดํารงตําแหนงอยู เปนตน15 

2. ระบบแลกเปล่ียน กลาวคือ ถาบุคคลใดสามารถนําขาวสารมาใหรัฐบาล

จํานวน 600สัดจีน (สัดหนึ่งน้ําหนัก 6 กิโลกรัม) หรือส่ิงของในราคาเดียวกัน  ก็จะไดเปนขุนนางชน

ช้ันต่ําหรือถาใหมากก็จะไดตําแหนงท่ีสูงข้ึน เปนตน 

3. ระบบอุปถัมภ กลาวคือ ถาหากบุคคลใดมีความดีความชอบหรือรับใช

ใกลชิดกับพระมหากษัตริยแลวยอมไดรับแตงตั้งเปนขุนนาง 

สวนในยุโรปและอังกฤษ นํามาใชในระบบศักดินา (Feudal System) คือเจาของท่ีดินราย

ใหญๆ มีผูใตบังคับบัญชามากมักจะไดรับการแตงตั้งเปนขุนนางดวย  นอกจากนั้นยังมีการขาย

ตําแหนงขุนนางทางทหารอยางเปดเผยดวย เปนตน 

จะเห็นไดวาระบบคุณธรรมนั้นเปนหลักท่ีดี  ยุติธรรม เอ้ือตอการบริหารงานบุคคลให

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนหลักประกันใหกับหนวยงานวาจะไดคนดีมีความรู

ความสามารถเขามาปฏิบัติหนาท่ี  และเปนหลักประกันตอบุคคลผูทํางานวาจะมีความม่ันคงใน

หนาท่ีการงาน แตอยางไรก็ตามถึงแมวาระบบอุปถัมภจะมีความหมายท่ัวๆ ไป ในทางท่ีไมคอยดีนัก
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ก็ยังมีการบริหารงานบุคคลบางหนวยงานท่ียังคงตองใชระบบนี้อยูเพราะบางตําแหนงไมสามารถ

บรรจุคนตามระบบคุณธรรมได  เชน ตําแหนงท่ีตองการความไววางใจสูง  ดานบัญชีดานการเงิน  

เปนตน 

2. ระบบคุณธรรม จัดเปนระบบการสรรหาบุคลากรท่ีใช  หลักแหงความดี โดยใช

หลักการสรรหาบุคลากรท่ีประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ มีดังนี้ 

2.1 ใชหลักความสามารถ โดยการกําหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร

ไดแก คุณสมบัติผูสมัคร คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือเคยผานงานมาแลว 

เพื่อเปดโอกาสใหแกบุคคลท่ีมีความสามารถตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครไดมาสมัครเขาทํางาน  

โดยผานกระบวนการสอบคัดเลือก หรือการสอบแขงขันเขาทํางาน 

   2.2 ใชหลักความเสมอภาค โดยคํานึงถึงหลักการแหงสิทธิของความเสมอ

ภาคของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ  คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณการทํางาน ตรงตามเงื่อนไข

การประกาศรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันบุคคล หรือสอบคัดเลือกเพื่อเล่ือนตําแหนง 

จะพบวา การใชหลักความเสมอภาคนี้ จะไมจํากัดการคัดเลือกบุคคลโดยภูมิลําเนา ถ่ินท่ีอยู  เช้ือชาติ 

ศาสนา ผูปกครอง และผูรับรอง 

   2.3 ใชหลักความม่ันคง  เปนการใหหลักประกันความม่ันคงแหงอาชีพ

ใหแกบุคลากรทุกระดับในองคการ  ใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน จะไมถูกกล่ันแกลงในการ

ทํางาน ไมถูกลงโทษ  หรือส่ังใหพักงาน หรือใหออกจากงานโดยไมมีเหตุผลเพียงพอ หรือไมเปน

ธรรม เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 

   2.4 ใชหลักความเปนกลางทางการเมือง ในการบริหารงานบุคคล  องคการ

จะกําหนดหลักการปฏิบัติสําหรับบุคลากร โดยใหผูท่ีดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในองคการวางตนเปน

กลางทางการเมือง โดยไมกระทําการใด ๆ อันสอเจตนาวาเปนการนิยม  ฝกใฝ อุดหนุน ของพรรค

การเมือง หรือนักการเมือง 

2.1.4 แหลงการสรรหาบุคลากร 

แหลงการสรรหาบุคลากรมีสองทางคือแหลงจากภายในองคกรเองและจากภายนอก

องคกร(วัชระ อักขระ 2552)   

การสรรหาบุคลากรจากภายในองคการ  เปนนโยบายอยางหนึ่งขององคการท่ีตองการจะ

สรางพลังทรัพยากรบุคคลใหมีความเขมแข็ง  รวมท้ังการมีประสิทธิภาพในการทํางานและทํางาน

เปนระบบเดียวกันแบบเปนทีมงาน  เพราะวาบุคลากรท่ีสรรหาไดจากภายในองคการนั้น เปนบุคคล

ท่ีมีประสบการณในการทํางาน  คุนเคยกับระบบการทํางาน และมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย  มีความ

ตั้งใจทํางานใหองคการมีการพัฒนาและมีความเจริญกาวหนา  โดยสามารถเปนตัวอยางท่ีดีแก
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บุคลากรท่ีเขามาทํางานใหม  นโยบายการสรรหาบุคลากรจากภายในองคการจะกระทําไดสําเร็จ

ยอมข้ึนอยูกับกิจการขององคการ  ถาเปนองคการท่ีมีกิจการขนาดเล็ก มีบุคลากรนอย  ก็ไมสามารถ

จะใชนโยบายดังกลาวนี้ได  

ดังนั้นจะตองเปนองคกรขนาดกลางข้ึนไป ท่ีมีบุคลากรเปนจํานวนมาก 

ผลดีจากการสรรหาบุคลากรจากภายในองคการ มีดังนี้ 

1. เปนการสงเสริมบํารุงขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานยอมทําใหผูปฏิบัติงาน

มีความเช่ือม่ันในองคกร มีความซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอองคกร 

2. สามารถสรรหาบุคลากรไดอยางเหมาะสม เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีขอมูลประวัติ

การทํางานอยูท่ีฝายบุคคลแลว 

3. เปนการจูงใจใหบุคคลภายนอกท่ีมีความรู  และความสามารถ ไดทราบขอ  มูลวา

องคกรใหการสนับสนุนความกาวหนาแกผูปฏิบัติงานภายในองคกร  และมีความตองการเขามา

สมัครงาน กับองคกรมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

4. ประหยัดคาใชจายในการสรรหาบุคลากร  นับตั้งแตเวลาและคาใชจายใน การ

จัดทําการประกาศสรรหา การติดตอส่ือสาร  ประชาสัมพันธ และการดําเนินการสรรหา  จนกระท่ัง

ไดบุคลากรมาตามท่ีองคการตองกร 

5. องคกรจะไดรับประโยชนมากท่ีสุดจากการไดบุคลากรขององคกรเอง  เพราะ

เปนบุคลากรท่ีรูจักคุนเคยกับนโยบาย รูปแบบ ระบบการบริหาร อุดมการณ  มีความจงรักภักดี

ซ่ือสัตยตอองคกร มีความสามารถเปนผูนําท่ีดี และเปนหลักในการทํางานท่ีดีกับองคกร 

ผลเสียจากการสรรหาบุคลากรจากภายในองคการ มีดังนี้ 

1. ทําใหองคการไมมีโอกาสไดรับบุคลากรจากภายนอกท่ีมีความรู ความ สามารถ  

และประสิทธิภาพในการทํางาน กลาวคือ เปนการปดกั้นคนดี มีความรู ความสามารถ  หรือเปนการ

ขีดวงจํากัดคัดเลือกเอาแตบุคลากรจากภายในองคการเทานั้น  อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการ

พัฒนาการทํางาน เร่ิมตั้งแตเจตคติ ระบบการทํางาน การพัฒนา  และการสรางผลงานท่ีดีเดนใหแก

องคการ 

2. การสรรหาบุคลากรจากภายในองคกร  ถาไมมีการกําหนดเกณฑการคัด เลือก

บุคลากรเชน คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน  ผลงาน ประวัติความประพฤติ  อาจจะทําให

การสรรหาบุคลากรภายในองคกรเปนระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรม  ซ่ึงจะกอใหเกิดผล

เสียหาย โดยเฉพาะในทางดานประสิทธิภาพการทํางาน และช่ือเสียงขององคกร 
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3. การสรรหาบุคลากรจากภายในองคการแตเพียงอยางเดียวเทานั้น ยอม ทําใหขาด

กําลังทรัพยากรท่ีมีวิสัยทัศน คุณภาพการทํางาน และการสรางสรรคผลงาน  ตลอดจนเปนท่ียอมรับ

ขององคกรตางๆ 

การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคการ  เปนการสรรหาบุคลากรสําหรับตําแหนงงาน

วาง หรือตําแหนงงานใหม จากภายนอกองคการ  เปนวิธีการท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไปสําหรับทุก

องคการท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตลอดจนการสราง

ผลงานและช่ือเสียงใหแกองคกร 

ผลดีของการสรรหาบุคลากรจากการภายนอกองคการ มีดังนี ้                                                                                                          

1. องคกรไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการท่ีมีโอกาสสรรหา  ไดบุคลากร

ภายนอกมาปฏิบัติงานในตําแหนงงานวาง หรือตําแหนงงานใหม เพราะวาองคกรสามารถจะสรรหา

บุคคลภายนอกองคกรจากบุคคลเปนจํานวนมาก ท่ีมีความรู  ความสามารถ เจตคติท่ีดี มี

ประสิทธิภาพในการทํางานเขามาเปนบุคลากรใหมขององคกร  ทําใหองคการมีศักยภาพการ

ดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน และผลกําไรในรอบปก็เพิ่มข้ึนตามไปดวย 

2. เปดโอกาส และใหความเทาเทียมกันใหแกบุคคลทุกคนท้ังภายใน และภายนอก

องคกร ท่ีมีความรู  ความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีองคการประกาศรับสมัคร

บุคลากรใหม 

3. เปนการชวยใหบุคลากรภายในองคกรมีโอกาส  หรือชองทางท่ีจะพัฒนาตนเอง 

ใหมีความรูความสามารถ  โดยการไปศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยใชเวลาภายหลัง  จาก

เวลาเลิกงานประจําวัน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และประสบการณสําหรับใชในการสมัครเขา

ทํางานในตําแหนงงานวาง หรือตําแหนงงานใหมขององคกร 

4. ปองกันการผูกขาดจากบุคลากรภายในองคกรท่ีมีระบบการทํางานแบบลาสมัย

ขาดความสามัคคีในการการรวมมือกันทํางาน ยึดตัวบุคคลมากกวายึดหลักการ และขาดการทํางาน

เปนระบบไมมีการประสานงานกัน ซ่ึงองคกรมีความตองการในการพัฒนาการทํางานทํางานอยาง

เปนระบบ และมีความตอเนื่อง จึงมีความจําเปนท่ีตองการบุคลากรท่ีดีจากภายนอกมาชวย

เสริมสรางและพัฒนาท้ังทางดานความคิดและการทํางานใหเกิดผลสําเร็จแกองคกร สามารถนํา

บุคลากรใหมมาพัฒนาและสรางสรรคระบบการทํางานงายกวาบุคลากรเดิม 

ผลเสียหายของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคการ มีดังนี้  

1. เปนการทําลายขวัญและกําลังใจของบุคลากรภายในองคกร  เนื่องจากบุคลากร

ภายในองคกรมีภารกิจผูกพันอยูกับการปฏิบัติงานประจําวัน  ทําใหการเตรียมตัวเพื่อการสอบเขา

ตําแหนงงานใหมนั้น  ไมมีความพรอมเหมือนกับบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะในการสรรหาบุคลากร
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ภายนอกเขามาดํารงตําแหนงระดับสูงภายในองคกร  ยอมทําใหบุคลากรภายในองคกรขาดขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน  และเปนการปดกั้นโอกาสความเจริญกาวหนาในสายงานอาชีพของบุคลากร

ภายในองคกร  ทําใหการสรรหาบุคลากรภายนอกไมเปนท่ียอมรับ  และทําใหเกิดการตอตานทุก

รูปแบบในการทํางาน 

2. เปนการส้ินเปลืองเวลา  และคาใชจายในการดําเนินการสรรหา ซ่ึงจะตองมี

กระบวนการ จัดทําประกาศรับสมัคร  ดําเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบขอเขียน สอบ

สัมภาษณและประกาศผลสอบ 

2.1.5 กระบวนการสรรหาพนักงาน 

เวอรเธอรและเดวิส  1986 (อางถึงใน นงนุช วงษสุวรรณ 2550: 144) ไดเสนอวาใน

กระบวนการสรรหาพนักงาน ควรมีข้ันตอนในการดําเนินการดังภาพ 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2 กระบวนการสรรหาพนักงาน    

ท่ีมา : เวอรเธอรและเดวิส , อางถึงใน  นงนุช  วงษสุวรรณ , การบริหารทรัพยากรมนุษย  

(กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท, 2550), 144. 

 

ขอมูลท่ีจะใชในการประกอบการพิจารณาในการสรรหาและคัดเลือกไดมาจากแผน

ทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนกําลังแรงงานท่ีคาดหวังวาควรจะมีจํานวนและมีคุณสมบัติในงานแตละ

ตําแหนงท่ีตองการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนกําลังแรงงานท่ีอยากใหทําหนาท่ีไดดีกวาปจจุบัน  จึง

นําไปสูการทบทวนงานวาลักษณะและขอบเขตของงานท่ีมีอยูในปจจุบันตองมีการแกไขปรับปรุง

หรือไม และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีเหมาะสมยังเหมาะสมอยูหรือไม เหตุผลท่ีตองมีการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา ไดกลายเปนความจําเปนของยุคโลกาภิวัตนเพรา ะการ

เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตนมีความเร็วและรุนแรง องคกรนอกจากจะตองปรับตัวใหอยูรอด

    การวางแผน 
ทรัพยากรมนุษย 

แหลงขอมูลเฉพาะ 
  ของหัวหนางาน 

 
 
 
กําหนด 
ลักษณะงาน 
และระบ ุ
ตําแหนง 
ที่ตองการ 

กําหนด

คุณสมบัติ 

หัวหนางาน

ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
ลักษณะงาน 
ที่ตองการ 

  พนักงานใหม 

   พนักงานใหม 
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ปลอดภัยแลวยังตองพัฒนาตนเองใหสามารถเอาชนะคูแขงขันไปพรอมกันดวย ดังนั้นขอบเขต

รายละเอียดงานและคุณสมบัติเฉพาะของงานท่ีเขียนไวในรูปแบบของคําบรรยายของงาน (Job 

description: JD) อาจไมมีความเหมาะสมกับงานท่ีเปล่ียนแปลงไป หากผูรับผิดชอบในการสรรหา

และคัดเลือกเอา JD เกาเปนกรอบในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูสมัคร เทาเปนการฉุดให

องคกรลาหลังถดถอย ไมมีความสามารถท่ีจะแขงขันกับยุคโลกาภิวัตนได ดังนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการ

สรรหาตองตระหนักอยูเสมอวาทุกคร้ังท่ีจะทําการสรรหา ตองเขาใจถึงวัตถุประสงคองการสรรหา

ท้ังในระดับองคกรและระดับเฉพาะตําแหนงงานท่ีตองงการสรรหาเปนเบ้ืองตนของข้ันตอนในการ

สรรหาซ่ึงประกอบดวย 7 ข้ันตอน (ประเวศน  มหารัตนสกุล 2551 : 122) 

1. กําหนดวัตถุประสงคของการสรรหาวาเปนการแสวงหากําลังแรงงานเพื่อเปน 

พนักงานประจําหรือช่ัวคราว หรือจางเหมา สําหรับงานประเภท ชนิดหรือตําแหนงใด 

2. พิจารณาหรือทบทวนการวิเคราะหงาน แผนทรัพยากรมนุษยและแผนการสรร

หาบุคลากร 

3. วิเคราะหขอมูลจากแบบขออัตรากําลังคน 

4. วิเคราะหขอดีและขอเสียของการสรรหาบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเพื่อ 

บรรจุตําแหนงงานแตละตําแหนงตามแผน 

5. วิเคราะหตําแหนงงานท่ีตองการกําลังแรงงานท่ีจะสรรหาและคัดเลือก 

6. คํานึงถึงขอเท็จจริงโดยพิจารณาถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 

7. อธิบายถึงแรงจูงใจท่ีคนอยากมารวมงานกับองคกรหรือตองการทํางานใน 

ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง 

2.1.6 นโยบายในการสรรหาบุคลากร 

นโยบายแบบเปด (Opened Career System or Opened Door Policy)     เปนนโยบายการ

สรรหาบุคคล ท่ีองคการเปดโอกาสอยางเต็มท่ี แกบุคคลทุกคนท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายกันและมี

ความสนใจตองการทํางานกับองคการ สามารถรับสมัครเขาทํางานไดตลอดเวลาท่ีเปนเวลา

ปฏิบัติงานขององคการ ดังนั้นลักษณะสําคัญของนโยบายแบบเปดจึงอาจสรุปได 4 ประการดังนี ้

1. จะเปดโอกาสแกบุคคลทุกคนท่ีมีคุณสมบัติตางๆ สามารถยื่นใบสมัครเขาทํางาน

ไวกับองคไดโดยไมมีขอกีดกันใดๆ ไมวาจะเปนเร่ืองฐานะ เพศ ผิวพรรณ หรือความเช่ือในศาสนา 

2. จะเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานทุกวัน  เวลาท่ีเปนเวลาปฏิบัติงานโดยไม

คํานึงถึงวาในขณะนั้นจะมีตําแหนงวางอยูหรือไม  หรือมีการประกาศรับสมัครหรือไมก็ตามผูสนใจ

สมัครเขาทํางานยื่นใบสมัครไวกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดตลอดเวลา  และเจาหนาท่ีจะติดตอกับ

ผูสมัครแตละรายในภายหลังเม่ือมีตําแหนงงานวาง 
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3. จะเปดโอกาสใหเขาทํางานไดในทุกระดับตําแหนง โดยไมจํากัดวาจะตองสมัคร

เขาทํางานจะตองไปเร่ิมตนตําแหนงต่ําสุดกอน  สามารถเร่ิมตนเขาทํางานในตําแหนงสูงเลยก็ไดซ่ึง

การสรรหาบุคลากรในลักษณะเชนนี้เรียกวา Lateral Entry 

4. จะเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีประสบการณ  และทักษะในการทํางานสูงสมัครเขา

ทํางานได ถึงแมจะมีคุณวุฒิการศึกษาไมถึงระดับข้ันต่ํา ท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นๆก็ตาม 

นโยบายแบบปด (Closed Career System or Closed Door Policy) เปนนโยบายการสรร

หาบุคลากรท่ีมีลักษณะตรงขามกับนโยบายแบบเปด โดยอาจสรุปลักษณะสําคัญ4 ประการ คือ 

  1. จะเปดโอกาสแกคนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง  ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี

กําหนดบุคคลภายนอกเทานั้น เปนตน 

2. จะเปดรับสมัครก็ตอเม่ือมีตําแหนงงานวางลง  และมีการประกาศรับสมัครอยาง

เปนทางการ อีกท้ังยังมีการกําหนดระยะการรับสมัครไวอยางแนนอนตายตัว  จะยื่นใบสมัครกอน

หรือหลังจากระยะเวลาท่ีกําหนดไวไมได 

3. จะเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางาน  โดยเร่ิมจากตําแหนงต่ําสุดของลําดับช้ันการ

บังคับบัญชา แลวจึงคอยๆ ไตเตาไปสูตําแหนงท่ีสูงกวาภายหลัง 

4. มักนิยมรับคนเขาทํางานตั้งแตอายุยังนอย โดยการรับสมัครทันทีท่ีบุคคลนั้นเพิ่ง

จบการศึกษาใหมๆ และจะใหบุคคลนั้นคอยๆ  สะสมประสบการณและความชํานาญจากการปฏิบัติ

หนาท่ีการงานในองคการเอาเอง   

 

2.2 การคดัเลอืกบุคลากร 

2.2.1 ความหมายของการคัดเลือกบุคลากร 

รุจิรา ทํายาฤทธ์ิศักดิ์  (2543: 15) ใหความหมายของการคัดเลือกบุคลากรไดวา  การ

คัดเลือกเปนกระบวนการท่ีองคการจะใชวิธีการ  และเคร่ืองมือในการคัดเลือกผูสมัครเพื่อคัดเอา

บุคคลท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดไว 

รุยาภรณ  สวัสดิสิงห (2543 : 16) กลาววา การคัดเลือกบุคลากร  หมายถึง กระบวนการท่ี

องคการหรือหนวยงานดําเนินการคัดเลือก  จากจํานวนใบสมัครท้ังหลายของผูสมัครจํานวนมาก

เพื่อท่ีจะใหไดคนท่ีดีท่ีสุด  มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไว  เพื่อท่ีจะไดเขามาทํางานใน

ตําแหนงตางๆ ท่ีตองการรับคน 

เดชา ภัทรเมธารักษ (2541: 11) ใหความหมายของการคัดเลือกไววา  เปนการพิจารณา

บุคคลท่ีไดทําการสรรหามาท้ังหมดและทําการคัดเอาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดเอาไว 
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เพ็ญศรี วายวานนทじ (2537:67) กลごาวการสรรหาบุคลากรเปぜนการวิเคราะหじคนงานในดさาน

คุณภาพและปริมาณเพื่อนํามากําหนดคุณสมบัติของคนงาน 

จากความหมายการคัดเลือกบุคลากรของบุคคลตางๆ  ท่ีไดกลาวขางตนพอจะสรุป

ความหมายของการคัดเลือกบุคลากรไดวา  เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องจากการสรรหาบุคลากรโดย

จะตองใชวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีองคการมีอยู  ลดจํานวนของผูสมัครลงใหเหลือเทากับจํานวนท่ี

องคการตองการหรือเทากับตําแหนงท่ีองคการเปดรับ  และตองไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

ตรงกับตําแหนงงานมากท่ีสุด 

2.2.2 วัตถุประสงคของการคัดเลือกบุคลากร 

การคัดเลือกบุคลากรมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคการ  เพราะวาจะตองมี

บุคลากรมาประจํา เพื่อปฏิบัติตามสายงานการบริหารขององคการ  ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรจึงมี

วัตถุประสงคคือ ( ชํานาญ แออวม 2534) 

1. เพื่อเปนการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหกับองคกร 

2. เพื่อใหผูท่ีเขามาทําการสมัครไดทําการรูจักกับองคกรมากยิ่งข้ึน 

2.2.3 หลักการคัดเลือกบุคลากร 

องคじกรตごาง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพจะมีการคัดเลือกบุคลากรเขさามาทํางานตごาง ๆ ตさองการเปน

บุคคลท่ีมีความรูさ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณじพรさอมกันนั้นยังมีทัศนคติท่ีดีตごอองคじกร

และเหมาะสมกับตําแหนごงหนさาท่ี การคัดเลือกบุคคลเขさาทํางานเปぜนการทํานายอนาคต ดังนั้นผู

คัดเลือกตさองรูさจักขさอมูลของผูさสมัครใหさไดさมากท่ีสุด ถさายิ่งรูさขさอมูลยิ่งมากจะทําใหさสามารถทํานายการ

ทํางานในสถานการณじเฉพาะไดさดียิ่งข้ึนการกําหนดคุณลักษณะของบุคลากรเพื่อการคัดเลือกมีปずจจัย

ในการคัดเลือกหลายประการดวยกัน คือ (อารี เพชรผุด 2537:146) 

1. สมรรถภาพทางกายงานบางชนิดตさองการงานท่ีใชさกําลังกายแข็งแรง 

2. บุคลิกภาพเปぜนส่ิงท่ีมองเห็นทําใหさผูさพบเห็นเกิดความประทับใจในการ

แสดงออก 

3. ความคิดริเร่ิมเปぜนคนท่ีรักความกさาวหนさาและรูさจักการแกさปずญหาและปรับปรุ

ข้ึน 

4. ความสามารถทางการศึกษามีความสําคัญมากเพื่อจะไดさปฏิบัติงานนั้นๆไดさ

เหมาะสม 

5. เชาวじปずญญาชごวยในการตัดสินใจไดさ 

6. ทักษะมีความสามารถเฉพาะ 

7. อายุงานบางอยごางตさองใชさประสบการณじ 
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8. ความถนัดคนท่ีมีความถนัดจะมาฝきกอบรมหรือสอนไดさรวดเร็วกวごา 

9. เจตคติตごอนายจさางจะทําใหさสามารถจูงใจในการทํางานไดさงごาย 

10. สภาพแวดลさอมฐานะความเปぜนอยごูในสังคมสภาพสมรสฐานะทางเศรษฐกิจ 

11. งานบางชนิดอาศัยเพศชายดีกวごา 

12. ความสนใจอ่ืนๆจะทําใหさสามารถปรับตัวและทํางานไดさราบร่ืน 

รุยาภรณ  สวัสดิสิงห (2543 : 18-19) กลาวถึงหลักการคัดเลือกหมายถึงวา  การท่ีบุคคล

เขามาติดตอกับฝายบริหารงานบุคคลโดยกรอกใบสมัครพรอมกับแนบเอกสารตางๆ  ประกอบ  

ตอจากนั้นก็จะพิจารณาขอมูลเหลานี้อยางละเอียด  เพื่อดําเนินการคัดเลือกไวตามนโยบายบริหาร

ขององคการแนวทางการจะคัดเลือกนั้น จะตองพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน 

1. การพิจารณาจากอัตรากําลังปจจุบัน  การปฏิบัติงานของฝายบริหารงานบุคคล

ควรทํารายงานอัตรากําลังทุก  3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อใหทราบอัตรากําลังในภาวะปจจุบันเสมอ  

และเปนขอมูลใหกับฝายบริหารเพื่อท่ีจะพิจารณาถึงตนทุน 

2. การลดลงของจํานวนพนักงาน  สาเหตุมาจากเหตุผลหลายประการ  เชน ลาออก

โดยความสมัครใจ การปลดออก การไลออก ยุบแผนกงานหรือครบเกษียณอายุ  เปนตนทําใหบาง

แผนกตองรีบเรงในการหาบุคลากรมาทดแทนโดยดวน 

3. อัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจ  ปกติเร่ืองนี้จะมีโอกาสท่ีเปนไปไดในกรณีท่ี

สภาวะเศรษฐกิจดี  ความตองการในทองตลาดมากข้ึน  ทางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม  จําเปนตอง

ตอบสนองความตองการของตลาด จึงตองมีกี่คัดเลือกบุคคลเขาทํางานมากข้ึน 

จากความหมายของหลักการคัดเลือกบุคลากรของบุคคลตางๆ  ท่ีไดกลาวขางตนพอจะ

สรุปความหมายไดวาหลักการคัดเลือก  คือ การคัดเลือกคนท่ีดีท่ีสุดเทาทีมีในบรรดาผูท่ีมีความ

ประสงคเขามาสมัครงานกับองคการ 

2.2.4 กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

นงนุช  วงษสุวรรณ (2550 : 155-159) ใหความเห็นวาข้ันตอนการคัดเลือกพนักงานควร

เร่ิมตนจากการตอนรับผูสมัคร ดังนั้นจึงมีความเห็นวากระบวนการคัดเลือกท่ีสมบูรณควรมีดังนี้ 

1. การตอนรับผูสมัคร หมายถึง การนัดหมายกับผูสมัครใหเขารับการคัดเลือก โดย

การแจงทางจดหมาย กําหนดเวลาและสถานท่ีใหชัดเจน เมือถึงเวลาใหจัดสภาพแวดลอมตอนรับ

ผูสมัครเพื่อการสรางภาพพจนขององคกร แมวาจะมีบางคนไมไดรับการคัดเลือกคร้ังนี้แตก็จะไดรับ

ความประทับใจในการตอนรับคร้ังแรก 

 2. การสัมภาษณข้ันตน อาจใชบุคคลเดียวหรือหลายคนแลวแตความสําคัญของ

งานและจํานวนผูสมัคร การสัมภาษณข้ันตนเพื่อกล่ันกรองผูสมัครข้ันตน เชน การตรวจสอบ
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คุณสมบัติ บุคลิกภาพ และหลักฐานข้ันตน อาจใชเกณฑข้ันต่ําในการคัดเลือกแบบกวางๆ เพื่อ

คัดเลือกใหเหลือผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเขารับการคัดเลือกตอไป 

 3. กรอกใบสมัคร ฝายบุคคลขององคกรเตรียมแบบฟอรมกรอกใบสมัคร ซ่ึงไม

ควรใหกรอกยุงยาก มีรายละเอียดพอท่ีจะทําใหรูจักผูสมัคร ตามปกติจะใหกรอกขอมูลดานประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางาน ความสามารถพิเศษ สถานท่ีติดตอ และบุคคลท่ีอางอิง 

 4. ตรวจสอบหลักฐาน เปนการตรวจสอบหลักฐานจากใบสมัคร เพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติและหลักฐานวาถูกตองหรือไม 

 5. ทดสอบ เปนวิธีท่ีนิยมมากในองคกรตางๆ การใชแบบทดสอบนับเปนวิธีท่ีเปน

ธรรมและผลชัดแจง สามารถบอกไดวาผานเกณฑหรือไม แบบทดสอบท่ีนิยมใชไดแก 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ แบบทดสอบความถนัด ความสนใจ ซ่ึงท้ังขอสอบท่ีใหเขียนตอบและลง

มือปฏิบัติจริง โดยท่ัวไปแลวการดําเนินการทดสอบจะอยูภายในความรับผิดชอบของนักจิตวิทยา 

หรือนักวัดผลจากการทดสอบ 

6. การสัมภาษณ จะเปนวิธีทีไดขอมูลเกี่ยวกับตัวผูสมัครนอกเหนือจากใบสมัคร ท่ี

สามารถนํามาประเมินคุณภาพของผูสมัครได ในการสัมภาษณจะสัมภาษณเปนรายบุคคลหรือเปน

กลุมก็ได  

7. การตรวจสอบภูมิหลัง แหลงท่ีจะไดขอมูลจากข้ันนี้มาจากสถาบันการศึกษาของ

ผูสมัคร สถานท่ีทํางานเดิม และหนังสือรับรอง สําหรับหนังสือรับรองในทางปฏิบัติในบานเราจะ

ไมคอยไดรับความเช่ือถือมากนัก เพราะผูสมัครยอมนําใบรับรองท่ีเปนประโยชนแกตนเองมาเสนอ

ให ผูทําการคัดเลือกอาจดําเนินการเอง โดยวิธีโทรศัพท หรือสงจดหมายโดยตรงถึงผูเกี่ยวของให

รับรองอีกคร้ังหนึ่งก็ยอมทําได ซ่ึงขอมูลการตรวจสอบประวัติจะชวยยืนยันความแนใจในการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการไดดีข้ึน 

8. การตรวจสุขภาพ จะตรวจสอบสุขภาพผูสมัคร เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิด

ปญหาภายหลังเพื่อเขาปฏิบัติงานแลว ตองเสียคาใชจายในการรักษาและเสียเวลาในการปฏิบัติงาน 

 9. การคัดเลือกข้ันสุดทาย กอนการคัดเลือกข้ันสุดทาย ผูสมัครจะผานการคัดเลือก

จากคณะกรรมการการคัดเลือกเบ้ืองตนกอน หัวหนางานจะทําหนาท่ีคัดเลือกและตัดสินใจสุดทาย

วาจะรับหรือไมรับ อาจตัดสินใจไดทันทีถามีขอมูลพรอมและม่ันใจ หรืออาจมีการทดสอบเพิ่มเติม 

บางองคกรจึงจัดใหมีการทดลองปฏิบัติงานชวงระยะเวลาหนึ่งกอนตัดสินใจรับ 

 10.  การบรรจุแตงตั้ง เปนข้ันสุดทายของกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานเขา

มาทําปฏิบัติงาน บางองคกรจัดใหมีระยะทดลองปฏิบัติงานโดยจายคาจางให ถาไมเปนท่ีพอใจก็อาจ
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ไมไดรับการบรรจุแตงตั้ง ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะสงมอบจากหัวหนางานใหไปรายงานตัวกับ

หัวหนาแผนกท่ีรับเขาทํางาน ถือวาเปนการส้ินสุดของกระบวนการคัดเลือก 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3 กระบวนการคัดเลือก  

ท่ีมา: นงนุช วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท, 2550), 

144. 

 

2.2.5 เกณฑการคัดเลือกบุคลากร 

รอดเจอร 1988 (อางถึงใน ชํานาญ แออวม 2534: 17) ไดคิดคนหลัก 7 ประการ เปน

เกณฑในการคัดเลือกบุคลากรซ่ึงเรียกวา Seven-Point Plan อันประกอบดวย 

1. รางกาย (Physics) หมายถึง สุขภาพอนามัยของผูสมัครและอาจรวมไปถึงการ

แตงกายดวย ท้ังนี้เพราะเกี่ยวกับ Physical Appearance 

2. ความรู  (Knowledge or Attainments) หมายถึง  ความรูท่ีไดรับจาก

สถาบันการศึกษารวมท้ังการฝกอบรมทางวิชาชีพ  การดูงานหรือการฝกงานเพิ่มเติมในสาขาตางๆ  

และหมายรวมถึงประสบการณจากการทํางานในวิชาชีพสาขานั้นๆ ดวย 

3. เชาวปญญา (Intelligence) หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความมีไหวพริบปฏิภาณ

และความสามารถท่ีจะเขาใจปญหา แกปญหาเฉพาะหนา และสามารถตัดสินปญหาสําคัญๆ ได 

4. ความถนัด (Aptitudes) หมายถึง พรสวรรคของแตละบุคคลในดานท่ีอาจจะ

เหมือนหรือแตกตางกัน 

5. ความสนใจ (Interests) เปนเคร่ืองแสดงนิสัยใจคอของบุคคลนั้นๆ 

6. นิสัยใจคอ (Habit or Disposition) 

การตอนรับผูสมัคร 

      บรรจุแตงต้ัง 

      พนักงานใหม 

การสัมภาษณขั้นตน 

การคัดเลือกขั้นสุดทาย 

        ตรวจสุขภาพ 

     ตรวจสอบภูมิหลัง 

การกรอกใบสมัคร 

ตรวจสอบหลักฐาน 

ทดสอบการทํางาน 

    การสัมภาษณ 
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7. ส่ิงแวดลอม (Environment or Circumstance) หมายถึง สภาวะแวดลอมของคน

นั้นตั้งแตเกิดจนโต 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2547: 266-268) กลาววา การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน

ข้ึนอยูกับลักษณะงานท่ีทําบางงานอาจมีคุณสมบัติแบบกวางไมจําเพาะเจาะจง  แตบางงานอาจจะ

ตองพิจารณาอยางละเอียดและจากหลายๆ  ฝาย ข้ึนอยูกับตําแหนงและลักษณะงาน  ความสําคัญของ

งานนั้นๆหลักเกณฑท่ัวไปมีดังนี้ 

1. สมรรถภาพทางกาย งานท่ีตองใชกําลังตองการความแข็งแรงและสมบูรณ ไดแก 

ความแข็งแรงของรางกาย สายตาดี ความคลองแคลวของการใชอวัยวะมอเตอร 

2. การศึกษาและการอบรม  ไดแกความรู วุฒิตางๆ ทางการศึกษา เปนเคร่ืองแสดง

ถึงความสามารถของแตละคน  งานบางอยางอาจตองใชความรูพิเศษ  ระดับการศึกษาและการอบรม

ในดานนั้นโดยเฉพาะจึงจะเปนเคร่ืองวัดไดอยางดี 

3. เชาวปญญา เปนความสามารถในการตัดสินใจ  แกปญหาสมรรถภาพทางสมอง

เปนตน สามารถแยกไดดังตอไปนี้ 

3.1 ทักษะ เปนทักษะทางความสามารถเฉพาะ  เชน ทักษะในการใชมือ  

การฟง และล้ิมรส เปนความสามารถท่ีจะใชท้ังทางกายภาพและจิตใจประสานกัน  ในงานท่ีตอง

ปฏิบัติบุคคลนั้นจะตองมีความสันทัดเปนพิเศษ 

3.2 ความชัดเจน หรือประสบการณจากการทํางาน  เปนการพิจารณาดาน

ความชํานาญเนื่องจากเคยทํามากอนเปนเวลานาน 

3.3 เพศ งานหลายชนิดสามารถทําไดท้ังชายและหญิง  แตเพศชายมี

แนวโนมท่ีจะทํางานท่ีนักและใชอวัยวะมอเตอร  สวนหญิงอาจถนัดดานภาษาและการติดตอ

ประสานงาน 

3.4 อาย ุงานท่ีตองการประสบการณอาจพิจารณาจากอายุ แมวาบริษัทและ

วงการอุตสาหกรรมจะนิยมคนหนุมสาว  แตงานบางอยางก็ตองการความรอบรูและมีประสบการณ

มากอน 

3.5 บุคลิกภาพ เปนการพิจารณาในดานรูปราง การแตงกาย การพูดจา 

 ความคิดอานรสนิยม เปนตน 

3.6 ความคิดริเร่ิมและการตื่นตัวในการทํางาน ความคิดท่ีจะคิดหาวิธีการ 

ใหมๆรูจักการแกปญหา ทํางานใหดีข้ึน และรูจักการปรับปรุงแกไขงาน 

3.7 ความถนัด คนท่ีความถนัดจะฝกอบรมไดงายกวาและสามารถปรับตัว

ใหเขากับสภาพการทํางานไดดี 
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3.8 เจตคติตอนายจาง มีความพึงพอใจกับงาน  กับองคการ มีแรงจูงใจใน

การทํางาน 

3.9 ความคาดหวังของผูสมัคร เชน อัตราเงินเดือนท่ีตองการ ตําแหนงและ 

ปจจัยอ่ืนๆ 

3.10 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  เชน ความกระตือรือรนสนในใน

งานมีความตองการฝกอบรมใหมีความชํานาญเพิ่มข้ึน 

3.11 สภาพแวดลอมอ่ืนๆ เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ความ 

เปนอยูในชีวิตสภาพการสมรส ระยะระหวางบานและท่ีทํางาน 

2.1.6 นโยบายในการคัดเลือกบุคลากร 

องคกรควรจะมีการกําหนดนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรดังนี้  (สุภาพร พิศาลบุตร 

2541:118-119) 

1. การคัดเลือกควรยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาค 

2. การคัดเลือกควรยึดถือวัตถุประสงคขององคกรเปนหลลัก 

3. การคัดเลือกจะตองสอดคลองกับนโยบายขององคกร 

4. การคัดเลือกควรใชวิธีการสัมภาษณ และการทดสอบการปฏิบัติงานดวย 

5. การคัดเลือกควรมีหลักวิชาการมาประยุกต 

6. การคัดเลือกควรยึดถือนโยบายประหยัด 

7. ควรพิจารณาจากบุคลากรภายในกอนภายนอก 

8. การคัดเลือกแตละคร้ังควรจะไดมีการประเมินผล 

9. การตัดสินใจข้ันสุดทายในการคัดเลือกนาจะข้ึนอยูกับผูบริหารตามสายงานท่ี

ตองการบุคคลเขาทํางาน โดยมีฝายบุคคลเปนผูรักษามาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงหมายถึง การท่ีฝายบุคคล

เปนผูควบคุมใหเปนไปตามคุณสมบัติท่ีองคกรตองการ 

 

2.3 สรุปกระบวนการสรรหาและการคดัเลอืกบุคลากร 

จากกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกรท่ีไดกลาวมา

ขางตนสามารถสรุปไดวาคุณภาพของบุคลากรภายในองคกรไดมาจากการสรรหาบุคลากรและ

คัดเลือกบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดพนักงานท่ีมีความรู  ความสามารถ และมีทัศนคติท่ีดี เขาไปรวมงานดวย  

ท้ังนี้เพื่อความกาวหนาขององคการ  ชวยกันบริหารจัดการปฏิบัติหนาท่ีผลักดันใหองคการรอดพน

จากภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนอยางเชนในเวลานี้ท่ีหลายองคการกําลังเผชิญอยู  บุคลากรของบริษัทเปนส่ิง
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ท่ีสําคัญท่ีสุดของทุกองคการ เพราะฉะนั้น  กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อใหไดพนักงานท่ีมี

ความรูความสามารถมีทัศนคติท่ีดี  จึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ

ผูรับผิดชอบในงานบริหารทรัพยากรบุคคลและหัวหนางานท่ีตองรวมตัดสินใจในการสรรหาและ

คัดเลือกพนักงานมาปฏิบัติงาน  ควรปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

(Employee Recruitment) เปนข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ท่ีตองมี

กระบวนการในการทดสอบคัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับลักษณะงาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทํางานขององคการ  ท้ังการทดสอบคัดเลือก

ใหไดพนักงานใหมมารวมงานกับองคการ หรือทดสอบคัดเลือกเพื่อการโอนยายสับเปล่ียนพนักงาน

เดิมมารับผิดชอบปฏิบัติงานใหม  ใหไดทันตามกําหนดเวลาท่ีองคการหรือหนวยงานท่ีตองการ

บุคลากรนั้นตองการ เม่ือองคการมีความตองการบุคลากรมารับผิดชอบปฏิบัติงานใหม กระบวนการ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีแนวทางแนะนํา  เพื่อกําหนดเปนแนวนโยบายในการสรรหาและ

คัดเลือกไดดังตอไปนี้  

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายใน ( Internal Recruitment) การสรรหาและ

คัดเลือกจากภายใน เปนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร  หรือผูสมัครจากภายในหนวยงานหรือ

องคการ เพื่อบรรจุหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงงานท่ีวาง กลาวคือ เม่ือมีตําแหนงงานวาง  หนวยงาน

ทรัพยากรบุคคลท่ีรับผิดชอบในงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน  ควรจะประกาศแจงรับสมัครจาก

บุคลากรภายในท่ีมีคุณสมบัติครบตรงตามท่ีกําหนด  ใหมาเขาสูกระบวนการทดสอบและคัดเลือกท่ี

มีประสิทธิภาพและเหมาะสม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายในนี้ จะชวยใหบุคลากรหรือ

พนักงานท่ีมีความรูความสามารถในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากมีโอกาส

ในการกาวหนาในงาน  มีโอกาสในการเลือกเปล่ียนไปปฏิบัติงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ 

ความถนัดของตนเอง  หรือตามท่ีตนเองมีความสนใจอยางแทจริง  และจะทําใหพนักงานแข็งขัน  

และมุงม่ันในการสรางสรรคผลงานของตนเองเปนอยางมากเพราะพนักงานมีขวัญและกําลังใจใน

การทํางานเนื่องจากไดทํางานท่ีตนเองถนัด  ชอบหรือสนใจ หรือมีความกาวหนา ดังนั้น  หนวยงาน

ทรัพยากรบุคคลท่ีรับผิดชอบในงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน  ควรจะกําหนดใหมีกระบวนการ

ทดสอบ คัดเลือก สรางหรือกําหนดเคร่ืองมือในการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหไดพนักงานท่ี

มีความรูความสามารถกับงานใหมนั้นอยางแทจริง  และมีความเปนธรรม  รวมถึงเปนการรักษา

พนักงานท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับองคการอยูทํางานกับองคการตอไปดวย  

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายนอก ( External Recruitment) การสรรหาและ

คัดเลือกจากภายนอก เปนการสรรหาบุคคลหรือผูสมัครงานจากภายนอกหนวยงาน  โดยการเชิญ

ชวนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถมาสมัครงาน  เพื่อผานกระบวนการทดสอบคัดเลือกเขาดํารง
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ตําแหนงตามท่ีองคการหรือหนวยงานตองการ  ซ่ึงข้ันตอนในการสรรหามักจะตองจะเร่ิมตั้งแตการ

กําหนดตําแหนงและคุณสมบัติของพนักงานท่ีตองการหา  การประกาศรับสมัครงาน หรือการใช

บริการของบริษัทจัดหางาน การตรวจใบสมัคร  จนกระท่ังประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาผาน

กระบวนการทดสอบคัดเลือก กระบวนการการทดสอบคัดเลือก  เปนกิจกรรมท่ีสําคัญใน

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  เพราะการท่ีจะใหไดบุคลากรหรือพนักงานทีมีความรู 

ความสามารถ  และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานใหกับหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น  จะตองมีเคร่ืองมือในการทดสอบ คัดกรองเพื่อการคัดเลือกอยางมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการทดสอบคัดเลือกจึงเปนกระบวนการท่ีเร่ิมตั้งแตเม่ือมีผูสนใจสมัครงานและส้ินสุดเม่ือ

มีการตัดสินใจจางงาน  

การรับสมัครผูสมัครงาน ( Preliminary reception of applicants) หนวยงานทรัพยากร

บุคคลท่ีรับผิดชอบในงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน  ควรจะกําหนดใหมีชองทางการรับสมัครงานท่ี

หลากหลาย เขาถึงผูสมัครงานเปาหมายท่ีจะรับเขาทํางาน สะดวกตอการสมัครงานของผูสมัครงาน  

และมีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพตอการเก็บรวบรวมใบสมัครงาน  สะดวกตอการคนหาและคัด

กรองคุณสมบัติของผูสมัครงานตามคุณสมบัติท่ีตองการจะคัดเลือก 

การสัมภาษณ (Employment Interview) โดยคณะกรรมการสัมภาษณ  ควรกําหนดใหมี

คณะกรรมการสัมภาษณ ประกอบดวย หนวยงานท่ีจะรับพนักงานใหม  เพื่อพิจารณาในความรู

ความสามารถในงาน  หนวยงานทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาดานคุณลักษณะ  และหนวยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวของกับงานนั้นๆ เพื่อรวมพิจารณาความรูความสามารถในงาน  โดยคณะกรรมการสัมภาษณ

ควรไดรับการอบรมและแนะนําการสัมภาษณอยางมีประสิทธิภาพกอน  

การทดสอบเพื่อการจางงาน (Employment tests) โดยเฉพาะในชวงวิกฤติจะมีผู 

วางงานท้ังท่ีมีประสบการณหรือจบการศึกษาใหม  มาสมัครงานเพื่อเขารับการทดสอบคัดเลือก

จํานวนมาก  หนวยงานทรัพยากรบุคคลท่ีรับผิดชอบในงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน  ควรรวมกับ

หนวยงานท่ีประสงคจะรับพนักงานใหม  กําหนดใหมีกระบวนการทดสอบคัดเลือกเพื่อใหได

พนักงานท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีองคการตองการ โดยกระบวนการทดสอบคัดเลือกนั้นจะตองวัดใหตรง

กับคุณสมบัติหรือสมรรถนะท่ีตองการหรือตองมีของตําแหนงงานนั้นๆ  เชน มีการสอบวัดความรู

ความสามารถในงานตามสมรรถนะท่ีกําหนด  โดยการทดสอบความรูความสามารถโดยการ

มอบหมายใหลองปฏิบัติงานท่ีมอบหมายข้ึนจริงแลวมานําเสนอ  หรือสอบขอเขียนเพื่อวัดความรูใน

งานนั้นๆ และมีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการสัมภาษณ เปนตน  หนวยงานทรัพยากรบุคคล

ท่ีรับผิดชอบในงานสรรหาคัดเลือกพนักงานควรกําหนดและสรางเคร่ืองมือทางดานทรัพยากร

บุคคลชวยในการคัดกรองดานคุณลักษณะ  (Attribute) เชน แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบ
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ทักษะ ความถนัดเฉพาะดานท่ีเช่ือถือได  เพื่อชวยในการคัดกรองดานคุณลักษณะ ( Attribute) ของ

ผูสมัครงานใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ทีมงานและวัฒนธรรมการทํางานขององคการ เปนตน  

การตรวจสอบประวัติ (Reference check) หนวยงานทรัพยากรบุคคลท่ีรับผิดชอบในงาน

สรรหาคัดเลือกพนักงานควรตรวจสอบประวัติของผูท่ีผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสัมภาษณ  

ในดานคุณวุฒิ ผลงานท่ีผานมาโดยเฉพาะผูท่ีมีประสบการณในการทํางานมาแลว  เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจข้ันสุดทายในการตัดสินใจเพื่อจางงานตอไป  

การจางงาน (Hiring) หนวยงานทรัพยากรบุคคลท่ีรับผิดชอบในการกําหนดคาตอบแทน

แรกจาง ควรกําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสม  เปนธรรมกับบุคลากรท่ีจะจางงานใหมและพนักงาน

เดิมขององคการ  โดยควรจะพิจารณาตัดสินใจกําหนดตําแหนงหนาท่ีในองคการ คาตอบแทน  

รวมกับหนวยงานท่ีจะรับพนักงานใหม  รวมถึงชัดเจนในเงื่อนไขและผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ 

ระเบียบขอบังคับ  ท่ีพนักงานใหมจะไดรับ ตองรับทราบและจะตองปฏิบัติ ทุกข้ันตอนของการ

ปฏิบัติ ควรมีการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหไดบุคลากรอยางรวดเร็วและทันเวลากับความ

ตองการของหนวยงาน  การคัดเลือกและจางงานขององคการควรจะตองจางบุคลากรท่ีมีความรู มี

ความสามารถ  มีทัศนคติท่ีดีท้ังในงานและธุรกิจ ในจํานวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน  หากได

บุคลากรท่ีไมเหมาะสมกับองคการหรือหนวยงานแลวนอกจากจะทําใหองคการตองเผชิญกับภาวะ

เศรษฐกิจแลว องคการอาจจะตองเผชิญกับปญหาของแรงงานท่ีไมมีประสิทธิภาพอีก  ซ่ึงอาจทําให

องคการถึงข้ันตองปดกิจการไดในท่ีสุด การบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resource 

Management) จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ๆ ในทุกองคการ  

  

2.4 คุณภาพบุคลากรทีอ่งค์กรต้องการ 

ขวัญใจ จินดานุรักษ (2548: 7-8) ไดกลาววาองคกรทุกองคกรตองการบุคลากรท่ีเปนคน

เกงและคนดี เขาทํางานในองคกรของตน เพราะปจจุบันทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาหาไดไมงาย    หา

มาไดแลวก็ตองลงทุนกับบุคลากรนั้นๆ เพื่อใหทํางานตามท่ีองคกรตองการ   และเพื่อสรางผลกําไร

ใหแกองคกร   ดังนั้น ถาองคกรใดไดบุคลากรท่ีดีและเกงไว ก็จะไมยอมสูญเสียเขาไปงายๆ ตอง

รักษาเขาใหอยูกับองคกรตราบนานเทานาน  ซ่ึงสามารถ พิจารณาคนดีกับคนเกงขององคกร ได

ดังตอไปนี้ 

2.4.1   คนดี    การมองคนดีของแตละองคกรยอมแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม

ขององคกรนั้นๆ     ดังนั้น “คนดี” คือ คนท่ีมีบุคลิกภาพตรงตามวัฒนธรรมและคานิยมขององคกร 

นั่นเอง แตเม่ือพิจารณาคุณลักษณะในหลักใหญๆ  แลวจะพบวาภาพรวมสวนใหญของ “คนดี” จะ

ตรงกัน ก็คือ  
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1.ความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty / Loyalty)  ตอตนเอง   ตอวิชาชีพ   ตอองคกร  

ตอสังคม ตลอดจนเปนบุคคลท่ีองคกรสามารถไววางใจไดและเช่ือถือได  

2.การมีระเบียบวินัย (Good Discipline)  

3.การตรงตอเวลา (Punctuality)  

4.การมีจริยธรรมคุณธรรม (Ethics and Morality)  

5.การมีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทเรียบรอย และรูกาลเทศะ (Good Behavior and 

Manners) 

6.การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี (Human Relation) รวมท้ังไมทําตัวเปนปญหา 

7.การมีความกระตือรือรนในการทํางาน (Bright Personality and 

Aggressiveness) 

8.การมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ขอสําคัญ คือ มีทัศนคติท่ีดีตอ

ตนเองกอนวา “ฉันทําได” จากนั้น คือ การมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตลอดจนมอง

โลกและสังคมในแงดี 

2.4.2   คนเกง   การมองคนเกงก็เชนเดียวกันกับการมองคนดี แตละองคกรใช

วิธีการมองไมเหมือนกัน   บางแหงดูจากสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษากอน  บางแหงดูเกรดหรือผลการ

เรียนกอน  แตโดยหลักใหญแลว  องคกรยุคใหมตองการคนท่ีมีความรูความสามารถในการท่ีจะ

ประยุกตใชความรูท่ีมีอยูมาปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี   ถาสําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันท่ีมีช่ือเสียง หรือเกรดเฉล่ียสูง แตทํางานไมเปน  ก็ไมถือวาเปนคนเกงสําหรับ

องคกรยุคใหม   ดังนั้น ส่ิงท่ีองคกรยุคใหมสนใจและใชเปนเกณฑในการคัดเลือกคน ไดแก   

  1.ทักษะในการใชภาษา (Language Skill) อยางนอย 2 ภาษาข้ึนไป 

   2.ทักษะดานคอมพิวเตอร ( IT Skill) อยางนอยตองใชโปรแกรมใน 

Microsoft Office ได ถาหากเขียนโปรแกรม หรือทําเว็บไซตไดยิ่งดี  

   3.ทักษะดานเทคนิค ( Knowledge Base) มีความรูในงานท่ีทํา หรือ 

สาขาวิชาท่ีเรียนมา 

   4.ทักษะการประยุกตใชความรูท่ีเรียน ( Application Skill) สามารถนํา

ความรูท่ีเรียนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานได  

    5.ทักษะการพัฒนาตนเอง (Development Skill) คนควาหาความรูใสตัว

ตลอดเวลา และสามารถปรับตัวเขากับส่ิงใหมๆ ไดเปนอยางดี 

  6.ทักษะการคิด ( Thinking Skill) มีความคิดริเร่ิม   คิดสรางสรรค คิด

แกปญหา คิดวิเคราะห   
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  7.ทักษะการตัดสินใจ (Deciding Skill) ตัดสินใจบนขอมูลท่ีถูกตอง   คิด

หาทางเลือกไดหลายๆ ทาง และสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได 

  8.ทักษะดานวิสัยทัศน (Vision Skill) สามารถมองภาพรวมขององคกร 

วางแผนระยะยาวได      

จากความเปนคนเกงและคนดีขางตนสามารถสรุปไดวา ส่ิงท่ีสะทอนความเปน “คนดี” ดู

ไดจาก บุคลิกภาพ การส่ือสาร และการแสดงความคิดเห็น ส่ิงท่ีสะทอนความเปน “คนเกง” ดูไดจาก 

Resume และการทดสอบความสามารถพื้นฐานและทักษะตางๆ 

2.4.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ  

1. ความอดทน (Perseverance)  สูงาน หนักเอาเบาสู 

2. ความเช่ือม่ันในตัวเอง ( Confidence) ในระดับกําลังดี ไมมากไปหรือ

นอยไป 

3. ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของคน

อ่ืน  

4. ความม่ันคงทางอารมณ (Mood Firm) หนักแนน ไมโกรธงาย มีสติ 

5. ความสามารถในการติดตอส่ือสาร (Good Communication) มีทักษะใน

การพูด ฟง เขียน อาน ไดดี สามารถรับ ส่ือสาร และถายทอดไดอยางกระชับ รวดเร็วและถูกตอง 

6. ความมีมนุษยสัมพันธ (Human Relations) เปนไดท้ังผูนํา ผูตาม และ

เพื่อนรวมงานท่ีดี 

จําลักษณ   ขุนพลแกว (2548: 35) ใหความเห็นวา คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของ

องคกร เพราะคนสามารถฉุดร้ังใหเส่ือมถอยหรือผลักดันใหกาวหนา แลวคนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

องคกรตองการมีอยูแลวในคําวา “QUALITY” ดังนี้ 

 Quest   คนหาแสวงหาส่ิงใหมๆ ท่ีเปนประโยชน 

 Unity  น้ําหนึ่งใจเดียวกัน สามัคคี 

 Awareness จิตสํานึก และทัศนคติท่ีจะทําแตส่ิงดีๆ 

 Loyalty  มีความจงรักภักดี รักในองคกร 

 Intelligence มีไหวพริบ รูจักคิด 

 Trust  มีความเช่ือ ไววางใจเพื่อนรวมงาน 

 You  ตัวทุกคน ท่ีจะตองมีสวนรวมในการปรับปรุงองคกร 
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จากเนื้อหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีองคกรตองการท่ีกลาวมาเราสามารถสรุปไดวาบุคลากร

ท่ีมีคุณภาพตามท่ีองคกรตองการตองมีลักษณะท่ีเปนท้ัง  “คนเกง” และ “คนดี” ซ่ึงการท่ีจะเปนคน

เกงและคนดีไดตามท่ีองคกรตองการนั้น บุคคลเหลานั้นจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

         1.ความรู (Knowledge) คือ ส่ิงท่ีผูสมัครมีความรูในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานท่ีทํา 

เชน ความรูดานบัญชี  การเงิน คณิตศาสตร สถิติ การตลาด การแพทย วิศวกรรมศาสตร  

วิทยาศาสตร สารสนเทศ กฎหมาย ฯลฯ  

2. ทักษะ (Skills) คือ ส่ิงท่ีผูสมัครสามารถปฏิบัติได เชน ทักษะดานคอมพิวเตอร 

ทักษะดานการบริหาร จัดการ ทักษะการใชเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ เปนตน  

3. บุคลิกภาพ (Personality) คือ พฤติกรรมท่ีผูสมัครแสดงออก เชน  ทัศนคติในการ

ทํางาน สไตลการทํางาน แรงจูงใจ ความรูสึกนึกคิด ความชอบไมชอบสวนบุคคล เปนตน 

   4. การปฏิสัมพันธ  (Interpersonal) คือ ปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงตาง ๆ เชน การ

ส่ือสารสองทาง การฟง การตั้งคําถาม 

5. การมีจริยธรรมคุณธรรม (Ethics and Morality) คือ ตองมีความรับผิดชอบตอ

งานท่ีไดรับมอบหมาย มีความซ่ือสัตยกับงานท่ีทํา ไมเอาความลับของบริษัทมาเปดเผยถามิไดรับ

อนุญาต มีความจงรักภักดีตอองคกร 

 

2.5 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เนาวรัตน และวัชรี (2550) ไดทําการศึกษาเร่ืองการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเพื่อ

การจางงานของผูประกอบการจังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา สถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร

ธานีนั้นโดยสวนใหญในปจจุบันยังมีการนําวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายในมาใชอยูโดยการ

ประกาศรับสมัครจากพนักงานภายในองคการ  แตมีตําแหนงท่ียังมีการรับสมัครจากภายในนั้นสวน

ใหญเปนตําแหนงท่ีเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ  สําหรับตําแหนงหัวหนาหนวยงาน  และผูบริหาร

ระดับสูงนั้นมักไมคอยนิยมใชการสรรหาจากภายใน  สําหรับการสรรหาจากภายนอกนั้น  สวนใหญ

จะเปนการแนะนําจากพนักงานปจจุบันใหมาสมัครและวิธีการสรรหาจากบุคคลท่ีเขามาสมัครดวย

ตนเอง  โดยวิธีการดังกลาวขางตนนั้นมักนิยมใชกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ  สวนหัวหนา

หนวยงาน มักเปนวิธีการท่ีบุคคลภายนอกเปนผูแนะนํา  และผูบริหารระดับสูงจะมีวิธีการท่ีแตกตาง

กันออกไป  คือมีการนําเอาส่ือส่ิงพิมพและส่ือโทรทัศน มาประกอบในการสรรหาบุคลากรจาก

ภายนอก การคัดเลือกนิยมใชวิธีการในการคัดเลือกบุคลากร โดยวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุดคือวิธี  การ

ทดสอบความถนัดในงาน รองลงมาคือ การทดสอบความรูเฉพาะตําแหนงงาน  และการทดสอบ

ความสามารถทางสถิติปญญาและการสัมภาษณ  ปญหาในการสรรหาและการคัดเลือกนั้น  โดยสวน
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ใหญปญหาท่ีเกิดจากการสรรหาและการคัดเลือกเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับปานกลางไมไดกอ

ปญหาใหสถานประกอบการมากนักเชน  ปญหา การวางแผนการตระเตรียมเจาหนาท่ี รองลงมาคือ

การขาดเคร่ืองมือและวิธีการ เชน  แบบทดสอบ วิธีการสัมภาษณท่ีมีความแมนตรงในการคัดเลือก

บุคลากร  และขาดส่ือหรือชองทางการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพในการสรรหา  และจาก

ปญหาท่ีเกิดข้ึนสถานประกอบการมีวิธีการในการแกไขปญหา คือ  การฝกอบรมและการพัฒนา

พนักงานปจจุบันขององคการ เพื่อใหสามารถทํางานในตําแหนงใหมได รองลงมาคือ  การเพิ่มอัตรา

เงินเดือนและสวัสดิการเพื่อใหบุคคลภายนอกสนใจจะมาทํางานกับบริษัทมากข้ึน  และจัดการ

ฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อใหมีความรูความสามารถเพียงพอ 

ชูชัย  สมิทธิไกร (2539) ไดทําการศึกษาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององคกรธุรกิจ

ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา องคกรธุรกิจโดยสวนใหญในประเทศไทยมีการสรรหาบุคคล

จากภายในองคกร สําหรับตําแหนงระดับพนักงานปฏิบัติการ จะใชวีการประกาศรับสมัครจาก

พนักงานปจจุบัน สวนตําแหนงระดับหัวหนาหนวยงานและผูบริหารข้ันสูง องคกรสวนใหญจะไม

ประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ แตจะใชวิธีอ่ืนๆ เชน การใหผูบริหารของตําแหนงวางงานท่ีวาง

เปนผูคัดเลือก สําหรับวิธีการท่ีใชในการคัดเลือกบุคลากรท่ีองคกรธุรกิจในประเทศไทยไทยนิยมใช

มากท่ีสุดสําหรับตําแหนงงานทุกระดับ คือ การสัมภาษณ วิธีการท่ีไดรับการนิยมรองลงมา ไดแก 

การทดสอบความรูเฉพาะตําแหนงงาน สําหรับการคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ และการ

ตรวจสอบประวัติภูมิหลัง สําหรับการคัดเลือกหัวหนาหนวยงานและผูบริหารช้ันสูง สวนวิธีการท่ี

ไดรับความนิยมนอยท่ีสุด คือ การทํา Assessment Center ซ่ึงเปนวิธีการประเมินบุคคลท่ี

ประกอบดวยชุดของกิจกรรมตางและมีผูประเมินหลายคน โดยมีจุดประสงคหลัก คือ การประเมิน

บุคคลท่ัวทุกสวน โดยจะมีการดําเนินการ 6 อยาง ดังนี้ คือ การวิเคราะหงาน การมีหลายวิธีรวมกัน

ในการประเมินบุคคล หลายผูประเมิน การฝกอบรมผูประเมิน สถานการณจําลอง และการประเมิน

โดยภาพรวมของกลุมผูประเมิน 

จุมพร  เจรีรัตน (2539) ศึกษาการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของธนาคารพาณิชย

ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีจํานวนท้ังส้ิน  15 ธนาคาร

ผลการวิจัยพบวา  

1. ระดับความสําคัญของการสรรหาบุคลากรโดยภาพรวมของธนาคารพาณิชยใน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีขนาดแตกตางกันพบวา  อยูในระดับมากแตเม่ือจําแนกตามขนาด

พบวา  ธนาคารขนาดเล็กใหระดับความสําคัญเกี่ยวกับหลักการสรรหาอยูในระดับมากท่ีสุด  

นอกจากนั้นอยูใยระดับมาก 

 2. ระดับความสําคัญของการคัดเลือกบุคลากรโดยภาพรวมของธนาคารพาณิชย 
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ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ท่ีมีขนาดแตกตางกัน พบวา  อยูในระดับมาก  แตเม่ือจําแนกตาม

ขนาดพบวาธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กใหความสําคัญดานหลักการคัดเลือกอยูในระดับมาก

ท่ีสุด นอกจากนั้นอยูในระดับมาก  

3. ระดับความสําคัญปญหาการสรรหาและปญหาการคัดเลือกบุคลากร โดย 

ภาพรวมของธนาคารพาณิชยในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีขนาดแตกตางกันพบวา  ธนาคาร

ขนาดเล็กใหความสําคัญปญหานโยบายการสรรหา  ปญหาหลักการคัดเลือกอยูในระดับมากท่ีสุด  

ธนาคารขนาดกลางใหความสําคัญกับปญหาการคัดเลือก  ปญหากระบวนการคัดเลือกอยูในระดับ

มากท่ีสุด นอกนั้นอยูในระดับมาก 

กอบกุล  เลิศกษิต  (2537) ศึกษาถึงระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของ

องคการเอกชนตลอดจนศึกษาถึงปญหาในระบบการสรรหา  และการคัดเลือกท่ีองคการกําลัง

ประสบอยูจํานวนท้ังส้ิน 127 องคการ ผลการวิจัยพบวา 

1. ลักษณะขององคการ ไดแก ขนาดขององคการเทานั้นท่ีมีผลตอระบบการสรรหา 

บุคลากรในองคการ  โดยพบวาองคการท่ีมีขนาดลูกจางตางกันจะมีนโยบายการสรรหาและ

กระบวนการสรรหาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. ลักษณะขององคการ  ไดแก ขนาดขององคการเทานั้นท่ีมีผลตอการคัดเลือก

บุคลากรในองคการ  โดยพบวาองคการท่ีมีขนาดลูกจางตางกันจะมีนโยบายการคัดเลือกและ

กระบวนการคัดเลือกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. องคการใชวิธีการสรรหาและวิธีการคัดเลือกผูสมัคร ท่ีจบการศึกษาสาขา 

วิทยาศาสตร และสาขาสังคมศาสตรไมแตกตางกัน 

4. สําหรับปญหาในระบบการสรรหาบุคลากรท่ีองคการกําลังประสบอยูในขณะนี้  

ไดแกโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน  และแผนอัตรากําลังของ

องคการ สวนปญหาการคัดเลือกท่ีองคการกําลังประสบอยูไดแก  ปญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของตลาดแรงงาน  นโยบายขององคการไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงานและองคการไมมี

เคร่ืองมือวัดหรือแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 

 

2.6 สรุปผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาและการ

คัดเลือกบุคลากรเขาทํางานภายในองคกร สามารถสรุปได 

1. ลักษณะขององคการ ไดแก ขนาดขององคการเทานั้นท่ีมีผลตอระบบการสรรหา 
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บุคลากรและการคัดเลือกบุคลากรในองคการ  โดยขนาดของลูกจางท่ีตางกันจะมีนโยบายการ

คัดเลือกและกระบวนการคัดเลือกแตกตางกัน 

2. องคกรธุรกิจโดยสวนใหญในประเทศไทยมีการสรรหาบุคคลจากภายในองคกร 

 สําหรับตําแหนงระดับพนักงานปฏิบัติการ จะใช วิธีการประกาศรับสมัครจากพนักงานปจจุบัน 

สวนตําแหนงระดับหัวหนาหนวยงานและผูบริหารข้ันสูง องคกรสวนใหญจะไมประกาศรับสมัคร

อยางเปนทางการ แตจะใชวิธีอ่ืนๆ เชน การใหผูบริหารของตําแหนงวางงานท่ีวางเปนผูคัดเลือก  

3. การสรรหาจากภายนอกนั้น  สวนใหญจะเปนการแนะนําจากพนักงานปจจุบัน

ใหมาสมัครและวิธีการสรรหาจากบุคคลท่ีเขามาสมัครดวยตนเอง  โดยวิธีการดังกลาวขางตนนั้นมัก

นิยมใชกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ  สวนหัวหนาหนวยงาน มักเปนวิธีการท่ีบุคคลภายนอกเปน

ผูแนะนํา และผูบริหารระดับสูงจะมีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป  คือมีการนําเอาส่ือส่ิงพิมพและส่ือ

โทรทัศน มาประกอบในการสรรหาบุคลากรจากภายนอก 

4. วิธีการท่ีใชในการคัดเลือกบุคลากรท่ีองคกรธุรกิจในประเทศไทยสําหรับ

ตําแหนงงานทุกี่มักจะใช คือ การสัมภาษณ การทดสอบความถนัดในงาน การทดสอบความรูเฉพาะ

ตําแหนงงาน สําหรับการคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ และการตรวจสอบประวัติภูมิหลัง สวน

วิธีการท่ีไดรับความนิยมนอยท่ีสุด  คือ การทํา Assessment Center ซ่ึงเปนวิธีการประเมินบุคคลท่ี

ประกอบดวยชุดของกิจกรรมตางและมีผูประเมินหลายคน  

5. ปญหาในระบบการสรรหาบุคลากรท่ีองคการประสบ ไดแกโครงสรางเงินเดือน

ของพนักงาน  การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน  การขาดเคร่ืองมือและวิธีการ  ขาดส่ือหรือชอง

ทางการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพในการสรรหา และแผนอัตรากําลังขององคการ สวนปญหา

การคัดเลือกท่ีองคการประสบไดแก  ปญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน  นโยบาย

ขององคการไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงานและองคการไมมีเคร่ืองมือวัดหรือแบบทดสอบท่ี

มีคุณภาพ สถานประกอบการมีวิธีการในการแกไขปญหา คือ  การฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน

ปจจุบันขององคการ เพื่อใหสามารถทํางานในตําแหนงใหมได รองลงมาคือ  การเพิ่มอัตราเงินเดือน

และสวัสดิการเพื่อใหบุคคลภายนอกสนใจจะมาทํางานกับบริษัทมากข้ึน  และจัดการฝกอบรมและ

พัฒนาเจาหนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อใหมีความรูความสามารถเพียงพอ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางกระบวนการในการสรรหา  และการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของพนักงาน   รวมถึงเพื่อ

ศึกษาปญหาของความสัมพันธระหวางกระบวนการสรรหา  และการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพ

ของพนักงาน  โดยใชแบบสอบถาม  (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย

ขอนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

5. การทดลองใชแบบฝก 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนองคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคม

อุตสาหกรรม บางปู  จังหวัดสมุทรปราการ   ซ่ึงมีจํานวนประชากรท้ังส้ินจํานวน 452   แหง 

(ธนาคารแหงประเทศไทย 2541:177-179)ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane 

(ทาโร ยามาเน 1973 : 125, อางถึงใน จิตราภา กุณฑลบุตร  2550 : 120)  โดยคํานวณจากจํานวนองคกร

ท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคมอุตสาหกรรม บางปู  จังหวัดสมุทรปราการ ท่ี มีการจดทะเบียนถูกตอง

ตามกฎหมายท้ังหมด  ซ่ึงระบุขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมกับจํานวนประชากร  ในระดับ

ความเช่ือม่ัน ท่ี 90% หรือยอมใหมีความคลาดเคล่ือนได  10%  โดยแสดงรายละเอียดของการ

คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ไดดังตอไปนี้ 

การกําหนดขนาด ของ กลุมตัวอยางในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  

(FinigePopulation) ใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
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สูตร n = 2
1 Ne

N

+  

เม่ือ n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของ กลุมตัวอยาง 

N           คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด  

 e คือ ความคาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง   

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางองคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคมอุตสาหกรรม บาง

ปู  จังหวัดสมุทรปราการ ท่ี มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายท้ังหมด จํานวน 452   แหง 

(ธนาคารแหงประเทศไทย 2541:177-179) 

 

แทนคาได  n =   

 

n =      81.88≈   82 

จากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง องคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  มีจํานวนท้ังส้ิน 

82 แหง และการวิจัยนี้จะใชการสุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ

สลากในกลุมประชากรท้ังหมด ซ่ึงการสุมโดยวิธีนี้จะทําใหประชากรมีความเปนไปไดอยางเทากัน

ท่ีจะถูกเลือกมาเปนตัวอยาง 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ คือ  คุณภาพของพนักงานท่ีเขามาทํางานภายในองคกร  ของ

องคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 452 แหง 

ตัวแปรตาม คือ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานของ

องคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน 452 แหง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถาม  (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยได

ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และนํามาสรางเปนขอคําถาม  โดยผูวิจัยไดสรางขอ

คําถามใหครอบคลุมตัวแปรท่ีตองศึกษา โดยแบงสอบถามแบบออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

  

2
452(0.1)+1

452
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบให

เลือกตอบ (Checklist) ประกอบดวยขอคําถาม  6 ขอ ไดแก เพศ อายุ จํานวนพนักงานในองคกร อายุ

การทํางาน ตําแหนงงานท่ีทําในปจจุบันและการประเมินผูสรรหา 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรขององคกร  เปนแบบใหเลือกตอบ  

(Checklist) ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ หลักการสรรหาบุคลากร แหลงการสรรหาบุคลากร  

กระบวนการสรรหา บุคลากร  นโยบายในการสรรหาบุคลากร และปญหาท่ีเกิดข้ึนในการสรรหา

จํานวนขอคําถามท้ังหมด 13 ขอ  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรขององคกร  เปนแบบใหเลือกตอบ  

(Checklist) ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ หลักการคัดเลือกบุคลากร กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

เกณฑการคัดเลือกบุคลากร  นโยบายในการคัดเลือกบุคลากร  และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการคัดเลือก  

ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 18 ขอ  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ เปนแบบให

เลือกตอบ (Checklist) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 8 ขอ และขอเสนอแนะ  

 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การสราง และพัฒนา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถาม  

(Questionnaire) ซ่ึงไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  หนังสือ บทความ และงานวิจัย  รวมถึงวรรณกรรม

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม (Item) ของแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา การทําวิจัย  เพื่อตรวจสอบ

ในเบ้ืองตนวา แบบสอบถามมีความครอบคลุม เปนไปตามวัตถุประสงค  และขอบเขตของงานวิจัย

หรือไม   สํานวนท่ีใชมีความเหมาะสมเพียงใด  หลังจากนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม

ความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาการทําวิจัย 

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสราง เสร็จเรียบรอยแลว  มาหาคาความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน คือ 

1. ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองคณบดีฝายวิชาการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท  รองคณบดีฝายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา 

3. อาจารย ดร. ธนินทรัฐ รัตพงศภิญโญ หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป 
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เปนผูพิจารณาพรอมท้ังขอ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขขอความใหมี

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหามากท่ีสุด  

4. การตรวจสอบความเช่ือม่ัน  (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการ

ตรวจสอบความเท่ียงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) ไปทดลองใช (Try Out) กับองคการท่ีประกอบ

ธุรกิจท่ีตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 แหง ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากการ นําไปทดลอง  มาหาคาความเช่ือม่ัน  

(Reliability) โดยวิธีการหาคาความเช่ือม่ันแบบวิธีการของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder3-Richardson 

method) เพื่อประเมินคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยทําการหาคาความเช่ือม่ันได 0.82 ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามชุดนี้มีความเช่ือถือไดสูงมาก (สิน พันธุพินิจ 2549:185)  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  และเอกสารช้ีแจงสําหรับ

ใชในการตอบแบบสอบถามเพื่อแนบไปกับแบบสอบถาม เปนระยะเวลา 2 สัปดาห 

2. จัดสงแบบสอบถามพรอมซองติดแสตมป และแนบท่ีอยู  สําหรับใหผูตอบ

แบบสอบถามสง แบบสอบถาม กลับคืนผูวิจัย  โดยผูวิจัยระบุ รายละเอียด ไวในหนังสือขอความ

อนุเคราะหวา ผูตอบแบบสอบถามจะตองสงแบบสอบถามคืนใหกับผูวิจัยภายในวันท่ี 30 

พฤศจิกายน พ .ศ. 2552  และผูตอบแบบสอบถามจะ ตองเปนผูท่ีเกี่ยวของกับการสรรหาและการ

คัดเลือกบุคลากร ขององคกรเทานั้น  ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามไปท้ังหมด  110  ชุด และเร่ิม

ดําเนินการสงตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552  เปนระยะเวลา 1 เดือน  

3. ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับท้ังหมด 

และนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อสรุปผลการวิจัยตอไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  โดยการนําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาและมี

ความสมบูรณถูกตองมาประมวลผล โดยผูวิจัยดําเนินการตรวจใหคะแนนและลงรหัส จากนั้นนําไป

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณสถิติและวิเคราะหหาความสัมพันธทางสถิติโดยการ

วิจัยคร้ังนี้ใชระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 เปนเกณฑในการยอมรับ หรือปฏิเสธ 

1. คาสถิติรอยละ  (Percentage) และการหาคาความถ่ี  (Frequency) ใชวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปนี้ คือ 
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ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ จํานวนพนักงานใน

องคกร อายุการทํางาน ตําแหนงงานท่ีทําในปจจุบันและการประเมินผูสรรหา 

ขอมูลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรขององคกร  ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ 

หลักการสรรหาบุคลากร แหลงการสรรหาบุคลากร  กระบวนการสรรหา บุคลากร  นโยบายในการ

สรรหาบุคลากร และปญหาท่ีเกิดข้ึนในการสรรหา  

ขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรขององคกร  ประกอบดวยคําถาม

เกี่ยวกับ หลักการคัดเลือกบุคลากร กระบวนการคัดเลือกบุคลากร เกณฑการคัดเลือกบุคลากร  

นโยบายในการคัดเลือกบุคลากร และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการคัดเลือก  

ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ  

2.  คาความสัมพันธระหวางตัวแปรกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก กับคุณภาพของ

พนักงานท่ีองคกรตองการ คือ Spearman Rank Correlation เปนการหาความสัมพันธระหวางตัว

แปร 2 ตัวท่ีอยูในมาตรการวัดระดับ Ordinal Scale โดยปกติจะมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00  

คํานวณไดจากสูตรสเปยรแมน 

 

 

          

        เม่ือ   rs   แทน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในรูปอันดับท่ี  

                 D   แทน  ผลตางของอันดับของขอมูลแตละชุด  

                 N   แทน  จํานวนคูของขอมูล  

คา  Spearman ใชอธิบายความสัมพันธระหวางสองตัวแปร ดังนี้ 

                 คา + หมายถึง สองตัวแปรมีความสัมพันธในทางเดียวกัน 

                 คา 0 หมายถึง สองตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน 

                 คา – หมายถึง สองตัวแปรมีความสัมพันธในทางตรงกันขาม 

Sig   (2-tailed)  คือ  ความนาจะเปนท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ 

ถา Sig (2-tailed) ท่ีโปรแกรมคํานวณไดมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ ท่ีกําหนดไวแสดงวาตัวแปร

สองตัวมีความสัมพันธกัน (ศักดิ์สิทธ์ิ วัชรารัตน 2552:49)  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เร่ือง “ความสัมพันธระหวางกระบวนการสรร

หาและการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกรกับคุณภาพของพนักงานในองคกร  กรณีศึกษา 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยได สงแบบสอบถามถึงองคกรตางๆ จํานวน  

110 แหง และไดแบบสอบถามกลับคืนจากองคกรเปนจํานวน 94 แหง (รอยละ 85.45) ในการ

วิเคราะหขอมูลคร้ังนี้หากผูตอบแบบสอบถามมิไดตอบคําถามในขอใด ผูวิจัยจะกําหนดใหเปนคาท่ี

ไมสมบรูณ (missing value) และไมนํามาวิเคราะห  

ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดใหมีคามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และนําขอมูลท่ีไดมาทําการ             

วิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัย  โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย ซ่ึง ไดแบงการนําเสนอออกเป น 

4 สวน ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและองคกร 

4.2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรขององคกร 

4.3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรขององคกร 

4.4  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของพนักงานในองคกร 

4.5 การวิเคราะหความสัมพันธของกระบวนการการสรรหาและการคัดเลือกกับ

คุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ 
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4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามและองค์กร 

ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง  จํานวน 51 คน (รอยละ 54.3) เพศชาย 

จํานวน 42 คน (รอยละ 44.7) และมีจํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม  จํานวน 1 คน (รอยละ 1.1) 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของอายุของกลุมตัวอยาง    

 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางมีอายุ 31-40 ป จํานวน 36 คน (รอยละ 38.3) อายุ 41-

50 ป จํานวน 27 คน (รอยละ 28.7) อายุ 20-30 ป จํานวน 23 คน (รอยละ 24.5) และอายุ 51 ปข้ึนไป

จํานวน 6 คน (รอยละ 6.4) จํานวนผูไมตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน (รอยละ 2.1) โดยไมมีผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป ตามลําดับ 

 

 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 42 44.7 

หญิง 51 54.3 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 1 1.1 

รวม 94 100 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากวา 20 ป - - 

20-30 ป 23 24.5 

31-40 ป 36 38.3 

41-50 ป 27 28.7 

51 ปข้ึนไป 6 6.4 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 2 2.1 

รวม 94 100 
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ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละของอายุการทํางานตามตําแหนงงานของกลุมตัวอยาง  

 

จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางมีอายุการทํางาน 1- 5 ป จํานวน 42 คน (รอยละ 44.7) 

อายุงาน 6-10 ป จํานวน 20 คน (รอยละ 21.3) อายุงาน 11-15 ป จํานวน 19 คน (รอยละ 20.2) อายุ

งาน 16-20 ป จํานวน 8 คน (รอยละ 8.5) อายุงานต่ํากวา 1 ป จํานวน 3 คน (รอยละ3.2) อายุงาน 21-

25 ป และอายุงาน 26-30 ป จํานวน 1 คน (รอยละ 1.1) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางทํางานอยูในตําแหนง ผูจัดการฝายบุคคล  จํานวน 41 

คน (รอยละ 43) ตําแหนงหัวหนาแผนกสรรหาและคัดเลือก  จํานวน 21 คน (รอยละ 22.3) ตําแหนง

เจาหนาท่ี  สรรหาและคัดเลือก  จํานวน 16 คน (รอยละ 17) ตําแหนงอ่ืนๆ  ประกอบไปดวย  หัวหนา

อายุการทาํงานในตําแหน่งงาน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากวา 1 ป 3 3.2 

1- 5 ป 42 44.7 

6-10 ป 20 21.3 

11-15 ป 19 20.2 

16-20 ป 8 8.5 

21-25 ป 1 1.1 

26-30 ป 1 1.1 

31 ปข้ึนไป 0 0 

รวม 94 100 

ตําแหน่งงานทีท่าํอยู่ในปัจจุบัน จํานวน ร้อยละ 

ผูจัดการฝายบุคคล 41 43 

หัวหนาแผนกสรรหาและคัดเลือก 21 22.3 

เจาหนาท่ีสรรหาและคัดเลือก 16 17 

อ่ืนๆ 14 14.9 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 2 2.1 

รวม 94 100 
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ฝายบุคคล เจาหนาท่ีฝายบุคคลและผูชวยผูจัดการฝายบุคคล  จํานวน 14 คน (รอยละ 14.9) และ

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 คน (รอยละ 2.1) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของบุคลากรในองคกร 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา องคกรสวนใหญมีจํานวนของบุคลากรในองคกรมากกวา 50 แตไม

เกิน 200 คน จํานวน 56 องคกร (รอยละ  59.6) จํานวนของบุคลากรมากกวา 200 คน จํานวน 23 

องคกร (รอยละ 24.5) จํานวนของบุคลากรต่ํากวา 50 คน จํานวน 13 องคกร (รอยละ 13.8) จํานวนผู

ไมตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน (รอยละ 2.1) ตามลําดับ 

 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการสรรหาบุคลากรขององค์กร 

ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละของการจัดใหมีการประเมินผูสรรหาขององคกร 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา มีองคกรท่ีจัดใหมีการประเมินผูสรรหาขององคกร  จํานวน 47 

องคกร (รอยละ 50) องคกรท่ีไมจัดใหมีการประเมินผูสรรหาขององคกร จํานวน 46 องคกร (รอยละ

48.9) และจํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 องคกร (รอยละ 1.1) ตามลําดับ 

 

 

จํานวนบุคลากรในองค์กร จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากวา 50 คน 13 13.8 

มากกวา 50 แตไมเกิน 200 คน 56 59.6 

มากกวา 200 คน 23 24.5 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 2 2.1 

รวม 94 100 

การประเมินผู้สรรหา จํานวน ร้อยละ 

มี 47 50 

ไมมี 46 48.9 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 1 1.1 

รวม 94 100 
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ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของการสรรหา บุคลากรแบบระบบอุปถัมภ  

 

จากตารางท่ี 7 พบวา องคกรท่ีไมมีการสรรหา บุคลากรแบบระบบอุปถัมภ จํานวน 61 

องคกร (รอยละ 64.9) และองคกรท่ีมีการสรรหา บุคลากรแบบระบบอุปถัมภ จํานวน 33 องคกร 

(รอยละ 35.1) โดยใชการสงเคราะหในบรรดาญาติมิตร จํานวน 25 องคกร (รอยละ 26.6) ใชความ

เมตตา เกื้อกูล จํานวน  20 องคกร (รอยละ 21.3) ใชบารมีของผูมีอํานาจ จํานวน 9 องคกร (รอยละ 

9.6) มีผลประโยชนตอกัน จํานวน 8 องคกร (รอยละ  8.5) เปนผูอยูในอุปการะเล้ียงดู  จํานวน  2 

องคกร (รอยละ 2.1) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 8  จํานวนและรอยละของวิธีการสรรหาบุคลากรใหมจากภายในองคกร 

 

จากตารางท่ี 8 พบวา  มีองคกรท่ีสรรหา บุคลากร ใหมจากภายในองคกร  จํานวน 61 

องคกร (รอยละ 64.9) โดยใชวิธีการโยกยายเปล่ียนตําแหนง  จํานวน 57 องคกร (รอยละ 60.6) ใช

การสรรหาบุคลากรแบบระบบอุปถัมภ์ จํานวน ร้อยละ 

มี 33 35.1 

     ใชความเมตตา  เกื้อกูล 20 21.3 

     สงเคราะหในบรรดาญาติมิตร 25 26.6 

     เปนผูอยูในอุปการะเล้ียงด ู 2 2.1 

     ใชบารมีของผูมีอํานาจ 9 9.6 

      มีผลประโยชนตอกัน 8 8.5 

ไมมี 61 64.9 

รวม 94 100 

การสรรหาบุคลากรใหม่จากภายในองค์กร จํานวน ร้อยละ 

มี 61 64.9 

     การเล่ือนข้ันหรือเล่ือนตําแหนง 52 55.3 

     การโยกยายเปล่ียนตําแหนง 57 60.6 

ไมมี 33 35.1 

รวม 94 100 
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วิธีการเล่ือนข้ันหรือเล่ือนตําแหนง จํานวน 52 องคกร (รอยละ  55.3) และองคกรท่ีไมมีวิธีการสรร

หาบุคลากรใหมจากภายในองคกร จํานวน 33 องคกร (รอยละ 35.1) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 9  จํานวนและรอยละของวิธีการสรรหาบุคลากรใหมจากภายนอกองคกร 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา องคกรมีวิธีการสรรหาบุคลากรใหมจากภายนอกองคกร จํานวน 96 

องคกร (รอยละ  96.8) โดยใชวิธีการโฆษณาประกาศรับสมัครโดยท่ัวไป ทางหนังสือพิมพ วิทยุ 

โทรทัศนอินเทอรเน็ต จํานวน 81 องคกร (รอยละ 86.2) ใชวิธีการรับสมัครดวยตนเอง  จํานวน 67 

องคกร (รอยละ 71.3) ใชวิธีการแนะนําของบุคลากรภายในองคกร จํานวน 64 องคกร (รอยละ 68.1) 

การประกาศผานสถาบันศึกษา  จํานวน 31 องคกร (รอยละ 33.0) สํานักงานจัดหางานของรัฐและ

เอกชนจํานวน 29 องคกร (รอยละ 30.9) สมาคมแรงงาน จํานวน 12 องคกร (รอยละ 12.8) การเปด

ใหเขาชมบริษัท จํานวน 5 องคกร (รอยละ 5.3) การใชการสรรหาแบบอ่ืนๆ ประกอบไปดวยการติด

ปายประกาศบริเวณปายรถเมล หนาบริษัทและการจัดคายฝกอบรมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม  

จํานวน 4 องคกร (รอยละ 4.3) การซ้ือตัวจากองคกรอ่ืน จํานวน 1 องคกร (รอยละ1.1) และมีองคกร

ท่ีไมมีวิธีการสรรหาบุคลากรใหมจากภายนอกองคกร จํานวน 3 องคกร (รอยละ 3.2 ) ตามลําดับ 

การสรรหาบุคลากรใหม่จากภายนอกองค์กร จํานวน ร้อยละ 

มี 91 96.8 

    การโฆษณาประกาศรับสมัครโดยท่ัวไป ประกาศผาน 

    หนังสือพิมพ   วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต 

81 86.2 

     การแนะนําของพนักงานภายในองคกร 64 68.1 

     สมาคมแรงงาน 12 12.8 

     การรับสมัครดวยตนเอง 67 71.3 

     สํานักงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน 29 30.9 

     การเปดใหเขาชมบริษัท 5 5.3 

     การซ้ือตัวจากองคกรอ่ืน 1 1.1 

     การประกาศผานสถาบันศึกษา 31 33.0 

     อ่ืนๆ 4 4.3 

ไมมี 3 3.2 

รวม 94 100 
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ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละขององคกรท่ีมีการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการสรรหา 

บุคลากร    

ภายในและภายนอกเพื่อบรรจุบุคลากรในตําแหนง 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา องคกรท่ีมีการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการสรรหาบุคลากร

เพื่อบรรจุบุคลากรในตําแหนง จํานวน 71 องคกร (รอยละ 75.5) และองคกรท่ีไมมีการวิเคราะหขอดี

และขอเสียของการสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุบุคลากรในตําแหนง จํานวน 22 องคกร (รอยละ 23.4) 

โดยมีจํานวนผูไมตอบแบบสอบถามจํานวน 1 องคกร (รอยละ 1.1) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละขององคกรท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงคของการสรรหา เพื่อเปน

บุคลากรประจํา ชั่วคราว หรือจางเหมาตามตําแหนงงาน 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา  องคกรท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงคของการสรรหา เพื่อเปน

บุคลากรประจํา ช่ัวคราว หรือจางเหมาตามตําแหนงงาน  จํานวน 84 องคกร (รอยละ 89.4) และ

องคกรท่ีไมมีการกําหนดวัตถุประสงคของการสรรหา เพื่อเปน บุคลากร ประจํา ช่ัวคราว หรือจาง

เหมาตามตําแหนงงาน จํานวน 9 องคกร (รอยละ 9.6) โดยมีจํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม จํานวน  

1 องคกร (รอยละ 1.1) ตามลําดับ 

 

การวเิคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการสรรหาบุคลากรของ

องค์กร 

จํานวน ร้อยละ 

มี 71 75.5 

ไมมี 22 23.4 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 1 1.1 

รวม 94 100 

องค์กรทีมี่การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการสรรหา จํานวน ร้อยละ 

มี 84 89.4 

ไมมี 9 9.6 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 1 1.1 

รวม 94 100 
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ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละขององคกรท่ีมีการวิเคราะหงาน โดยมีการจัดทําคําบรรยายลักษณะ    

งาน คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากร 

 

จากตารางท่ี 12 พบวา องคกรท่ีมีการวิเคราะหงาน โดยมีการจัดทําคําบรรยายลักษณะ

งาน คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากร  จํานวน 82 

องคกร (รอยละ 87.2) และองคกรท่ีไมมีการวิเคราะหงาน โดยมีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากร  จํานวน 10 องคกร 

(รอยละ 10.6) โดยมีจํานวนผูไมตอบแบบสอบถามจํานวน 2 องคกร (รอยละ 2.1) ตามลําดับ 

  

 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละท่ีองคกรจัดใหฝายบุคคลมีสวนรวมในการวิเคราะหงาน โดยมีการ     

จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและ   

 การสรรหาบุคลากร 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา มีองคกรท่ีจัดใหฝายบุคคลมีสวนรวมในการวิเคราะหงาน โดยมี

การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรร

หาบุคลากรจํานวน 79 องคกร (รอยละ 84.0) และมีองคกรท่ีไมจัดใหฝายบุคคลมีสวนรวมในการ

วิเคราะหงาน โดยมีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากร

การวเิคราะห์งานขององค์กร จํานวน ร้อยละ 

มี 82 87.2 

ไมมี 10 10.6 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 2 2.1 

รวม 94 100 

การจัดให้ฝ่ายบุคคลมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์งานของ

องค์กร 

จํานวน ร้อยละ 

มี 79 84.0 

ไมมี 13 13.8 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 1 1.1 

รวม 94 100 
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มนุษยและการสรรหาบุคลากร  จํานวน 13 องคกร  (รอยละ 13.8) โดยมีจํานวนผูไมตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 1องคกร (รอยละ 1.1) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี14 จํานวนและรอยละขององคกรท่ีมีการปรับปรุง คําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติ

เฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากร 

 

จากตารางท่ี 14 พบวา องคกรท่ีมีการปรับปรุง คําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติ

เฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากร จํานวน 73 องคกร (รอยละ 77.7) 

และมี องคกรท่ีไมมีการปรับปรุง คําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผน

ทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากร  จํานวน 20 องคกร (รอยละ 21.3) โดยมีจํานวนผูไมตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 1องคกร (รอยละ 1.1) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 15  จํานวนและรอยละขององคกรท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถ    

ยื่นใบสมัครเขาทํางานโดยไมมีขอกีดกันใดๆ 

 

จากตารางท่ี 15 พบวา องคกรท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถ

ยื่นใบสมัครเขาทํางานโดยไมมีขอกีดกันใดๆ จํานวน 79 องคกร (รอยละ 84.0) และมีองคกรท่ีไม

เปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถยื่นใบสมัครเขาทํางานโดยไมมีขอกีดกันใดๆ  

จํานวน 15 องคกร (รอยละ 16.0) ตามลําดับ 

การปรับปรุงคาํบรรยายลกัษณะงานขององค์กร จํานวน ร้อยละ 

มี 73 77.7 

ไมมี 20 21.3 

จํานวนผูไมตอบแบบสอบถาม 1 1.1 

รวม 94 100 

การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานเข้ามาสมัครงานโดยไม่มีข้อ

กดีกนั 

จํานวน ร้อยละ 

มี 79 84.0 

ไมมี 15 16.0 

รวม 94 100 
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ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละขององคกรท่ีมีการเปดรับสมัครงานทุกวันเวลาทําการ 

 

จากตารางท่ี 16 พบวา มีองคกรท่ีมีการเปดรับสมัครงานทุกวันเวลาทําการ  จํานวน 52 

องคกร (รอยละ 55.3) และองคกรท่ีไมมีการเปดรับสมัครงานทุกวันเวลาทําการ จํานวน 42 องคกร 

(รอยละ 44.7) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 17  จํานวนและรอยละขององคกรท่ีมีการเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานโดยเร่ิมจาก

ตําแหนงต่ําสุดแลวคอยๆ ไตเตาไปในตําแหนงท่ีสูงกวาภายหลัง 

 

จากตารางท่ี 17 พบวา มีองคกรท่ีมีการเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานโดยเร่ิมจาก

ตําแหนงต่ําสุดแลวคอยๆไตเตาไปในตําแหนงท่ีสูงกวาภายหลัง จํานวน 49 องคกร (รอยละ 52.1) 

และมีองคกรท่ีไมมีการเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานโดยเร่ิมจากตําแหนงต่ําสุดแลวคอยๆ ไตเตาไป

ในตําแหนงท่ีสูงกวาภายหลัง จํานวน 45 องคกร (รอยละ 47.9) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

การเปิดรับสมัครงานทุกวนัเวลาขององค์กร จํานวน ร้อยละ 

มี 52 55.3 

ไมมี 42 44.7 

รวม 94 100 

การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทาํงานโดยเร่ิมจากตําแหน่งตํ่าสุด

แล้วค่อยๆไต่เต้าไปในตําแหน่งทีสู่งกว่าภายหลงั 

จํานวน ร้อยละ 

มี 49 52.1 

ไมมี 45 47.9 

รวม 94 100 
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ตารางท่ี18 จํานวนและรอยละขององคกรท่ีมีการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานตั้งแตอายุยังนอย 

โดย รับสมัครทันทีท่ีจบการศึกษา 

 

จากตารางท่ี 18 พบวา มีองคกรท่ีมีการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานตั้งแตอายุยังนอย โดย

รับสมัครทันทีท่ีจบการศึกษา  จํานวน 70 องคกร  (รอยละ 74.5) และองคกรท่ีไมมีการรับสมัคร

บุคลากรเขาทํางานตั้งแตอายุยังนอย โดยรับสมัครทันทีท่ีจบการศึกษา  จํานวน 24 องคกร (รอยละ 

25.5) 

 

ตารางท่ี 19  จํานวนและรอยละของปญหาในการสรรหาบุคลากรท่ีองคกรประสบอยูในขณะนี้  

 

จากตารางท่ี  19 พบวา ปญหาในการสรรหาบุคลากรท่ีองคกรประสบอยูในขณะนี้  เปน

ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน จํานวน 53 องคกร  (รอยละ 56.4) ปญหาการ

การรับสมัครบุคลากรเข้าทาํงานตั้งแต่อายุยงัน้อย โดยรับ

สมัครทนัททีีจ่บการศึกษา 

จํานวน ร้อยละ 

มี 70 74.5 

ไมมี 24 25.5 

รวม 94 100 

ปัญหาในการสรรหาบุคลากร จํานวน ร้อยละ 

นโยบายขององคกร 32 34 

โครงสรางเงินเดือนพนักงาน 53 56.4 

แผนการสรรหาและการคัดเลือก 17 18.1 

คาใชจายในการสรรหาสูง 14 14.9 

งบประมาณในการสรรหามีไมเพียงพอ 7 7.4 

กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครไวสูง จึงมีผูมาสมัครนอย 20 21.3 

ความทันสมัยของเทคโนโลยี 18 19.1 

การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน 51 54.3 

มีการใชระบบอุปถัมภในการสรรหา  14 14.9 

เจาหนาท่ีฝายบุคคลขาดความรู และประสบการณ 11 11.7 

อ่ืนๆ 9 9.6 
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เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน จํานวน 51 องคกร (รอยละ 54.3) ปญหาเกี่ยวกับนโยบายขององคกร 

จํานวน 32 องคกร (รอยละ 34) ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครไวสูง จึงมีผูสมัคร

นอย จํานวน 20 องคกร (รอยละ 21.3) ความทันสมัยของเทคโนโลยี จํานวน 18 องคกร (รอยละ 

19.1) แผนการสรรหาและการคัดเลือก จํานวน 17 องคกร (รอยละ 18.1) คาใชจายในการสรรหาสูง

และมีการใชระบบอุปถัมภในการสรรหา จํานวน 14 องคกร (รอยละ 14.9) เจาหนาท่ีฝายบุคคลขาด

ความรูและประสบการณ จํานวน 11 องคกร (รอยละ 11.7) งบประมาณในการสรรหามีไมเพียงพอ 

จํานวน 7 องคกร (รอยละ 7.4) และอ่ืนๆ คือไมพบปญหา จํานวน 9 องคกร (รอยละ9.6)  ตามลําดับ 
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4.3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการคดัเลอืกบุคลากรขององค์กร 

ตารางท่ี 20  จํานวนและรอยละของขอมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรขององคกร 

หมายเหตุ : ตัวเลขนอกวงเล็บแสดงจํานวน ตัวเลขในวงเล็บแสดงคารอยละ 

                                                                                           

การคดัเลอืกบุคลากรขององค์กร 

 

จํานวนและร้อยละ 

มี ไม่มี 

ความตองการพนักงานท่ีมีรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณและมี

บุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหนงงาน 

93 

(98.9) 

1 

(1.1) 

ความตองการบุคลากรท่ีมีความคิดริเร่ิมในการกลาท่ีจะ

แสดงออก 

91 

(96.8) 

3 

(3.2) 

ความตองการบุคลากรท่ีมีความกลาในการตัดสินใจ 91 

(96.8) 

3 

(3.2) 

การรับบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีความถนัดเฉพาะทาง

ในตําแหนงนั้น ๆ เขามาทํางานในองคกร 

91 

(96.8) 

3 

(3.2) 

การใหความสําคัญกับวิธีการคัดเลือกบุคลากรท่ีทํางานใน

ตําแหนงงานตางกัน 

81 

(86.2) 

13 

(13.8) 

การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยเลือกใชวิธีการสัมภาษณ 94 

(100) 
- 

การใหผูสมัครไดทดลองปฏิบัติงานจริงกับองคกร 72 

(76.6) 

22 

(23.4) 

การใหผูบริหารตามสายงานเขามามีสวนรวมในการเปนผู

ตัดสินใจเลือกบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในตําแหนงงาน 

91 

(96.8) 

3 

(3.2) 

การตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานท่ีผานมาของบุคลากรท่ี

จะเขามาปฏิบัติงานในองคกร 

84 

 (89.4) 

10 

(10.6) 

การตรวจสภาพรางกายของบุคลากรกอนท่ีจะเขามา

ปฏิบัติงานในองคกร  

69 

 (73.4) 

25 

(26.6) 

การสัมภาษณข้ันสุดทายมีความจําเปนตอกระบวนการ

คัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกร 

94 

(100) 
- 
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จากตารางท่ี 20 พบวา มีองคกรมีความตองการตองการบุคลากรท่ีมีรางกายท่ีแข็งแรง

สมบูรณและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหนงงาน  จํานวน 93 องคกร (รอยละ 98.9) และองคกรท่ี

ไมตองการบุคลากรท่ีมีรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหนงงาน 

จํานวน 1 องคกร (รอยละ 1.1) องคกรท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความคิดริเร่ิมในการกลาท่ีจะแสดงออก 

จํานวน 91 องคกร (รอยละ 96.8) และองคกรท่ีไมตองการบุคลากรท่ีมีความคิดริเร่ิมในการกลาท่ีจะ

แสดงออก จํานวน 3 องคกร (รอยละ 3.2) องคกรท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความกลาในการตัดสินใจ 

จํานวน 91 องคกร  (รอยละ 96.8) และองคกรท่ีไมตองการบุคลากรท่ีมีความกลาในการตัดสินใจ 

จํานวน 3องคกร (รอยละ 3.2) องคกรท่ีรับบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีความถนัดเฉพาะทางใน

ตําแหนงงานนั้น ๆ เขามาทํางานในองคกร จํานวน 91 องคกร (รอยละ 96.8) และองคกรท่ีไมรับ

บุคลากรท่ีมีประสบการณและมีความถนัดเฉพาะทางในตําแหนงงานนั้นๆ เขามาทํางานในองคกร

จํานวน 3 องคกร  (รอยละ 3.2) องคกรท่ีใหความสําคัญกับวิธีการคัดเลือกบุคลากร ท่ีทํางานใน

ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันขององคกร จํานวน 81 องคกร  (รอยละ 86.2) และองคกรท่ีไมให

ความสําคัญกับวิธีการคัดเลือกบุคลากรท่ีทํางานในตําแหนงงานท่ีแตกตางกันขององคกร จํานวน 13 

องคกร  (รอยละ 13.8) องคกรสวนใหญคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน โดยเลือกใชวิธีการสัมภาษณ 

จํานวน 100 องคกร (รอยละ 100) องคกรท่ีใหผูสมัครไดทดลองปฏิบัติงานจริงกับองคกร  จํานวน 

72 องคกร (รอยละ 76.6) และองคกรท่ีไมใหผูสมัครไดทดลองปฏิบัติงานจริงกับองคกร จํานวน 22 

องคกร  (รอยละ 23.4) องคกรท่ีใหผูบริหารตามสายงานขององคกรเขามามีสวนรวมในการเปนผู

ตัดสินใจเลือกบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในตําแหนงงาน  จํานวน 91 องคกร (รอยละ 96.8) และ

องคกรท่ีไมใหผูบริหารตามสายงานขององคกรเขามามีสวนรวมในการเปนผูตัดสินใจเลือกบุคลากร

เขามาปฏิบัติงานในตําแหนงงาน  จํานวน 3 องคกร (รอยละ 3.2) องคกรท่ีมีการตรวจสอบประวัติ

การปฏิบัติงานท่ีผานมาของบุคลากรท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในองคกร จํานวน 84 องคกร  (รอยละ 

89.4) และองคกรท่ีไมมีการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานท่ีผานมาของบุคลากรท่ีจะเขามา

ปฏิบัติงานในองคกร จํานวน 10 องคกร  (รอยละ 10.6) องคกรท่ีมีการตรวจสภาพรางกายของ

บุคลากรกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในองคกร  จํานวน 69 องคกร (รอยละ 73.4) และองคกรท่ีไมมี

การตรวจสภาพรางกายของบุคลากรกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในองคกร จํานวน 25 องคกร (รอยละ 

26.6) องคกรสวนใหญมีความเห็นวาการสัมภาษณข้ันสุดทายมีความจําเปนตอกระบวนการคัดเลือก

บุคลากรเขามาทํางานในองคกร จํานวน 94 องคกร (รอยละ 100)  
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ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละการใชเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกร 

 

จากตารางท่ี 21 พบวา องคกรไดใชเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรโดยใชประสบการณ

ในการทํางาน จํานวน 84 องคกร (รอยละ 89.4) ความรูกับอายุ  จํานวน 82 องคกร (รอยละ 87.2) 

สุขภาพท่ีสมบรูณแข็งแรง จํานวน 78 องคกร (รอยละ 83) ความตั้งใจปฏิบัติงาน จํานวน 76 องคกร 

(รอยละ 80.9) ความกระตือรือรน จํานวน 68 องคกร (รอยละ 72.3) บุคลิกภาพ จํานวน 65 องคกร 

(รอยละ 69.1) เพศ จํานวน 60 องคกร (รอยละ 63.8) ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน  จํานวน 

57 องคกร (รอยละ 60.6)   ความถนัด จํานวน 50 องคกร (รอยละ 53.2) เชาวปญญา จํานวน 49 

องคกร (รอยละ 52.1) นิสัยใจคอ จํานวน 42 องคกร (รอยละ 44.7) Competency จํานวน 8 องคกร 

(รอยละ 8.5) และอ่ืนๆ คือ  ความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอร จํานวน 2 

องคกร (รอยละ 2.1) ตามลําดับ 

 

 

 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการคดัเลอืกบุคลากรเข้ามาทาํงานในองค์กร จํานวน ร้อยละ 

เพศ 60 63.8 

อาย ุ 82 87.2 

เชาวปญญา 49 52.1 

นิสัยใจคอ 42 44.7 

ประสบการณการทํางาน 84 89.4 

ความถนัด 50 53.2 

บุคลิกภาพ 65 69.1 

สุขภาพสมบรูณแข็งแรง 78 83 

ความรู 82 87.2 

ความตั้งใจปฏิบัติงาน 76 80.9 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 57 60.6 

ความกระตือรือรน 68 72.3 

Competency  8 8.5 

อ่ืนๆ 2 2.1 
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 ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการคัดเลือกบุคลากร 

หมายเหตุ : ตัวเลขนอกวงเล็บแสดงจํานวน ตัวเลขในวงเล็บแสดงคารอยละ 

 

จากตารางท่ี 22 พบวา องคกรท่ียึดหลักการคัดเลือกบุคลากรดวยความเปนธรรมกอน

เสมอ จํานวน 89 องคกร (รอยละ 94.3) และองคกรท่ีไมยึดหลักการคัดเลือกบุคลากรดวยความเปน

ธรรมกอนเสมอ จํานวน 5 องคกร  (รอยละ 5.3) องคกรท่ียึดถือวัตถุประสงคขององคกรในการ

คัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกร  จํานวน 93 องคกร (รอยละ 98.9) และองคกรท่ีไมยึดถือ

วัตถุประสงคขององคกรในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกร  จํานวน 1 องคกร รอยละ 

1.1) องคกรท่ียึดหลักนโยบายของการคัดเลือกบุคลากรเปนหลักในการคัดเลือกบุคลากรขององคกร 

จํานวน 91 องคกร (รอยละ 96.8) และองคกรท่ีไมยึดหลักนโยบายของการคัดเลือกบุคลากรเปน

หลักในการคัดเลือกบุคลากรขององคกร  จํานวน 3 องคกร (รอยละ 3.2) องคกรท่ีคัดเลือกบุคลากร

เขามาทํางานในตําแหนงงานตางๆ ในองคกร โดยการคัดเลือกบุคลากรจากภายในองคกรกอน  

จํานวน 54 องคกร (รอยละ 57.4) และองคกรท่ีไมคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในตําแหนงงานตาง 

ๆ ในองคกร โดยการคัดเลือกบุคลากรจากภายในองคกรกอน  จํานวน 40 องคกร (รอยละ 42.6) 

องคกรท่ีมีการประเมินผลการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกรทุกคร้ัง จํานวน 70 องคกร 

                                                                                           

นโยบายการคดัเลอืกบุคลากรขององค์กร 

 

จํานวนและร้อยละ 

มี ไม่มี 

องคกรยึดหลักการคัดเลือกบุคลากรดวยความเปนธรรม

กอนเสมอ 

89 

(94.7) 

5 

(5.3) 

การยึดถือวัตถุประสงคขององคกรในการคัดเลือกบุคลากร

เขามาทํางาน 

93 

(98.9) 

1 

(1.1) 

การคัดเลือกบุคลากรขององคกร โดยยึดหลักของนโยบาย

ในการคัดเลือกบุคลากรเปนหลัก 

91 

(96.8) 

3 

(3.2) 

ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในตําแหนงตางๆ ของ

องคกร มีการคัดเลือกบุคลากรจากภายในองคกรกอน 

54 

(57.4) 

40 

(42.6) 

มีการประเมินผลในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานใน

องคกรทุกคร้ัง 

70 

(74.5) 

24 

(25.5) 
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(รอยละ 74.5) และองคกรท่ีไมมีการประเมินผลการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกรทุกคร้ัง 

จํานวน 24 องคกร (รอยละ 25.5) 

 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละสาเหตุของปญหาในการคัดเลือกบุคลากรท่ีองคกรประสบอยู 

 

จากตารางท่ี 23 พบวา สาเหตุของปญหาในการคัดเลือกบุคลากรท่ีองคกรประสบ  มี

ดังตอไปนี้ คือ การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน จํานวน 51 องคกร (รอยละ 54.3) นโยบายในการ

คัดเลือกบุคลากรขององคกรไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงาน จํานวน 30 องคกร (รอยละ 31.9) 

ผูท่ีทําการคัดเลือกขาดทักษะและประสบการณ จํานวน 29 องคกร (รอยละ 30.9) ไมมีเคร่ืองมือวัด

หรือแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ จํานวน 26 องคกร (รอยละ 27.7) เจาหนาท่ีฝายทรัพยากรมนุษยไมมี

อํานาจในการท่ีจะทําการตัดสินใจและการเปล่ียนปลงของเทคโนโลยี จํานวน 22 องคกร (รอยละ 

23.4)  มีงบประมาณไมเพียงพอตอการใชในกระบวนการคัดเลือก จํานวน 14 องคกร (รอยละ 14.9) 

ผูท่ีทําการคัดเลือกมีอคติตอผูสมัคร จํานวน 11 องคกร (รอยละ 11.7) และ อ่ืนๆ ประกอบไปดวย

เจาหนาท่ีขาดความรู ความสามารถ มีความรูไมตรงจุดและไมประสบปญหาในการคัดเลือก

บุคลากร จํานวน 12 องคกร (รอยละ 12.8) ตามลําดับ 

 

 

ปัญหาในการคดัเลอืกบุคลากร จํานวน ร้อยละ 

ไมมีเคร่ืองมือวัดหรือแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 26 27.7 

ผูท่ีทําการคัดเลือกขาดทักษะและประสบการณ 29 30.9 

มีงบประมาณไมเพียงพอตอการใชในกระบวนการคัดเลือก 14 14.9 

ผูท่ีทําการคัดเลือกมีอคติตอผูสมัคร 11 11.7 

นโยบายในการคัดเลือกบุคลากรขององคกรไมสอดคลองกับ

สภาวะตลาดแรงงาน 

30 31.9 

การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน 51 54.3 

เจาหนาท่ีฝายทรัพยากรมนุษยไมมีอํานาจในการท่ีจะทําการ

ตัดสินใจ 

22 23.4 

การเปล่ียนปลงของเทคโนโลยี 22 23.4 

อ่ืนๆ 12 12.8 



 

 

 

55 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพของพนักงานในองค์กร 

ตารางท่ี 24  จํานวนและรอยละคุณภาพของบุคลากรในองคกร 

หมายเหตุ : ตัวเลขนอกวงเล็บแสดงจํานวน ตัวเลขในวงเล็บแสดงคารอยละ 

 

จากตารางท่ี 24 พบวา องคกรใหความสําคัญกับบุคลากรในการเปนคนดีมากกวาการ

เปนคนเกงจํานวน 76 องคกร (รอยละ 80.9) และองคกรท่ีไมใหความสําคัญกับบุคลากรในการเปน

คนดีมากกวาการเปนคนเกง  จํานวน 18 องคกร (รอยละ 19.1) องคกรท่ีใหความสําคัญกับผลการ

เรียนของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร จํานวน 35 องคกร (รอยละ 37.2) และองคกรท่ีไมให

ความสําคัญกับผลการเรียนของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร  จํานวน 59 องคกร                   

(รอยละ 62.8) องคกรท่ีใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร 

จํานวน 18 องคกร (รอยละ 19.1) และองคกรท่ีไมใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาของบุคลากร

ท่ีจะเขามาทํางานในองคกร จํานวน 76 องคกร (รอยละ 80.9) บุคลากรท่ีองคกรรับเขามาทํางานใน

รอบปท่ีผานมาเปนผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี  จํานวน  85 องคกร  (รอยละ 90.4) และ

                                                                                           

คุณภาพของบุคลากรในองค์กรทีอ่งค์กรต้องการ 

 

จํานวนและร้อยละ 

มี ไม่มี 

ใหความสําคัญกับบุคลากรในการเปนคนดีมากกวาการเปน

คนเกง 

76 

(80.9) 

18 

(19.1) 

ใหความสําคัญกับผลการเรียนของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางาน

ในองคกร 

35 

(37.2) 

59 

(62.8) 

ใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาของบุคลากรท่ีจะเขามา

ทํางานในองคกร 

18 

(19.1) 

76 

(80.9) 

บุคลากรท่ีรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี 

85 

(90.4) 

9 

(9.6) 

พนักงานท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ี

สามารถทํางานไดตรงกับความรูความสามารถตามท่ีองคกร

ตองการ 

85 

(90.4) 

9 

(9.6) 

บุคลากรท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ี

สามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานได 

83 

(88.3) 

11 

(11.7) 
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บุคลากรท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไมดี  

จํานวน 9 องคกร (รอยละ 9.6) บุคลากรท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ีสามารถ

ทํางานไดตรงกับความรูความสามารถตามท่ีองคกรตองการ  จํานวน 85 องคกร (รอยละ 90.4) และ

บุคลากรท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ีไมสามารถทํางานไดตรงกับความรู

ความสามารถตามท่ีองคกรตองการ  จํานวน 9 องคกร  (รอยละ 9.6) บุคลากรท่ีองคกรรับเขามา

ทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ีสามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางาน  จํานวน 83 องคกร 

(รอยละ 88.3) และบุคลากรท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ีสามารถประยุกตใช

ความรูรวมกับการทํางาน จํานวน 11 องคกร (รอยละ 11.7) 

 

ตารางท่ี 25  จํานวนและรอยละการรับบุคลากรเขามาทํางานขององคกรในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ีมี 

ผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี 

 

จากตารางท่ี 25 พบวา บุคลากรสวนใหญท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปน

ผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี รอยละ 71-80 จํานวน 37 องคกร รองลงมา คือ รอยละ  40-50 

จํานวน 18องคกร รอยละ 61-70 จํานวน 16 องคกร รอยละ 51-60 จํานวน 11 องคกร รอยละ 81-90 

จํานวน 7 องคกร และรอยละ 91-100 จํานวน 6 องคกร ตามลําดับ 

 

 

 

 

บุคลากรทีอ่งค์กรรับเข้ามาทาํงานในรอบปีทีผ่่านมาเป็นผู้ทีมี่ผล

การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี คดิเป็นร้อยละ 

จํานวน 

       รอยละ40-50 18 

       รอยละ51-60 11 

       รอยละ61-70 16 

       รอยละ71-80 37 

       รอยละ81-90 7 

       รอยละ91-100 6 

รวม 94 
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ตารางท่ี 26  จํานวนและรอยละการรับบุคลากรเขามาทํางานขององคกรในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ี

สามารถทํางานไดตรงกับความรูความสามารถตามท่ีองคกรตองการ 

 

จากตารางท่ี 26 พบวา บุคลากรสวนใหญท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปน

ผูท่ีสามารถทํางานไดตรงกับความรูความสามารถตามท่ีองคกรตองการ  รอยละ 71-80 จํานวน 31 

องคกร รองลงมาคือ รอยละ  61-70 จํานวน 19 องคกร รอยละ 40-50 จํานวน 18 องคกร รอยละ 51-

60 จํานวน 11 องคกร รอยละ 81-90 จํานวน 9 องคกร และรอยละ 91-100 จํานวน 6 องคกร 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 27  จํานวนและรอยละการรับบุคลากรเขามาทํางานขององคกรในรอบปท่ีผานเปนผูท่ี 

สามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางาน 

ร้อยละของการทาํงานได้ตรงกบัความรู้ความสามารถ จํานวน 

       รอยละ40-50 18 

       รอยละ51-60 11 

       รอยละ61-70 19 

       รอยละ71-80 31 

       รอยละ81-90 9 

       รอยละ91-100 6 

รวม 94 

ร้อยละของพนักงานทีอ่งค์กรรับเข้ามาทาํงานในรอบปีทีผ่่านมา

เป็นผู้ทีส่ามารถประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกบัการทาํงานได้ จํานวน 

       รอยละ40-50 19 

       รอยละ51-60 14 

       รอยละ61-70 14 

       รอยละ71-80 33 

       รอยละ81-90 8 

       รอยละ91-100 6 

รวม 94 
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จากตารางท่ี 27 พบวา พนักงานสวนใหญท่ีองคกรรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมา

เปนผูท่ีสามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานรอยละ  71-80 จํานวน 33 องคกร รองลงมาคือ 

รอยละ 40-50 จํานวน 19 องคกร รอยละ61-70 และรอยละ 51-60 จํานวน 14 องคกร รอยละ 81-90 

จํานวน 8 องคกร และรอยละ 91-100 จํานวน 6 องคกร ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 28  จํานวนและรอยละของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรอบปท่ีผานมา

ขององคกร 

 

จากตารางท่ี 28 พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีรับเขามาทํางานใน

รอบปท่ีผานมาขององคกร เปนการประเมินผลโดยหัวหนาฝาย จํานวน 68 องคกร (รอยละ  72.3) 

การประเมินผลรายป จํานวน 34 องคกร  (รอยละ 36.2) การประเมินผลโดยผูบริหารขององคกร 

จํานวน 29 องคกร  (รอยละ  30.9) การประเมินผลโดยเพื่อนรวมงานและการประเมินผลแบบ

ผสมผสาน จํานวน 17 องคกร (รอยละ 18.1) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 29  จํานวนและรอยละของหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีรับเขา

มาทํางานในรอบปท่ีผานมา 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทีรั่บเข้ามาทาํงานใน

รอบปีทีผ่่านมาขององค์กร 

จํานวน ร้อยละ 

ประเมินผลรายป 34 36.2 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย 68 72.3 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน 17 18.1 

ประเมินผลโดยผูบริหารขององคกร 29 30.9 

ประเมินผลแบบผสมผสาน 17 18.1 

หลกัการทีใ่ช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่

รับเข้ามาทาํงานในรอบปีทีผ่่านมา  

จํานวน ร้อยละ 

ยึดตัวบุคคลเปนหลัก 20 21.3 

ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก 75 79.8 

ยึดผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของงานเปนหลัก 78 83 
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จากตารางท่ี 29 พบวา หลักการท่ีองคกรใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรท่ีรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมายึดผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของงานเปนหลัก จํานวน 

78 องคกร (รอยละ 83) ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก จํานวน 75 องคกร (รอยละ 79.8) และ

ยึดตัวบุคคลเปนหลัก จํานวน 20 องคกร (รอยละ 21.3) ตามลําดับ 

 

4.5 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของกระบวนการการสรรหาและการคดัเลอืกกบัคุณภาพของ

บุคลากรทีอ่งค์กรต้องการ 

ตารางท่ี 30  ความสัมพันธของหลักการสรรหาบุคลากรระบบอุปถัมภกับคุณภาพของบุคลากรท่ี

องคกรตองการ 

             หลกัการสรรหา 

 

 

 

 

 

คุณภาพของบุคลากร                 

ที่องค์กรต้องการ 
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ความเปนคนดีกับคนเกง -.03 .75 -.09 .41 .07 .50 -.03 .76 -.03 .75 

ผลการเรียน -.07 .50 -.11 .30 .04 .69 -.02 .84 -.07 .50 

สถาบันการศึกษา .02 .83 -.16 .12 -.07 .50 .03 -.75 .02 .83 

ผลการทํางาน -.18 .08 .03 .74 -.20 .05 -.14 .18 -.18 .08 

ทํางานไดตรงกับความรู -.21 .04 -.07 .48 -.22 .04 -.16 .13 -.21 .04 

การประยุกตใชกับงาน -.05 .63 .00 .98 -.18 .09 -.11 .32 -.05 .63 

ประเมินผลรายป -.02 .87 .14 .17 .04 .69 -.10 .35 -.02 .87 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย -.10 .33 .03 .79 -.08 .46 -.13 .21 -.10 .33 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน -.04 .67 -.04 .73 -.07 .50 .03 .75 -.04 .67 

ประเมินผลโดยผูบริหาร .16 .14 .17 .11 .06 .57 .02 .89 .16 .14 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .23 .03 .09 .39 .12 .25 .22 .03 .23 .03 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .17 .10 .10 .36 .10 .33 .01 .96 .17 .10 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .14 .20 .01 .95 -.11 .30 .08 .47 .14 .20 

ประเมินผลโดยยึด

วัตถุประสงค -.20 .06 -.13 .22 .07 .54 -.05 .61 -.20 .06 
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จากตารางท่ี 30 พบวา หลักการสรรหาบุคลากรระบบอุปถัมภมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ของพนัก งานในเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้  

การใชความเมตตาเกื้อกูลมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

แบบผสมผสาน ( Spearman=.23) และความสามารถในการทํางานไดตรงกับความรูความสามารถ

ตามท่ีองคกรตองการ (Spearman= -.21) 

 การเปนผูอยูในอุปการะเล้ียงดูท่ีมีความสัมพันธกับการทํางานไดตรงกับความรู

ความสามารถ (Spearman= -.22)  

การใชบารมีของผูมีอํานาจมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแบบผสมผสาน (Spearman= .22)  

การมีผลประโยชนตอกันมีความสัมพันธกับการทํางานไดตรงกับความรูความสามารถ

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสาน ( Spearman=.23) ณ ระดับนัยสําคัญ

ท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 31  ความสัมพันธของแหลงการสรรหาบุคลากรภายในกับคุณภาพของบุคลากรท่ี องคกร

ตองการ 

 

จากตารางท่ี 31 พบวา แหลงการสรรหาบุคลากรภายในมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

บุคลากรท่ีองคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

การสรรหาบุคลากรภายในแบบเล่ือนข้ันหรือเล่ือนตําแหนงมีความสัมพันธกับ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนรายป ( Spearman=.27) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรโดยหัวหนาฝาย (Spearman=.25) และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย

เพื่อนรวมงาน (Spearman= -.25) 

 สวนการสรรหาบุคลากรภายในแบบการโยกยายเปล่ียนตําแหนงมีความสัมพันธกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน ( Spearman=-.37) การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยหัวหนาฝาย ( Spearman=.32) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโดยยึดความสําเร็จตามวัตถุประสงคการปฏิบัติงานเปนหลัก ( Spearman=.25) และ ความ

              แหล่งการสรรหาบุคลากรภายใน 

 

 

คุณภาพของบุคลากรท่ีองค์กรต้องการ 

การเลือ่นขั้นหรือเลือ่น

ตําแหน่ง 

การโยกย้ายเปลีย่นตําแหน่ง 

Spearman   Sig    Spearman   Sig 

ความเปนคนดีกับคนเกง -.09 .40 -.21 .05 

ผลการเรียน .09 .39 .15 .17 

สถาบันการศึกษา -.14 .18 .03 .75 

ผลการทํางาน -.14 .17 -.04 .73 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู .04 .73 .01 .94 

ความสามารถในการประยุกตใช .01 .92 -.09 .41 

ประเมินผลรายป .27 .01 .10 .35 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .25 .02 .32 .00 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน -.25 .02 -.37 .00 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร -.01 .91 .20 .05 

ประเมินผลแบบผสมผสาน -.20 .06 -.20 .06 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .15 .16 .15 .16 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม -.13 .22 .15 .17 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .14 .18 .25 .02 
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เปนคนดีและคนเกงขององคกร ( Spearman=-.21) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไมมี

ความสัมพันธกัน 

 

ตารางท่ี 32  ความสัมพันธของแหลงการสรรหาบุคลากรภายนอกกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกร

ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

         แหล่งการสรรหาบุคลากร   

                        ภายนอก 
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ความเปนคนดีกับคนเกง .15 .16 .22 .04 .02 .86 .20 .06 

ผลการเรียน .09 .38 -.17 .27 -.03 .81 .03 .81 

สถาบันการศึกษา .02 .88 -.10 .33 -.02 .88 -.26 .01 

ผลการทํางาน .09 .39 .02 .89 -.42 .00 -.12 .24 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.12 .26 .13 .23 -.11 .29 -.11 .31 

ความสามารถในการประยุกตใช -.04 .69 .19 .08 -.16 .13 -.08 .45 

ประเมินผลรายป .03 .81 -.31 .00 -.03 .81 -.12 .24 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .08 .45 -.02 .88 -.24 .01 .17 .10 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน .10 .35 .20 .06 -.18 .08 .11 .30 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร -.23 .03 -.10 .35 -.05 .63 .05 .66 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .10 .35 .14 .19 .23 .03 -.08 .46 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล -.11 .29 .01 .90 .03 .76 -.08 .43 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .12 .24 .06 .56 -.04 .68 -.08 .46 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .01 .96 .02 .86 .17 .11 .05 .62 
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ตารางท่ี 32 (ตอ) 

 

จากตารางท่ี 32 พบวา แหลงการสรรหาบุคลากรภายนอกมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

พนักงานท่ีองคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

การสรรหาโดยใชการโฆษณาประกาศรับสมัครโดยท่ัวไปมีความสัมพันธกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยผูบริหารองคกร (Spearman=-.23) 

การแนะนําของพนักงานภายในองคกรมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเปนรายป (Spearman=-.31) และความเปนคนดีกับคนเกงขององคกร (Spearman=.22)  

การสรรหาจากสมาคมแรงงานมีความสัมพันธกับการทํางานไดตรงกับผลการ

ปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑดีของบุคลากร ( Spearman=-.42) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโดยหัวหนาฝาย ( Spearman=-.24) และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบ

ผสมผสาน (Spearman=.23) 

แหล่งการสรรหาบุคลากรภายนอก 
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ความเปนคนดีกับคนเกง .11 .29 .01 .93 .05 .64 .15 .15 

ผลการเรียน .16 .12 .22 .04 .14 .19 -.02 .88 

สถาบันการศึกษา -.08 .46 -.11 .28 -.05 .64 -.04 .71 

ผลการทํางาน -.17 .10 -.08 .43 -.32 .00 .08 .46 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.13 .23 -.10 .36 -.34 .00 .05 .61 

ความสามารถในการประยุกตใช -.26 .01 -.06 .57 -.29 .01 .05 .65 

ประเมินผลรายป .07 .52 -.17 .87 -.08 .45 -.24 .02 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .08 .45 .03 .76 -.17 .10 .08 .45 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน -.26 .01 -.11 .28 -.05 .64 .08 .45 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .00 .98 .22 .03 .16 .14 -.28 .01 

ประเมินผลแบบผสมผสาน -.14 .19 .01 .92 .22 .03 .20 .06 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล -.01 .90 .11 .31 -.06 .60 -.04 .73 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม -.06 .56 .00 .98 -.21 .05 .08 .47 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .17 .11 -.03 .81 .05 .66 .06 .56 
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การรับสมัครดวยตนเองมีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาของบุคลากรท่ีจะเขามา

ทํางาน (Spearman=-.26) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน 

การสรรหาบุคลากรจากสํานักงานจัดหางานของรัฐและเอกชนมีความสัมพันธกับกับ

ความสามารถในการประยุกตใชความรูรวมกับการทํางาน ( Spearman=-.26) และการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน (Spearman=-.26) 

การสรรหาบุคลากรโดยการเปดใหเขาชมบริษัทมีความสัมพันธกับผลการเรียนของ

บุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร ( Spearman=.22) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโดยผูบริหารขององคกร (Spearman=.22) 

 แหลงการสรรหาบุคลากรภายนอกจากการซ้ือตัวจากองคกรอ่ืนมีความสัมพันธกับ

ความสามารถในการทํางานไดตรงกับความรู ความสามารถ ( Spearman=-.34) ผลการปฏิบัติงานท่ี

อยูในเกณฑดีของบุคลากร ( Spearman=-.32) ความสามรถในการประยุกตใชความรูรวมกับ               

การทํางาน  (Spearman=-.29) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสาน 

(Spearman =.22) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

เปนหลัก (Spearman=-.21) 

 การสรรหาบุคลากรจากการประกาศผานสถาบันศึกษามีความสัมพันธกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยผูบริหารองคกร ( Spearman=-.28) การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรแบบรายป  (Spearman=-.24) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ ไมมี

ความ สัมพันธกัน 
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ตารางท่ี33  ความสัมพันธของกระบวนการสรรหาบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกร

ตองการ 

 

จากตารางท่ี 33 พบวา กระบวนการสรรหาบุคลากรมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

บุคลากรท่ีองคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

การกําหนดวัตถุประสงคของกระบวนการสรรหาบุคลากรมีความสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑดีของบุคลากร ( Spearman=.26) และความสามารถในการประยุกตใช

ความรูรวมกับการทํางาน (Spearman=.22) 

การการวิเคราะหงานเพื่อการจัดทําแผนทรัพยากรมนุษยในกระบวนการสรรหาบุคลากร

มีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยผูบริหารขององคกร ( Spearman 

=-.29) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก 

(Spearman=.25) 

 

              กระบวนการสรรหาบุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง .03 .76 .01 .90 .13 .22 .09 .39 

ผลการเรียน -.05 .61 .12 .27 .04 .68 .02 .87 

สถาบันการศึกษา -.13 .22 .08 .47 .03 .76 .06 .58 

ผลการทํางาน .26 .01 .12 .25 .08 .47 .18 .08 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู .16 .13 .14 .18 .21 .05 .09 .37 

ความสามารถในการประยุกตใช .22 .04 .19 .06 .24 .02 .30 .00 

ประเมินผลรายป .10 .35 -.02 .84 -.01 .91 -.04 .72 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .15 .14 .19 .07 .12 .26 .18 .09 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน -.13 .22 .08 .47 .11 .29 .11 .29 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร -.17 .10 -.29 .01 -.06 .57 -.04 .68 

ประเมินผลแบบผสมผสาน -.03 .75 .07 .52 .10 .33 .03 .77 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล -.09 .37 .01 .96 .13 .22 .14 .20 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .02 .89 .25 .02 .18 .09 .14 .20 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .15 .14 .04 .74 -.10 .37 -.03 .77 
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 การวิเคราะหงานเพื่อการจัดทําแผนทรัพยากรมนุษยในกระบวนการสรรหาบุคลากรมี

ความสัมพันธกับความสาม ารถในการประยุกตใชความรูรวมกับการทํางาน (Spearman=.24) และ

การทํางานไดตรงกับความรูความสามารถ (Spearman=.21)  

 การปรับปรุงแผนทรัพยากรมนุษยในกระบวนการสรรหามีความสัมพันธกับความ  

สามารถในการประยุกตใชความรูรวมกับการทํางาน ( Spearman=.30) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สวนปจจัยอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน 

 

ตารางท่ี 34  แสดงความสัมพันธของนโยบายการสรรหาบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกร

ตองการ 

 

 

  

                   นโยบายการสรรหาบุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง -.03 .05 -.04 .72 -.01 .91 .10 .33 

ผลการเรียน .04 .74 .07 .49 .17 .11 .10 .35 

สถาบันการศึกษา .06 .54 -.05 .62 .03 .75 .04 .72 

ผลการทํางาน .15 .14 .00 .99 .20 .06 .22 .03 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู .06 .59 .14 .17 -.02 .83 .06 .58 

ความสามารถในการประยุกตใช .20 .05 .07 .49 .05 .64 .17 .11 

ประเมินผลรายป -.04 .74 -.08 .44 .10 .33 -.02 .88 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .01 .94 .24 .02 .25 .01 .00 .97 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน .13 .21 -.08 .46 -.27 .01 -.04 .69 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .04 .71 -.05 .64 -.01 .96 -.08 .42 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .05 .61 -.08 .46 -.21 .04 .15 .15 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .16 .13 .00 .98 .19 .07 .19 .07 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .14 .17 .03 .80 -.06 .58 .19 .07 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค -.04 .68 .11 .31 .19 .07 -.14 .19 
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จากตารางท่ี 34 พบวา นโยบายการสรรหาบุคลากรมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

บุคลากรท่ีองคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

การเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาสมัครงานมีความสัมพันธกับ

ความสัมพันธกับความสามารถในการทํางานไดตรงกับความสามารถในการประยุกตใชความรู

รวมกับการทํางาน (Spearman=.20) และความเปนคนดีและคนเกงขององคกร (Spearman=-.03)  

การเปดรับสมัครบุคลากรเขาทํางานทุกวันเวลาทําการมีความสัมพันธกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยหัวหนาฝาย (Spearman=.22)  

การเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานจากตําแหนงต่ําสุดแลวคอยไตเตาไปสูตําแหนงท่ีสูง

กวามีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน ( Spearman=-

.27) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยหัวหนาฝาย ( Spearman=.25) และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสาน (Spearman=-.21) 

การรับสมัครบุคคลเขาทํางานทันทีท่ีจบการศึกษามีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานท่ี

อยูในเกณฑดีของบุคลากร ( Spearman=.22) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ  ไมมีความ  

สัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 35  ความสัมพันธของปญหาเกี่ยวกับนโยบายในการสรรหาบุคลากรขององคกร  กับ

คุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุของปัญหาเกีย่วกบันโยบาย 

ในการสรรหาบุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง .17 .10 .03 .75 -03 .98 .05 .67 

ผลการเรียน -.13    .23 .30 .00 .05 .67 -.13 .21 

สถาบันการศึกษา -.01 .92 -.01 .89 -.02 .85 -.05 .61 

ผลการทํางาน -.30 .00 -.06 .54 -.03 .75 -.07 .53 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.15 .16 -.14 .19 -.03 .75 -.07 .53 

ความสามารถในการประยุกตใช -.16 .14 -.12 .27 -.09 .42 -.03 .76 

ประเมินผลรายป .08 .46 .05 .61 .00 .99 .07 .54 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .00 .97 .27 .01 -.16 .13 -.29 .01 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน .24 .02 -.10 .37 -.01 .94 .03 .74 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .07 .52 .19 .07 .24 .02 .05 .62 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .03 .78 -.24 .02 .15 .14 .29 .01 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล -.05 .64 -.13 .23 .16 .13 .15 .16 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .09 .41 -.06 .55 .03 .76 -.09 .42 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค -.15 .15 -.05 .63 -.01 .96 .19 .07 
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ตารางท่ี 35 (ตอ) 

 

จากตารางท่ี 35 พบวา ปญหาเกี่ยวกับนโยบายในการสรรหาบุคลากรมีความสัมพันธกับ

คุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

นโยบายองคกรมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑดีของบุคลากร 

(Spearman=-.30) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน ( Spearman 

=.24) 

โครงสรางเงินเดือนของบุคลากรมีความสัมพันธกับความเปนคนดีกับคนเกงของ

บุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร ( Spearman=.30) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

โดยหัวหนาฝาย ( Spearman=.27) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสาน 

(Spearman=-.24) 

ปัญหาเกีย่วกบันโยบายในการสรรหา 

บุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง -.21 .01 .07 .51 .12 .24 .18 .09 

ผลการเรียน -.05 .65 -.07 .48 -.20 .06 -.07 .50 

สถาบันการศึกษา .17 010 .01 .95 -.13 .21 .07 .48 

ผลการทํางาน .09 .37 -.08 .46 .04 .73 -.11 .32 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.04 .67 -.01 .96 -.07 .53 .01 .95 

ความสามารถในการประยุกตใช -.02 .84 -.07 .54 .06 .56 .03 .77 

ประเมินผลรายป -.04 .70 -.10 .37 -.12 .24 .08 .47 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย -.11 .32 -.18 .09 -.09 .40 -.16 .14 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน -.11 .32 .15 .15 .11 .29 .17 .10 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .17 .11 -.16 .13 -.01 .89 -.17 .11 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .09 .41 .19 .08 .21 .05 010 .35 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .15 .16 .11 .31 .07 .49 -.03 .78 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .04 .68 .08 .47 .06 .54 .02 .85 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .02 .83 .16 .13 -.21 .05 -.01 .93 
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 แผนการสรรหาและการคัดเลือกมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโดยผูบริหารขององคกร (Spearman=.24) 

คาใชจายในการสรรหามีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

โดยหัวหนาฝาย ( Spearman=-.29) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสาน 

(Spearman=.29) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆไมมีความสัมพันธกัน 

งบประมาณในการสรรหาไมเพียงพอมี ความสัมพันธกับความเปนคนดีและคนเกงของ

บุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร (Spearman=-.21) 

การใชระบบอุปถัมภในการสรรหามีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรแบบผสมผสาน ( Spearman=.21) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึด

ผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของงานเปนหลัก ( spearman=-.21) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัย

อ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 36  แสดงความสัมพันธระหวางหลักการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกร

ตองการ 

 

จากตารางท่ี  36 พบวา หลักการคัดเลือกบุคลากรความมีสัมพันธกับคุณภาพของ

บุคลากรท่ีองคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

บุคลิกภาพท่ีสมบรูณแข็งแรงเหมาะสมกับตําแหนงงานมีความสัมพันธกับสถาบัน  

การศึกษาของบุคลากร ( Spearman= -.21) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึด

พฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก (Spearman=.21) 

บุคลากรท่ีมีความคิดริเร่ิมในการกลาแสดงออกมีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาของ

บุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร (Spearman= -.22) 

หลกัการคดัเลอืกบุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง -.09 .41 -.09 .41 -.09 .41 .07 .50 -.09 .41 

ผลการเรียน -.14 .17 -.11 .29 .02 .89 .14 .18 -.14 .17 

สถาบันการศึกษา -.21 .04 -.22 .03 -.07 .53 .09 .40 -.21 .04 

ผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี -.03 .75 .15 .16 .35 .00 -.06 .57 -.03 .75 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.03 .75 .15 .16 -.06 .57 .15 .16 -.03 .75 

ความสามารถในการประยุกตใช

ความรูกับงาน -.04 .72 .12 .24 .31 .00 .12 .24 -.04 .72 

ประเมินผลรายป -.14 .19 .01 .92 .01 .92 .01 .92 -.14 .19 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .17 .10 .16 .12 .16 .12 .16 .12 .17 .10 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน .05 .64 .09 .41 -.07 .49 .09 .41 .05 .64 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .07 .51 -.01 .93 -.01 .93 .12 .24 .07 .51 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .05 .64 .09 .41 .09 .41 -.07 .49 .05 .64 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .05 .61 .09 .37 .09 .37 .09 .37 .05 .61 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .21 .05 .06 .57 .06 .57 .06 .57 .21 .05 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค

การปฏิบัติงาน -.05 .65 .08 .45 -.08 .43 .79 .45 -.05 .65 
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 บุคลากรท่ีมีความกลาท่ีจะตัดสินใจมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑดี

ของบุคลากร ( Spearman=.35) และความสาม ารถในการประยุกตใชความรูรวมกับการทํางาน 

(Spearman=.31) 

วิธีการคัดเลือกพนักงานท่ีดํารงตําแหนงงานตางกันมีความสัมพันธกับความสามารถใน

การประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานในองคกร ( Spearman=.24) และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน ( Spearman= -.21) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัย

อ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน 

ตารางท่ี 37 ความสัมพันธระหวางกระบวนการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกร

ตองการ 

กระบวนการคดัเลอืกบุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง .06 .54 .07 .50 .02 .88 -.22 .03 

ผลการเรียน .11 .27 .14 .18 -.02 .85 .12 .27 

สถาบันการศึกษา -.05 .63 .09 .40 -.10 .36 -.01 .90 

ผลการทํางานอยูในเกณฑดี -.09 .37 .15 .16 .01 .96 .05 .64 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.01 .93 -.06 .57 -.11 .28 .05 .64 

ความสามารถในการประยุกตใชความรู

กับการทํางาน -.05 .67 .12 .24 -.02 .86 .08 .44 

ประเมินผลรายป .05 .63 .01 .92 -.17 .10 .20 .05 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .07 .48 .16 .12 -.04 .67 .14 .19 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน .13 .22 -.07 .49 -.29 .01 .10 .36 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .04 .68 -.01 .93 .16 .13 -.12 .25 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .00 .99 .09 .41 .16 .12 -.22 .04 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .23 .03 .09 .37 .01 .92 .14 .19 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .10 .35 .06 .57 -.09 .40 -.18 .08 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .02 .87 -.08 .43 .03 .79 .05 .65 



 

 

 

73 

จากตารางท่ี 37 พบวา กระบวนการคัดเลือกบุคลากรมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

บุคลากรท่ี      องคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

การใหผูสมัครไดทดลองปฏิบัติงานจริงกับองคกรมีความสัมพันธกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดตัวบุคคลเปนหลัก (Spearman= -.23) 

การตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานท่ีผานมาของบุคลากรกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานใน

องคกรมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน 

(Spearman= -.29) 

การตรวจสภาพรางกายของบุคลากรกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในองคกรมีความสัมพันธ

กับการเปนคนดีและคนเกงขององคกร กับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบ

ผสมผสาน (Spearman= -.22) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนรายป ( Spearman 

=.20) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 38  ความสัมพันธระหวางเกณฑการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกร     

ตองการ 
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ความเปนคนดีกับคนเกง -.23 .02 -.02 .79 .02 .88 .04 .69 

ผลการเรียน .17 .11 .23 .03 .27 .01 -.01 .93 

สถาบันการศึกษา -.03 .79 .02 .82 .08 .44 -.09 .42 

ผลการทํางานที่อยูในเกณฑดี -.02 .85 .09 .38 .01 .96 .10 .36 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.09 .37 -.02 .88 .12 .24 .02 .87 

ความสามารถในการประยุกตใชความรู

รวมกับการทํางาน -.07 .52 -.04 .70 .09 .39 .04 .68 

ประเมินผลรายป .24 .02 .02 .83 .04 .67 -.12 .25 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .21 .05 .06 .54 .11 .30 .04 .71 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน -.05 .64 .01 .89 -.11 .31 -.11 .31 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .26 .01 .05 .64 .08 .44 .05 .65 

ประเมินผลแบบผสมผสาน -.16 .11 .06 .59 -.02 .87 .13 .20 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .01 .90 .12 .25 -.07 .48 -.10 .32 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .01 .95 .28 .01 .08 .42 .07 .53 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค -.05 .66 -.17 .10 -.06 .54 .00 .97 
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ตารางท่ี 38 (ตอ) 

 

จากตารางท่ี 38 พบวาเกณฑการคัดเลือกบุคลากรมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

บุคลากรท่ีองคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

เพศมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยผูบริหารของ

องคกร (Spearman= -.26) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนรายป ( Spearman= -.24) 

การเปนคนดีและคนเกงขององคกร ( Spearman= -.23) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโดยหัวหนาฝาย (Spearman= -.21)  

อายุมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเปนหลัก ( Spearman=.28) และผลการเรียนของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร 

(Spearman=.23)  

การคดัเลอืกบุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง -.02 .90 .12 .25 .01 .90 .02 .88 

ผลการเรียน .10 .35 .15 .15 .08 .44 .13 .21 

สถาบันการศึกษา .02 .82 .10 .34 -.11 .31 .00 .99 

ผลการทํางานที่อยูในเกณฑดี -.02 .88 .30 .00 .33 .00 .20 .05 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.12 .23 .03 .81 .11 .30 -.04 .71 

ความสามารถในการประยุกตใชความรู

รวมกับการทํางาน -.04 .70 .08 .47 .11 .28 .00 .98 

ประเมินผลรายป -.11 .29 .03 .78 -.07 .48 .07 .51 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย -.01 .95 .20 .05 .08 .43 .19 .07 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน .10 .35 .09 .40 -.02 .87 -.27 .01 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร -.16 .13 -.03 .80 .11 .28 .10 .32 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .18 .08 .02 .86 -.02 .87 -.08 .44 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .04 .68 .12 .25 -.17 .11 -.14 .17 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .13 .23 .09 .38 -.03 .80 .04 .67 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .00 .97 -.01 .97 .04 .70 -.09 .39 
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ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับผลการเรียนของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางาน

ในองคกร (Spearman=.27) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆไมมีความสัมพันธกัน 

ความตั้งใจปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑดีของบุคลากร 

(Spearman=.30) 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางานมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานท่ีอยูใน

เกณฑดีของบุคลากร (Spearman=.33) 

ความกระตือรือรนในการทํางานมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน ( Spearman=-.27) ผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑดีของบุคลากร 

(Spearman=.20) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยหัวหนาฝาย ( Spearman=.19) 

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 39  แสดงความสัมพันธระหวางนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ี

องคกรตองการ 

 

จากตารางท่ี 39 พบวา นโยบายในการคัดเลือกบุคลากรมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

บุคลากรท่ีองคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

การยึดหลักการคัดเลือกดวยความเปนธรรมกอนเสมอมีความสัมพันธกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน (Spearman= -.38) 

การยึดถือวัตถุประสงคขององคกรในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกรมี

ความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสาน (Spearman= -.22) และ

   นโยบายในการคดัเลอืก 

              บุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง -.11 .28 -.05 .64 -.09 .41 -.02 .87 -.15 .15 

ผลการเรียน -.01 .90 .08 .44 .14 .18 .13 .22 .25 .02 

สถาบันการศึกษา -.13 .23 .05 .63 .09 .40 .09 .38 -.03 .81 

ผลการทํางานอยูในเกณฑดี -.08 .46 -.03 .75 -.06 .57 .09 .41 -.03 .81 

สามารถทํางานไดตรงกับ

ความรู -.08 -.46 -.03 .75 .35 .00 .09 .41 -.03 .81 

ความสามารถในการ

ประยุกตใชความรูกับงาน -.09 .41 -.04 .72 .12 .24 .16 .14 .02 .89 

ประเมินผลรายป .18 .09 .08 .46 .14 .19 .20 .05 .19 .07 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย -.03 .77 .17 .10 .03 .77 -.06 .55 .15 .15 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน -.38 .00 .05 .64 -.07 .49 -.27 .01 -.49 .00 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .06 .59 .07 .51 -.01 .93 .11 .30 .07 .48 

ประเมินผลแบบผสมผสาน -.14 .20 -.22 .03 -.23 .03 .01 .90 -.04 .69 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .12 .24 .05 .61 .09 .37 -.03 .81 -.05 .61 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม -.12 .25 -.05 .62 -.09 .38 .27 .01 -.11 .28 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .15 .16 .23 .03 .08 .45 .18 .08 .12 .23 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของงานเปนหลัก 

(Spearman=.23) 

การยึดหลักของนโยบายการคัดเลือกบุคลากรขององคกรเปนหลักมีความสัมพันธกับ

ความสามารถในการทํางานไดตรงกับความรูความสามารถตามท่ีองคกรตองการ ( Spearman=.35) 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสาน (Spearman= -.23) 

การคัดเลือกบุคลากรจากภายในองคกรเขามาทํางานในตําแหนงตางๆ กอนมีความ  

สัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน ( Spearman= -.27) และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก ( Spearman 

=.27) 

การประเมินผลในการคัดเลือกบุคลากรเขามาในองคกรมีความสัมพันธกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน ( Spearman= -.49) และผลการเรียนของ

บุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร ( Spearman=.25) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ  ไม

มีความสัมพันธกัน 
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ตารางท่ี 40  แสดงความสัมพันธระหวางปญหาในการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ี

องคกรตองการ 
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ความเปนคนดีกับคนเกง .05 .66 .14 .17 -.04 .74 .00 .99 

ผลการเรียน .11 .27 -.04 .72 -.01 .90 -.08 .47 

สถาบันการศึกษา .06 .55 -.09 .38 .10 .34 -.09 .37 

ผลการทํางานที่อยูในเกณฑดี -.12 .24 .06 .56 -.17 .10 .01 .95 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.04 .69 -.02 .87 -.17 .10 -.11 .31 

ความสามารถในการประยุกตใชรวมกับ

การทํางาน -.07 .50 .03 .79 -.13 .22 -.07 .48 

ประเมินผลรายป .03 .78 .12 .25 .00 .97 -.07 .48 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .08 .47 .03 .81 -.22 .03 -.01 .91 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน -.11 .31 .17 .11 .04 .73 -.17 .10 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .15 .14 -.05 .65 .17 .10 .04 .68 

ประเมินผลแบบผสมผสาน -.04 .68 -.07 .48 .19 .06 -.09 .42 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล -.15 .16 -.01 .93 .00 .99 .22 .04 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม -.10 .32 -.18 .08 -.01 .90 .02 .86 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .03 .80 -.07 .53 .03 .77 .08 .46 
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ตารางท่ี 40 (ตอ) 

 

จากตารางท่ี 40 พบวา ปญหาในการคัดเลือกบุคลากรมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

บุคลากรท่ี       องคกรตองการ ดังตอไปนี้ 

ผูท่ีทําการคัดเลือกมีอคติตอผูสมัครมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรโดยยึดตัวบุคคลเปนหลัก ( Spearman=.22) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ  

ไมมีความสัมพันธกัน 

นโยบายในการคัดเลือกบุคลากรไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงานมีความสัมพันธ

กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน (Spearman=.21) 

ปัญหาในการคดัเลอืกบุคลากร 

 

 

 

 

คุณภาพของบุคลากร 
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ความเปนคนดีกับคนเกง -.04 .69 .12 .25 -.01 .92 .12 .23 

ผลการเรียน .04 .71 -.13 .21 -.01 .92 -.06 .55 

สถาบันการศึกษา .07 .49 -.10 .36 .05 .63 -.01 .90 

ผลการทํางานอยูในเกณฑดี .07 .52 -.08 .44 .09 .37 -.08 .47 

สามารถทํางานไดตรงกับความรู -.09 .40 -.01 .94 .01 .93 -.09 .37 

ความสามารถในการประยุกตใชความรูกับ

การทํางาน .04 .73 -.14 .20 .12 .24 .05 .67 

ประเมินผลรายป -.14 .19 -.15 .14 -.16 .14 -.21 .05 

ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย .08 .47 -.09 .41 .13 .20 -.09 .40 

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน .21 .04 .15 .14 -.06 .54 .46 .00 

ประเมินผลโดยผูบริหารองคกร .14 .19 -.13 .23 .01 .91 .01 .91 

ประเมินผลแบบผสมผสาน .15 .14 .10 .35 -.06 .54 .07 .52 

ประเมินผลโดยยึดตัวบุคคล .03 .74 .06 .57 .02 .85 .08 .44 

ประเมินผลโดยยึดพฤติกรรม .17 .09 .12 .24 -.04 .74 .26 .04 

ประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงค .01 .95 .04 .71 -.08 .42 -.08 .42 
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การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีความสัมพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน (Spearman=.46) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึด

พฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก ( Spearman= .26) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนปจจัยอ่ืนๆ ไมมี

ความสัมพันธกัน 
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บทที ่5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก

บุคลากรเขามาทํางานในองคกรกับคุณภาพของพนักงานในองคกร  กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

องคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 94 แหง ซ่ึงใช

การสุมตัวอยาง แบบงาย  (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากกลุมประชากร

ท้ังหมด การสุมโดยวิธีนี้จะทําใหประชากรมีความเปนไปไดอยางเทากันท่ีจะถูกเลือกมาเปนตัวอยาง 

และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูจัดการ

ฝายบุคคลหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององคการเทานั้น 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยแบงออกเปน เพศหญิง

(รอยละ 54.3) และเพศชาย (รอยละ 44.7) ซ่ึงสวนใหญมีอายุอยูในชวง 31-40 ป (รอยละ 38.3) ใน

สวนของตําแหนงงานท่ีผูตอบแบบสอบถามทํา มากท่ีสุดในปจจุบัน คือ ตําแหนงผูจัดการฝายบุคคล 

(รอยละ 43) และมีอายุการทํางานตามตําแหนงงานในปจจุบันสูงสุด อยูท่ี  1- 5 ป (รอยละ 44.7) ซ่ึง

องคกรสวนใหญมีจํานวนของบุคลากรท่ีทํางานในองคกรมากกวา 50 คนแตไมเกิน 200 คน (รอยละ 

59.6) 

5.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรขององคกร 

ในดานของหลักการสรรหา พบวา องคกรสวนใหญจัดใหมีการประเมินผูสรรหาของ

องคกร (รอยละ 50) โดยไมมีการใชระบบอุปถัมภในการสรรหาบุคลากร (รอยละ 63.8) และท่ีมีการ

ใชระบบอุปถัมภในการสรรหาบุคลากร  (รอยละ  35.1) ซ่ึงสวนใหญเปนการสงเคราะหในบรรดา

ญาติมิตร (รอยละ 26.6) ใชความเมตตา เกื้อกูล (รอยละ 21.3) ใชบารมีของผูมีอํานาจ (รอยละ 9.6) มี

ผลประโยชนตอกัน (รอยละ 8.5) เปนผูอยูในอุปการะเล้ียงดูและอ่ืนๆ (รอยละ 2.1) ตามลําดับ   

ในดานของแหลงการสรรหาบุคลากร พบวา  องคกรมีวิธีการสรรหา บุคลากรใหมจาก

ภายในองคกร (รอยละ 72.3) โดยใชวิธีการโยกยายเปล่ียนตําแหนง (รอยละ 60.6) และใชวิธีการ
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เล่ือนข้ันหรือเล่ือนตําแหนง (รอยละ  55.3) รวมถึงมีการสรรหา บุคลากรใหมจากภายนอกองคกร 

(รอยละ 96.8) โดยใชวิธีการโฆษณาประกาศรับสมัครโดยท่ัวไป ทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน

อินเทอรเน็ตมากท่ีสุด (รอยละ 86.2) รองลงมา คือ ใชวิธีการรับสมัครดวยตนเอง (รอยละ 71.3) การ

แนะนําของ บุคลากรภายในองคกร (รอยละ  68.1) การประกาศผานสถาบันศึกษา (รอยละ 33.0) 

สํานักงานจัดหางานของรัฐและเอกชน (รอยละ 30.9) สมาคมแรงงาน (รอยละ 12.8) การเปดใหเขา

ชมบริษัท (รอยละ 5.3) การใชการสรรหาแบบอ่ืนๆ (รอยละ 4.3) การซ้ือตัวจากองคกรอ่ืน (รอยละ

1.1) ตามลําดับ  และพบวา องคกรสวนใหญมีการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการสรรหาบุคลากร

ภายในและภายนอกเพื่อบรรจุบุคลากรในตําแหนงงานท่ีวางไว (รอยละ 75.5) 

ดานของกระบวนการสรรหาบุคลากร พบวา องคกรสวนใหญมีการกําหนดวัตถุ  

ประสงคของการสรรหาเพื่อเปน บุคลากรประจํา ช่ัวคราว หรือจางเหมาตามตําแหนงงาน  (รอยละ 

89.4) และองคกรสวนมากมีการวิเคราะหงาน โดยการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติ  

เฉพาะของงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากร  (รอยละ 87.2) โดยองคกร

สวนใหญจัดใหฝายบุคคลมีสวนรวมในการวิเคราะหงาน จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติ

เฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากร (รอยละ 84.0) และพบวา องคกร

สวนใหญ มีการปรับปรุง คําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากร

มนุษยและการสรรหาบุคลากร (รอยละ 77.7) 

ดานของนโยบายในการสรรหาบุคลากร พบวา องคกรสวนใหญเปดโอกาสใหบุคลากร

ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถยื่นใบสมัครเขาทํางานโดยไมมีขอกีดกันใดๆ (รอยละ  84.0) รวมถึง

การท่ีองคกรสวนใหญมีการเปดรับสมัครงานทุกวันเวลาทําการ (รอยละ 55.3) ซ่ึงองคกรสวนใหญมี

การเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานโดยเร่ิมจากตําแหนงต่ําสุดแลวคอยๆ ไตเตาไปในตําแหนงท่ีสูง

กวาภายหลัง (รอยละ 52.1)  องคกรมีการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานตั้งแตอายุยังนอยโดยรับสมัคร

ทันทีท่ีจบการศึกษา  (รอยละ 74.5) และพบวา ปญหาในการสรรหาบุคลากรท่ีองคกรประสบอยูใน

ขณะนี้สวนใหญ เปนปญหาเกี่ยวกับโครงสรางเงินเดือนพนักงาน (รอยละ 56.4) รองลงมา คือ 

ปญหาการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน (รอยละ 54.3) ปญหาเกี่ยวกับนโยบายขององคกร (รอยละ 

34) ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครไวสูง จึงมีผูสมัครนอย (รอยละ 21.3) ความ

ทันสมัยของเทคโนโลยี (รอยละ 19.1) แผนการสรรหาและการคัดเลือก (รอยละ 18.1) คาใชจายใน

การสรรหาสูงและมีการใชระบบอุปถัมภในการสรรหา (รอยละ 14.9) เจาหนาท่ีฝายบุคคลขาด

ความรูและประสบการณ (รอยละ 11.7) งบประมาณในการสรรหามีไมเพียงพอ (รอยละ 7.4) และ

อ่ืนๆ (รอยละ9.6) ตามลําดับ 

5.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรขององคกร  
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ดานของหลักการคัดเลือกบุคลากร พบวา องคกรสวนใหญตองการบุคลากรท่ีมีรางกาย

ท่ีแข็งแรงสมบูรณและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหนงงาน  (รอยละ 98.9) ตองการบุคลากรท่ีมี

ความคิดริเร่ิมในการกลาท่ีจะแสดงออก (รอยละ  96.8) ตองการบุคลากรท่ีมีความกลาในการ

ตัดสินใจ (รอยละ 96.8) ซ่ึงโดยสวนมากจะรับบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีความถนัดเฉพาะทาง

ในตําแหนงงานนั้น ๆ เขามาทํางานในองคกร (รอยละ 96.8) และองคกรสวนใหญใหความสําคัญกับ

วิธีการคัดเลือกบุคลากร ท่ีทํางานในตําแหนงงานท่ีแตกตางกันขององคกร (รอยละ 86.2) 

ดานของกระบวนการคัดเลือกบุคลากร พบวา องคกรสวนใหญคัดเลือกบุคลากรเขา

ทํางานโดยเลือกใชวิธีการสัมภาษณ (รอยละ 100) โดยวิธีใหผูสมัครไดทดลองปฏิบัติงานจริงกับ

องคกร (รอยละ 76.6) และใหผูบริหารตามสายงานขององคกรเขามามีสวนรวมในการเปนผู

ตัดสินใจเลือกบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้น ๆ  (รอยละ 96.8) สวนมากองคกรมีการ

ตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานท่ีผานมาของบุคลากรท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในองคกร (รอยละ 

89.4) มีการตรวจสภาพรางกายของบุคลากรกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในองคกร  (รอยละ 73.4) และ

องคกรสวนใหญมีความเห็นวาการสัมภาษณข้ันสุดทายมีความจําเปนตอกระบวนการคัดเลือก

บุคลากรเขามาทํางานในองคกร (รอยละ 100) 

ดานของเกณฑการคัดเลือก พบวา เกณฑในการคัดเลือกบุคลากรท่ีองคกรสวนใหญ

เลือกใชคือ การมีประสบการณดานการทํางาน  (รอยละ 89.4) รองลงมา คือ ความรูกับอายุของ

บุคลากรท่ีจะเขามาปฏิบัติงาน  (รอยละ 87.2) สุขภาพท่ีสมบรูณแข็งแรง (รอยละ 83) ความตั้งใจ

ปฏิบัติงาน (รอยละ  80.9) ความกระตือรือรน (รอยละ 72.3) บุคลิกภาพ (รอยละ 69.1) เพศ (รอยละ 

63.8) ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน  (รอยละ 60.6)   ความถนัด (รอยละ 53.2) เชาวปญญา 

(รอยละ 52.1) นิสัยใจคอ (รอยละ 44.7) Competency (รอยละ 8.5) และอ่ืนๆ (รอยละ 2.1) ตามลําดับ 

ดานของนโยบายในการคัดเลือกบุคลากร พบวา องคกรสวนใหญยึดหลักการคัดเลือก

บุคลากรดวยความเปนธรรมกอนเสมอ (รอยละ 94.3) รวมถึงการยึดถือวัตถุประสงคขององคกรใน

การคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกร  (รอยละ 98.9) ยึดหลักนโยบายของการคัดเลือก

บุคลากรเปนหลักในการคัดเลือกบุคลากรขององคกร (รอยละ 96.8) และพบวา ในการคัดเลือก

บุคลากรเขามาทํางานในตําแหนงตางๆ องคกรสวนใหญมีการคัดเลือกบุคลากรจากภายในองคกร

กอน (รอยละ 57.4) ซ่ึงองคกรมีการประเมินผลการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกรทุกคร้ัง 

(รอยละ 74.5)  

สวนสาเหตุของปญหาการคัดเลือกบุคลากรท่ีองคกรประสบสวนใหญ คือ  ปญหาการ

เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน (รอยละ 54.3) รองลงมา ไดแก นโยบายในการคัดเลือกบุคลากรของ

องคกรไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงาน (รอยละ  31.9) ผูท่ีทําการคัดเลือกขาดทักษะและ
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ประสบการณ (รอยละ 30.9) ไมมีเคร่ืองมือวัดหรือแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ (รอยละ 27.7) เจาหนาท่ี

ฝายทรัพยากรมนุษยไมมีอํานาจในการท่ีจะทําการตัดสินใจและการเปล่ียนปลงของเทคโนโลยี (รอย

ละ 23.4) มีงบประมาณไมเพียงพอตอการใชในกระบวนการคัดเลือก (รอยละ 14.9) ผูท่ีทําการ

คัดเลือกมีอคติตอผูสมัคร (รอยละ 11.7) และ อ่ืนๆ (รอยละ 12.8) ตามลําดับ 

5.1.4 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของพนักงานในองคกร 

ผลการวิจัย พบวา องคกรสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรในการเปนคนดีมากกวา

การเปนคนเกง (รอยละ 80.9) แตองคกรท่ีไมไดใหความสําคัญกับผลการเรียนของบุคลากรท่ีจะเขา

มาทํางานในองคกร  (รอยละ 62.8) และไมใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาของบุคลากรท่ีจะเขา

มาทํางานในองคกร (รอยละ  80.9) โดยในรอบปท่ีผานมาพนักงานท่ีองคกรรับเขาทํางานสวนใหญ 

เพราะเปนผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี โดยเฉล่ียประมาณ 71-80 เปอรเซ็นต (รอยละ 90.4) 

เปนผูท่ีสามารถทํางานไดตรงกับความรูความสามารถตามท่ีองคกรตองการ  โดยเฉล่ียประมาณ 71-

80 เปอรเซ็นต (รอยละ 90.4) และเปนผูท่ีสามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานไดโดยเฉล่ีย

ประมาณ 71-80 เปอรเซ็นต (รอยละ 88.3) ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรอบปท่ี

ผานมาองคกรสวนใหญใชวิธีการประเมินผลโดยหัวหนาฝาย (รอยละ 72.3) รองลงมา คือ การ

ประเมินผลรายป (รอยละ 36.2) การประเมินผลโดยผูบริหารขององคกร (รอยละ  30.9) การ

ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงานและการประเมินผลแบบผสมผสาน (รอยละ  18.1) และการ

ประเมินผลแบบอ่ืนๆ (รอยละ 2.1) ตามลําดับ และพบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ี

ผานมาของบุคลากรสวนใหญองคกรยึดผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของงานเปนหลัก  (รอยละ 83)

รองลงมา คือ ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก (รอยละ  79.8) ยึดตัวบุคคลเปนหลัก (รอยละ 

21.3) และอ่ืนๆ (รอยละ 1.1) ตามลําดับ 

 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัย เร่ือง “ความสัมพันธระหวางกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก

บุคลากรเขามาทํางานในองคกรกับคุณภาพของพนักงานในองคกร  กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ” ผูวิจัยไดนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห ความสัมพันธของกระบวนการ

การสรรหาและการคัดเลือกกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ  ซ่ึงสามารถนําผลการวิจัยท่ี

ไดมาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

5.2.1 ดานการสรรหาบุคลากร ประกอบดวย 

หลักการสรรหาบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ ผลการวิจัย พบวา 

องคกรในปจจุบันยังใชหลักการสรรหาบุคลากรเขามาทํางานในองคกรโดยระบบอุปถัมภ ในดาน
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ของการใชความเมตตาเกื้อกูล การเปนผูอยูในอุปการะเล้ียงดู การใชบารมีของผูมีอํานาจ  และการมี

ผลประโยชนตอกัน ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลใหองคกรไดรับบุคลากรท่ีสามารถทํางานไดตรงกับ

ความรูความสามารถตามท่ีองคกรตองการ เนื่องจากองคกรจะใหการเอาใจใสดูแลบุคลากรใน

อุปถัมภของตนเปนอยางดี เชน การสอนงาน และการใหโอกาสบุคลากรในการเรียนรูงานไดอยาง

เต็มความสามารถ นอกจากนี้องคกรไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสาน  

ซ่ึงเปนระบบการประเมินผลท่ีไมมุงเนนหรือเฉพาะเจาะจงในดานใดดานหนึ่ง ทําใหองคกรขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบงานใหมีคุณภาพได รวมท้ังยังสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานท่ีไมมีคุณภาพตรงตามท่ีองคกรตองการอีกดวย  ซ่ึง

ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา มณีกาศ  (2551) กลาววา ระบบอุปถัมภ จัดวาเปน

ระบบการสรรหาบุคลากรขององคการ  โดยอาศัยหลักการแหงความเมตตา เกื้อกูล ชวยเหลือ

สงเคราะหในบรรดาวงศาคณาญาติ มิตร  พรรคพวก และผูอยูในอุปการะ  มามีอิทธิพลเหนือการ

สอบคัดเลือก มีการใชบารมีของ  ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดจากในองคการท่ีประกาศรับสมัครบุคลากร  โดย

มิตองคํานึงถึงระบบการสอบคัดเลือก จะพบวา ในองคการท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีดี  

ประสิทธิภาพการทํางานสูง จะไมมีระบบการรับบุคลากรเขามาทํางานโดยระบบอุปถัมภ  ซ่ึงในทาง

ตรงกันขามองคการท่ีมีระบบการบริหารท่ีไมมีประสิทธิภาพ  การบรรจุบุคลากรเขาทํางานจะนิยม

ใชระบบอุปถัมภ  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียหายตอระบบการบริหารงานบุคคลขององคการ  จะไดแต

บุคลากรท่ีไมมีสมรรถภาพในการทํางาน ผลงานก็ไมมีประสิทธิภาพ  ช่ือเสียงขององคการก็ลด

นอยลงและสุดทายองคการก็ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได จะตองปดกิจการลง 

แหลงการสรรหาบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ ผลการวิจัย พบวา 

แหลงการสรรหาบุคลากรท่ีองคกรเลือกใชโดยท่ัวไป ประกอบดวย 2 แหลง คือ แหลงการสรรหา

จากภายในและจากภายนอก โดยแหลงการสรรหาบุคลากรจากภายในท่ีองคกรสวนใหญให

ความสําคัญและเลือกใช คือ การเล่ือนข้ันหรือเล่ือนตําแหนง และการโยกยายเปล่ียนตําแหนง 

เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมีความรู มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณในการทํางาน ทําให

สามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ นอกจากนี้การสรรหาบุคลากรจากภายในองคกรยังเปนการสราง

ขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางานใหกับพนักงาน และเปนการเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาส

กาวหนาในหนาท่ีการงานอีกดวย โดยองคกรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปน

รายป ประเมินโดยหัวหนาฝาย และประเมินโดยเพื่อนรวมงาน ซ่ึงยึดถือความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานเปนหลัก เพื่อองคกรจะไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในองคกรไดอยางท่ัวถึง และเพื่อจัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับความสามารถตามตําแหนงงานนั้นๆ 

แตการสรรหาบุคลากรจากภายในองคกรจะสงผลทําใหองคกรขาดโอกาสในการรับบุคลากรท่ีมี
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ความรูความสามารถ  มีความคิดสรางสรรคจากภายนอกองคกรเขามาทํางาน ซ่ึงอาจมีผลทําให

องคกรขาดการพัฒนาหรือพัฒนาไดอยางชาๆ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับความหมายของแหลงการ

สรรหาบุคลากรจากภายในองคกรของ  ศูนยรวมขอมูลดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 2550) ท่ี

กลาววา การสรรหาบุคลากรจากภายในองคการ  เปนนโยบายอยางหนึ่งขององคการท่ีตองการจะ

สรางพลังทรัพยากรบุคคลใหมีความเขมแข็ง  รวมท้ังการมีประสิทธิภาพในการทํางานและทํางาน

เปนระบบเดียวกันแบบเปนทีมงาน  เพราะวาบุคลากรท่ีสรรหาไดจากภายในองคการนั้น เปนบุคคล

ท่ีมีประสบการณในการทํางาน  คุนเคยกับระบบการทํางาน และมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย  มีความ

ตั้งใจทํางานใหองคการมีการพัฒนาและมีความเจริญกาวหนา  โดยสามารถเปนตัวอยางท่ีดีแก

บุคลากรท่ีเขามาทํางานใหม  นโยบายการสรรหาบุคลากรจากภายในองคการจะกระทําไดสําเร็จ

ยอมข้ึนอยูกับกิจการขององคการ  ถาเปนองคการท่ีมีกิจการขนาดเล็ก มีบุคลากรนอย  ก็ไมสามารถ

จะใชนโยบายดังกลาวนี้ได ดังนั้นจะตองเปนองคกรขนาดกลางข้ึนไป ท่ีมีบุคลากรเปนจํานวนมาก 

ผลดีของการสรรหาบุคลากรจากภายในองคกรมีดังนี้ 

1. เปนการสงเสริมบํารุงขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานยอมทําใหผูปฏิบัติงาน

มีความเช่ือม่ันในองคกร มีความซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอองคกร 

2. สามารถสรรหาบุคลากรไดอยางเหมาะสม เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีขอมูลประวัติ

การทํางานอยูท่ีฝายบุคคลแลว 

3. เปนการจูงใจใหบุคคลภายนอกท่ีมีความรู  และความสามารถ ไดทราบขอมูลวา

องคกรใหการสนับสนุนความกาวหนาแกผูปฏิบัติงานภายในองคกร  และมีความตองการเขามา

สมัครงานกับองคกรมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

4. ประหยัดคาใชจายในการสรรหาบุคลากร  นับตั้งแตเวลาและคาใชจายในการ

จัดทําการประกาศสรรหา การติดตอส่ือสาร  ประชาสัมพันธ และการดําเนินการสรรหา  จนกระท่ัง

ไดบุคลากรมาตามท่ีองคการตองการ 

5. องคกรจะไดรับประโยชนมากท่ีสุดจากการไดบุคลากรขององคกรเอง  เพราะ

เปนบุคลากรท่ีรูจักคุนเคยกับนโยบาย รูปแบบ ระบบการบริหาร อุดมการณ  มีความจงรักภักดี

ซ่ือสัตยตอองคกร มีความสามารถเปนผูนําท่ีดี และเปนหลักในการทํางานท่ีดีกับองคกร 

ผลเสียของการสรรหาบุคลากรจากภายในองคกรมีดังนี้ 

1. ทําใหองคการไมมีโอกาสไดรับบุคลากรจากภายนอกท่ีมีความรู ความสามารถ  

และประสิทธิภาพในการทํางาน กลาวคือ เปนการปดกั้นคนดี มีความรู ความสามารถ  หรือเปนการ

ขีดวงจํากัดคัดเลือกเอาแตบุคลากรจากภายในองคการเทานั้น  อาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการ
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พัฒนาการทํางาน เร่ิมตั้งแตเจตคติ ระบบการทํางาน การพัฒนา  และการสรางผลงานท่ีดีเดนใหแก

องคการ 

2. การสรรหาบุคลากรจากภายในองคกร  ถาไมมีการกําหนดเกณฑการคัด เลือก

บุคลากร เชน คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณการทํางาน ผลงาน ประวัติ และความประพฤติ อาจจะ

ทําใหการสรรหาบุคลากรภายในองคกรเปนระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรม  ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลเสียหาย โดยเฉพาะในทางดานประสิทธิภาพการทํางาน และช่ือเสียงขององคกร 

3. การสรรหาบุคลากรจากภายในองคการแตเพียงอยางเดียวเทานั้น ยอมทําใหขาด

กําลังทรัพยากรท่ีมีวิสัยทัศน คุณภาพการทํางาน และการสรางสรรคผลงาน  ตลอดจนเปนท่ียอมรับ

ขององคกรตางๆ 

สวนในดานของแหลงการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคกรนั้น พบวา องคกรมี

วิธีการท่ีหลากหลายในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายนอกเขามาทํางานในองคการ ไดแก 

การโฆษณาประกาศรับสมัครผานส่ือทางอินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และวารสาร 

การแนะนําของพนักงานในองคกร จากสมาคมแรงงาน การรับสมัครดวยตนเอง สํานักงานจัดหา

งานของภาครัฐและเอกชน การเปดใหเขาชมบริษัท การซ้ือตัวจากองคกรอ่ืน และจากสถาบัน 

การศึกษา เปนตน ซ่ึงวิธีการดังกลาวสงผลใหองคกรไดรับพนักงานท่ีมีคุณภาพตามท่ีองคตองการ 

อันไดแก การสรรหาโดยใชการโฆษณาประกาศรับสมัครโดยท่ัวไป เพื่อใหองคกรมีโอกาสในการ

เลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตามตําแหนงงานไดหลากหลาย และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยผูบริหารองคกร ซ่ึงเปนการประเมินเพื่อใหองคกรทราบผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาพร พิศาลบุตร (2541: 17) ท่ี

กลาววา การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคการ  เปนการสรรหาบุคลากรสําหรับตําแหนงงานวาง  

หรือตําแหนงงานใหม จากภายนอกองคการ  เปนวิธีการท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไปสําหรับทุก

องคการท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตลอดจนการสราง

ผลงานและช่ือเสียงใหแกองคกร  

ผลดีของการสรรหาบุคลากรจากการภายนอกองคการมีดังนี้ 

1. องคกรไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการท่ีมีโอกาสสรรหา  ไดบุคลากร

ภายนอกมาปฏิบัติงานในตําแหนงงานวาง หรือตําแหนงงานใหม เพราะวาองคกรสามารถจะสรรหา

บุคคล ภายนอกองคกรจากบุคคลเปนจํานวนมาก ท่ีมีความรู  ความสามารถ เจตคติท่ีดี มี

ประสิทธิภาพในการทํางานเขามาเปนบุคลากรใหมขององคกร  ทําใหองคการมีศักยภาพการ

ดําเนินงานเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน และผลกําไรในรอบปก็เพิ่มข้ึนตามไปดวย 
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2. เปดโอกาส และใหความเทาเทียมกันใหแกบุคคลทุกคนท้ังภายใน และภายนอก

องคกร ท่ีมีความรู  ความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีองคการประกาศรับสมัคร

บุคลากรใหม 

3. เปนการชวยใหบุคลากรภายในองคกรมีโอกาส  หรือชองทางท่ีจะพัฒนาตนเอง 

ใหมีความรูความสามารถ  โดยการไปศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยใชเวลาภายหลัง  จาก

เวลาเลิกงานประจําวัน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และประสบการณสําหรับใชในการสมัครเขา

ทํางานในตําแหนงงานวาง หรือตําแหนงงานใหมขององคกร 

4. ปองกันการผูกขาดจากบุคลากรภายในองคกรท่ีมีระบบการทํางานแบบลาสมัย

ขาดความสามัคคีในการการรวมมือกันทํางาน  ยึดตัวบุคคลมากกวายึดหลักการ และขาดการทํางาน

เปนระบบไมมีการประสานงานกัน  ซ่ึงองคกรมีความตองการในการพัฒนาการทํางานทํางานอยาง

เปนระบบ และมีความตอเนื่อง  จึงมีความจําเปนท่ีตองการบุคลากรท่ีดีจากภายนอกมาชวย

เสริมสรางและพัฒนาท้ังทางดานความคิดและการทํางานใหเกิดผลสําเร็จแกองคกร  สามารถนํา

บุคลากรใหมมาพัฒนาและสรางสรรคระบบการทํางานงายกวาบุคลากรเดิม 

ผลเสียของการสรรหาบุคลากรจากการภายนอกองคการมีดังนี้ 

1. เปนการทําลายขวัญและกําลังใจของบุคลากรภายในองคกร  เนื่องจากบุคลากร

ภายในองคกรมีภารกิจผูกพันอยูกับการปฏิบัติงานประจําวัน  ทําใหการเตรียมตัวเพื่อการสอบเขา

ตําแหนงงานใหมนั้น  ไมมีความพรอมเหมือนกับบุคคลภายนอก  โดยเฉพาะในการสรรหาบุคลากร

ภายนอกเขามาดํารงตําแหนงระดับสูงภายในองคกร  ยอมทําใหบุคลากรภายในองคกรขาดขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน  และเปนการปดกั้นโอกาสความเจริญกาวหนาในสายงานอาชีพของบุคลากร

ภายในองคกร  ทําใหการสรรหาบุคลากรภายนอกไมเปนท่ียอมรับ  และทําใหเกิดการตอตานทุก

รูปแบบในการทํางาน 

2. เปนการส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายในการดําเนินการสรรหา ซ่ึงจะตองมี

กระบวน การจัดทําประกาศรับสมัคร  ดําเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบขอเขียน สอบ

สัมภาษณและประกาศผล 

จากการแนะนําของพนักงานในองคกร ทําใหองคกรไดรับบุคลากรท่ีเปนคนดีและคน

เกงเขามาทํางานในองคกร โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากรเปนรายป ประเมิน

โดยหัวหนาฝาย และประเมินแบบผสมผสาน ท้ังนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและรักษาบุคลากรท่ีเปนคนดี

กับคนเกงใหมีคุณภาพสูงข้ึนตามท่ีองคกรตองการและทํางานอยูกับองคกรตราบนานเทานาน  ซ่ึง

ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ ขวัญใจ  จินดานุรักษ (2548: 7-8) ท่ีกลาวา องคกรทุกองคกร

ตองการบุคลากรท่ีเปนคนเกงและคนดี เขาทํางานในองคกรของตน เพราะปจจุบันทรัพยากรมนุษย
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ท่ีมีคุณคาหาไดไมงาย หามาไดแลวก็ตองลงทุนกับบุคลากรนั้นๆ เพื่อใหทํางานตามท่ีองคกร

ตองการ  และเพื่อสรางผลกําไรใหแกองคกร  ดังนั้น ถาองคกรใดไดบุคลากรท่ีดีและเกงไว ก็จะไม

ยอมสูญเสียเขาไปงายๆ ตองรักษาเขาใหอยูกับองคกรตราบนานเทานาน  นอกจากนี้ยังมีการสรรหา

จากผูสมัครท่ีเขามาสมัครดวยตนอง จะทําใหองคกรไดรับพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถและ

ประสบการณตรงกับตําแหนงงาน ซ่ึงปจจัยท่ีองคกรสวน องคกรมีความเช่ือวาสถาบันการศึกษาท่ีมี

ช่ือเสียงนักศึกษายอมมีคุณภาพ หรือการสรรหาจากสํานักงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน 

บุคลากรท่ีองคกรไดรับจะมีความสามารถในการประยุกตใชความรูรวมกับการทํางาน เนื่องจาก

บุคลากรท่ีมาจากสํานักงานจัดหางานจะไดรับการฝกอบรมเพื่อพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน ท้ังนี้

องคกรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน เพราะเพื่อนรวมงาน คือ

บุคคลท่ีอยูใกลชิดจะสงผลใหองคกรไดขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน  การสรรหาโดยการเปดใหเขาชม

บริษัท  เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขามาศึกษาและเรียนรูการทํางานภายในบริษัทโดยแทจริง 

ไดรูจริง เห็นจริง จะทําใหบุคลากรเกิดความเช่ือม่ันในตัวองคกรมากข้ึนและอยากเขามาทํางานใน

องคกรท่ีมีความม่ันคง เพื่อความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ซ่ึงโดยสวนมากเกณฑท่ีทางบริษัท

กําหนดในการรับเขาทํางานคือผลการเรียนท่ีอยูในระดับดี เพื่อเปนส่ิงยืนยันความมุงม่ันและความ

ตั้งใจของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกร ดังนั้น บุคลากรท่ีมีความตองการจะทํางานในองคกร

ท่ีใหญและม่ันคงจะใหความสําคัญกับผลการเรียน นอกจากผลการเรียนท่ีดี องคกรยังมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรโดยผูบริหารขององคกรอีกดวย เพื่อความม่ันใจวา

องคกรจะไดรับบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามท่ีองคกรตองการเขามาทํางานในองคกรโดยแทจริง การ

สรรหาโดยการซ้ือตัวบุคลากรมาจากองคกรอ่ืน จะสงผลทําใหองคกรไดบุคลากรท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑดี มีความรูความสามารถในการทํางานและสามารถประยุกตใชความรู

ความสาม ารถรวมกับการทํางานไดท้ังส้ินเนื่องจากทุกองคกรตางมีความตองการ เพราะถือวา

บุคลากรเหลานั้นเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถทําใหองคกรเจริญกาวหนาและมีความเขมแข็ง   ซ่ึง

องคกรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบผสมผสานโดยยึดพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานเปนหลัก เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานและพัฒนาใหบุคลากรเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพตาม

แบบท่ีองคกรตองการใหได การสรรหาบุคลากรจากการประกาศผานสถาบันการศึกษา เปนวิธีท่ี

องคกรสวนใหญเลือกใชเพื่อประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในแตละป เพื่อองคกร

จะไดรับบุคลากรรุนใหมไฟแรงเขามาทํางานในองคกร ในรูปแบบท่ีแปลกใหมและสรางสรรค โดย

องคกรจะมุงเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบรายป และแบบผสมผสาน ซ่ึงจะ

ประเมินโดยผูบริหารขององคกร เพื่อดูผลงานในรอบปท่ีผานมาของบุคลากร และเพื่อสรางสรรค

ผลงานของบุคลากรใหมีคุณภาพ ซ่ึงผลการวิจัยมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จุมพร เจรีรัตน 
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(2539) ท่ีกลาววา การสรรหาจากภายนอกนั้น  สวนใหญจะเปนการแนะนําจากพนักงานปจจุบันให

มาสมัครและวิธีการสรรหาจากบุคคลท่ีเขามาสมัครดวยตนเอง  โดยวิธีการดังกลาวขางตนนั้นมัก

นิยมใชกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ  สวนหัวหนาหนวยงาน มักเปนวิธีการท่ีบุคคลภายนอกเปน

ผูแนะนํา และผูบริหารระดับสูงจะมีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป  คือมีการนําเอาส่ือส่ิงพิมพและส่ือ

โทรทัศน มาประกอบในการสรรหาบุคลากรจากภายนอก 

ในดานกระบวนการสรรหาบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ 

ผลการวิจัย พบวา ในกระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามท่ีองคกรเขามาทํางานในองคกร 

จะตองมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการสรรหาซ่ึงโดยท่ัวไปจะประกอบไปดวย การกําหนด

วัตถุประสงคในการสรรหาบุคลากร วาองคกรตองการสรรหาบุคลากรเพื่ออะไร เพื่อเปนพนักงาน

ประจํา ช่ัวคราว หรือจางเหมา  ตามตําแหนงงาน โดยการกําหนดวัตถุประสงคดังกลาวเพื่อให

องคกรไดรับบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามท่ีองคกรตองการ คือมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี และ

สามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานในตําแหนงตางๆไดอยางเหมาะสม มีการวิเคราะหงาน 

คือ การทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงาน  เพื่อองคกรจะไดทราบวาบุคลากรท่ีองคกร

ตองการใหเขามาทํางานในองคกรจะตองมีคุณสมบัติในดานใดบางและจะดําเนินการสรรหาอยางไร 

โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยผูบริหารขององคกร ซ่ึงยึดพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเปนหลัก มีการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากรโดยท่ีใหฝายบุคคลเขามา

มีสวนรวมในการวิเคราะห  เนื่องจากฝายบุคคลเปนผูท่ีจะตองดําเนินการในการสรรหาบุคลากรให

เหมาะสมกับตําแหนงงาน ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอองคกรในการไดบุคลากรท่ีสามารถทํางานไดตรง

กับความรูความสามารถ และประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานไดเปนอยางดี และมีการปรับปรุง

คําบรรยายลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหา

บุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานได  ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลอง

กับแนวคิดของ เวอรเธอรและเดวิส  1986(อางถึงใน นงนุชวงษสุวรรณ 2550 : 144) ไดเสนอวาใน

กระบวนการสรรหาพนักงาน  ควรมีขอมูลท่ีจะใชในการประ  กอบการพิจารณาในการสรรหาและ

คัดเลือกไดมาจากแผนทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนกําลังแรงงานท่ีคาดหวังวาควรจะมีจํานวนและมี

คุณสมบัติในงานแตละตําแหนงท่ีตองการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนกําลังแรงงานท่ีอยากใหทํา

หนาท่ีไดดีกวาปจจุบัน  จึงนําไปสูการทบทวนงานวาลักษณะและขอบเขตของงานท่ีมีอยูในปจจุบัน

ตองมีการแกไขปรับปรุงหรือไม และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีเหมาะสมยังเหมาะสมอยูหรือไม 

เหตุผลท่ีตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา ไดกลายเปนความจําเปนของยุคโลกาภิวัตน

เพราะการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตนมีความเร็วและรุนแรง องคกรนอกจากจะตองปรับตัวใหอยู

รอดปลอดภัยแลวยังตองพัฒนาตนเองใหสามารถเอาชนะคูแขงขันไปพรอมกันดวย ดังนั้นขอบเขต
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รายละเอียดงานและคุณสมบัติเฉพาะของงานท่ีเขียนไวในรูปแบบของคําบรรยายของงาน (Job 

description: JD) อาจไมมีความเหมาะสมกับงานท่ีเปล่ียนแปลงไป หากผูรับผิดชอบในการสรรหา

และคัดเลือกเอา JD เกาเปนกรอบในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูสมัคร เทาเปนการฉุดให

องคกรลาหลังถดถอย ไมมีความสามารถท่ีจะแขงขันกับยุคโลกาภิวัตนได ดังนั้นผูท่ีทําหนาท่ีในการ

สรรหาตองตระหนักอยูเสมอวาทุกคร้ังท่ีจะทําการสรรหา ตองเขาใจถึงวัตถุประสงคองการสรรหา

ท้ังในระดับองคกรและระดับเฉพาะตําแหนงงานท่ีตองงการสรรหาเปนเบ้ืองตนของข้ันตอนในการ

สรรหาซ่ึงประกอบดวย 7 ข้ันตอน (ประเวศน  มหารัตนสกุล 2551 : 122) 

1. กําหนดวัตถุประสงคของการสรรหาวาเปนการแสวงหากําลังแรงงานเพื่อเปน 

พนักงานประจําหรือช่ัวคราว หรือจางเหมา สําหรับงานประเภท ชนิดหรือตําแหนงใด 

  2. พิจารณาหรือทบทวนการวิเคราะหงาน แผนทรัพยากรมนุษยและแผนการสรร

หา 

3. วิเคราะหขอมูลจากแบบขออัตรากําลังคน 

4. วิเคราะหขอดีและขอเสียของการสรรหาบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเพื่อ 

บรรจุตําแหนงงานแตละตําแหนงตามแผน 

5. วิเคราะหตําแหนงงานท่ีตองการกําลังแรงงานท่ีจะสรรหาและคัดเลือก 

6. คํานึงถึงขอเท็จจริงโดยพิจารณาถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 

7. อธิบายถึงแรงจูงใจท่ีคนอยากมารวมงานกับองคกรหรือตองการทํางานใน 

ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง 

นโยบายในการสรรหาบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ  ผลการวิจัย 

พบวา นโยบายในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขาทํางานในองคกร ท่ีองคกรสวนใหญให

ความสําคัญ  ประกอบไปดวย การเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถยื่นใบ

สมัครเขาทํางานไวกับองคได เนื่องจากองคกรจะไดมีตัวเลือกในกระบวนการสรรหาบุคลากรท่ีเปน

คนเกงและเปนคนดี สามารถทํางานไดตรงกับความรูวามสามรถท่ีมีและประยุกตใชความรูรวมกับ

การทํางานได ซ่ึงนับวาเปนบุคคลมีคุณภาพตามท่ีองคกรตองการ และ การเปดรับสมัครบุคลากรเขา

ทํางานทุกวันและเวลาทําการ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินกระบวนการสรรหาบุคลากรในชวงเวลา

ท่ีองคกรมีความตองการแรงงานไดในตําแหนงงานวางตางๆ ไดอยางทันทวงที และยังเปนการเปด

โอกาสใหบุคคลท่ีตกงานหรือไมงานทํามีโอกาสสมัครงานและมีงานทําในอนาคต  ซ่ึงผลการวิจัย

สอดคลองกับความหมายของนโยบายในการสรรหาบุคลากรแบบเปดของ  ศูนยรวมขอมูลดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย (2550) ท่ีกลาววา นโยบายแบบเปด  (Opened Career System or Opened 

Door Policy) เปนนโยบายการสรรหาบุคคล  ท่ีองคการเปดโอกาสอยางเต็มท่ี  แกบุคคลทุกคนท่ีมี
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คุณสมบัติหลากหลายกันและมีความสนใจตองการทํางานกับองคการ  สามารถรับสมัครเขาทํางาน

ไดตลอดเวลาท่ีเปนเวลาปฏิบัติงานขององคการ  ดังนั้นลักษณะสําคัญของนโยบายแบบเปดจึงอาจ

สรุปได 4 ประการดังนี้ 

1.จะเปดโอกาสแกบุคคลทุกคนท่ีมีคุณสมบัติตางๆ  สามารถยื่นใบสมัครเขาทํางาน

ไวกับองคไดโดยไมมีขอกีดกันใดๆ ไมวาจะเปนเร่ืองฐานะ เพศ ผิวพรรณ หรือความเช่ือในศาสนา 

2.จะเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานทุกวัน  เวลาท่ีเปนเวลาปฏิบัติงานโดยไม

คํานึงถึงวาในขณะนั้นจะมีตําแหนงวางอยูหรือไม  หรือมีการประกาศรับสมัครหรือไมก็ตามผูสนใจ

สมัครเขาทํางานยื่นใบสมัครไวกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดตลอดเวลา  และเจาหนาท่ีจะติดตอกับ

ผูสมัครแตละรายในภายหลังเม่ือมีตําแหนงงานวาง 

3. จะเปดโอกาสใหเขาทํางานไดในทุกระดับตําแหนง โดยไมจํากัดวาจะตองสมัคร

เขาทํางานจะตองไปเร่ิมตนตําแหนงต่ําสุดกอน  สามารถเร่ิมตนเขาทํางานในตําแหนงสูงเลยก็ไดซ่ึง

การสรรหาบุคลากรในลักษณะเชนนี้เรียกวา Lateral Entry 

4. จะเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีประสบการณ  และทักษะในการทํางานสูงสมัครเขา

ทํางานได ถึงแมจะมีคุณวุฒิการศึกษาไมถึงระดับข้ันต่ํา ท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นๆก็ตาม 

การเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานโดยเร่ิมจากตําแหนงต่ําสุดของลําดับช้ันการบังคับ

บัญชา แลวจึงคอยๆ ไตเตาไปสูตําแหนงท่ีสูงกวาภายหลัง  เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดพิสูจน

ความรูความสามารถในการทํางานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร เพื่อความกาวหนา

ในตําแหนงหนาท่ีการงาน ซ่ึงองคกรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อน

รวมงานและประเมินแบบผสมผสาน เนื่องจากเพื่อนรวมงานคือบุคคลท่ีทํางานอยูใกลชิด ทําให

องคกรไดขอมูลท่ีละเอียดซ่ึงจะสงผลทําใหองคกรสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหมี

คุณภาพตามท่ีองคกรตองการได และการรับสมัครบุคคลเขาทํางานทันทีท่ีจบการศึกษา เนื่องจากจะ

ทําใหองคกรไดรับบุคลากรท่ีมีความคิดท่ีแปลกใหมสรางสรรคในการทํางานเขามาทํางานใน

องคกร และเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร ซ่ึงบุคลากรท่ีองคกรรับเขาทํางานอาจเปน

นักศึกษาท่ีเขารับการฝกงานกับองคกร ไดมีโอกาสเรียนรูงานและฝกปฏิบัติงานกับองคกรนับวามี

ประสบการณโดยตรง องคกรไมตองสูญเสียคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานใหม แตบุคลากร

ดังกลาวสามารถปฏิบัติงานไดทันทีและมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีเปนท่ีพึงพอใจขององคกร 

เพราะไดรับการฝกฝนมาแลวในชวงการเปนนักศึกษาฝกงาน ซ่ึงผลการวิจัยมีความสอดคลองกับ

สอดคลองกับความหมายของนโยบายในการสรรหาบุคลากรแบบปดของ ศูนยรวมขอมูลดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย (2550) ท่ีกลาววา นโยบายแบบปด  (Closed Career System or Closed Door 
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Policy) เปนนโยบายการสรรหาบุคลากรท่ีมีลักษณะตรงขามกับนโยบายแบบเปด  โดยอาจสรุป

ลักษณะสําคัญ4 ประการ คือ 

 1.จะเปดโอกาสแกคนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด

บุคคลภายนอกเทานั้น เปนตน 

2. จะเปดรับสมัครก็ตอเม่ือมีตําแหนงงานวางลง  และมีการประกาศรับสมัครอยาง

เปนทางการ อีกท้ังยังมีการกําหนดระยะการรับสมัครไวอยางแนนอนตายตัว  จะยื่นใบสมัครกอน

หรือหลังจากระยะเวลาท่ีกําหนดไวไมได 

3. จะเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางาน  โดยเร่ิมจากตําแหนงต่ําสุดของลําดับชั้นการ

บังคับบัญชา แลวจึงคอยๆ ไตเตาไปสูตําแหนงท่ีสูงกวาภายหลัง 

4 .มักนิยมรับคนเขาทํางานตั้งแตอายุยังนอย โดยการรับสมัครทันทีท่ีบุคคลนั้นเพิ่ง

จบการศึกษาใหมๆ และจะใหบุคคลนั้นคอยๆ  สะสมประสบการณและความชํานาญจากการปฏิบัติ

หนาท่ีการงานในองคการเอาเอง 

ปญหาท่ีเกี่ยวของกับนโยบายในการสรรหาบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกร

ตองการ ผลการวิจัย พบวา ในปจจุบันองคกรสวนใหญประสบปญหาเกี่ยวกับนโยบายในการสรร

หาบุคลากรขององคกรท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการหลายดาน ไดแก 

ปญหาเกี่ยวกับนโยบายขององคกรสงผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย

เพื่อนรวมงาน ซ่ึงทําใหองคกรไดรับขอมูลท่ีไมเปนความจริง อันเนื่องมาจากความใกลชิดสนิท

สนมเห็นอกเห็นใจกัน และความอิจฉาริษยาตอกัน ไมสามัคคีปองดองกัน เปนตน สงผลใหผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีองคกรไดรับเกิดความคลาดเคล่ือนไมเปนไปตามเปาหมาย รวมถึง

ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางเงินเดือนของพนักงานท่ีสงผลกระทบตอการท่ีองคกรไดรับบุคลากรท่ีไม

มีคุณภาพในดานของความเปนคนดีและคนเกง ปญหาเกี่ยวกับแผนการสรรหาและการคัดเลือกท่ี

สงผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของผูบริหารองคกร ปญหาดานคาใชจายในการ

สรรหา ท่ีสงผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยหัวหนาฝายและการประเมินผล

แบบผสมผสาน เนื่องจากคาใชจายกับนโยบายในการสรรหาบุคลากรไมสอดคลองกันขององคกร

ทําใหเม่ือมีการประเมินผลโดยหัวหนาและแบบผสมผสานขอมูลจึงมีความคลาดเคล่ือน เพราะเกรง

กลัวตอความไมม่ันคงในหนาท่ีการงาน บุคลากรท่ีไดจึงไมมีคุณภาพอยางท่ีควรจะเปน  การมี

งบประมาณไมเพียงพอตอการสรรหาบุคลากร สงผลใหองคกรไมไดคนดีและคนเกงซ่ึงเปน

บุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามารวมงานกับองคกรอยางท่ีองคกรตองการ และปญหาเกี่ยวกับการใชระบบ

อุปถัมภในการรับบุคลากรเขามาทํางานในองคกร ทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

แบบผสมผสานเกิดปญหาในการประเมินผลโดยยึดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของงานเปนหลัก
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เนื่ององคกรมักจะใหโอกาสบุคลากรในอุปถัมภเสมอๆ มิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

จริงจังจึงทําใหบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานท่ีไมมีคุณภาพ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ กอบกุล อิศรเสนา  (2537) ศึกษาถึงระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององคการ

เอกชนตลอดจนศึกษาถึงปญหาในระบบการสรรหา  และการคัดเลือกท่ีองคการกําลังประสบอยู

จํานวนท้ังส้ิน 127 องคการ ผลการวิจัยพบวา ปญหาในระบบการสรรหาบุคลากรท่ีองคการกําลัง

ประสบอยูในขณะนี้  ไดแก โครงสรางเงินเดือนของพนักงาน  การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน  

และแผนอัตรากําลังขององคการ 

5.2.2 ดานการคัดเลือกบุคลากร ประกอบดวย 

หลักการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ  ผลการวิจัย พบวา 

หลักการคัดเลือกท่ีองคกรสวนใหญใหความสําคัญและสงผลตอคุณภาพของบุคลากรตามท่ีองคกร

ตองการ ไดแก การมีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับตําแหนงงาน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคกลา

แสดงออก กลาท่ีจะตัดสินใจ และ ใหความสําคัญกับวิธีการคัดเลือกพนักงานท่ีดํารงตําแหนงงาน

ตางกัน   เนื่องจากหลักการตางๆ นี้จะทําใหองคกรไดมาซ่ึงบุลากรท่ีมีคุณภาพ คือการมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑดี สามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานได ซ่ึงองคกรสวนใหญจะ

มุงเนนไปท่ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก 

และการประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน เพราะนอกจากจะทําใหองคกรทราบวาหลักการดังกลาว

สงผลตอคุณภาพการทํางานของบุคลากรในองคกรแลว องคกรยังสามารถพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหมีคุณภาพมากข้ึนไดอีกดวย  โดยผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ อารี  เพชรผุด 

(2537 : 146) ท่ีกลาววา องคじกรตごางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพจะมีการคัดเลือกบุคลากรเขさามาทํางานตごางๆ ตさ

องการเปนบุคคลท่ีมีความรูさ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณじพรさอมกันนั้นยังมีทัศนคติท่ีดีตごอ 

องคじกรและเหมาะสมกับตําแหนごงหนさาท่ี การคัดเลือกบุคคลเขさาทํางานเปぜนการทํานายอนาคต ดังนั้น

ผูคัดเลือกตさองรูさจักขさอมูลของผูさสมัครใหさไดさมากท่ีสุด ถさายิ่งรูさขさอมูลยิ่งมากจะทําใหさสามารถทํานายการ

ทํางานในสถานการณじเฉพาะไดさดียิ่งข้ึนการกําหนดคุณลักษณะของบุคลากรเพื่อการคัดเลือกมีปずจจัย

ในการคัดเลือกหลายประการดวยกัน คือ  

1. สมรรถภาพทางกายงานบางชนิดตさองการงานท่ีใชさกําลังกายแข็งแรง 

2. บุคลิกภาพเปぜนส่ิงท่ีมองเห็นทําใหさผูさพบเห็นเกิดความประทับใจในการ

แสดงออก 

3. ความคิดริเร่ิมเปぜนคนท่ีรักความกさาวหนさาและรูさจักการแกさปずญหาและปรับปรุ

ข้ึน 
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4. ความสามารถทางการศึกษามีความสําคัญมากเพื่อจะไดさปฏิบัติงานนั้น  ๆไดさ

เหมาะสม 

5. เชาวじปずญญาชごวยในการตัดสินใจไดさ 

6. ทักษะมีความสามารถเฉพาะ 

7. อายุงานบางอยごางตさองใชさประสบการณじ 

8. ความถนัดคนท่ีมีความถนัดจะมาฝきกอบรมหรือสอนไดさรวดเร็วกวごา 

9. เจตคติตごอนายจさางจะทําใหさสามารถจูงใจในการทํางานไดさงごาย 

10.สภาพแวดลさอมฐานะความเปぜนอยูごในสังคมสภาพสมรสฐานะทางเศรษฐกิจ 

11.งานบางชนิดอาศัยเพศชายดีกวごา 

12.ความสนใจอ่ืนๆจะทําใหさสามารถปรับตัวและทํางานไดさราบร่ืน 

กระบวนการการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ  ผลการวิจัย 

พบวา กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาทํางานในองคกร ท่ีองคกรสวนใหญ

เลือกใช ประกอบไปดวย การใหบุคลากรไดทดลองปฏิบัติงานจริงกับองคกร เปนการเปดโอกาสให

บุคลากรไดเขามาเรียนรูการปฏิบัติงานจริง เปรียบเสมือนบุคลากรขององคกร หรือเรียกวา ชวง

ทดลองงาน ซ่ึงองคกรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดตัวบุคคลเปนหลัก เพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานวาบุคคลนั้นๆ จะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคกรตามท่ีองคกร

ตองการหรือไม มีการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานท่ีผานมาของบุคลากร โดยดูจากประวัติการ

ทํางานในใบสมัคร การตรวจเช็คผลการปฏิบัติงานจากตนสังกัดเดิม และประเมินผลการปฏิบัติของ

บุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน เพื่อรับทราบพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร และมีการตรวจ

สภาพรางการของบุคลากรกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในองคกร  เพื่อตรวจเช็คโรคติดตอ โรค

ประจําตัวและอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเปนรายป   และประเมินแบบผสมผสาน ซ่ึงจะสงผลทําใหองคกรได

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ เปนคนเกงและเปนคนดี สามารถทํางานไดตรงกับความรูความสามารถ และ

ประยุกตใชความรูความสามารถรวมกับการทํางานไดเปนอยางดี  ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับ

แนวคิดของ นงนุช วงษสุวรรณ ( 2550 : 155-159) ท่ีใหความเห็นวา  ข้ันตอนการคัดเลือกพนักงาน

ควรเร่ิมตนจากการตอนรับผูสมัคร ดังนั้น  จึงมีความเห็นวากระบวนการคัดเลือกท่ีสมบูรณควรมี

ดังนี้ 

 1. การตอนรับผูสมัคร หมายถึง การนัดหมายกับผูสมัครใหเขารับการคัดเลือก โดย

การแจงทางจดหมาย กําหนดเวลาและสถานท่ีใหชัดเจน เมือถึงเวลาใหจัดสภาพแวดลอมตอนรับ
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ผูสมัครเพื่อการสรางภาพพจนขององคกร แมวาจะมีบางคนไมไดรับการคัดเลือกคร้ังนี้แตก็จะไดรับ

ความประทับใจในการตอนรับคร้ังแรก 

 2. การสัมภาษณข้ันตน อาจใชบุคคลเดียวหรือหลายคนแลวแตความสําคัญของ

งานและจํานวนผูสมัคร การสัมภาษณข้ันตนเพื่อกล่ันกรองผูสมัครข้ันตน เชน การตรวจสอบ

คุณสมบัติ บุคลิกภาพ และหลักฐานข้ันตน อาจใชเกณฑข้ันต่ําในการคัดเลือกแบบกวางๆ เพื่อ

คัดเลือกใหเหลือผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเขารับการคัดเลือกตอไป 

 3. กรอกใบสมัคร ฝายบุคคลขององคกรเตรียมแบบฟอรมกรอกใบสมัคร ซ่ึงไม

ควรใหกรอกยุงยาก มีรายละเอียดพอท่ีจะทําใหรูจักผูสมัคร ตามปกติจะใหกรอกขอมูลดานประวัติ

การศึกษา ประวัติการทํางาน ความสามารถพิเศษ สถานท่ีติดตอ และบุคคลท่ีอางอิง 

 4. ตรวจสอบหลักฐาน เปนการตรวจสอบหลักฐานจากใบสมัคร เพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติและหลักฐานวาถูกตองหรือไม 

 5. ทดสอบ เปนวิธีท่ีนิยมมากในองคกรตางๆ การใชแบบทดสอบนับเปนวิธีท่ี เปน

ธรรมและผลชัดแจง สามารถบอกไดวาผานเกณฑหรือไม แบบทดสอบท่ีนิยมใช ไดแก 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ แบบทดสอบความถนัด ความสนใจ ซ่ึงท้ังขอสอบท่ีใหเขียนตอบและลง

มือปฏิบัติจริง โดยท่ัวไปแลวการดําเนินการทดสอบจะอยูภายในความรับผิดชอบของนักจิตวิทยา 

หรือนักวัดผลจากการทดสอบ 

6. การสัมภาษณ จะเปนวิธีทีไดขอมูลเกี่ยวกับตัวผูสมัครนอกเหนือจากใบสมัคร ท่ี

สามารถนํามาประเมินคุณภาพของผูสมัครได ในการสัมภาษณจะสัมภาษณเปนรายบุคคลหรือเปน

กลุมก็ได  

 7. การตรวจสอบภูมิหลัง แหลงท่ีจะไดขอมูลจากข้ันนี้มาจากสถาบันการศึกษาของ

ผูสมัคร สถานท่ีทํางานเดิม และหนังสือรับรอง สําหรับหนังสือรับรองในทางปฏิบัติในบานเราจะ

ไมคอยไดรับความเช่ือถือมากนัก เพราะผูสมัครยอมนําใบรับรองท่ีเปนประโยชนแกตนเองมาเสนอ

ให ผูทําการคัดเลือกอาจดําเนินการเอง โดยวิธีโทรศัพท หรือสงจดหมายโดยตรงถึงผูเกี่ยวของให

รับรองอีกคร้ังหนึ่งก็ยอมทําได ซ่ึงขอมูลการตรวจสอบประวัติจะชวยยืนยันความแนใจในการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการไดดีข้ึน 

8. การตรวจสุขภาพ จะตรวจสอบสุขภาพผูสมัคร เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิด

ปญหาภายหลังเพื่อเขาปฏิบัติงานแลว ตองเสียคาใชจายในการรักษาและเสียเวลาในการปฏิบัติงาน 

 9. การคัดเลือกข้ันสุดทาย กอนการคัดเลือกข้ันสุดทาย ผูสมัครจะผานการคัดเลือก

จากคณะกรรมการการคัดเลือกเบ้ืองตนกอน หัวหนางานจะทําหนาท่ีคัดเลือกและตัดสินใจสุดทาย
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วาจะรับหรือไมรับ อาจตัดสินใจไดทันทีถามีขอมูลพรอมและม่ันใจ หรืออาจมีการทดสอบเพิ่มเติม 

บางองคกรจึงจัดใหมีการทดลองปฏิบัติงานชวงระยะเวลาหนึ่งกอนตัดสินใจรับ 

 10.  การบรรจุแตงตั้ง เปนข้ันสุดทายของกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานเขา

มาทําปฏิบัติงาน บางองคกรจัดใหมีระยะทดลองปฏิบัติงานโดยจายคาจางให ถาไมเปนท่ีพอใจก็อาจ

ไมไดรับการบรรจุแตงตั้ง ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะสงมอบจากหัวหนางานใหไปรายงานตัวกับ

หัวหนาแผนกท่ีรับเขาทํางาน ถือวาเปนการส้ินสุดของกระบวนการคัดเลือก 

เกณฑการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ ผลการวิจัย พบวา 

เกณฑในการคัดเลือกบุคลากรท่ีองคกรสวนใหญใหความสําคัญ เพื่อใชในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี

คุณภาพเขามาทํางานในองคกร ประกอบไปดวย เพศ เนื่องจากลักษณะงานบางประเภทเหมาะสม

กับบุคลากรท่ีเปนเพศชาย เชน งานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต งานท่ีตองใชแรงงานหนัก แตงาน

บางงานเหมาะสําหรับเพศหญิง เชน งานท่ีตองใชความละเอียดรอบคอบอยางงานเอกสาร เปนตน 

อายุ องคกรสวนใหญมักจะมีการกําหนดชวงอายุของบุคลากรท่ีทํางานในตําแหนงตางๆ วาองคกรมี

ความตองการไดบุคลากรท่ีมีชวงอายุระหวางเทาไหร เพราะอายุของบุคลากรสงผลตอคุณภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรดวย  นอกจากนี้เกณฑการคัดเลือกท่ีองคกรเลือกใชยังประกอบไปดวย 

ประสบการณความตั้งใจในการปฏิบัติงาน การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความกระตือรือรน

ในการปฏิบัติงาน โดยท่ีองคกรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยหัวหนาฝาย 

โดยเพื่อนรวมงาน ประเมินแบบผสมผสาน ซ่ึงจะยึดผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของงานเปนหลัก 

และยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนหลัก จึงสงผลใหองคกรไดรับบุคลากรท่ีมีความรู 

มีความสามารถ เปนคนเกงและคนดี สามารถประยุกตใชความรูรวมกับการทํางานไดอยาง

เหมาะสม ซ่ึงนับวาเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามท่ีองคกรตองการ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับ

แนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2547 : 266-268) กลาววา การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน

ข้ึนอยูกับลักษณะงานท่ีทําบางงานอาจมีคุณสมบัติแบบ   กวางไมจําเพาะเจาะจง  แตบางงานอาจจะ

ตองพิจารณาอยางละเอียดและจากหลายๆ  ฝาย ข้ึนอยูกับตําแหนงและลักษณะงาน  ความสําคัญของ

งานนั้นๆ หลักเกณฑท่ัวไปมีดังนี้ 

 1. สมรรถภาพทางกาย งานท่ีตองใชกําลังตองการความแข็งแรงและสมบูรณ ไดแก

ความแข็งแรงของรางกาย สายตาดี ความคลองแคลวของการใชอวัยวะมอเตอร 

2. การศึกษาและการอบรม  ไดแกความรู วุฒิตางๆ ทางการศึกษา เปนเคร่ืองแสดง

ถึงความสามารถของแตละคน  งานบางอยางอาจตองใชความรูพิเศษ  ระดับการศึกษาและการอบรม

ในดานนั้นโดยเฉพาะจึงจะเปนเคร่ืองวัดไดอยางดี 
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3. เชาวปญญา เปนความสามารถในการตัดสินใจ  แกปญหาสมรรถภาพทางสมอง 

เปนตน สามารถแยกไดดังตอไปนี้ 

3.1 ทักษะ เปนทักษะทางความสามารถเฉพาะ เชน ทักษะในการใชมือ การฟง 

และล้ิมรส  เปนความสามารถท่ีจะใชท้ังทางกายภาพและจิตใจประสานกัน  ในงานท่ีตองปฏิบัติ

บุคคลนั้นจะตองมีความสันทัดเปนพิเศษ 

3.2 ความชัดเจน หรือประสบการณจากการทํางาน เปนการพิจารณาดานความ

ชํานาญเนื่องจากเคยทํามากอนเปนเวลานาน 

3.3 เพศ งานหลายชนิดสามารถทําไดท้ังชายและหญิง  แตเพศชายมีแนวโนมท่ี

จะทํางานท่ีนักและใชอวัยวะมอเตอร สวนหญิงอาจถนัดดานภาษาและการติดตอประสานงาน 

3.4 อายุ งานท่ีตองการประสบการณอาจพิจารณาจากอายุ  แมวาบริษัทและ

วงการอุตสาหกรรมจะนิยมคนหนุมสาว  แตงานบางอยางก็ตองการความรอบรูและมีประสบการณ

มากอน 

3.5 บุคลิกภาพ  เปนการพิจารณาในดานรูปราง  การแตงกาย  การพูดจา  

ความคิดอานรสนิยม เปนตน 

3.6 ความคิดริเร่ิมและการตื่นตัวในการทํางาน  ความคิดท่ีจะคิดหาวิธีการ

ใหมๆรูจักการแกปญหา ทํางานใหดีข้ึน และรูจักการปรับปรุงแกไขงาน 

3.7 ความถนัด คนท่ีความถนัดจะฝกอบรมไดงายกวาและสามารถปรับตัวให

เขากับสภาพการทํางานไดดี 

3.8 เจตคติตอนายจาง มีความพึงพอใจกับงาน  กับองคการ มีแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

3.9 ความคาดหวังของผูสมัคร  เชน อัตราเงินเดือนท่ีตองการ  ตําแหนงและ

ปจจัยอ่ืนๆ 

3.10 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  เชน ความกระตือรือรนสนในในงาน

มีความตองการฝกอบรมใหมีความชํานาญเพิ่มข้ึน 

3.11 สภาพแวดลอมอ่ืนๆ  เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ  ฐานะทางสังคม  ความ

เปนอยูในชีวิตสภาพการสมรส ระยะระหวางบานและท่ีทํางาน 

นโยบายในการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ  ผลการวิจัย 

พบวา นโยบายในการคัดเลือกท่ีองคกรสวนใหญเลือกใช เพื่อคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหเขามา

ทํางานในองคกรนั้น ประกอบไปดวย การยึดหลักการคัดเลือกดวยความเปนธรรมกอนเสมอ เพื่อให

เกิดความเสมอภาคในการคัดเลือกบุคลากร และทําใหองคกรปราศจากระบบอุปถัมภ การยึดถือ
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วัตถุประสงคขององคกรในการคัดเลือกบุคลากรและการยึดหลักของนโยบายในการคัดเลือก

บุคลากรขององคกร โดยองคกรจะคํานึงถึงวัตถุประสงคและนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรของ

องคกร เพื่อใหไดบุคลากรตรงตามวัตถุประสงคกับนโยบายท่ีองคกรตองการและเพื่อความสะดวก

ในการจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมตามตําแหนงงาน นอกจากนี้องคกรยังคํานึงถึงการคัดเลือก

บุคลากรจากภายในองคกรเขามาทํางานในตําแหนงตางๆ กอนเสมอ เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรมี

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน สงผลใหองคกรประหยัดคาใชจายในการคัดเลือกและไดบุคลากรท่ี

มีประสบการณตรงจากการทํางานกับบริษัท โดยองคกรจะมีการประเมินผลในการคัดเลือกบุคลากร

ขององคกร วาองคกรประสบความสําเร็จในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาทํางานในองคกร

หรือไมอยางไร โดยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีรับเขามาทํางานในองคกร

จากเพื่อนรวมงาน ประเมินแบบผสมผสาน โดยยึดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน ยึดผลการ

ปฏิบัติงานและยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนหลัก ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับ

แนวคิดของ สุภาพร พิศาลบุตร (2541 : 118-119) ท่ีกลาววาองคกรควรจะมีการกําหนดนโยบายใน

การคัดเลือกบุคลากรดังนี้   

 1. การคัดเลือกควรยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาค 

2. การคัดเลือกควรยึดถือวัตถุประสงคขององคกรเปนหลลัก 

3. การคัดเลือกจะตองสอดคลองกับนโยบายขององคกร 

4. การคัดเลือกควรใชวิธีการสัมภาษณ และการทดสอบการปฏิบัติงานดวย 

5. การคัดเลือกควรมีหลักวิชาการมาประยุกต 

6. การคัดเลือกควรยึดถือนโยบายประหยัด 

7. ควรพิจารณาจากบุคลากรภายในกอนภายนอก 

8. การคัดเลือกแตละคร้ังควรจะไดมีการประเมินผล 

9. การตัดสินใจข้ันสุดทายในการคัดเลือกนาจะข้ึนอยูกับผูบริหารตามสายงานท่ี

ตองการบุคคลเขาทํางาน โดยมีฝายบุคคลเปนผูรักษามาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงหมายถึง การท่ีฝายบุคคล

เปนผูควบคุมใหเปนไปตามคุณสมบัติท่ีองคกรตองการ 

ปญหาในการคัดเลือกบุคลากรกับคุณภาพของบุคลากรท่ีองคกรตองการ  ผลการวิจัย 

พบวา ปญหาในการคัดเลือกท่ีองคกรสวนใหญประสบและสงผลกระทบตอคุณภาพของบุคลากรท่ี

องคกรตองการไดแก ปญหาเกี่ยวกับผูท่ีทําการคัดเลือกมีอคติตอผูสมัคร ทําใหผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดตัวบุคคลเปนหลักไมมีคุณภาพตามท่ีองคกรตองการ นอกจากนี้

ยังมีปญหาเกี่ยวกับนโยบายในการคัดเลือกท่ีไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงานและปญหาในการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ทําใหองคกรไมไดรับบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยางท่ีองคกรตองการ เพราะ
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สงผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเพื่อนรวมงาน และจากการยึดพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของบุคลากรเปนหลัก ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  กอบกุล เลิศกษิต  

(2537 : 8) ศึกษาถึงระบบการสรรหาและการคัด เลือกบุคลากรขององคการเอกชนตลอดจนศึกษาถึง

ปญหาในระบบการสรรหา  และการคัดเลือกท่ีองคการกําลังประสบอยูจํานวนท้ังส้ิน  127 องคการ 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาการคัดเลือกท่ีองคการกําลังประสบอยู ไดแก  ปญหาท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน  นโยบายขององคการไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงานและ

องคการไมมีเคร่ืองมือวัดหรือแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 

 

ปัญหาทีพ่บในการวจัิย 

1. องคกรบางแหงไมใหความรวมมือ โดยการไมสงแบบสอบถามตอบกลับตามท่ีผูวิจัย

ไดทําการกําหนดไว 

2. คาใชจายในการสงแบบสอบถามคอนขางท่ีจะสูง 

3. ระยะเวลาในการทําการวิจัยมีจํากัดจึงอาจทําใหขอมูลท่ีไดรับอาจมีความผิดพลาดและ

คลาดเคล่ือนบาง 

ข้อเสนอแนะจากผลงานวจัิย 

1.ในการคัดเลือกบุคลากร บางคร้ังการสัมภาษณเพียงแค 1-2 ช่ัวโมงก็ไมสามารถบอกได

วาผูสมัครเปนอยางท่ีเห็นจริงหรือไม ผูท่ีทําการสัมภาษณจึงตองเปนผูท่ีมีประสบการณและให

หลายๆ ทานสัมภาษณเพื่อชวยกันพิจารณารวมถึงมีแบบทดสอบชวยในการสนับสนุน 

2. กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ในปจจุบันตองทํางานเชิงรุกมากข้ึน 

เจาหนาท่ีสรรหาตองรูจักหาวิธีการใหมๆ เขามาใชในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา 

3. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานจะตองดูจากผลการปฏิบัติงานไปช่ัว

ระยะเวลาหนึ่งและประสบการณทํางานท่ีเคยผานมา ถึงจะไดรูวาบุคลากรมีประสิทธิภาพและตรง

กับความตองการขององคกรหรือไมเปนเร่ืองท่ีอาจตองใชเวลา 

ตองจัดใหมีการเพิ่มแบบทดสอบหรือคิดหาวิธีทดสอบวาผูสมัครทนความกดดันตางๆ ในการ

ทํางานไดมากนอยเพียงใด 

4. ในการสรรหาบุคลากรตอนขาดคนมาสมัครงาน บางทีองคกรรับเขามาทํางานไมนาน

ก็ลาออก องคกรจึงควรสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขามาทํางานและอยูกับองคกรนานเพื่อเปน

การประหยัดคาใชจาย 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการคัดเลือกบุคลากร บางคร้ังการสัมภาษณเพียงแค 1-2 ช่ัวโมงก็ไมสามารถบอก

ไดวาผูสมัครเปนอยางท่ีเห็นจริงหรือไม ผูท่ีทําการสัมภาษณจึงตองเปนผูท่ีมีประสบการณและให

หลายๆ ทานสัมภาษณเพื่อชวยกันพิจารณารวมถึงมีแบบทดสอบชวยในการสนับสนุน 

2. กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ในปจจุบันตองทํางานเชิงรุกมากข้ึน 

เจาหนาท่ีสรรหาตองรูจักหาวิธีการใหมๆ เขามาใชในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา 

3. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานจะตองดูจากผลการปฏิบัติงานไปช่ัว

ระยะเวลาหนึ่งและประสบการณทํางานท่ีเคยผานมา ถึงจะไดรูวาบุคลากรมีประสิทธิภาพและตรง

กับความตองการขององคกรหรือไม 

4. ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตองจัดใหมีการเพิ่มแบบทดสอบหรือคิดหาวิธี

ทดสอบวาผูสมัครทนความกดดันตางๆ ในการทํางานไดมากนอยเพียงใด 

5.ในการสรรหาบุคลากร บางทีองคกรรับเขามาทํางานไมนานก็ลาออก องคกรจึงควร

สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขามาทํางานและอยูกับองคกรนานเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย 
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ที่ ศธ 0520.303/16165.1    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

      1 ม.3 .สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 

 

30 กันยายน 2552 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลเพ่ือการศึกษา  

เรียน หัวหนาฝายทรัพยากรมนุษย  

 

  ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดเปดสอน

รายวิชา 761 427 สัมมนาปญหาทางธุรกิจ (Seminar in Current Business Issues) ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจทั่วไป ช้ันปที่ 4 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาหลักเกณฑและการวิเคราะหปญหาธุรกิจและแนว

ทางการแกปญหา 

  ในการน้ี อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดมอบหมายใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาหาขอมูลเพื่อ

ทํางานวิจัย เรื่อง  “การศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานใน

องคกรกับคุณภาพของพนักงานในองคกร  กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ” จึงใครขอ

ความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาแจกแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของ

องคกรเปนผูตอบแบบสอบถาม โดยขอใหผูที่มีความเก่ียวของในการจัดการดานกระบวนการสรรหาและการ

คัดเลือกบุคลากรขององคกรรเปนผูตอบแบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะหเขาแจกแบบสอบถามในชวงเดือน

ตุลาคม 2552 และขอความอนุเคราะหสงแบบสอบถามกลับคืนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552  

  ทั้งน้ีสําหรับรายละเอียดตางๆ คณะฯ จึงใครขออนุญาตให นางสาววรรณา สุวรรณเนตร 

หมายเลขโทรศัพท 087-0857394 เปนผูประสานงานติดตอโดยตรงตอไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห ทั้งน้ี คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ

ความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร) 

รองคณะบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

โทร.032-594043 ตอ 1146 

โทรสาร.032-594027 
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    ชุดที ่

แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการสรรหาและการคดัเลอืกบุคลากรเข้าทาํงานในองค์กร 

กบัคุณภาพของพนักงานในองค์กร กรณศึีกษา นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวดัสมุทรปราการ 

   

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการ สรรหา และการคัดเลือกบุคลากรกับ

คุณภาพของพนักงานท่ีเขามาทํางานภายในองคกร ขององคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปญหาของความสัมพันธระหวางกระบวนการสรร หา และการคัดเลือก

บุคลากรกับคุณภาพของพนักงานท่ีเขามาทํางานภายในองคกร ขององคกรท่ีประกอบธุรกิจอยูใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้ใชสอบถามเฉพาะ ผูจัดการฝายบุคคลหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององคการเทานั้น 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 4 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและองคกร 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรขององคกร 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรขององคกร 

สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของพนักงานในองคกร 

3.โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง (  )  ท่ีตรงกับการปฏิบัติงานของทาน หรือท่ี

องคการของทานปฏิบัติอยูตามความเปนจริง 

4. ขอมูลในแบบสอบถามท้ังหมดจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ 

 

 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

                                                   สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป ช้ันปท่ี 4 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามและองค์กร 

โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง (  ) ท่ีตรงกับการปฏิบัติงานของทานหรือ ท่ีองคการของทาน

ปฏิบัติอยูตามความเปนจริง 

1. เพศ 

 ชาย     หญิง 

2. อาย ุ

 ต่ํากวา 20 ป   20-30 ป 

 31-40 ป    41-50 ป 

 51 ปข้ึนไป 

3. อายุงานในตําแหนงงานท่ีทานทําอยูในปจจุบัน………………...ป……………...เดือน 

4. ตําแหนงงานท่ีทําอยูในปจจุบัน 

 ผูจัดการฝายบุคคล 

 หัวหนาแผนกสรรหาและคัดเลือก 

 เจาหนาท่ีสรรหาและคัดเลือก 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………… 

5. องคกรของทานมีพนักงานจํานวนกี่คน 

 ต่ํากวา 50 คน 

 มากกวา 50 แตไมเกิน 200 คน 

 มากกวา 200 คน 

6. องคกรของทานไดจัดใหมีการประเมินผูสรรหาหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการสรรหาบุคลากร 

หลกัการสรรหาบุคลากร 

7. องคกรของทานมีการสรรหาพนักงานแบบระบบอุปถัมภหรือไม 

  (     )  มี  องคกรของทานเลือกใชหลักการใดดังตอไปนี้ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (     ) ใชความเมตตา เกื้อกูล  

  (     )  สงเคราะหในบรรดาญาติมิตร พรรคพวก  

  (     )  เปนผูอยูในอุปการะเล้ียงดู  

  (     )  ใชบารมีของผูมีอํานาจ  
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(     )  มีผลประโยชนตอกัน 

  (     )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………   

(     ) ไมมี 

แหล่งการสรรหาบุคลากร 

8. องคกรของทานมีวิธีการสรรหาพนักงานใหมจากภายในองคกรหรือไม 

(     ) มี โดยวิธีการใด (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (     )  การเล่ือนข้ันหรือ เล่ือนตําแหนง  

  (     )  การโยกยายเปล่ียนตําแหนง 

  (     )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………… 

(     ) ไมมี 

9. องคกรของทานมีวิธีการสรรหาพนักงานใหมจากภายนอกองคกรหรือไม 

(     ) มี จากแหลงใด (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (     )  จากการโฆษณาประกาศรับสมัครโดยท่ัวไป หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน   

           อินเทอรเน็ต 

   (     )  การแนะนําของพนักงานภายในองคกร  

  (     )  สมาคมแรงงาน  

  (     )  การรับสมัครดวยตนเอง  

  (     )  สํานักงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน  

  (     )  การเปดใหเขาชมบริษัท  

  (     )  การซ้ือตัวจากองคกรอ่ืน  

  (     )  การประกาศผานสถาบันศึกษา 

  (     )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………… 

 (     )  ไมมี 

10. องคกรของทานมีการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการสรรหาบุคลากรภายในและภายนอก  เพื่อ

บรรจุพนักงานในตําแหนงงานตามแผนงานท่ีวางไวหรือไม 

(    ) มี    (     ) ไมมี  

กระบวนการสรรหาพนักงาน 

11. องคกรของทานมีการกําหนดวัตถุประสงคของการสรรหา  เพื่อ เปนพนักงานประจํา  ช่ัวคราว 

หรือจางเหมา  ตามตําแหนงงานหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  
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12. องคกรของทานมีการวิเคราะหงานโดยมีการ จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะงาน  

ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากรหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

13. องคกรของทานจัดให ฝายบุคคลมีสวนรวมในการจัดทําการวิเคราะหงาน  คําบรรยายลักษณะ

งาน คุณสมบัติเฉพาะงาน ในการทําแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากรหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

14. องคกรของทานไดมีการปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานในการทํา

แผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาบุคลากรหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

นโยบายในการสรรหาบุคลากร 

15. องคกรของทานไดเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถยื่นใบสมัครเขาทํางาน

ไวกับองคไดโดยไมมีขอกีดกันใดๆ หรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

16. องคกรของทานไดมีการเปดรับสมัครบุคลากรเขาทํางานทุกวันและเวลาทําการหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

17. องคกรของทานมีการเปดรับสมัครบุคคลเขาทํางานโดยเร่ิมจากตําแหนงต่ําสุดของลําดับช้ันการ

บังคับบัญชา แลวจึงคอยๆ ไตเตาไปสูตําแหนงท่ีสูงกวาภายหลังหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

18. องคกรของทานมีการรับคนเขาทํางานตั้งแตอายุยังนอย  โดยการรับสมัครทันทีท่ีบุคคลนั้นเพิ่ง

จบการศึกษาใหมๆ หรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

19. ทานคิดวาปญหาในการสรรหาบุคลากรท่ีองคกรของทานกําลังประสบอยูเกิดจากสาเหตุใดบาง 

(สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(     )  1. นโยบายขององคกร 

(     )  2. โครงสรางเงินเดือนพนักงาน 

(     )  3. แผนการสรรหาและการคัดเลือก 

(     )  4. คาใชจายในการสรรหาสูง 

(     )  5. งบประมาณในการสรรหามีไมเพียงพอ 

(     )  6. กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครไวสูง จึงมีผูสมัครนอย 

(     )  7. ความทันสมัยของเทคโนโลยี 
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(     )  8. การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน 

(     )  9. มีการใชระบบอุปถัมภ ทําใหบุคคลท่ีเขามาทํางานมีคุณสมบัติไมตรงกับความ 

               ตองการ 

(     )  10. เจาหนาท่ีฝายบุคคลขาดความรู และประสบการณ 

(     )  11. อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………… 

 

ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการคดัเลอืกบุคลากรขององค์การ 

หลกัการคดัเลอืกบุคลากร 

20. องคกรของทานมีความตองการบุคลากรท่ีมีรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

กับตําแหนงงานหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

21. องคกรของทานตองการบุคลากรท่ีมีความคิดริเร่ิมในการกลาท่ีจะแสดงออกหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

22. องคกรของทานตองการบุคลากรท่ีมีความกลาท่ีจะตัดสินใจหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

23. องคกรของทานตองการรับบุค ลากรท่ีมีประสบการณและมีความถนัดเฉพาะทาง ในตําแหนง

นั้นๆ หรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

24. องคการของทานใหความสําคัญกับวิธีการคัดเลือกพนักงานท่ีดํารงตําแหนงงานตางกันหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

กระบวนการคดัเลอืกบุคลากร 

25. องคกรของทานมีการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยเลือกใชวิธีการสัมภาษณหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

26. องคกรของทานมีการใหผูสมัครไดทดลองปฏิบัติงานจริงหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

27. องคกรของทานใหผูบริหารตามสายงานเขามามีสวนรวมในการเปนผูตัดสินใจเลือกบุคลากรเขา

มาปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้นๆ หรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  
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28. องคการของทานมีการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานท่ีผานมาของบุคลากรท่ีจะเขามา

ปฏิบัติงานในองคกรหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

29. องคการของทานจัดใหมีการตรวจสภาพรางกายของบุคลากรกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานใน

องคกรหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

30. ทานคิดวาการสัมภาษณข้ันสุดทายมีความจําเปนตอกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน

ในองคกรของทานหรือไม 

(     ) มี    (     ) ไมมี  

เกณฑ์การคดัเลอืกบุคลากร 

31. องคกรของทานใชเกณฑใดดังตอไปนี้ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกร  (สามารถ

ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (     ) 1. เพศ   (     ) 8. สุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

(     ) 2. อายุ   (     ) 9. ความรู  

(     ) 3. เชาวปญญา  (     ) 10. ความตั้งใจปฏิบัติงาน 

 (     ) 4. นิสัยใจคอ   (     ) 11. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 

 (     ) 5. ประสบการณการทํางาน (     ) 12. ความกระตือรือรน 

 (     ) 6. ความถนัด  (     ) 13. Competency ท่ีองคเลือกใชโปรด 

(     ) 7. บุคลิกภาพ   (      ) 14. อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………… 

นโยบายในการคดัเลอืกบุคลากร 

32. องคกรของทานยึดหลักการคัดเลือกบุคลากรดวยความเปนธรรมกอนเสมอใชหรือไม 

(     ) ใช   (     ) ไม ใช 

33. องคกรของทานยึดถือวัตถุประสงคขององคกร ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกร

ใชหรือไม 

(     ) ใช   (     ) ไม ใช 

34. ในการคัดเลือกบุคลากร  องคกรของทานยึดหลักของนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรเปนหลัก

ใชหรือไม 

(     ) ใช   (     ) ไม ใช 
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35. ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในตําแหนง งานตางๆ องคกรของทาน มีการคัดเลือก

บุคลากรจากภายในองคกรกอนใชหรือไม 

(     ) ใช   (     ) ไม ใช 

36. องคกรของทานไดจัดใหมีการประเมินผลในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคกรทุกคร้ัง

ใชหรือไม 

(     ) ใช   (     ) ไม ใช 

37. ทานคิดวาปญหาในคัดเลือกบุคลากรท่ีองคกรของทานกําลังประสบอยูเกิดจากสาเหตุใดบาง

ดังตอไปนี้ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(     )  1.ไมมีเคร่ืองมือวัดหรือแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 

(     )  2. ผูทําการคัดเลือกขาดทักษะและประสบการณ 

(     )  3. มีงบประมาณไมเพียงพอตอการใชในกระบวนการคัดเลือก 

(     )  4. ผูท่ีทําการคัดเลือกมีอคติตอผูสมัคร 

(     )  5. นโยบายในการคัดเลือกบุคลากรขององคกรไมสอดคลองกับสภาวะตลาดแรงงาน 

(     )  6. การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

(     )  7. เจาหนาท่ีฝายทรัพยากรมนุษยไมมีอํานาจในการท่ีจะทําการตัดสินใจเทาท่ีควร 

(     )  8. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

(    )  9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………… 

 

ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพของพนักงานทีอ่งค์กรต้องการ 

38. องคกรของทานใหความสําคัญกับความเปนคนดีมากกวาความเปนคนเกงใชหรือไม 

(     ) ใช   (     ) ไมใช  

39. องคกรของทานใหความสําคัญกับผลการเรียนของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกรใช

หรือไม 

(     ) ใช   (     ) ไมใช  

40. องคกรของทานใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาของบุคลากรท่ีจะเขามาทํางานในองคกรใช

หรือไม 

(     ) ใช   (     ) ไมใช  
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41. พนักงานท่ีองคกรของทานรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาเปนผูท่ีมีผลในการปฏิบัติงานอยู

ในเกณฑดีใชหรือไม 

 (     ) ใช  คิดเปนรอยละ................  

 (     ) ไมใช  

42. พนักงานท่ีองคกรของทานรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมาสามารถทํางานไดตรงกับความรู

ความสามารถตามท่ีองคกรตองการใชหรือไม 

 (     ) ใช   คิดเปนรอยละ................   

(     ) ไมใช 

43. พนักงานท่ีองคกรของทานรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผานมามีความสามารถในการประยุกตใช

ความรูรวมกับการการทํางานไดใชหรือไม 

(     ) ใช  คิดเปนรอยละ................   

(     ) ไมใช 

44.องคกรของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีรับเขามาทํางานในรอบปท่ีผาน

มา ตรงตามขอใดดังตอไปนี้ (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (     ) ประเมินผลรายป   (     ) ประเมินผลโดยผูบริหารขององคกร  

 (     ) ประเมินผลโดยหัวหนาฝาย   (     ) ประเมินผลแบบผสมผสาน 

(     ) ประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน (     ) อ่ืนๆโปรดระบุ ………………………… 

45. องคกรของทานยึดหลักการใดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีรับเขามาทํางาน

ในรอบปท่ีผานมา ดังตอไปนี้ (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(     ) ยึดตัวบุคคลเปนหลัก  (     ) ยึดผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของงาน  

(     ) ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก (     ) อ่ืนๆโปรดระบุ……………………….. 

46.ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานใน

องคกร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

***ผู้วจัิยขอขอบคุณทีท่่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 

***และส่งแบบสอบถามคนืให้กบัผู้วจัิยมา ณ โอกาสนี*้** 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาววรรณวิไล ยกยอง 

อีเมลล   modtanoy_10@hotmail.com 

ท่ีอยู   62   หมู 5   ตําบลทับใต    อําเภอหัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

77110  

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2545 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โรงเรียนรักษวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

พ.ศ. 2548   สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป-คํานวณ 

โรงเรียนรักษวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พ.ศ. 2549 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาววรรณา สุวรรณเนตร  

อีเมลล nuwanna_07@hotmail.com 

ท่ีอยู  134/1   หมู 6   ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

72250 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2545 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  จังหวัดสุพรรณบุรี     

พ.ศ. 2548   สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต 

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  จังหวัดสุพรรณบุรี   

พ.ศ. 2549 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

 
 


