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การสรรหาบุคลากรโดยทัว่ ไป หมายถึง การเสาะแสวงหา
บุคคลทีพ่ ร้อมและสามารถท�ำงานได้มาสมัครเข้าท�ำงานตามทีส่ ว่ น
ราชการก�ำหนด ส่วนการสรรหาเชิงรุกนั้นจะมีความหมายที่กว้าง
กว่า เพราะหมายถึง กิจกรรมที่เน้นการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง      กลยุทธ์ขององค์กร โดยจะท�ำการวิเคราะห์ความต้องการ
อัตราก�ำลังของหน่วยงานและองค์กร เพื่อให้ทราบจ�ำนวนอัตรา
ก�ำลังทีเ่ หมาะสมและความรูค้ วามสามารถทีต่ อ้ งการทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคต และใช้เป็นข้อมูลน�ำเข้าส�ำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การสรรหาเชิงรุกเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนอัตราก�ำลัง
และเพื่อใช้ก�ำหนดวิธีการสรรหาทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์และ
รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงและดึงดูดความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ความจ�ำเป็นที่ต้องมีการสรรหาเชิงรุก

การสรรหาเชิงรุกมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อหน่วยงานภาค
รัฐในยุคปัจจุบันหลากหลายประเด็น กล่าวคือ
1) ภาครัฐไม่ใช่องค์กรที่ได้เปรียบในการแข่งขันด้านการ
สรรหาบุคลากรดังเช่นในอดีต เนือ่ งจากค่านิยมการท�ำงาน ซึง่ เกิด
จากพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของคนยุคใหม่แตกต่างจากในอดีต รวม
ทั้งการปรับตัวของภาครัฐไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงในการ
แข่งขันทีเ่ กิดขึน้ สังเกตได้จากในอดีต ซึง่ จะพบว่า หลักการบริหาร
สมัยใหม่มักเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐก่อนจากนั้นจึงถูกน�ำไป
ประยุกต์ใช้กบั ภาคเอกชน แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการในอดีต
นั้นภาครัฐเป็นผู้น�ำสมัยดีที่สุด แต่ ณ ปัจจุบันการแข่งขันในภาค
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เอกชนมีมากกว่า ท�ำให้ภาคเอกชนจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวเพือ่ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ท�ำให้หลักการบริหารสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึง
หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนั้น ภาคเอกชน
กลับเป็นผู้น�ำสมัยมากกว่า และท�ำให้ดูเหมือนว่าการบริหารงาน
ของภาครัฐนัน้ แลดูเชือ่ งช้า ลักษณะการท�ำงานดังกล่าวขัดแย้งกับ
มุมมองของคนรุ่นใหม่ ซึ่งต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ชัดเจน และ
เป็นรูปธรรม
2) การสรรหาเป็นเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดเผยสิ่ง
ดีๆ ทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใน เพือ่ ให้บคุ คลภายนอกเกิดความสนใจเข้าร่วม
งาน การสรรหาในแบบเดิมไม่สามารถกระท�ำได้ดีหากยังคงใช้
เครื่องมือและวิธีการเดิมๆ เนื่องจากทุกองค์กรต่างก็ใช้วิธีการดัง
กล่าวเป็นพืน้ ฐาน เช่น การลงโฆษณาผ่านสือ่ ประเภทต่างๆ เป็นต้น
เพื่อเป็นการแย่งชิงผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการก่อน
ผู้อื่น องค์กรต้องมีกลยุทธ์เชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์
เข้าหาผู้สมัครก่อนผู้อื่น หรือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ยังไม่จบ
การศึกษาและท�ำกิจกรรมเพื่อติดตามผลและท�ำการคัดเลือกเป็น
ระยะ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการไม่
สามารถตั้งรับได้เหมือนเดิม และยังคงต้องหากลวิธีใหม่ๆ เพื่อให้
ได้ผทู้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3) โลกปัจจุบนั เชือ่ ว่า การมีคนเก่งไว้ในองค์กรจ�ำนวนหนึง่
สามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้มากกว่าการมีบุคลากรที่มี
ความสามารถเท่ากับมาตรฐานทั่วไป ดังเช่น การประยุกต์ใช้หลัก
การพาเรโต้ กล่าวคือ 80% ของผลลัพธ์องค์กร เช่น รายได้ และผล
ก�ำไรที่ได้มักมาจากความพยายามของพนักงานจ�ำนวน 20% ของ
ทัง้ องค์กร ซึง่ หมายถึงระดับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทีม่ จี ำ� นวนน้อยกว่า
บุคลากรทั้งหมด ดังนั้น องค์กรจึงต้องให้ความส�ำคัญ เช่น การ
ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในกิจกรรมสรรหาผู้บริหารทุกระดับ
และ/หรือ ต�ำแหน่งงานที่มีผลกระทบต่อความส�ำเร็จขององค์กร
มากกว่าการสรรหาต�ำแหน่งงานทั่วไป
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4) พันธกิจและภาระงานที่ซับซ้อนมากขึ้น จ�ำเป็นต้อง
สรรหาบุคคลเข้ามาท�ำงานในองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่ใช่
แค่เพียงการมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ตรงกับลักษณะงาน
เท่านัน้ แต่ยงั ต้องค�ำนึงถึงค่านิยมและวัฒนธรรมการท�ำงานทีส่ อด
รับกับธรรมชาติขององค์กรนั้นๆ ด้วย การสรรหาในรูปแบบใหม่
จึงจ�ำเป็นต้องคิดค้นหาวิธีการและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อคัดกรอง
บุคคลทีอ่ งค์กรต้องการ ซึง่ ไม่เพียงแต่ตอ้ งได้ “คนทีใ่ ช่” เท่านัน้ แต่
ต้องสามารถจัดหามาได้ทันทีในช่วงเวลาที่ต้องการด้วย
กล่าวโดยสรุป การสรรหาเชิงรุกในภาคราชการก�ำลังมี
ความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งด้วยความเปลีย่ นแปลงขององค์กร ซึง่
ได้แก่ ภาวะการแข่งขันและความได้เปรียบในการแข่งขันของภาค
รัฐที่ก�ำลังลดน้อยลง พันธกิจและภาระงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
และในมุมมองของผู้สมัคร ซึ่งมีความคาดหวังต่อลักษณะงานที่
ท้าทาย ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

ลักษณะของการสรรหาเชิงรุก

เมื่อกล่าวถึงการสรรหาเชิงรุก ลักษณะส�ำคัญที่เป็นตัว
บ่งชี้ว่าองค์กรได้ท�ำการสรรหาเชิงรุก สามารถพิจารณาได้จาก
ตัวชี้วัดต่างๆ เหล่านี้
1) องค์กรมีการวางแผนอัตราก�ำลังทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์
และพันธกิจขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2) ข้อมูลทีใ่ ช้สำ� หรับจัดท�ำแผนก�ำลังคน/แผนอัตราก�ำลังมา
จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
3) แผนอัตราก�ำลังจะถูกก�ำหนดออกมาเป็นกลยุทธ์การ
สรรหาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4) กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรต้องเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในด้าน
“คุณภาพ ปริมาณ และเวลา” กล่าวคือ ได้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ในปริมาณที่ก�ำหนด และ ณ ช่วงเวลา
ที่ต้องการ
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5) มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการก�ำหนดช่วงเวลาและ
ผลลัพธ์ของความก้าวหน้า และมีตัวชี้วัดที่วัดผลได้อย่าง
ครอบคลุม
6) งานสรรหาเชิงรุกนี้ต้องเป็นงานหลักไม่ใช่งานฝาก ต้อง
มีการจัดสรรงบประมาณ และผู้รับผิดชอบหลักไว้อย่าง
ชัดเจน
7) มีการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์
การสรรหาเชิ ง รุ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และต้ อ งเชื่ อ มต่ อ กั บ
กระบวนการรักษาบุคลากร (Retention) ในองค์กร มิเช่น
นั้นจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า  
ดังที่กล่าวข้างต้น การสรรหาเชิงรุกจึงเป็นวิธีการสรรหา
ทีก่ ระท�ำอย่างเป็นระบบ มีทศิ ทางและเป้าหมาย (คุณภาพ ปริมาณ
และเวลา) ที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อถูกเรียกว่ากลยุทธ์แล้ว ต้องมีความ
ยืดหยุ่น และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
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รูปแบบของกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก

กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกแบ่งอย่างง่ายออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก
ในระยะสั้น และ 2) กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกในระยะยาว ซึ่งมีความแตกต่างกันดังตารางด้านล่าง

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกในระยะสั้นและระยะยาว
ประเด็น		

กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกในระยะสั้น

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ ได้บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานใน
ต�ำแหน่งที่ว่างได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด

ตัวอย่างกลวิธี • การวางแผนก�ำลังคน
และวิธีการต่างๆ • การพัฒนาองค์ประกอบภาพลักษณ์
ของต�ำแหน่งงาน
(Job Image Characteristics)
• การคัดเลือกด้วยกลวิธีต่างๆ
• การบรรจุแต่งตั้งในต�ำแหน่งที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ที่ ได้
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กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกในระยะยาว
• เพื่อดึงดูดและรักษาบุคคลให้อยู่กับ
องค์กรอย่างยาวนาน
• การบริหารอัตราก�ำลัง
• การสร้างแบรนด์นายจ้าง
(Employer Branding)
• การพัฒนาให้เป็นองค์กรในฝัน
(Employer of Choice)
• การรักษาบุคลากร
• การสร้างความรู้สึกผูกพันกับ
พนักงาน (Employee Engagement)

• การได้ผู้สมัครทั้งในคุณภาพ ปริมาณ • การมีอัตราก�ำลังที่เหมาะสมในองค์กร
อยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอ และลดอัตราการเข้า
และเวลาที่เหมาะสม
ออกของบุคลากร (Turnover)

10
กรณี
ศ
ก
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ษา
การสรรหาเชิงรุกที่น่าสนใจ
หนังสือเล่มนี้จัดท�ำขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า ไม่มีวิธีการ
สรรหาบุคลากรรูปแบบใดที่ดีที่สุด ตัวอย่างกรณีศึกษาที่น�ำเสนอ
ในหนังสือเล่มนีจ้ งึ เต็มไปด้วยกลวิธที แี่ ต่ละองค์กรได้หยิบยกมาใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของ
ตนเอง อย่างไรก็ตามในความต่างของกลวิธที เี่ ลือกใช้ สิง่ หนึง่ ทีท่ งั้
10 บริษัทต่างให้ความเห็นที่ตรงกัน คือ “เลือกที่จะไม่รอคอยให้มี
คนมาสมัคร” แต่เลือกที่จะหากลวิธีดึงดูดคนที่ใช่ส�ำหรับองค์กร
ให้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆ ขององค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งแสวงหา
เครือ่ งมือในการสรรหาทีจ่ งู ใจ มีวธิ กี ารคัดเลือกทีเ่ หมาะสม อีกทัง้
ในหลายๆ หน่วยงานยังมีกลวิธตี อ่ เนือ่ งในระยะยาวเพือ่ ให้คนทีใ่ ช่
เหล่านั้นยังคงรู้สึกพึงพอใจต่อการท�ำงานในองค์กรต่อไป
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กรณีศึกษา
วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
9

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด หรือในที่นี้จะ
เรียกว่า “วิทยุการบิน” เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่น่าสนใจ เนื่องจากภารกิจมีความส�ำคัญอย่าง
มากต่อการอ�ำนวยความปลอดภัยด้านการบินภายในประเทศ โดย
มีภารกิจหลักในด้านการบริหารจราจรทางอากาศ การบริหาร
ระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน
และการบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ
รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องและงานตามนโยบายรัฐบาล

การสรรหาเชิงรุกของวิทยุการบิน

ดังที่กล่าวในตอนต้นว่า ภารกิจหลักของวิทยุการบิน คือ
เรื่องการควบคุมการจราจรทางอากาศ ดังนั้นต�ำแหน่งงานหลักจึง
เป็นต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศ ซึง่ แต่เดิมนัน้ วิทยุ
การบินรับพนักงานกลุ่มนี้จากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นผู้ที่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แล้วมาศึกษาต่อในหลักสูตรการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงสามารถมา
สมัครงานกับวิทยุการบินได้
หลังจากปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา วิทยุการบินได้รับค�ำ
แนะน�ำจากองค์กรรับรองมาตรฐานการบินพลเรือนนานาชาติ หรือ
ไอเคโอ (ICAO) ให้ยกระดับมาตรฐานของเจ้าหน้าทีค่ วบคุมจราจร
ทางอากาศให้ ส ามารถสื่ อ สารเป็ น ภาษาอั ง กฤษกั บ นั ก บิ น ได้
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ประกอบกับผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น อาจยังไม่
พร้อมในการพัฒนาไปสู่ระดับผู้บริหารได้ ดังนั้น จึงต้องปรับ
คุณสมบัติในการสรรหาต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
นอกจากนี้ ในอดีตวิทยุการบินไม่เป็นที่รู้จักแก่บุคคล
ทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ รับสมัครพนักงานมาจากผู้ที่จบจาก
สถาบั น การบิ น พลเรื อ นเป็ น หลั ก เมื่ อ กลุ ่ ม เป้ า หมายมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งได้ปรับเป็นกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี บริษัทฯ จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์การสรรหา
โดยการออกไปประชาสัมพันธ์ (Roadshow) กับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ผลจากการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ท� ำ ให้ วิ ท ยุ ก ารบิ น เป็ น ที่ รู ้ จั ก และเป็ น ที่ ส นใจ
ส�ำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ๆ มากขึ้น
อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีหลังที่ผ่านมา สถาบันการบิน
พลเรือนได้ทำ� ความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
โดยผลิตบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาการควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งท�ำให้ผู้จบจากสถาบัน
การบินพลเรือนมีข้อได้เปรียบมากขึ้น เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อ
ผ่านการทดสอบทุกกระบวนการ สามารถเริม่ ท�ำงานได้เลย ในขณะที่
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไปจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ
ผู ้ ที่ จ บด้ า นเทคโนโลยี ก ารบิ น หรื อ ธุ ร กิ จ การบิ น เมื่ อ ผ่ า น
การทดสอบทุ ก กระบวนการ จะต้ อ งผ่ า นการศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
การควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อน จึงจะเริ่ม
ปฏิบัติงานได้
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แผนภาพแสดงพัฒนาการของการสรรหาพนักงานของวิทยุการบิน
ระยะที่ 1 ก่อนปี พ.ศ. 2530
ผู้มีวุฒิ ม. 6 สมัครเรียนที่
สถาบันการบินพลเรือน

เรียนที่สถาบันการบิน
พลเรือนเป็นเวลา 1 ปี

น�ำวุฒิการศึกษาไป
สมัครงานกับวิทยุการบิน

ทดสอบและเข้าท�ำงาน
ที่วิทยุการบิน

วิทยุการบินส่งเรียนสถาบัน
การบินพลเรือน 1 ปี

ทดสอบและเข้าท�ำงาน
ที่วิทยุการบิน

วิทยุการบินส่งเรียนสถาบัน
การบินพลเรือน 1 ปี

ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป
ผู้มีวุฒิป.ตรีทุกสาขาสมัคร
งานวิทยุการบิน

ระยะที่ 3 ปัจจุบัน
ผู้มีวุฒิป.ตรีทุกสาขาสมัคร
งานวิทยุการบิน

หรือ

ผู้มีวุฒิป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทดสอบและเข้าท�ำงานที่
วิทยุการบิน

จากแผนภาพข้างต้นนั้นอธิบายได้ว่า ก่อนปี พ.ศ. 2530 นั้น วิทยุการบินรับสมัครผู้ที่จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นเวลา
1 ปีจากสถาบันการบินพลเรือน ต่อมา บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นโดยรับผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทกุ สาขา ซึง่ ผูท้ ผี่ า่ นการทดสอบ บริษทั ฯ จะออกค่าใช้จา่ ยให้เรียนกับสถาบันการบิน
พลเรือน ขณะที่ปัจจุบัน แม้บริษัทฯ ยังคงเปิดรับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเช่นเดิม แต่ด้วย
การทดสอบที่เน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ท�ำให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนใหญ่
คือ ผู้ที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และบางส่วนผู้สมัครจะมาจากผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อนึง่ แม้กลุม่ เป้าหมายทีว่ ทิ ยุการบินต้องการจะเปิดกว้าง
และมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ ซึง่ ในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา ผูส้ มัครในแต่ละ
ครั้งมี ไม่น้อยกว่า 400 คน แต่ด้วยเงื่อนไขว่าผู้เข้าปฏิบัติงานจะ
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมที่สถาบันการบินพลเรือนมาก่อน
(ยกเว้นผูท้ จี่ บการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขา
การควบคุมจราจรทางอากาศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี) ประกอบกับสถาบันการบินพลเรือนเองสามารถผลิต
บุคลากรในด้านนี้ได้เพียงปีละ 2 รุน่ ๆ ละ 20 คน หรือประมาณ 40
คนต่อปี 1 แต่ในขณะที่ความต้องการบุคลากรของวิทยุการบิน
อยู่ที่ 40-60 คนต่อปีเช่นกัน ท�ำให้ความต้องการและการผลิต
บุคลากรยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรของวิทยุการบิน

ส�ำหรับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรของวิทยุการบินนัน้ ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ตอบ
สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งจากการประมวลจะพบว่า ในการรับสมัครหรือสรรหาครั้ง
หนึ่งๆ นั้น วิทยุการบินมีการใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อเป็นการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ว่ามีความ
แม่นย�ำและสามารถคัดคนได้ตรงกับความต้องการ

1  ผู้ผ่านหลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือนในแต่ละปีพบว่าผู้จบหลักสูตรบางคนใช้การผ่านหลักสูตรในด้านนี้ ไปสมัครเป็น
   นักบิน และยินยอมที่จะเสียค่าปรับ ท�ำให้บุคลากรในด้านนี้ไม่ได้จบและเข้าท�ำงานวิทยุการบินทุกคน
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ความต้องการ
• ต้องการผู้ที่มีวุฒิภาวะ สามารถตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถส�ำหรับการเติบโตใน
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นได้
• สามารถสนทนาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษกับ
นักบินได้
• มีทักษะการค�ำนวณที่เกี่ยวกับการควบคุม
จราจร
• มีทักษะการสื่อสารกับนักบิน
• ความสามารถในการท�ำงานหลายๆ ด้าน
(Multitasking) ในเวลาเดียวกัน เช่น โต้ตอบ
พิมพ์ข้อความ ฯลฯ

รูปแบบการสรรหา / คัดเลือก
• รับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• การทดสอบความรู้ทั่วไป
• การทดสอบด้านจิตวิทยาโดยสถาบัน
เวชศาสตร์การบิน
• ผลการทดสอบ TOEIC 2
• การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3
• ผลการทดสอบ TOEIC
• การทดสอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
• การทดสอบพิมพ์ดีด
• การสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
• การทดสอบด้านจิตวิทยา

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 1 บริษัทฯ ประกาศรับสมัครบุคลากร โดยผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
ที่ www.aerothai.co.th
ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงในใบสมัคร พร้อมกับแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครงานยื่นด้วยตนเองที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ขั้นตอนที่ 3 บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
ขั้นตอนที่ 4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามสถานที่ และเวลาที่ก�ำหนด โดยวิธีการคัดเลือก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ภาคภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และ/หรือ
การทดสอบทักษะในการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์พมิ พ์ภาษาอังกฤษ (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของต�ำแหน่ง)
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน
2 เกณฑ์การพิจารณาได้ถูกปรับขึ้นจากเดิม 400 คะแนน เป็น 650 คะแนน เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานขององค์กรรับรองมาตรฐาน
   การบินพลเรือนนานาชาติ (ICAO)
3 ในการสัมภาษณ์ทกุ ครัง้ ผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การรับรองจากองค์กรรับรองมาตรฐานการบินพลเรือนนานาชาติ (ICAO)
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ตัวอย่างกระบวนการสรรหาบุคคลภายนอก 4
เพื่อเข้าปฏิบัติงานด้านควบคุมการจราจรทางอากาศ ปี 2558
ล�ำดับ					
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ขั้นตอน 			

ประกาศรับสมัคร
ด�ำเนินการรับสมัครบุคลากรทั่วไป
สอบข้อเขียน
ทดสอบพิมพ์ดีดและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
ตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน (สถาบันเวชศาสตร์การบิน)
สอบสัมภาษณ์ภาษาไทย โดยคณะกรรมการฯ และสังเกตการณ์ โดยนักจิตวิทยา

เริ่มปฏิบัติงาน
พนักงานใหม่รายงานตัวและบรรจุสังกัด
ปฐมนิเทศ
อบรม Intensive Course
ทดสอบแยกสังกัด

ระยะเวลา
15 วัน
2 วัน
1 วัน
12 วัน
4 วัน
5 วัน
1 วัน
1 วัน
12 วัน
20 วัน
1 วัน

วิธีการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของวิทยุการบิน เชือ่ ว่า ผูท้ สี่ นใจสมัครงานกับวิทยุการบินมักให้ความสนใจ
การที่องค์กรเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะเชื่อว่าเป็นงานที่มีความมั่นคงในอาชีพ องค์กรมีความยั่งยืน
ค่าตอบแทน และสวัสดิการสูงกว่างานราชการ และรัฐวิสาหกิจทั่วไป 5 นอกจากนี้ วิทยุการบินมีการจัด
กิจกรรมเกีย่ วกับความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ร่วมกับนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนับสนุนกีฬาวอลเล่ย์บอล และจัดท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน หรือ
การท�ำกิจกรรมเพื่อคนพิการ โดยในปีนี้วิทยุการบินมีการน�ำบุคลากรรุ่นพี่ที่จบการศึกษาด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ไปร่วมประชาสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เนื่องจากปีนี้มีความต้องการ
บุคลากรในต�ำแหน่งวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า สาขาสื่อสาร สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขา
โทรคมนาคม ประมาณ 70 อัตรา
4  กระบวนการดังกล่าวใช้เวลารวมทั้งสิ้น 8 เดือน
5 เนือ่ งจากค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ได้แก่ เงินเดือน เงินเพิม่ ค่าวิชาชีพ เงินค่าใบอนุญาตควบคุม ไม่ได้ถกู ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง
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บทสรุป

กระบวนการสรรหาของวิทยุการบินช่วยให้เห็นถึงการ
ปรับตัวขององค์กรที่จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลง และความต้องการ ทักษะ ความสามารถของต�ำแหน่ง
งานส�ำคัญทีถ่ กู ก�ำหนดให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ สี่ งู ขึน้ กรณีศกึ ษาของวิทยุ
การบินน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคราชการในประเด็นที่
ว่าการสรรหาต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กรและการเปลีย่ นแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก ขณะ
เดียวกันกรณีศกึ ษานีย้ งั ให้ขอ้ มูลว่าไม่มกี ระบวนการสรรหาใดทีด่ ี
ทีส่ ดุ ในทุกช่วงเวลา ดังนัน้ บุคลากรทีอ่ ยูใ่ นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จงึ
ต้องมีการพัฒนาเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรอีกด้วย  

อ้างอิง

http://www.aerothai.co.th/thai/history_th.php
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ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยุการบิน
ประเทศ : ไทย
ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบิน ในอาณาเขต
ประเทศไทย โดยมีเครือข่ายเชือ่ มโยงกับประเทศต่างๆ นอกจากนัน้ ยังมีบริการภาคธุรกิจ
คือ บริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินทั้งใน และต่างประเทศ
จ�ำนวนพนักงาน : 2,950 คน (วันที่ 30 กันยายน 2557)
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นน�ำแห่งคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ
การก่อตั้ง : ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 โดยเป็นการเข้าซื้อกิจการ (หุ้น
ทั้งหมด) คืนจากบริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากประเทศอังกฤษและสายการบินต่างๆ ที่
ได้รว่ มกันขออนุมตั ริ ฐั บาลไทยจัดตัง้ บริษทั การบินแห่งสยาม จ�ำกัด (Aeronautical Radio
of Siam Ltd.: AEROSIAM) เมื่อปี พ.ศ.2491
ค่านิยมการท�ำงานของวิทยุการบิน : มุ่งเน้นความปลอดภัย มุ่งเน้นจริยธรรมในการท�ำงาน
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ และมุ่งเน้นการ
ท�ำงานเป็นทีม
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กรณีศึกษาเอไอเอส
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เอไอเอส หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มอินทัช และมีบริษัทในเครือทั้งหมด
14 บริษัท โดยทั้งหมดเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน ในปี พ.ศ.2557
เอไอเอสให้บริการลูกค้ากว่า 44 ล้านเลขหมาย และมีสว่ นแบ่งการ
ตลาดในเชิงผู้ใช้บริการ 46% ขณะที่ส่วนแบ่งด้านรายได้อยู่ที่ 52%
และในปีนี้เอง บริษัทได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2554, 2556 และ 2558   (Best Employer in Thailand
2011, 2013, 2015)
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สถานการณ์ด้านก�ำลังคนของเอไอเอส

ณ ปัจจุบันเอไอเอสต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย (เอไอเอส เรียกพนักงานเหล่านีว้ า่   “กลุม่ ไฮบริด”)  เช่น พนักงาน
ทีท่ ำ� งานด้านการตลาด ทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิศวกรรม  และ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมีความเข้าใจถึงระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสาร และความเข้าใจในเชิงการตลาดในการเจรจาการท�ำ
สัญญาร่วมงาน (MOU)  การเชื่อมโยงสัญญาณ (International Roaming)
กับบริษัทธุรกิจการสื่อสารในต่างประเทศ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวค่อนข้าง
หายาก
นอกจากนี้ รวมถึงต�ำแหน่งพนักงานขาย ซึง่ เป็นต�ำแหน่งงานหลัก
เนื่องจากเป็นผู้ที่น�ำรายได้เข้าสู่บริษัทนั้น มีการขยายตัวไปมาก เนื่องจากมี
การแข่งขันด้วยการขายตรง (Direct Sales) มากขึน้ โดยจากเดิมทีม่ ตี ำ� แหน่ง
งานนี้เพียง 200-250 อัตรา ในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มเป็น 700-800 อัตรา โดย
พนักงานในกลุม่ นีจ้ ะไปตัง้ บูธในย่านชุมชนเพือ่ ขายซิมการ์ด เบอร์โทรศัพท์
หรือเครื่องโทรศัพท์  และต�ำแหน่งงานด้านการขายและบริการประจ�ำตาม
ศูนย์บริการของ AIS Shop  เนือ่ งจากเอไอเอสมีการขยายสาขาในห้างสรรพสินค้า
ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในอนาคตการสรรหาพนักงานจะมีแนวโน้มลดลง
เนือ่ งจากการสรรหาพนักงานได้จำ� นวนพนักงานตามทีต่ อ้ งการแล้ว ส่วนต�ำแหน่ง
งานที่ต้องการเพิ่มเติม คือ ต�ำแหน่งที่ท�ำงานในด้าน Internet Protocal, Data
Scientist 6 , E-commerce เป็นต้น

6 นักวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อน�ำผลที่ได้มาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย
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กลยุทธ์การสรรหาของเอไอเอส

โดยในปี 2557 บริษทั ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรจาก “ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที”่ เป็น “ ผูใ้ ห้บริการด้านดิจทิ ลั ไลฟ์” (Digital Life Service
Provider) จากนวัตกรรมล�้ำหน้าใหม่ๆ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
การน�ำเทคโนโลยีทันสมัยที่ท�ำให้ชีวิตง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และ
ส�ำคัญที่สุด คือ พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน Digital
Technology ซึ่งพร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึง
การให้บริการลูกค้าที่จะส่งมอบเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตยิ่ง
ขึน้ โดยจะเน้นการด�ำเนินงานผ่าน 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การให้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีโ่ ดยการขยายและพัฒนาโครงข่าย 3G และ 4G เพือ่ รองรับ
การเติบโตของปริมาณการใช้ Data ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  2) การให้
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในการเชือ่ มต่อภายในทีอ่ ยูอ่ าศัย และ 3) การท�ำ Digital Content โดยเอไอเอสจับ
มือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์บริการ
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Content ใหม่ๆ เช่น เกมส์การท�ำธุรกรรมทางการเงิน และ M2M
ท�ำให้บริษทั ต้องการพนักงานทีม่ ที กั ษะในการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกัน
ไป โดยเอไอเอส มีศูนย์การสรรหาพนักงาน แบ่ งออกเป็ น
2 ส่วน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ คือ
1) ศูนย์สรรหา (Recruitment Center) ส�ำหรับธุรกิจ Call
Center ในเดือนหนึ่งๆ บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานอย่างน้อย
150-200 คนต่อเดือน เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการต่อลูกค้าที่
ใช้บริการ โดยบริษทั ได้จดั เตรียมระบบต่างๆ ในการท�ำงานให้กบั พนักงาน
ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาบุคลากรทันต่อการด�ำเนินการของธุรกิจนี้ จึง
มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการสรรหาขึ้นเพื่อดูแลการการสรรหาให้กับ
ธุรกิจ Call Center โดยเฉพาะ เนือ่ งจากเป็นต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญของเอไอเอส
เพราะต้องดูแลลูกค้าซึ่งมีถึง 44 ล้านเลขหมาย
2) ศูนย์สรรหา (Recruitment Center) ส�ำหรับเอไอเอส
และบริษทั ในเครือของเอไอเอส  เพือ่ ดูแลการสรรหาพนักงาน โดย
ต�ำแหน่งที่ท�ำการสรรหาส่วนใหญ่จะประกอบด้วยต�ำแหน่งงาน
ด้านวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตลาด ด้านการ
ขายและบริการ และอื่นๆ
ส�ำหรับกลยุทธ์การสรรหาที่เอไอเอสนิยมใช้ ได้แก่
1) การเดินสายประชาสัมพันธ์ (Roadshow) ไปตาม
สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ ที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนในสายงาน
วิศวกรรม เพือ่ เปิดรับสมัครผูท้ จี่ บการศึกษาด้านโทรคมนาคมและ
การสื่อสารโดยตรงจากสถาบันการศึกษาเป้าหมาย
2) การฝึกงาน หรือโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งนิยมฝึกงาน
ในช่วงปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาทีเ่ ข้าโครงการจะได้รบั การ
ฝึกงานตามแผนงานทีเ่ อไอเอสก�ำหนด ซึง่ ระหว่างฝึกงานจะมีการ
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานเพื่อให้รู้จักองค์กร
และรับรู้งานด้านเทคนิคและงานด้านการบริการ จากนั้นเอไอเอส
จะมีคา่ ยกิจกรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั นักศึกษาเหล่า
นี้อีกด้วย
3) โครงการช้างเผือก ซึ่งเป็นโครงการที่ท�ำการคัดเลือก
นักศึกษาทีก่ ำ� ลังเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีคะแนนการเรียน
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ในระดับดี เพื่อมาเรียนรู้การท�ำงานด้านเทคนิคของบริษัท หลังจากนั้นจัดสรรพนักงาน
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน
4) ทุนการศึกษาส�ำหรับบุคคลภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
5) โครงการ One Day Trip โดยท�ำหนังสือถึงสถาบันการศึกษาเพือ่ ขอน�ำนักศึกษา
ที่เรียนด้าน ปวช. หรือ ปวส. ให้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อให้เข้าใจธุรกิจของเอไอเอส
เป็นเวลา 1 วัน
6) งานนัดพบแรงงาน (Job Fair)
7) โครงการเปิดบ้าน (Open House)
8) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook หรือ Line
9) เว็บไซต์ Linkedin  ส�ำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มงาน
10) การใช้บริการบริษัทรับจ้างจัดหาพนักงาน (Head Hunter) ส�ำหรับกลุ่ม
พนักงานระดับผู้จัดการและผู้บริหาร
11) เว็บไซต์สมัครงาน เช่น Jobtopgun, Jobsdb, Jobthai ส�ำหรับกลุ่มต�ำแหน่ง
งานต่างๆ
12) โครงการ Employee Referral Program บุคลากรภายในแนะน�ำผู้สมัครจาก
ภายนอกมาสมัครงานกับองค์กร
โดยช่องทางต่างๆ มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน อาทิเช่น
1) กลุ่มพนักงานเข้าใหม่ จะใช้วิธีการสรรหาโดยการเดินสายประชาสัมพันธ์
(Roadshow) รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์
2) กลุ่มพนักงานที่มีประสบการณ์   จะใช้วิธีสรรหาจาก Website ของบริษัท
เว็บไซต์สมัครงาน เช่น Jobtopgun, Jobsdb, Jobthai  รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์
3) กลุ่มผู้บริหาร จะใช้วิธีการสรรหาทาง Linkedin หรือ Head Hunter หรือจาก
การแนะน�ำจากบุคลากรภายใน (Referral Program) 7

7 บุคลากรภายใน ซึ่งเป็นผู้แนะน�ำบุคคลให้เข้าท�ำงานกับเอไอเอสจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษแตกต่างกันไปตามระยะเวลาที่
พนักงานทีไ่ ด้รบั การแนะน�ำปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ฯ เช่น จ่ายเมือ่ พนักงานได้รบั การคัดเลือกเป็นพนักงานบริษทั หรือ พนักงาน
พ้นระยะทดลองงาน หรือพนักงานท�ำงานได้ครบปี
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กระบวนการสรรหาบุคลากรของเอไอเอส

กระบวนการสรรหาของเอไอเอส เป็นดังนี้
1) การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เข้าใจ
ทิศทางของบริษัท และแผนก�ำลังคนที่บริษัทต้องการในแต่ละปี
2) การจัดท�ำ Demand Forecast  เพือ่ การวางแผนสรรหาและคัดเลือก
แหล่งเป้าหมาย (Sourcing) คุณสมบัติที่ต้องการ ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
งบประมาณที่ต้องใช้ และผู้รับผิดชอบ
3) การสรรหาเชิงรุกไปยังแหล่งเป้าหมาย
4) การคั ด เลื อ กด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การสั ม ภาษณ์ ใ นรู ป ของ
คณะกรรมการ (Group Interview) การใช้แบบทดสอบค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร (FASTMOVING) การทดสอบภาษาอังกฤษ (หรือทดแทนด้วย
ผลสอบ TOEIC) และการทดสอบเฉพาะวิชาชีพ เป็นต้น
5) การฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการท�ำงาน
(On Board) เป็นระยะเวลา 2 วันเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายในของ
องค์กร วิสัยทัศน์ กฎระเบียบ ข้อบังคับการท�ำงาน ทักษะในการท�ำงาน
ที่ต้องการ และวัฒนธรรมองค์กร
6) การมีระบบพี่เลี้ยงดูแลพนักงานใหม่ทุกคน  

กลยุทธ์หลังการสรรหา

เอไอเอสทราบดีวา่ การสรรหาแต่ละครัง้ เป็นต้นทุนขององค์กรทีต่ อ้ ง
ลงทุนจ�ำนวนมาก ดังนั้น นอกเหนือจากการสรรหาที่มปี ระสิทธิภาพสูงแล้ว
เอไอเอสยังมีโครงการทีใ่ ช้เพือ่ รักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพให้คงอยูก่ บั บริษทั ฯ
อาทิเช่น
1) การเปิดโอกาสให้มีการโอนย้ายภายใน เอไอเอสมีโครงการให้
พนักงานสามารถโยกย้ายไปท�ำงานต�ำแหน่งอื่นที่มีความสนใจตามความรู้
ความสามารถ เพราะด้วยความเป็นองค์กรขนาดใหญ่จงึ มีงานหลากหลายสาย
วิชาชีพ ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของพนักงาน
2) มีการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน (Engagement) ทุกปี
เป็นการส�ำรวจความรูส้ กึ ของพนักงานต่อองค์กรในด้านต่างๆ เพือ่ ให้สามารถ
ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เหมาะสม อันจะสร้างความผูกพันของ
พนักงานให้มีต่อองค์กร
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3) การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุ เช่น ส�ำหรับพนักงาน Generation Y
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ออกก�ำลังกาย (Fitness) ห้องคาราโอเกะและการจัดคลาสเรียน
ในการออกก�ำลังกายให้กับพนักงาน เช่น โยคะ บอดี้คอมแบท เป็นต้น ไว้ให้ภายในอาคาร
ส�ำนักงาน  มีห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ประจ�ำจากโรงพยาบาลชั้นน�ำ  มีการจัดกิจกรรม
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม  เช่น กิจกรรมการไหว้พระ กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
หรือเด็กอ่อน และยังมีโครงการจิตอาสาให้พนักงานร่วมกับคนในชุมชนในการพัฒนา
สังคมที่พนักงานพักอาศัย หรือบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น จะช่วย
ปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภายในองค์กรอีกด้วย

สรุป

เอไอเอส เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การสรรหาพนักงาน
จ�ำนวนมากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อบริษทั ทีม่ กี ระบวนการสรรหาทีเ่ ป็นระบบ นอกจากนี้
ยังชี้ให้เห็นว่า ช่องทางการสรรหาพนักงานในแต่ละช่องทางมีความเหมาะสมกับกลุ่ม
เป้ า หมายแตกต่ า งกั น และยั ง มี ช ่ อ งทางการสรรหาอื่ น ๆ อี ก หลายช่ อ งทางที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ซึง่ เทคนิคเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ และเป็นเทคนิคทีภ่ าครัฐสามารถ
หยิบยกน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการสรรหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ้างอิง

http://www.ais.co.th/applyjob/
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน). รายงานประจ�ำปี 2557. กรุงเทพฯ:
บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน).
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ข้อมูลเบื้องต้นของเอไอเอส
ประเทศ : ไทย
ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อทางการค้า AIS ด้วยระบบ Digital
GSM บนคลืน่ ความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นย่าน
ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ในระบบดิจติ อล UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ให้บริการโทรคมนาคม และโครงข่าย
โทรคมนาคม เป็นต้น
จ�ำนวนพนักงาน : ณ ปี 2557 บริษัทมีพนักงาน 4,931 คน ทั้งนี้หากรวมบริษัทในเครือจะ
มีพนักงานประมาณ 12,000 คน
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น�ำสร้างสรรค์ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยและมุ่ง
หมายที่จะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด
การก่อตั้ง : ก่อตั้งเป็นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน
พ.ศ. 2529 และเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยเอไอเอสท�ำสัญญา
กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้ด�ำเนินการโครงการบริการระบบโทรศัพท์
เคลื่อนที่ 900 MHz เป็นระยะเวลา 20 ปี (คือ ถึง พ.ศ. 2553) เอไอเอสเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 และแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ�ำกัด
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กรณีศึกษา
เบอร์ลี่ยุคเกอร์
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“ความส�ำเร็จขององค์กร คือ การให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรบุคคล
การสร้างให้องค์กรมีความคล่องตัวด้านทรัพยากรบุคคลและการสร้าง
ผูบ้ ริหารให้มคี วามสามารถบริหารงานและมีความพร้อมในการหมุนเวียนไป
ท�ำงานในที่ต่างๆ ภายในองค์กรได้นั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ”
					

		
			

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า บีเจซี (BJC)
ณ ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่ 133 มีบริษัทในเครือมากกว่า 50 บริษัท และด�ำเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยในปี พ.ศ. 2557
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 43,423 ล้านบาท และมีก�ำไร
จากการด�ำเนินงานกว่า 2,949 ล้านบาท
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การสรรหาเชิงรุกของเบอร์ลี่ยุคเกอร์

เบอร์ลยี่ คุ เกอร์ มีชอ่ งทางการสรรหาทีค่ อ่ นข้างหลากหลาย ซึง่ ณ ปัจจุบนั บริษทั ใช้ชอ่ งทางการ
สรรหาอย่างน้อย 5 ช่องทางหลัก ได้แก่
ตารางตัวอย่างช่องทางการสรรหาของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ช่องทางการสรรหา

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ข้อดีของช่องทางนี้

เว็บไซต์รับสมัครงาน พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถเก็บประวัติเพื่อสืบค้นย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังใช้
ทุกต�ำแหน่ง
ต่างๆ
ประโยชน์ ในเรือ่ งการสร้าง Brand เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และ
ช่องทางนี้สะดวกต่อการนัดหมายสัมภาษณ์อีกด้วย
สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)

นักศึกษาจบใหม่

Management
Trainee

นักศึกษาจบใหม่
เพื่อเตรียมพนักงานที่มีศักยภาพแต่ ไม่มีประสบการณ์ ให้ ได้
วุฒิปริญญาโท
เรียนรู้กระบวนการการท�ำงาน วัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
มีศักยภาพในการพัฒนา เติบโตไปเป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคต

การสรรหาตาม
มหาวิทยาลัย

พนักงานหน้าร้าน
วุฒิปริญญาตรี

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยเฉพาะในสายงานที่
ต้องการนักศึกษาจบใหม่

โครงการเพื่อน
แนะน�ำเพื่อน

ทุกต�ำแหน่ง

ท�ำให้ ได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ท�ำงานใกล้เคียงกันมาท�ำงานในองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้
ยังส่งผลทางอ้อมต่อการวัดผลความผูกพันของพนักงาน
เดิมที่มีต่อบริษัทด้วย

เพื่อดึงดูดนักศึกษาจบใหม่เหล่านี้มาท�ำงาน Part Time

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากตารางด้านบน พบว่า ในต�ำแหน่งงานทั่วๆ ไปส่วนใหญ่ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มักประกาศรับ
สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครงานต่างๆ ซึ่งสามารถได้คนที่พร้อมจะท�ำงานมากกว่าช่องทางอื่น ขณะที่
การเดินสายประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัย (Roadshow) และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่ใช้คู่กัน มี
วัตถุประสงค์เพือ่ รับสมัครพนักงานจบใหม่ นักศึกษาฝึกงาน และประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษากลุม่ เป้า
หมายได้รู้จักเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มากขึ้น ในขณะที่ช่องทางการรับสมัครผ่านโครงการเพื่อนแนะน�ำเพื่อน
เป็นช่องทางทีบ่ ริษทั ใช้ในการสรรหาผูท้ เี่ ชีย่ วชาญในสาขาเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การท�ำงานสูง
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ความโดดเด่นและสิง่ ทีน่ า่ ดึงดูดใจของ
บริษัท

ผู้บริหารในฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้มีศักยภาพสูงของ
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กล่าวว่าปัจจัยที่ดึงดูดผู้สมัครเข้าท�ำงานกับบริษัท
นั้ น น่ า จะมาจาก การที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นและท� ำ การซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2518 ซึง่ ในขณะนัน้ ถือว่าเป็น 1 ใน 7 บริษทั
เท่านัน้ ประกอบกับอายุองค์กรทีย่ าวนานถึง 133 ปี ท�ำให้ผสู้ มัครรูส้ กึ ถึง
ความมัน่ คงในการท�ำงาน มีความน่าเชือ่ ถือ นอกจากนี้ ยังพบว่า การที่
บริษทั ฯ มีธรุ กิจทีห่ ลากหลาย มีสนิ ค้าซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั จ�ำนวนมากในตลาด
ท�ำให้ผสู้ มัครรับรูถ้ งึ ตราสินค้า (Brand) ได้โดยง่าย แม้ว่าแต่ละสินค้า
จะมียี่ห้อที่แตกต่างกัน แต่การเชื่อมโยงว่ามาจากองค์กรเดียวกัน
คือ เบอร์ลี่ยุคเกอร์ สิ่งดังกล่าวช่วยสร้างให้ผู้สมัครรู้จักองค์กรได้
มากยิ่งขึ้น

กระบวนการสรรหาพนักงาน

ทุกต�ำแหน่งที่เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มีกระบวนการสรรหาที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
1) เริ่มต้นด้วยการประกาศรับสมัคร ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
2) ผูส้ มัครกรอกข้อมูลใบสมัครทัง้ ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน
ต่างๆ หรือจะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3) การทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้วยการท�ำแบบ
ทดสอบความรู้ความสามารถ และแบบทดสอบทางจิตวิทยา
4) การสอบทานกับบุคคลอ้างอิง (Reference Check)
5) การสัมภาษณ์ในรูปของคณะกรรมการ

กลยุทธ์การรักษาพนักงาน
ด้วยระบบพี่เลี้ยง

การสรรหาที่ ดี แ ม้ จ ะท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ พ นั ก งานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงเข้ามาในองค์กร  แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเครื่องรับรอง
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ว่าองค์กรจะมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงจริง ดังนั้นในหลายๆ องค์กรจึงวัด
ประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานไปถึงอัตราการคงอยู่ของพนักงานในองค์กร
(Retention Rate) 8  เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ตระหนักดีว่าการสรรหาแต่ละครั้งมีต้นทุนการ
ด�ำเนินการจ�ำนวนมาก และเชือ่ ว่าพนักงานส่วนหนึง่ ออกตัง้ แต่ระยะทดลองงาน ดังนัน้
บริษัทจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor System) ขึ้น โดยบริษัทจะรับสมัครพี่เลี้ยง 9
ซึ่งเป็นพนักงานที่มีอายุงานประมาณ 2 ปี และเป็นผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรการ
เป็นพี่เลี้ยง (หลักสูตร 2 วัน) มาท�ำหน้าที่ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำการท�ำงานแก่
พนักงานเข้าใหม่ในทุกๆ เรือ่ ง ทัง้ นี้ พีเ่ ลีย้ งสามารถมีพนักงานในความดูแลได้ไม่เกิน
5 คน และได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษจากการเป็นพีเ่ ลีย้ งดูแล โดยจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง
ตัง้ แต่วนั เริม่ บรรจุของพนักงานเข้าใหม่จนจบช่วงการทดลองงาน (4 เดือน) และเมือ่
พนักงานผ่านการทดลองงานแล้ว บริษัทจะมีแบบประเมินให้พี่เลี้ยงประเมิน
พนักงานเข้าใหม่วา่ พนักงานคนนัน้ ๆ ได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง และมากน้อยเพียงใด ขณะ
เดียวกันพนักงานเข้าใหม่เหล่านี้ก็จะเป็นผู้ประเมินย้อนกลับด้วยเช่นกันว่า พี่เลี้ยง
ดูแลได้ดีเพียงใด
ระบบพี่เลี้ยงของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ไม่เพียงท�ำให้พนักงานเข้าใหม่เข้าใจลักษณะงาน
ทีต่ อ้ งปฏิบตั มิ ากขึน้ เท่านัน้ แต่ระบบพีเ่ ลีย้ งยังช่วยในเรือ่ งการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรทีด่ ีให้กบั พนักงาน การมีทปี่ รึกษาหรือเพือ่ นที่ไว้ ใจได้ ให้พนักงานรูส้ กึ อุน่ ใจว่าองค์กร
เอาใจใส่ตอ่ พนักงาน ซึง่ ผลพลอยได้ทตี่ ามมา คือ นอกจากพนักงานจะไม่ลาออกจากองค์กรแล้ว
พนักงานยังช่วยบอกต่อให้เพื่อนๆ ที่รู้จักให้เข้ามาท�ำงานในองค์กร เป็นการสร้างแบรนด์
ต่อๆ กันไป
ส�ำหรับในต�ำแหน่งระดับบริหารนั้นจะมีระบบให้ค�ำปรึกษา (Counselor)
เพือ่ ให้ขอ้ แนะน�ำเกีย่ วกับวัฒนธรรมการท�ำงานของบริษทั เช่น การอธิบายถึงสไตล์
หรือรูปแบบการท�ำงานของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ผู้ท�ำงานในต�ำแหน่งระดับ
บริหารสามารถปรับตัวเข้าหาได้ง่ายขึ้น

8 Retention rate หรืออัตราการคงอยู่ของพนักงาน สามารถวัดได้จากอายุงานเฉลี่ยของพนักงาน หรือวัดจากจ�ำนวนพนักงานที่
มีอายุงานมากกว่า 1 ปี หารด้วยจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
9 เงื่อนไขของการเป็นพี่เลี้ยง คือ ต้องมีประสบการณ์การท�ำงานมาแล้วประมาณ 2 ปี ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน
เข้าใหม่ เป็นผู้ที่ท�ำงานในสายงานเดียวกัน
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ความท้าทายของนักสรรหามืออาชีพ

เนือ่ งด้วยเบอร์ลี่ ยุคเกอร์มบี ริษทั ในเครือจ�ำนวนมากกว่า 50 บริษทั
และมีธรุ กิจทีแ่ ตกต่างกัน ท�ำให้บริษทั ฯ ต้องใช้เจ้าหน้าทีส่ รรหาที่
มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถสูง ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบ
ว่า เจ้าหน้าทีส่ รรหาของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ า่ งๆ เหล่า
นี้
1) ความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญรอบด้ า น เนื่ อ งจากต� ำ แหน่ ง งานที่
รับสมัครมีความต้องการบุคลากรทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน อาทิเช่น
เจ้าหน้าทีส่ รรหาต้องทราบว่า พนักงานขายเวชภัณฑ์และเครือ่ งมือ
แพทย์ กับพนักงานขายขวดแก้วและบรรจุภณ
ั ฑ์ จะมีความรูค้ วาม
สามารถพืน้ ฐาน และประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกัน เจ้าหน้าทีส่ รรหา
ต้องทราบว่าคุณสมบัตดิ งั กล่าวแตกต่างกันอย่างไร และจะสามารถ
สรรหาคนเหล่านี้ได้จากที่ใด
2) ประสบการณ์และมุมมองต่อธุรกิจทีห่ ลากหลาย แค่เพียงความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่สรรหาจากในต�ำราอาจไม่เพียงพอ
ที่จะสรรหาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นเจ้าหน้าที่
สรรหามื อ ฉมั ง จึ ง ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ม าจากธุ ร กิ จ
ที่ หลากหลาย และเข้าใจธุรกิจของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ในแต่ละบริษัท
ว่า อะไรคือปัจจัยส�ำเร็จของธุรกิจประเภทนี้ และในฐานะที่เป็นผู้
ที่ต้องเสาะหาพนักงานมาสร้างให้เกิดปัจจัยแห่งความส�ำเร็จดัง
กล่าว เจ้าหน้าที่ สรรหาจึงต้องรูล้ กึ และรูจ้ ริงเกีย่ วกับธุรกิจทีต่ นเอง
ก�ำลังท�ำงานให้ เสมือนเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจนั้นๆ เลยทีเดียว
3) เป็นผู้ที่มีเครือข่ายมาก เนื่องจากการสรรหาพนักงานเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ซึ่งในบางครั้งบริษัทจ�ำเป็นต้องสรรหาคนให้ได้
ภายในระยะเวลาอันสั้น การไม่มีเครือข่ายของเพื่อนๆ จากที่ใดๆ
เลย ย่อมเป็นข้อจ�ำกัดต่อการท�ำหน้าที่
4) เป็นผู้บริหารก�ำลังคนที่ดี เพื่อป้องกันการลาออก เจ้าหน้าที่
สรรหาต้องสามารถรู้ได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีคุณสมบัติที่ดี และ
ท�ำงานดีในเรื่องใด เพราะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนไม่เหมาะกับ
การท�ำงานในทีใ่ ดทีห่ นึง่ แล้ว เจ้าหน้าทีส่ รรหาต้องสามารถช่วยคิด
และอ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงานคนนั้นๆ ได้ว่าจะสามารถ
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ย้ายงานไปยังบริษทั อืน่ ในเครือได้โดยทีพ่ นักงานมีความพอใจด้วย
เช่นกัน รวมถึงการให้โอกาสความก้าวหน้ากับพนักงานภายในก่อน
ทีจ่ ะท�ำการสรรหาคัดเลือกจากภายนอก ด้วยการพิจารณาโปรโมท
พนั ก งานภายในที่ มี ค วามสามารถและคุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
(Promote from within) ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีกว่าการหาคน
ใหม่เข้ามาทดแทนจากภายนอกองค์กร

ตัวอย่างการสรรหาที่น่าสนใจ

ในสายงานการตลาด และการขายเฉพาะทาง ผู้ที่มีความ
สามารถสูงในด้านดังกล่าว เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
มาก เนื่องจากสายงานทั้ง 2 ถือเป็นด่านหน้าของการน�ำรายได้เข้า
สู่ธุรกิจ การท�ำให้มีผู้มีประสบการณ์ทั้งสองสายงานนี้สนใจต่อ
บริษทั ฯ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ และต้องใช้เวลา ซึง่ ช่องทางทีบ่ ริษทั ใช้
เข้ า หากลุ ่ ม คนเหล่านี้ ได้แก่ การโพสต์ข ้อความในสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ การติดต่อไปยังสมาคมต่างๆ ที่ท�ำงานด้านนี้ในเชิงรุก
รวมถึงการสืบค้นจากหนังสือรุ่น และท�ำจดหมายเชิญชวนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งทั้ง 3 วิธีข้างต้น ถือเป็นสิ่งที่บริษัท
กระท�ำนอกเหนือจากวิธีการรับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงาน ซึ่ง
ยังคงเป็นแหล่งการสรรหาที่บริษัทฯ ด�ำเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว
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สรุป

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท และจ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังคน
ที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่สรรหาของบริษัท จึงถือเป็นก�ำลังหลักที่
ส�ำคัญต่อการน�ำพาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาในองค์กรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส�ำเร็จร่วมกัน กรณีตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส�ำคัญของเจ้าหน้าที่สรรหา ซึ่งเป็น
ด่านหน้าแห่งความส�ำเร็จ ขณะเดียวกันยังได้ชี้ให้เห็นว่าความส�ำเร็จของการสรรหาไม่ใช่แค่เพียงการ
ได้พนักงานเข้ามาในองค์กรเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการดูแลพนักงานทีเ่ ข้ามาใหม่ดว้ ยระบบพีเ่ ลีย้ ง เพือ่
ให้พนักงานรู้สึกอบอุ่นใจและพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน

อ้างอิง

http://www.bjc.co.th/company?language=th
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน). รายงานประจ�ำปี 2557. กรุงเทพฯ: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
จ�ำกัด (มหาชน).
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ข้อมูลเบื้องต้นของเบอร์ลี่ยุคเกอร์
ประเทศ : ไทย
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและบริการธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์ อุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์และ
เทคนิค และอื่นๆ
จ�ำนวนพนักงาน : 10,756 คน (ข้อมูลของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
วิสัยทัศน์ : บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ท�ำธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคเพื่อน�ำ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภค
การก่อตั้ง : ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2425 โดยนายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และ
นายเฮนรี่ ซิกก์ โดยใช้ชอื่ ว่า “ห้างยุคเกอร์แอนด์ซกิ ก์แอนด์โก” ประกอบกิจการค้าในด้าน
เป็นตัวแทนบริษทั เรือฝรัง่ เศส อังกฤษ และอิตาลี พร้อมกับเป็นตัวแทนบริษทั ประกันภัย
ของต่างประเทศ ตัวแทนธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารอินโดจีน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
นอกจากนี้ยังท�ำการค้าโรงสีข้าวและเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าทั้งน�ำเข้าและส่งออก
เมือ่ นายอัลเบิรต์ เบอร์ลี่ ผูเ้ ป็นบุตรเขยของนายยุคเกอร์ ได้เข้ามารับช่วงงานต่อจึงเปลีย่ น
ชื่อห้างเป็น “เอ. เบอร์ลี่ แอนด์ โก” เมื่อปี พ.ศ. 2439 ด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ทั้งการเป็นพ่อค้า
เบ็ดเตล็ด ธุรกิจโรงสีข้าว การส่งออกสินค้า เช่น ข้าว ไม้ ยางสน ครั่ง และหนังสัตว์ และ
ยังเป็นผูร้ เิ ริม่ ธุรกิจการสัง่ สินค้าเข้ามาจ�ำหน่าย โดยสัง่ นมกระป๋องจากประเทศสวิตเซอร์
แลนด์เข้ามาขายในเมืองไทยเป็นเจ้าแรก ต่อมาได้ส่ังสิ่งทอจากสวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ
และเยอรมนี โกโก้จากเดนมาร์ก และกระดาษเช็ดมือจากสหรัฐอเมริกา เข้ามาจ�ำหน่าย
กระทัง่ ในปัจจุบนั ได้แบ่งการด�ำเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่ สินค้าและบริการทาง
บรรจุภัณฑ์ อุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์และเทคนิค และอื่นๆ
ค่านิยมการท�ำงานของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ : เพื่อความพึงพอใจสูงสุด (Beyond Satisfactions),
บรรลุผลส�ำเร็จร่วมกัน (Joint Success) และรับผิดชอบต่อสังคม (Caring for Community)
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กรณีศึกษา

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเรียกในชื่ออย่างไม่เป็น
ทางการว่า “แบงก์ชาติ” หรือโดยตัวย่อว่า “ธปท.” เป็นธนาคาร
กลางของประเทศ ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจธนาคาร แต่เป็นองค์กร
ที่ท�ำหน้าที่ในการควบคุมและก�ำกับดูแลเสถียรภาพทางการเงิน
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของสถาบั น การเงิ น ในประเทศและของสถาบั น การเงิ น ต่ า ง
ประเทศที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย  

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ธปท.ต้องการ

เนือ่ งด้วยภารกิจของ ธปท. ส่งผลต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็นวงกว้าง รวมถึงต้องท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ไทยและสาขาของธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศ ดังนั้น
ธปท. จึงต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าท�ำงานเพื่อให้การ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ถูก
ก�ำกับและน่าเชื่อถือจากมุมมองของประชาชนและสถาบันทั้งในและต่าง
ประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ธปท.ไม่ได้ละเลยทีจ่ ะมองว่าผูท้ ำ� งานต้องเป็น
คนดีที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง (Public Mind)
ธปท. มีงานหลักที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยด้านเสถียรภาพ
การเงิน ซึ่งได้แก่ สายนโยบายการเงินและสายตลาดการเงิน และ
ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ สายนโยบายสถาบัน
การเงิน และสายก�ำกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ในงานบางด้าน เช่น  
งานด้านตลาดการเงิน ซึง่ มีการแข่งขันสูงในตลาด ยังคงเป็นงานที่
ธปท.ต้องมีกลยุทธ์ในการดึงดูดบุคลากรจากภายนอก
ส�ำหรับในอนาคตนั้นทรัพยากรมนุษย์ที่ ธปท. ให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ คือ ผูท้ จี่ บการศึกษาทางด้าน Quantitative ไม่วา่ จะ
เป็น Quantitative Finance หรือ Quantitative Economics เนือ่ งจาก
ต้องรับมือกับความซับซ้อนของงานต่างๆ เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินการลงทุนที่รวดเร็วในอนาคต
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กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของ ธปท.

ในทุกปีจะมีนักศึกษาจบใหม่มาสมัครงานกับ ธปท. เป็น
จ�ำนวนมาก แต่ ธปท. เองสามารถรับสมัครได้เพียง ประมาณ 100
อัตราเท่านั้น นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครงานได้เห็น
ถึงความแตกต่างของการท�ำงานที่ ธปท.ภายใต้แนวคิด “ความภาค
ภูมใิ จคือค่าตอบแทนสูงสุด”  เป็นอีกกลยุทธ์ในการดึงดูดให้บคุ คล
ภายนอกสนใจเดินเข้ามาสมัครเอง
ช่องทางการสรรหาหลักของ ธปท. ประกอบด้วย
1) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นประจ�ำ เช่น Website ,
Facebook  และ หนังสือพิมพ์เป็นบางช่วง
2) การเดินสายประชาสัมพันธ์ในสถาบันการศึกษา (Roadshow)
ต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยจะมีพนักงานที่เป็นรุ่นพี่บอกเล่า
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�ำงาน และวิถีชีวิตการท�ำงานของ
พนักงาน ธปท.
3) โครงการเพื่อนแนะน�ำเพื่อน (Referral Program) มักใช้กับ
ต�ำแหน่งงานทีห่ ายาก โดยมีการประกาศกับพนักงานปัจจุบนั ว่าถ้า
หากสามารถแนะน�ำผูส้ มัครให้เข้ามาสมัครงานได้จนกระทัง่ ได้รบั
การบรรจุเป็นพนักงาน พนักงานทีเ่ ป็นผูแ้ นะน�ำจะได้รบั รางวัลจาก
การแนะน�ำ
โดย ธปท. เชื่ อ ว่ า ความส� ำ เร็ จ ในการสรรหาเกิ ด จาก
“ภาพลักษณ์องค์กรทีด่ ี ลักษณะงานทีน่ า่ สนใจ และค่าตอบแทนทีแ่ ข่งขัน
ได้” ซึง่ จะช่วยให้ ธปท.ได้กลุม่ เป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพ และมีความได้เปรียบ
ในการสรรหาคัดเลือก

กระบวนการสรรหาพนักงานของ ธปท.

กระบวนการสรรหาของ ธปท. จึงเปรียบเสมือนการสร้าง
แบรนด์ที่ดี ประกอบด้วยขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และผ่านนักเรียน
ทุนของ ธปท. ในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่ต�่ำกว่า 1
เดือนต่อครั้ง เพื่อให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะท�ำให้ได้ผู้
สมัครส�ำหรับใช้เป็นฐานในการคัดเลือกจ�ำนวนมาก
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2) การคัดกรองเบื้องต้น เช่น สาขาวิชา ผลการศึกษา
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นต้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ใบสมัครนัน้ จะไม่ได้รบั การพิจารณาให้เข้าสูก่ ระบวนการขัน้ ต่อไป
3) การสอบคัดเลือก  ธปท. จะท�ำการแจ้งตรงผ่านทาง
ระบบอีเมล์ไปยังผูส้ มัคร เพือ่ นัดหมายการสอบข้อเขียนทัง้ ในส่วน
ของเนื้อหาความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และการทดสอบ
บุคลิกภาพ (Personality Test) เพื่อวิเคราะห์ความถนัดในงาน
ที่สมัคร
4) การสอบสัมภาษณ์ จัดเตรียมไว้สำ� หรับผูท้ ผี่ า่ นการสอบ
ข้อเขียนแล้ว โดย ธปท. จะท�ำการแจ้งตรงผ่านทางระบบอีเมล์ไป
ยังผู้สมัครเช่นเดียวกัน โดยกรรมการสัมภาษณ์จะประกอบด้วย
ผู้บริหารในระดับผู้อ�ำนวยการขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 3-4 คน
5) ผูผ้ า่ นการทดสอบทัง้ หมด จะได้รบั แจ้งผลการคัดเลือก
และแจ้งค่าตอบแทน โดย ธปท.มีหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนที่
ชัดเจน ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันไป เช่น มีเงินเพิม่ ค่าประสบการณ์
ให้ถ้าเป็นประโยชน์ หากผู้สมัครยินดีเข้าท�ำงานกับ ธปท. ก็จะท�ำ
สัญญาเข้าท�ำงานต่อไป
ทั้ง 5 ขั้นตอนข้างต้น ธปท. ใช้ระยะเวลาด�ำเนินการ
ทัง้ หมดประมาณ 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการเริม่ งาน
อาจแตกต่างกัน เช่น นักศึกษาจบใหม่จะมีความพร้อมในการเริ่ม
ท�ำงานมากกว่าผู้สมัครที่มีประสบการณ์การท�ำงานแล้ว เป็นต้น
6) ธปท. ได้ จัด เตรี ย มการปฐมนิ เ ทศเป็ นเวลาครึ่ งวั น
ในลักษณะ Warm Welcome ส�ำหรับวันแรกของการมาท�ำงาน
ข้อควรรูต้ า่ งๆ เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน เช่น สถานทีส่ ำ� คัญใน ธปท.
เวลาปฏิบัติงาน การแต่งกาย สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
การกรอกข้ อ มู ล กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
รับประทานอาหารร่วมกันเป็นการต้อนรับ และส่งข้อมูลออนไลน์
ให้บุคลากรของ ธปท. ได้รับทราบว่ามีพนักงานใหม่เข้ามาท�ำงาน
ด้วย การด�ำเนินการดังกล่าวช่วยให้พนักงานใหม่เป็นที่รู้จักและ
ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
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7) ในระหว่าง 2-3 เดือนแรก จะมีการอบรม (Introduction
Program) เพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ ภาพรวมการท� ำ งานของ
สายงานต่างๆ ใน ธปท. และกระบวนการบริหารงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ จากนัน้ จะมีการไปทัศนศึกษาดูงานในต่างจังหวัดในช่วงวัน
หยุดสุดสัปดาห์ เพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยเนื้อหากิจกรรมจะ
ประกอบด้วย เทคนิคการท�ำงาน เทคนิคการอยูร่ ว่ มกันแบบพีน่ อ้ ง
เป็นต้น
8) ธปท. มีระยะการทดลองงานทัง้ สิน้ 120 วัน ซึง่ ในระยะ
120 วันนี้ ธปท. จะท�ำการตรวจสอบประวัติ วุฒิการศึกษา ประวัติ
อาชญากรรม และตรวจสุขภาพ
9) ในระหว่างทดลองงาน ธปท. จะจัดพีเ่ ลีย้ งไว้เป็นผูส้ อน
งานและให้คำ� แนะน�ำในการปรับตัว ซึง่ โดยส่วนใหญ่พเี่ ลีย้ งจะเป็น
พนักงานที่อยู่ในทีมเดียวกับพนักงานเข้าใหม่
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จุดดึงดูดที่น่าสนใจของ ธปท.

ธปท. มีจุดแข็งหลายประการที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้ผู้สมัครสนใจเข้า
ท�ำงาน นอกเหนือจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้ว ดังนี้
1) การให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก โดยผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาท�ำงานใช้ทุนสองเท่า โดยทุนเหล่านี้
จะเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานเก่าได้มีสิทธิแข่งขันอย่าง
เท่าเทียมกัน นอกจากทุนศึกษาต่อของ ธปท. แล้วยังมีทนุ สนับสนุนจากประเทศอืน่ ๆ
ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุน
2) ระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน การส่ง
พนักงานไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการ
เติบโตและแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Program)
3) เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ทั้งในสายงานบริหารและสาย
เชี่ยวชาญ  
4) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต (Work Life Balance)
5) สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานและครอบครัว

สรุป

ความส�ำเร็จในการสรรหาบุคลากรของ ธปท. เกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์และความส�ำเร็จของบุคลากรในอดีต ซึง่ ได้ชว่ ยท�ำให้แบรนด์ของ
องค์กรยังคงโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับส�ำหรับผู้สมัครงานที่มีศักยภาพสูง ผลที่
ตามมา คื อ การสรรหาบุ ค ลากรไม่ ต ้ อ งลงทุ น มากเหมื อ นองค์ ก รทั่ ว ไป
ประสบการณ์ความส�ำเร็จของการสร้างแบรนด์ ธปท. เกิดขึ้นได้หาก 1) องค์กร
มีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานทีย่ ดื หยุน่ 2) ระบบแรงจูงใจมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย และ 3) มีความชัดเจนในการด�ำเนินการด้าน
การบริหารบุคคล
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อ้างอิง

https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Pages/default.aspx
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557). รายงานประจ�ำปี 2556. กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย.

ข้อมูลเบื้องต้นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเทศ : ไทย
ลักษณะธุรกิจ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่
หลักในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้ด�ำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยมีภารกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ การดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
ผ่านอัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงบริหารจัดการธนบัตรหมุนเวียน
ภายในประเทศ และดูแลระบบการช�ำระเงินด้วย  นอกจากนี้ ธปท. ยังมีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน และให้ความคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมในการใช้บริการของสถาบันการเงินอีกด้วย
จ�ำนวนพนักงาน : ธปท.มีพนักงาน 3,664 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
ของไทย
การก่อตั้ง : ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้มีความพยายามที่จะขอจัดตั้งธนาคาร
กลางขึ้นในประเทศไทยหลายครั้ง เพื่อสิทธิในการออกธนบัตรซึ่งให้ผลประโยชน์
ตอบแทนที่งดงาม แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จเพราะฝ่ายไทยเห็นว่าชาวต่างประเทศเหล่านั้นคิด
แต่จะเอาผลประโยชน์ฝา่ ยเดียว ท�ำให้ประเทศไทยเห็นความส�ำคัญของการมีธนาคารกลาง

45

ของไทย เพือ่ เป็นสือ่ กลางในทางการค้าและทางเศรษฐกิจ แต่โครงการก่อตัง้ ธนาคารกลาง
ก็ ไ ด้ ห ยุ ด ชะงั ก ไปเพราะเวลานั้ น ยั ง ขาดประสบการณ์ แ ละบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
จนกระทั่งปี 2482 จึงได้มีการประกาศพระราชบัญญัติจัดตั้งส�ำนักงานธนาคารชาติไทย
ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2482 โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของ
การจัดตัง้ คือ เพือ่ เตรียมพนักงานส�ำหรับการท�ำงานในธุรกิจธนาคารกลาง และท�ำหน้าที่
บริหารเงินกูข้ องรัฐบาล  สำ� นักงานธนาคารชาติไทยด�ำเนินงานได้เพียงปีเศษก็เกิดสงคราม
มหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นน�ำก�ำลังทหารเข้ามายังประเทศไทยในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484
และได้เสนอให้รฐั บาลไทยจัดตัง้ ธนาคารกลางขึน้ โดยมีทปี่ รึกษาและหัวหน้างานต่างๆ เป็น
ชาวญีป่ นุ่ ซึง่ รัฐบาลไทยไม่อาจยอมให้เป็นเช่นนัน้ ได้ จึงมอบให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
วิวฒ
ั นไชยด�ำเนินการร่างกฎหมายเพือ่ เปลีย่ นฐานะของส�ำนักงานธนาคารชาติไทยให้เป็น
ธนาคารกลาง และให้ประกาศใช้โดยเร็วที่สุด  พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2485
ค่านิยมการท�ำงานของ ธปท. : ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน
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กรณีศึกษา ปตท.
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กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้าน
พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 ปตท. มีก�ำไรสุทธิรวม
55,795 ล้านบาท มีรายได้จากการขาย 2,834,732 ล้านบาท จึงท�ำให้ ปตท. ยัง
คงได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทขนาดใหญ่ของโลก โดยนิตยสาร
ฟอร์จูน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย ปตท. อยู่ในอันดับที่ 84 สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและลูกค้าที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ
ปตท. ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับในดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ โดย ปตท. ได้รับการจัดล�ำดับที่ 180 จาก
2,000 บริษทั ชัน้ น�ำทัว่ โลกทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ และยังเป็นบริษทั เพียงแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่ได้รับการพิจารณาอยู่ใน 500 อันดับแรก ทั้งนี้ความส�ำเร็จดัง
กล่าวเป็นเพราะ ปตท. เชื่อมั่นว่า “บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่
ส�ำคัญที่สุดในการด�ำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่
มีคุณภาพ”10

แนวคิดการสรรหาพนักงานของ ปตท.
ปตท. เชื่อว่าหน่วยงานด้านการสรรหา คือ ผู้เพาะเมล็ดพันธุ์เมล็ดแรกให้
พนักงานในองค์กรเจริญเติบโต และสร้างผลิตภาพให้กับองค์กร ดังนั้น การสรรหา
จึงถือว่าเป็นต้นทางของความส�ำเร็จ ซึ่งผู้ที่ท�ำหน้าที่สรรหาจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์เป็น
ประยุกต์ ได้ และไม่หยุดนิ่ง ต้องคิดใหม่ท�ำใหม่อยู่ตลอดเวลา11
เจ้าหน้าที่สรรหาของ ปตท. จึงต้องท�ำงานเชิงรุก เช่น ต้องเข้าไปยัง
สถาบันการศึกษาเพือ่ ให้ความรูก้ บั นักศึกษาในเรือ่ งต�ำแหน่งงาน การเตรียมตัว
สมัครงาน และการสัมภาษณ์งานที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อ
สังคมแล้ว ยังเป็นโอกาสทีส่ ำ� คัญในการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูท้ สี่ นใจสมัคร
งานกับองค์กรในอนาคตอีกด้วย
10 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน). 2558. รายงานประจ�ำปี 2557. กรุงเทพฯ: บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน): หน้า 158.
11 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนสรรหาและคัดเลือก
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บุคลากรคนเก่งที่ ปตท. ต้องการ

ตลอด 5 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั เปิดรับพนักงานใหม่เข้าสูบ่ ริษทั
ปีละประมาณ 300 คนมาโดยตลอด โดยต�ำแหน่งที่เปิดรับจะอยู่ใน
14 สายอาชีพ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ คือ วิศวกร ซึ่งเป็นสายงานหลักของ ปตท.
2) กลุ่มสายงานในธุรกิจหลักของบริษัท (Core Business
Career) ซึ่งได้แก่ วิศวกร และนักวิเคราะห์และวางแผน
3) กลุ่มสายงานเฉพาะด้าน (Unique Career) คือ กลุ่มสาย
งานที่มีความเชี่ยวชาญและหาพนักงานได้ยาก มีการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานสูง ต�ำแหน่งในกลุ่มนี้ได้แก่ ต�ำแหน่งนักกฎหมาย
และนักวิจัยและพัฒนา
4) กลุ่มสนับสนุน (Infrastructure Career) ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
สายงานสนับสนุนต่างๆ เช่น บัญชี การเงิน ตรวจสอบ ทรัพยากร
มนุษย์ จัดซื้อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สายงานวิศวกรซึ่งเป็นสายงานหลักของ ปตท. ซึ่งเป็น
ธุรกิจด้านพลังงาน จึงมีปริมาณการรับเข้ามาท�ำงานมากกว่าสาย
งานอื่น อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ พบว่า ต�ำแหน่งงานที่
ขาดแคลนส�ำหรับ ปตท. กลับกลายเป็นนักวิจัยและนักบัญชี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักบัญชีด้านภาษีอากร เนื่องจากตลาดแรงงานก็ค่อนข้าง
ขาดแคลนเช่นกัน ขณะที่ต�ำแหน่งอีกส่วนหนึ่งที่มีความท้าทายในการ
สรรหา คือ ต�ำแหน่งกัปตันเรือ และผู้บริหารธุรกิจกาแฟ เนื่องจากเป็น
ธุรกิจใหม่ที่ ปตท. ก�ำลังเริ่มด�ำเนินการในปัจจุบัน

กลยุทธ์การสรรหาของปตท.

ปตท. มีขั้นตอนการจัดท�ำกลยุทธ์การสรรหา และการ
แปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนมาก โดยเริ่มจาก
1) การเป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดท�ำแผนกลยุทธ์
ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ท�ำให้ฝ่ายสรรหาฯ ทราบ
ว่าทิศทางบริษัทจะมุ่งไปในทิศทางใด ต�ำแหน่งใดเป็นที่ต้องการ
ของบริษัท ความเร่งรีบในการรับคนเป็นเช่นใด ท�ำให้บริษัท
สามารถเตรียมตัวได้ลว่ งหน้า และรับรูว้ า่ พิมพ์เขียว (Success Profile)
ของพนักงานทั้งในด้านศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้ และ
พฤติกรรมการท�ำงานแบบใดที่เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และค่านิยมองค์กรที่คาดหวัง
2) เมื่ อ โจทย์ข ้างต้นมีค วามชัดเจน ฝ่ ายสรรหาจะน� ำ
คุณลักษณะของพนักงานและปริมาณที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการ
พนักงานคัว่ กาแฟจ�ำนวน 5 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ประมาณ 5 ปี เข้า
สู่กระบวนการสรรหาเชิงรุก โดยเริ่มจากการสรรหาภายในก่อน
(Internal Recruitment) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการ
สมัครเข้ามาก่อน 12  กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้ ปตท. สามารถใช้
ประโยชน์ จ ากศั ก ยภาพของพนั ก งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ทั้ ง นี้
กระบวนการคัดเลือกจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่
3) อย่ า งไรก็ ต าม หากฝ่ า ยสรรหาไม่ ส ามารถสรรหา
พนักงานจากช่องทางภายในองค์กรได้ ฝ่ายสรรหาจะด�ำเนินการ
12 ปตท. ก�ำหนดเงื่อนไขผู้เปลี่ยนสายงานของตนเองว่าจะต้องเป็นพนักงาน
     ของ ปตท. มาแล้วไม่ต�่ำกว่า 3 ปี
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ประชาสัมพันธ์อ อกไปภายนอก ผ่านช่ อ งทางต่ างๆ โดยจาก
ประสบการณ์ขององค์กร ข้อดีและข้อจ�ำกัดของช่องทางการ
สรรหา มีดังนี้
ตารางแสดงข้อดี และข้อจ�ำกัดของช่องทางการสรรหาต่างๆ
ช่องทางการสรรหา
ข้อดี

ข้อจ�ำกัด

เว็บไซต์จัดหางาน เช่น Jobtopgun.com,
Jobdb.com

มีผู้สมัครงานให้เลือกจ�ำนวนมาก

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

เว็บไซต์บริษัท (http://www.pttplc.com/
th/Career)

ผู้ที่เข้ามาในช่องทางนี้มาจากชื่อเสียง เป็นการสรรหาแบบตั้งรับ ทีม
ของบริษัท ข้อมูลมีความครบถ้วน และ งานต้องปรับปรุงแก้ ไขเว็บไซต์
ค่าใช้จ่ายต�่ำ
ตลอดเวลา

การประชาสัมพันธ์ ณ สถาบันการศึกษา
(Road show)

ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการ (Direct ไม่สามารถด�ำเนินการได้ทุก
Target)
ช่วงเวลา

การลงโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อ เป็นการโฆษณาทั้งในเชิงภาพลักษณ์
วิทยุ หนังสือพิมพ์สมัครงาน รถไฟฟ้า บีทเี อส และรับสมัครงานไปพร้อมกัน
เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสูง

การออกบูธในงานนัดพบแรงงานซึ่งจะด�ำเนิน ค่าใช้จ่ายไม่สูง (ยกเว้นงานนัดพบ
การทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น แรงงานในต่างประเทศ)
อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์

ถ้ามีบริษัทอื่นๆ มาร่วมงาน
เยอะ ผู้สมัครมีโอกาสเลือกได้
หลากหลาย

การสรรหาผ่านบริษัทจัดหางาน
(Agency/Head Hunter)

เหมาะกับต�ำแหน่งส�ำคัญบางต�ำแหน่ง
ที่หายาก

ค่าใช้จ่ายสูงมาก

โครงการเพื่อนแนะน�ำเพื่อน โดยจะมีการ
ก�ำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี และ
ไม่ ได้ท�ำในทุกสายงาน ผู้แนะน�ำจะได้รับค่า
ตอบแทนในการแนะน�ำ เช่น ต�ำแหน่ง Field
Engineer

พนักงานที่ผ่านช่องทางนี้มีคุณภาพ ได้พนักงานผ่านช่องทางนี้ ไม่
สูง และน่าเชื่อถือ เนื่องจากเสมือนได้ มากนัก
รับการรับรองจากพนักงานของ ปตท.
มาแล้ว รวมถึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่งถึง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

โครงการเปิดบ้าน (Open House) ด้วยการ ได้เป็นตัวเลือกแรกๆ ส�ำหรับการ
เชิญชวนนักศึกษาที่ก�ำลังเรียนชั้นปี 2-3ใน ตัดสินใจของนักศึกษา ก่อนที่จะจบ
ระดับปริญญาตรี เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ การศึกษา
การท�ำงานของบริษัทตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ

ต้องมีกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ร่วมด้วย
เพราะนักศึกษากลุ่มนี้
ยังมีเวลาเรียนอีกหลายปี

โครงการพิเศษ (Special Project) เช่น การ ได้เป็นตัวเลือกแรกๆ ส�ำหรับการ
ต้องจัดสรรพนักงานมา
รับสมัครนักศึกษาปี 4 ไปดูงานกับ ปตท.
ตัดสินใจของนักศึกษาจบใหม่ ก่อนที่จะ ท�ำงานในด้านนี้เป็นการเฉพาะ
จบการศึกษา
เพื่อดูแลโครงการ
ที่มา: ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนสรรหาและคัดเลือก
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          4) ท�ำการคัดเลือกด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่
• การคัดกรองจากใบสมัคร เช่น เกรดเฉลี่ย
• การทดสอบความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) เพื่อ
ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ปญ
ั หา การสรุปความ
วิธีการใช้เหตุผล
• การทดสอบภาษาอังกฤษ (English Test) โดยใช้ผลทดสอบ
TOEIC เป็นหลัก ส่วนผู้สมัครในวุฒิปวส. จะทดสอบด้วย
แบบทดสอบของ ปตท. เอง
• การทดสอบค่านิยมในการท�ำงาน (Core Value Test) โดย
น�ำค�ำว่า  SPIRIT13  มาก�ำหนดเป็นค�ำถามส�ำหรับใช้ในการ
ทดสอบ (ก�ำลังพัฒนาและเริ่มทดลองใช้)
• การทดสอบความรูท้ เี่ กีย่ วกับการท�ำงาน (Technical Test)
ซึง่ จะเป็นแบบทดสอบเฉพาะทีบ่ างหน่วยงานจัดท�ำขึน้ เพือ่
ทดสอบผู้สมัครที่ตนเองต้องการเป็นการเฉพาะ
• การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ซึ่งถูกก�ำหนดไว้ว่าจะ
ต้ อ งประกอบด้ ว ย (1) ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ผู ้ จั ด การฝ่ า ย
(2) ผูจ้ ดั การส่วนของหน่วยงานทีข่ อสรรหา และ (3) ทีมงาน
ของส่วนสรรหาและคัดเลือก ทั้งนี้การสัมภาษณ์อาจมีการ
ปรับให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้ เช่น มีผู้จัดการหลายฝ่ายมา
สัมภาษณ์ผสู้ มัครในต�ำแหน่งวิศวกรร่วมกัน ในกรณีทแี่ ต่ละ
ฝ่ายมีความต้องการพนักงานในต�ำแหน่งวิศวกรเช่นกัน การ
เข้าร่วมสัมภาษณ์พร้อมกันท�ำให้ผสู้ มัครประหยัดเวลาและ
ท� ำ ให้ ห น่ ว ยงานสามารถคั ด เลื อ กได้ ร วดเร็ ว ยิ่งขึ้น14
          5) การตรวจร่างกาย เพือ่ ตรวจสอบโรคทีข่ ดั ต่อการปฏิบตั งิ าน
        6) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
        7) การทดลองงานเป็นระยะไม่ต�่ำกว่า 180 วัน

13 รายละเอียดของค�ำว่า SPIRIT อยู่ในข้อมูลเบื้องต้นของ ปตท. ในหน้าสุดท้ายของกรณีศึกษา
14  การสัมภาษณ์ถอื เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการทดสอบผูส้ มัคร ดังนัน้ ปตท. จึงก�ำหนดว่าหลังจากการสัมภาษณ์แต่ละ
รายคณะกรรมการสัมภาษณ์จะต้องได้ข้อสรุปในทันทีว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเหมาะสมที่จะท�ำงานร่วมกับ ปตท. หรือไม่ และ
เหมาะสมกับต�ำแหน่งใด
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สรุป

ความส�ำเร็จของ ปตท. เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากการ
มีทรัพยากรมนุษย์ทไี่ ด้รบั การเลือกสรรเป็นอย่างดี และสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีก่ ำ� หนด กรณีศกึ ษานีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่า
บทบาทของนักสรรหาไม่เพียงแต่เข้าใจกระบวนการสรรหาหรือมี
เทคนิคการสรรหาที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้เข้าใจความคาดหวัง
ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และแปลงความคาดหวัง
นั้นไปสู่กลวิ ธีใ นการแสวงหาบุ ค ลากรเพื่ อ มารั บ ผิ ด ชอบตาม
พันธกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งสิ่งดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย
นอกจากนีก้ ารมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกทีก่ ระท�ำ
อย่างเป็นระบบ ละเอียดและรอบคอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย หรือ
กลุม่ ผูส้ มัครที่ ปตท.คาดหวัง ทีช่ ดั เจน จะเป็นประโยชน์ทงั้ ในเรือ่ ง
การบริ ห ารต้ น ทุ น และการได้ ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมในคราวเดียวกันอีกด้วย

อ้างอิง

http://www.pttplc.com/th/Career/Sustainable-HumanResource-Management/Pages/Sustainable-Human-ResourceManagement.aspx
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน). 2558. รายงานประจ�ำปี 2557.
กรุงเทพฯ: บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน).
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ข้อมูลเบื้องต้นของ ปตท.
ประเทศ : ไทย
ลักษณะธุรกิจ : โดยครอบคลุมตั้งแต่การส�ำรวจและผลิต การจัดหา การขนส่ง การแยก
ก๊าซธรรมชาติและน�ำ้ มัน และการจัดจ�ำหน่าย รวมถึงประกอบธุรกิจด้านการจัดหา การน�ำ
เข้า การส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุมน�ำ้ มันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
ท�ำการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.
จ�ำนวนพนักงาน : 4,244 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
วิสัยทัศน์ : Thai Premier Multinational Energy Company: บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติ
ชั้นน�ำ
การก่อตั้ง : ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งตรงกับระยะที่ทั่วโลกก�ำลังเกิด
ภาวะน�้ำมันขาดแคลน (วิกฤตการณ์น�้ำมันโลกครั้งที่ 2) โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า “การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” การเริ่มต้นธุรกิจในช่วงวิกฤตน�้ำมัน ท�ำให้ ปตท. เริ่มต้น
ธุรกิจด้วยการด�ำเนินงานจัดหาน�้ำมันเพื่อสนองความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพอ
อย่างเร่งด่วน ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้ ปตท. มุ่งจัดหา
ปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิม่ เติม เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถพึง่ พาตนเองทาง
ด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่ง ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจ�ำนวนมาก ต่อ
มาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ด้วยการรับโอนกิจการ
สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์ และพนักงานทั้งหมด ภายใต้พระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และท�ำการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ค่านิยมการท�ำงานของ ปตท. : ใช้ค�ำว่า SPIRIT ซึ่งเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของค�ำ 6 ตัว คือ
S = Synergy (สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่)  P = Performance Excellence (ร่วมมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ) I = Innovation (ร่วมสร้างนวัตกรรม) R = Responsibility for Society (ร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม) I = Integrity and Ethics (ร่วมสร้างพลังความดี) และ T = Trust &
Respect (ร่วมสร้างความเชื่อมั่น)
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กรณีศึกษากูเกิ้ล
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กูเกิ้ล หรือ“Google Inc.” นอกจากจะเป็นองค์กรที่

สมรรถนะสูง (High Performance Organization-HPO) ในด้านการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์แบบผู้สร้างและน�ำกระแสโลก (World Trends
Leader) แล้ว ยังได้รับการยกย่องในฐานะเป็นผู้น�ำในหลายๆ เรื่อง
อาทิเช่น ระบบการค้นหาข้อมูลที่มีผู้คนทั่วโลกใช้งานเป็นอันดับ
หนึง่ รายได้ผลประกอบการ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
อย่างต่อเนื่อง และการเป็นแหล่งรวมยอดมนุษย์สุดฉลาดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Learning & Growth Perspective) ไว้ใน
Google Campus ซึ่งได้เปลี่ยนที่ท�ำงานให้กลายเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ
ผลลัพธ์องค์กรทีเ่ ป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ ส ะท้ อ นออกมาในรู ป แบบของการได้ รั บ รางวั ล ประกาศ
เกียรติคุณนานาชาติด้านการเป็นนายจ้างยอดเยี่ยมที่บริษัทได้รับ
อาทิเช่น “100 The Best Company to Work For” จากผลส�ำรวจ
ของนิตยสารชั้นน�ำอย่าง Forb และ Fortune “2014 World’s Best
Multinational Workplace” รวมทั้งจากผลส�ำรวจของสถาบัน
องค์กรทีน่ า่ ท�ำงานด้วย (Great Place to Work Institute) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรางวัลอันดับหนึ่งขวัญใจลูกจ้าง (Glassdoor
Employees’ Choice Award) ของประเทศสหราชอาณาจักร
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ลักษณะองค์กร
ข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัท (www.google.
com) ได้ชี้แจงพันธกิจของ Google Inc. ไว้ว่า “เป็นบริษัทที่ก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อท�ำการจัดระบบข้อมูลของโลก และท�ำให้ข้อมูลดังกล่าว
สามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง” โดยบริษัทเริ่ม
ด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.  2541 เป็นต้นมา จากความร่วมมือของ
แลรี เพจ และเซอร์เกย์ บริน ที่เริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในหอพัก
มหาวิทยาลัยและโรงจอดรถและได้ยา้ ยมายังส�ำนักงานใหญ่ทเี่ รียก
ว่า Googleplex ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) กูเกิ้ลมี
ส�ำนักงานมากกว่า 70 แห่งใน 40 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย และ
มีบุคลากรปฏิบัติงานมากกว่า 40,000 คนทั่วโลก
แนวคิดธุรกิจของกูเกิ้ล คือ การให้บริการเครื่องมือค้นหา
ข้อมูลที่ชาญฉลาด สามารถเข้าใจว่าผู้ใช้งานหมายถึงอะไรและจะ
แสดงผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า
เสิรช์ เอนจิน้ (Search Engine) ปัจจุบนั นีบ้ ริษทั ยังสนับสนุนการท�ำ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต่ า งๆ ผ่ า นการบริ ก ารสื่ อ โฆษณาบนระบบ
อิเลคทรอนิคส์ หรือทีเ่ รียกว่าธุรกิจออนไลน์สำ� หรับธุรกิจทุกขนาด
ทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์และส่งเสริมระบบนิเวศ
ออนไลน์ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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“การสรรหาคนเก่ ง ”
คือ การลงทุนที่
ผู้บริหารและพนักงาน
การจัดสภาพแวดล้อม ต้องใส่ใจ
การท�ำงานที่โดดเด่น แลรีและเซอร์เกย์ 2 ผูก้ อ่ ตัง้ ของกูเกิล้ ได้ให้
กูเกิ้ล เป็นบริษัทที่ได้รับการกล่าวขวัญเรื่อง

การจัดสภาพแวดล้อมองค์กรและเงื่อนไขการ
ท�ำงานที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท�ำงานได้
อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการท�ำงาน
แม้การตกแต่งส�ำนักงานต่างๆ จะแตกต่างกันไป
ตามเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่จะมี
คุณลักษณะร่วมบางประการที่เหมือนกัน ได้แก่
การแบ่ ง ปั น พื้ น ที่ ท� ำ งาน การมี โ ซนส� ำ หรั บ
ประชุมระดมสมอง การจัดพื้นที่และกิจกรรม
สันทนาการเพือ่ กระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ เช่น
การเล่นวิดีโอเกมส์ ห้องกาแฟ เปียโน และห้อง
อาหารที่ให้บริการอาหารสุขภาพ รวมถึงการมี
กระดานไวท์บอร์ดพื้นฐานส�ำหรับการระดม
สมองแบบฉับพลันทันใด การเข้าใจถึงความ
เชือ่ มโยงของผลงานชัน้ เลิศกับอารมณ์ความรูส้ กึ
ของคนท�ำงานนี่เอง จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้
กูเกิล้ กลายเป็นบริษทั นายจ้างในฝันทีค่ นรุน่ ใหม่
ต้องการร่วมงานด้วย นอกเหนือไปจากความ
ส�ำเร็จของบริษัทและความท้าทายในงาน
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นโยบายการสรรหาบุคลากรแก่ผบู้ ริหารรุน่ ต่อๆ
มาว่า หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารเหมือนกับผูจ้ ดั การทีมกีฬา
สิ่งส�ำคัญล�ำดับแรกๆ ที่ต้องท�ำ คือ “การควานหา
คัดเลือก หรือซื้อขายเพื่อให้ ได้ตัวนักกีฬาที่เก่งที่สุด
มาร่วมทีม” และในฐานะโค้ชที่เก่ง แลรีและเซอร์
เกย์ มองว่า “กลยุทธ์ที่ดีไม่อาจสู้หรือทดแทน
นักกีฬาที่ดีได้” ดังนั้นส�ำหรับ กูเกิ้ลแล้ว การ
สัมภาษณ์ผู้สมัครงานถือเป็นวิถีปฏิบัติที่จริงจัง
ของผู้บริหารที่นี่ทุกคน เพราะการได้บุคลากรที่
มีฝีมือหรือที่เรียกว่า “ชาวกูเกลอร์” (Googler)
ถือเป็นการลงทุนทัง้ เวลาและความสามารถ เพือ่
ให้บริษัทมั่นใจว่าได้คนเก่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้มาท�ำงาน

บริษทั ได้ถา่ ยทอดแนวคิดทีว่ า่ ทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
สรรหาคนเก่ง คนที่ใช่ ส�ำหรับองค์กร เพราะบุคลากร
ทุกคนมีเครือข่ายส่วนตัว คนเก่งย่อมรูจ้ กั ว่าคนเก่งๆ
อยู่ที่ ไหนบ้าง ซึ่งเครือข่ายในวิชาชีพน่าจะกว้าง
ขวางมากกว่าเครือข่ายของนักสรรหา นอกจาก
นั้ น ยั ง ช่ ว ยลดความเสี่ ย งที่ ผู ้ ท� ำ การสรรหา
โดยตรงจะลดมาตรฐานคุ ณ ภาพจากที่ เ คยหา
กลุ่มคนหัวกะทิ มาเป็นพวกเก่งปานกลางแทน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งอาจ
ละเลยผลกระทบต่ อ ความส� ำเร็ จ ของที ม งาน
หน่วยงาน และบริษัทในภาพรวม ซึ่งในความ

เป็นองค์กรต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นกับผลงานที่หย่อน
คุณภาพลงหรือความไม่ตอ่ เนือ่ งของธุรกิจ อันเนือ่ งมาจากการ
เสียสมดุลระหว่างคุณภาพและปริมาณของการสรรหา

คนที่ใช่ส�ำหรับกูเกิ้ล

กูเกิล้ ตระหนักดีวา่ กลุม่ งานทีส่ ำ� คัญและส่งผลต่อความส�ำเร็จ

ของธุรกิจ คือ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
ซึ่งความสามารถด้านเทคโนโลยีและความสามารถด้านความ
คิดสร้างสรรค์เป็นสิง่ ส�ำคัญไม่แพ้กนั เพราะผลลัพธ์ของงานที่
ผลิตมาจะเป็นงานที่สร้างทั้งมูลค่าและคุณค่าให้แก่บริษัท
ดังนั้น การคัดเลือกผู้ที่จะมาท�ำงานในกลุ่มต�ำแหน่งนี้จึงเป็น
เรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
นอกจากต�ำแหน่งที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อธุรกิจแล้ว
การมองเข้าไปยังคุณลักษณะอื่นๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงาน
ก็เป็นสิ่งส�ำคัญอีกเช่นกัน ทั้งงานในต�ำแหน่งความรับผิดชอบ
และความสามารถในการปรับตัวท�ำงานร่วมกับบริษัทหรือ
เพื่อนร่วมงาน ผู้สมัครที่กูเกิ้ลมองหานั้นมีลักษณะร่วมกัน
ได้แก่ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความลุ่มหลงในงาน
ที่สนใจ (Passion) มีกรอบความคิดเพื่อการเติบโต (Growth
Mindset) และเป็นคนฉลาด (Intelligence) ทีม่ คี วามรูก้ ว้างขวาง
หลายสาขาอย่างไม่มีอคติ
คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมัครงาน แบ่งออกเป็น
4 ข้ อ ได้ แ ก่ ความสามารถทั่ ว ไปในการเรี ย นรู ้ (General
Cognitive Abilities) ความรู้เกี่ยวกับงานที่ท�ำ  (Role-Related
Knowledge) ภาวะผู้น�ำ  (Leadership) และคุณสมบัติที่เหมาะ
กับการเป็นพนักงาน Google (Googleyness) โดยมีวตั ถุประสงค์
การประเมินความสามารถ คือ

• ความสามารถทั่วไปในการ
เรียนรู้ (General Cognitive
Abilities) ส�ำหรับกูเกิล้ แล้วสิง่
ที่ อ งค์ ก รสนใจคื อ ความคิ ด
ทัศนคติ และวิธีการแก้ปัญหา
ในเรื่ อ งทั่ ว ไป มากกว่ า ผล
คะแนนที่ ป รากฏในวุ ฒิ ก าร
ศึกษา
• ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ งานที่ ท� ำ
(Role-related Knowledge)
เพื่อมุ่งเน้นเฟ้นหาผู้มีจุดเด่น
และความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
ที่ ไ ม่ จ� ำ กั ด เฉพาะเรื่ อ งที่ ต น
สนใจหรื อ มี ค วามถนั ด เป็ น
บางเรื่องเท่านั้น กูเกิ้ลสนใจ
เรื่ อ งการสั่ ง สมความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในอดีตทีช่ ว่ ยน�ำ
มาต่ อ ยอดความส� ำ เร็ จ ใน
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ประเมิ น ความ
สามารถในการจั ด การและ
บูรณาการองค์ความรู้มาใช้ใน
งานด้วย

59

• ภาวะผู ้ น� ำ (Leadership)
เป็นการประเมินเพือ่ สังเกตวิธี
การหรื อ แนวทางการขั บ
เคลื่อนทีมงานในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในงานโครงการ หรือ
บทบาทผู ้ บ ริ ห ารในองค์ ก ร
หรือหัวหน้าทีมที่มีส่วนช่วย
ให้ทีมงานท�ำงานส�ำเร็จลุล่วง
แม้จะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
ต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ
• คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะกั บ การ
เป็นพนักงาน Google
(Googleyness) เป็ น การ
ประเมินถึงเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว การสามารถปรับตัวได้ใน
ภาวะต่างๆ ซึง่ อาจยังไม่มคี วาม
ชัดเจน รวมทัง้ สามารถท�ำงาน
เป็นทีม
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แบบทดสอบ
LAX & Googleyness

แบบทดสอบที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่าน นี้เรียกว่า 
LAX ซึ่งเป็นแบบประเมินอุปนิสัยการเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ที่
เรียกว่า Googleyness หมายถึง ความสามารถในการพูดคุยกับคน
ที่มีสถานภาพ ความคิด อาชีพที่แตกต่างกับผู้สมัครอย่างเป็น
ธรรมชาติและมีบุคลิกภาพที่น่าสนใจ โดยเฉพาะนอกเวลาการ
ท�ำงานปกติ
ผู้ประเมินจะกรอกข้อมูลของผู้สมัครใน 4 ด้านหลักของ
อุปนิสัยลงในแบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ ได้แก่ ความ
ใฝ่ฝนั ทะเยอทะยานและแรงขับดัน (Achievement) การชอบท�ำงาน
เป็นทีม (Teamwork) รักงานบริการ (Service Mind) มีทักษะด้าน
การฟังและสื่อสาร (Listening & Speaking) กระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ (Enthusiasm) มีทกั ษะในการติดต่อ
สือ่ สารกับผูอ้ นื่ (Communication) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Thinking) และความซื่ อ สั ต ย์ (Honesty) ทั้ ง นี้ ก ารประเมิ น
Googleyness ส�ำหรับสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยัง
สามารถประเมินผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์อีกด้วย
เคล็ดลับในการสรรหาบุคลากรของกูเกิ้ล คือ การไม่มีอคติ จากความ
เชือ่ ทีว่ า่ “คนเก่งมักมีกริยาท่าทางและการกระท�ำที่ ไม่เหมือนคนทัว่ ไป…
ดูแค่ว่าคนๆ นั้นมีความหลงใหลใฝ่ฝัน สติปัญญา และอุปนิสัยเหมาะสม
ทีจ่ ะก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จและความเป็นเลิศได้หรือไม่กพ็ อ” นอกจากนัน้
ยังมีข้อคิดสนุกๆ ที่ใช้เตือนใจในการสรรหาพนักงานของ google
อีกว่า “อย่าจ้างคนทีค่ ณ
ุ ไม่อยากเจอทีห่ น้าห้องน�ำ้ ตอนตีสาม เพราะ
คุณต้องท�ำงานในออฟฟิศตลอดทั้งคืน”

กระบวนการสรรหา
ของกูเกิ้ล

กูเกิล้ มีวิธคี ดิ และวิธปี ฏิบัตทิ แี่ ตกต่างไปจากการ
สรรหาแบบประเพณีนิยมขององค์กรส่วนใหญ่
ที่ เ น้ น ขั้ น ตอนและวิ ธี จ ้ า งแบบเป็ น ล� ำ ดั บ ชั้ น
(Hierarchical) ผ่านขั้นตอนการสรรหาที่ใช้เวลา
นานและมีการท�ำซ�้ำๆ ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความ
ส� ำ คั ญ ทั้ ง การจั ด สรรเว ลาและการเ ก็ บ
รายละเอียดผลการสัมภาษณ์ ซึ่งกว่าจะถึงรอบ
สุดท้ายของการสัมภาษณ์ ข้อมูลของผูส้ มัครงาน
อาจถูกลดทอนความน่าสนใจไปโดยไม่ตั้งใจ
สิ่งที่ กูเกิ้ล คิดต่างไป คือ การตระหนักดีว่าผู้ร่วม
งานเป็นบุคคลแรกๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากเพื่อน
ใหม่ของทีม ดังนั้น จึงใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการที่
เป็นเพื่อนร่วมงานภายในทีมเพื่อร่วมกันตัดสินใจหา
สมาชิกใหม่ของทีม ภายใต้นโยบายเน้นการจ้างคน
เก่ ง และเหมาะสมที่ สุ ด เข้ า มาท� ำ งาน แม้
ประสบการณ์จะไม่ตรงกับต�ำแหน่งงานที่ว่าง
ก็ตาม แต่ถา้ ผูส้ มัครมีบคุ ลิกลักษณะกระตือรือร้น
ใฝ่รู้เรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ กลับกลายเป็นคนที่มี
โอกาสมากที่สุดที่จะได้รับการคัดเลือก เพื่อให้
ทีมมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างสรรค์
ทางออกที่แตกต่างส�ำหรับปัญหาเดิมๆ หรือ
ปัญหาใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

เริ่มต้นที่การ“เสาะหา”

(Sourcing)
คนคุณภาพ

ในขั้นตอนการเสาะหาแนวคิดของกูเกิ้ล

คือ “การเปิดให้กว้าง” (Expanding the Aperture)
โดยการระบุให้ชดั เจนว่าต้องการผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
แบบไหน แต่ เ มื่ อ ต้ อ งเสาะหาจะด� ำ เนิ น การ
รวบรวมผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตนิ อกเหนือจากทีก่ ำ� หนด
ไว้ตั้งแต่แรกด้วย ทั้งนี้ได้รวมถึงผู้มีคุณสมบัติ
ใกล้ เ คี ย งแต่ ยั ง ไม่ มี โ อกาสได้ ท ดลองท� ำ ใน
ต�ำแหน่งปัจจุบัน รวมถึงผู้ที่มีเส้นทางชีวิตการ
ท�ำงานที่แสดงผลก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะ
นั่นหมายถึงศักยภาพในการเติบโตและประสบ
ความส�ำเร็จในอนาคต  
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ข้อความ
ประชาสัมพันธ์…
ชัดเจนและช่วยคัด
กรองผู้สมัคร

กูเกิ้ลเคยรับสมัครพนักงานด้วยถ้อยค�ำที่ท้าทาย
ความรูส้ กึ ของกลุม่ เป้าหมายว่า “เราอยากจ้างคน
ฉลาดล�้ำเลิศอย่างคุณ” (You’re brilliant, we’re
hiring) เพื่ อ เป็นการบอกสัง คมอย่างมีนัยยะ
ส�ำคัญว่าบริษัทมีมาตรฐานที่สูงตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ที่เล็กที่สุดขององค์กรนั่นคือ “คนคุณภาพสูง”
ส�ำหรับกูเกิ้ลแล้วข้อความที่ดูท้าทายเช่นนี้ได้
กลายเป็นเครือ่ งมือคัดกรองเฉพาะคนเก่งให้กล้า
เข้ามาน�ำเสนอตัวเอง ประหยัดเวลาการคัดออก
ส�ำหรับคนที่ไม่ใช่ตั้งแต่แรก ส�ำหรับเหตุผลเชิง
จิตวิทยาแล้วข้อความนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า ถ้าผู้
สมัครได้ท�ำงานที่กูเกิ้ลแล้ว ย่อมเป็นคนเก่ง อยู่
ในสังคมของคนเก่ง เพราะการได้เป็นสมาชิกใน
สังคมทีโ่ ดดเด่นและแตกต่างเป็นความภาคภูมใิ จ
อย่างหนึ่งของคนทั่วไป และที่ส�ำคัญ คือ บริษัท
จะไม่ยอมประนีประนอมลดมาตรฐานการจ้าง
งานลงเพียงเพือ่ ให้ได้คนมาเติมต�ำแหน่งว่างหรือ
ต�ำแหน่งใหม่โดยเร็ว
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สรุป

ความส�ำเร็จทางธุรกิจ ของกูเกิล้ เริม่ ต้น

จากการเสาะแสวงหา และรวบรวมคนเก่งเข้ามา
ไว้ในที่ท�ำงานเดียวกัน โดยใช้ทิศทางองค์กรเป็น
เข็มทิศก�ำหนดกลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือก
“คนที่ใช่” ส�ำหรับธุรกิจเท่านั้น ล�ำดับแรกที่
บริษทั ต้องท�ำให้ชดั เจน คือ ก�ำหนดต�ำแหน่งงาน
ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ธุรกิจ จากนั้น
ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติป ระจ� ำ ต� ำ แหน่ งงานนั้ นว่ า
ต้องการคนคุณสมบัติใด และบริษัทต้องการคน
มีอุปนิสัยอย่างไรที่เหมาะสมกับค่านิยม รวมถึง
ปรับปรุงกระบวนการสรรหาทีใ่ ห้ทมี งานมีสว่ น
ร่ ว มตั ด สิ น ใจคั ด เลื อ กเพื่ อ นใหม่ ที่ เ ข้ า กั น ได้
มากกว่ า ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว

อ้เอริาก ชมิงอิดท์ง, โจนาธาน โรเซนเบอร์ก และอลัน

อีเกิล. (2558). คิดอย่างผู้น�ำ ท�ำอย่าง Google.
ณงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์ และคณะ (แปล), กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์.
http://www.google.co.th/about/careers/
lifeatgoogle/hiringprocess/

ข้อมูลเบื้องต้นของกูเกิ้ล
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ลักษณะธุรกิจ : มีรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล อีเมล

แผนทีอ่ อนไลน์ ซอฟต์แวร์จดั การด้านส�ำนักงาน เครือข่ายออนไลน์ และวิดโี อออนไลน์ รวมถึงการ
ขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหา
จ�ำนวนพนักงาน : 49,829 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
พันธกิจ : การจัดระบบข้อมูลของโลก และท�ำให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์
ได้อย่างทั่วถึง
การก่อตัง้ : แลร์รี่ เพจและเซอร์เกย์ บรินพบกันทีส่ แตนฟอร์ดในปี ค.ศ. 1995 ต่อมาในปี ค.ศ. 1996
ได้ร่วมมือกันสร้างเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า BackRub ท�ำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1997 ทั้งคู่ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อเครื่องมือค้นหา BackRub
ใหม่ และได้ใช้ค�ำว่า Google ซึ่งมาจากการเล่นค�ำว่า “googol” ที่เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับ
ตัวเลข 1 ที่มีเลขศูนย์ 100 ตัวตามหลัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการจัดการข้อมูลที่ดูเหมือน
ว่าจะมีจ�ำนวนมหาศาลบนเว็บไซต์

สิ่งที่กูเกิ้ลเชื่อมั่น 10 ข้อ :

  1) ยึดผู้ใช้เป็นหลักแล้วสิ่งอื่นๆ จะตามมา
  2) ท�ำอะไรให้ดีจริงๆ แค่อย่างเดียวนั่นแหละดีที่สุด
  3) เร็วย่อมดีกว่าช้า
  4) ประชาธิปไตยบนเว็บนั้นได้ผล
  5) คุณไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ที่โต๊ะท�ำงานเพื่อค้นหาค�ำตอบ
  6) คุณสามารถหาเงินได้โดยไม่ต้องท�ำสิ่งไม่ดี
  7) ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ
  8) ผู้คนในทุกแห่งหนต้องการข้อมูลเหมือนกัน
  9) คุณสามารถจริงจังได้โดยไม่ต้องใส่สูท
10) ดีมากยังไม่ดีพอ
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กรณีศึกษาอินโฟซิส
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บริษัท อินโฟซิส จ�ำกัด เป็นบริษัทสัญชาติอินเดีย ก่อตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2524 โดยบุคคลเจ็ดคนในห้องนอนของหนึ่งในผู้ก่อ
ตั้ง ด้วยเงินลงทุนเพียง 250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมาย
ที่จะด�ำเนินธุรกิจทางด้านที่ปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับบริษทั ชัน้ น�ำของโลก บริการของบริษทั อินโฟซิส
ครอบคลุมไปถึงการให้คำ� ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ซีสเต็มอินติเกรชัน่
พัฒนาซอฟต์แวร์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเป็นบริษัทแรก
ของอินเดียที่มีชื่ออยู่ในตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี
พ.ศ. 2542 รวมทัง้ ได้รบั การยอมรับเป็นอย่างสูงจากลูกค้า พนักงาน
นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปในฐานะที่เป็นบริษัทที่ไม่หยุดนิ่ง
และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมใหม่ ๆ อยู ่ เ สมอ ส่ ง ผลให้ นิ ต ยสาร
ฟอร์บสจัดอันดับให้อินโฟซิสอยู่ในอันดับที่ 19 ในรายชื่อ 100
บริษัทที่มีนวัตกรรมสูงที่สุด ในฐานะผู้น�ำด้านการให้ค�ำปรึกษา
เทคโนโลยี และโซลูชั่นการเอาท์ซอร์สที่ล�้ำสมัย

อินโฟซิส เชื่อว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ร่มรื่น
ผ่อนคลาย จะช่วยปลุกความคิดสร้างสรรค์ในตัวพนักงาน ดังนั้น
นอกเหนื อ จากจะได้ เ ห็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
โทรคมนาคมรุ่นล่าสุด อินโฟซิสส�ำนักงานใหญ่ในเมืองบังกาลอร์
ยังได้จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีสวน สนามหญ้า และ
สระว่ายน�้ำ  รวมทั้งเสียงเพลงบรรเลงในห้องอาหารกลางแจ้ง
นอกจากนี้ ยังมีห้องออกก�ำลังกาย สนามบาสเก็ตบอล สนามพัท
กอล์ฟ ส�ำหรับผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม อิ น โฟซิ ส ไม่ ไ ด้ ตั้ ง อยู ่ ใ นเมื อ งแห่ ง
เทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความทันสมัย แต่เลือกที่จะตั้งส�ำนักงาน
ทีเ่ มืองบังกาลอร์ เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยให้มากทีส่ ดุ เพราะในขณะ
ที่ก่อตั้งนั้นเมืองบังกาลอร์ยังเป็นเมืองที่ค่าครองชีพต�่ำมาก การ
เลือกสถานที่ตั้งในเมืองที่มีแต่คนยากจน เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้
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บริษทั ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มาก แต่ในขณะเดียวกันด้วยความล้าหลังท�ำให้ในช่วงระยะเริม่ ต้นอินโฟซิส
ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกรรมต่างๆ ทางราชการ เช่น การขอหมายเลขโทรศัพท์ใช้เวลา
ถึง 1 ปีเต็ม หรือการต้องเดินทางไปกรุงนิวเดลีมากกว่า 10 ครั้ง เพื่อขออนุมัติให้น�ำเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว เป็นต้น
อินโฟซิสยังได้ประโยชน์ของความได้เปรียบในสถานทีต่ งั้ เกีย่ วกับเขตเวลา เช่น การทีอ่ นิ โฟซิสตั้ง
คนละซีกโลกกับบริษทั ลูกค้าซึง่ อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา ท�ำให้วศิ วกรของอินโฟซิสทีท่ ำ� งานในแคลิฟอร์เนีย
หรือนิวยอร์ก สามารถส่งต่องานให้แก่วศิ วกรทีน่ งั่ ท�ำงานอยูใ่ นบังกาลอร์เมือ่ สิน้ วันได้ ท�ำให้การด�ำเนิน
งานของอินโฟซิสเป็นไปอย่างไร้รอยต่อในตลอดทั้งวันหรือ 24 ชั่วโมง

ความสามารถที่โดดเด่นและแตกต่าง

ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ที่ ส� ำ คั ญ เกิ ด จากการมี
แรงงานที่มีทักษะแต่ค่าแรงต�่ำ โดยวิศวกรซอฟต์แวร์ที่อินโฟซิส
ระดับหัวกะทิ มีค่าแรง เริ่มต้นเพียง 4,500 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ในระดับที่เยอะแล้วส�ำหรับในอินเดีย ซึ่งเมื่อ
เทียบกับค่าแรงชาวอเมริกันแล้ว รายได้นี้ยังน้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
เงินทีช่ าวอเมริกนั ได้รบั เช่นเดียวกับ Narayana R. Murthy ประธาน
อินโฟซิสในวัย 57 ปี ซึ่งมีรายได้ต่อปีเพียง 44,000 ดอลลาร์สหรัฐ
และไม่มีใครเลยในจ�ำนวนผู้ก่อตั้งบริษัททั้งเจ็ดคนที่ได้รับค่า
ตอบแทนเป็นหุ้น (Stock Option) แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ อินโฟซิส
กลับท�ำรายได้ได้มากกว่า
จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของอินโฟซิสเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2545
บริษทั ต่างๆ ทัว่ โลกต่างลดค่าใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีลง แต่ผบู้ ริหาร
ของอินโฟซิสกลับเล็งเห็นว่านีค่ อื โอกาสและจุดแข็งของบริษทั ซึง่
จะเสนอทางเลือกซอฟต์แวร์ราคาถูกกว่า แต่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ตรงกว่าซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปที่มีราคา
แพง ดังนั้น อินโฟซิสกลับเร่งรับคน และบุกตลาดต่างประเทศ ซึ่ง
ผลก็คือในปี พ.ศ. 2545 บริษัทมีก�ำไรมากถึง 194 ล้านดอลลาร์
สหรัฐจากยอดขาย 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มสูงขึ้นจากปี
ก่อน 50% ขณะที่ก�ำไรในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 1,751 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จากยอดขายทั้งหมด 8,249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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จุดดึงดูดที่น่าสนใจ
อินโฟซิสมีการด�ำเนินการหลายอย่างที่
แตกต่ า งจากบริ ษั ท ทั่ ว ไปซึ่ ง ได้ ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น
บริษทั ทีน่ า่ ท�ำงานด้วย (Employer of Choice) ทัง้
ที่โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เช่น

การมีบุคลากรที่มีความสามารถ

อิ น โฟซิ ส ประกอบด้ ว ยพนั ก งานที่ มี
ทักษะการท�ำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ งู
มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี ค่า
จ้างราคาถูก และมีวัฒนธรรมทางความคิดแบบ
เดียวกับตะวันตก

ธรรมาภิบาลและความเป็นผู้น�ำ

อิ น โฟซิ ส เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องการ
ก�ำกับดูแลกิจการ เห็นได้จากมีการจัดท�ำงบการ
เงิ น ที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานการท� ำ บั ญ ชี ข อง
ประเทศต่างๆ ถึง 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย
อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น
และสหรั ฐ อเมริกา โดยรายงานประจ�ำปีข อง
อินโฟซิสไม่เพียงให้รายละเอียดค่าตอบแทน
ต่างๆ ที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ได้รับอย่างชัดเจนโปร่งใส ผู้บริหารระดับสูง
อย่างเช่น Murthy และ Nilekani ยังไม่ยอมรับใน
สวัสดิการที่เล็กน้อยที่สุด อาทิ ค่าโทรศัพท์ที่ใช้
ในเรือ่ งส่วนตัว ทัง้ คูจ่ ะจ่ายคืนแก่บริษทั ทุกเดือน
เป็นต้น
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ภาพลักษณ์ที่ดี

อินโฟซิส เป็นความใฝ่ฝันในการได้เข้าท�ำงาน
ความมี ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ใ นความรู ้ สึ ก ของ
บัณฑิตในอินเดีย ท�ำให้บริษัทต่างชาติที่คิดจะ
แย่งตัวพนักงานหรือนักศึกษาจบใหม่ไปจาก
อินโฟซิสจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูง
มาก และหากเป็นระดับบริหารก็จะเรียกร้องให้
จ่ายเงินเดือนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย แต่
ถึงแม้จะสามารถได้บุคคลเหล่านั้นไป แต่บริษัท
ต่างชาติก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสามารถ
พัฒนาความสามารถในการบริการทีร่ วดเร็ว และ
เชื่อถือได้ให้ทัดเทียมกับที่อินโฟซิสเป็น

ประโยชน์จากลักษณะธุรกิจ

ผู้บริหารของอินโฟซิส ไม่รู้สึกกดดันหรือวิตก
กังวลต่อคู่แข่งจากสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามาใน
อินเดียมากขึ้น เพราะเชื่อว่าตัวแบบทางธุรกิจ
(Business Model) ของบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคตนั้ น ต้ อ งเป็ น แบบที่
อินโฟซิสก�ำลังท�ำ  คือ เน้นที่คุณค่า และต้องมี
ความสามารถในการให้บริการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจทีซ่ บั ซ้อนมากๆ ซึง่ การมีตวั แบบทางธุรกิจ
ด้านการให้ค�ำปรึกษาด้วย ช่วยให้อินโฟซิสได้
พั ฒ นาความสามารถอยู ่ ต ลอดเวลา และ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมากขึ้นจะเป็นการยากต่อ
คู่แข่งที่จะเลียนแบบได้

กลยุทธ์การสรรหาพนักงานของอินโฟซิส

อินโฟซิสเชื่อว่ามีวิธีการหลากหลายวิธีที่จะช่วยท�ำให้องค์กรมีคนเก่งมากกว่าองค์กรอื่น ซึ่งสิ่งที่
อินโฟซิสได้ด�ำเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีการหลักๆ คือ การสร้างการยอมรับจากมุมมองของผู้
ทีอ่ ยูภ่ ายนอกองค์กร (External Branding) และการสร้างการยอมรับด้วยวิธกี ารสร้างคุณค่าจากภายใน
(Internal Branding)

การสร้างการยอมรับจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กร
(External Branding)
โดยหลั ก การแล้ ว วิ ธี ก าร External
Branding คือ การสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
ในด้านบวกให้เป็นที่จดจ�ำจากกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ นักศึกษา
ผู้หางาน รวมถึงผู้มีอิทธิพลต่อผู้สมัคร เช่น บิดา
มารดา หรื อ คนใกล้ ชิ ด ซึ่ ง สิ่ ง ที่ อิ น โฟซิ ส ได้
ด�ำเนินการประกอบด้วย

1) การจัดแสดงผลงาน

อินโฟซิสจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการ
ในหลายเมือง โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ผู้น�ำ
ในด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มอ�ำนาจทางด้านการขาย
และการตลาด รวมถึงการจัดการช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย ซึง่ นอกจากจะท�ำให้ทมี งานสามารถ
เพิ่ ม รายได้ ท างบั ญ ชี แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด�ำเนินงานแล้ว อินโฟซิสยังเป็นที่รู้จักแก่
บุ ค คลทั่ ว ไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ ่ ม ผู ้ ที่
เป็นลูกค้า พนักงานที่ท�ำงานในบริษัทของลูกค้า
และคู่แข่งขัน

2) การท�ำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา

อินโฟซิสเป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากมี
การเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
กับกลุ่มนักศึกษาเป้าหมาย โดยเปิดตัวโครงการ
Campus Connect ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษา ซึ่ง
ในปี พ.ศ. 2547 อินโฟซิสมีความร่วมมือกับวิทยาลัย
ต่างๆ มากถึง 60 แห่ง กลยุทธ์นี้ท�ำให้อินโฟซิสเชื่อ
ว่าจะท�ำให้ ไม่ขาดแคลนคนเก่ง และสอดคล้องกับ
ความต้องการทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ สถาบันการ
ศึกษาได้ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน IT
ท� ำ ให้ ส ามารถช่ ว ยก� ำ หนดและควบคุ ม ทั้ ง ในเชิ ง
คุณภาพและปริมาณของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ง
เป็นความคิดในระดับประเทศที่ต้องการมุ่งเน้น
ไปทีก่ ารสร้างอุตสาหกรรมทีพ่ รัง่ พร้อมไปด้วยผู้
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ
Campus Connect ซึ่งมีโครงการย่อยหลากหลาย
อาทิ การจัดแสดงผลงาน การตั้งมูลนิธิ การจัด
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สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดโครงงานของ
นักศึกษา การสนับสนุนการจัดนิทรรศการและงานสัมมนา การน�ำ
เสนอผลงานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผู้
อื่นให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ เป็นต้น ซึ่ง ณ เดือนสิงหาคมปี
พ.ศ. 2554 มีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 150,000 คน และ
คณาจารย์มากกว่า 6,600 คน

3) การจัดงานนัดพบแรงงาน

งานนัดพบแรงงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ประสบความ
ส�ำเร็จในการสร้างเครือข่ายและเครือ่ งมือในการรับสมัครพนักงาน
ชาวอินเดีย งานเหล่านี้ได้ท�ำให้อินโฟซิสสามารถเข้าถึงตัวผู้สมัคร
และท�ำให้ผู้สมัครรู้จักองค์กรมากยิ่งขึ้น

4) เว็บไซต์

อินโฟซิสใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือเพื่อให้ข้อมูลและสร้าง
การยอมรับต่อผูส้ มัคร ข้อมูลทีป่ รากฏอยู่ในเว็บไซต์ทเี่ ป็นทางการของ
อินโฟซิสจะเน้นให้เกิดความตืน่ ตาตืน่ ใจและบอกเล่าถึงประสบการณ์แห่ง
ความส�ำเร็จ เช่น รางวัลต่างๆ ผลการด�ำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ จุด
แข็งขององค์กร ความส�ำเร็จ สภาพภายในที่ท�ำงาน วัฒนธรรมการ
ท�ำงาน ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ รวมถึงบรรยากาศการท�ำงาน
ที่ดี เพื่อให้ผู้สมัครเกิดความสนใจ
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5) ความรับผิดชอบต่อสังคม

อินโฟซิสสือ่ สารให้สงั คมได้รบั รูว้ า่ พนักงานกว่า 100,000
คน ท�ำคุณประโยชน์ต่อสวัสดิภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และ
การใช้ประโยชน์จากดิจทิ ลั ได้อย่างไร กิจกรรมทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี
ของอินโฟซิส อาทิ การเปิดโอกาสให้พนักงานตนเองเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร โดยพนักงานจะได้รับเงิน
ค่าด�ำเนินการจากบริษทั การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือฉุกเฉินโดย
มูลนิธอิ นิ โฟซิส และ Infoscions มีสว่ นร่วมในกองทุนบรรเทาทุกข์
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและการบูรณะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเปิดโอกาสให้ทกุ คนได้เข้าถึงดิจทิ ลั โดยการริเริม่ ให้
เด็ ก สามารถเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ใ นช่ ว งหนุ ่ ม สาวผ่ า นโครงการ
SPARK ซึ่งได้แก่ การฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยงแก่ครูโรงเรียน
รัฐบาลในพื้นที่ชนบท การสนับสนุนด้านการศึกษาและการวิจัย
และการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

6) การสื่อสารค�ำขวัญของอินโฟซิส

อินโฟซิสใช้ค�ำขวัญว่า “Powered by intellect, driven by
values” หรือท�ำงานด้วยปัญญา ไปข้างหน้าด้วยคุณค่า ซึ่งเป็น
ค�ำขวัญทีด่ ำ� เนินการควบคูไ่ ปกับพันธกิจขององค์กร เพือ่ สือ่ ให้ทกุ
คนทราบว่าทีน่ เี่ น้นการสร้างทีมงานทีม่ คี วามสามารถและใช้คณ
ุ ค่า
เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร
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การสร้างการยอมรับด้วยวิธี
การสร้างคุณค่าจากภายใน
(Internal Branding)

การสร้างการยอมรับจากภายใน คือ กระบวนการที่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ และน�ำเปิดเผยสู่ภายนอกให้รับรู้ว่า
องค์กรมีดีในเรื่องใด อะไรคือจุดขาย และเป็นสิ่งที่ผู้สมัครจะค้น
พบได้จากทีน่ ที่ เี่ ดียวเท่านัน้ สิง่ ทีอ่ นิ โฟซิสด�ำเนินการมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น

1) การสร้างระบบส่งเสริมความสามารถแก่พนักงานภายใน

อินโฟซิสออกแบบระบบพัฒนาความสามารถให้แก่พนักงาน
ภายในของตน ทั้งในเรื่องการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับทุกต�ำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้เห็นช่องทางการเติบโตทั้งในแนว
ระนาบและในแนวตั้ง การสร้างระบบข้อมูลให้พนักงานสามารถสืบค้น
และแจ้งเตือนการค้นหาต�ำแหน่งภายในที่ต้องการ การฝึกงานภายใน
ตลอดจนเครือ่ งมือการวางแผนเส้นทางอาชีพให้กบั พนักงาน นอกจาก
นี้ยังมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้น�ำ (Infosys Leadership Institute:
ILI) เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�ำ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
อินโฟซิสได้ว่าจะมีผู้บริหารที่มีความสามารถเหมาะสมต่อการ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง งานที่ สู ง ขึ้ น ส� ำ หรั บ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
อินโฟซิสจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน 9 แห่งในประเทศอินเดีย
และศูนย์พัฒนาระดับโลกในเมือง Mysore ซึ่งมีขนาด 200 เอเคอร์
สามารถรองรับการฝึกพนักงาน 16,000 คนต่อปี

2) การใช้ค่านิยมหลักผลักดันการท�ำงาน

ค่านิยมหลักในการท�ำงานของอินโฟซิสประกอบด้วยค�ำ 5
ค�ำ คือ การส่งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้า ความซือ่ ตรงและโปร่งใส การ
เป็นตัวอย่างที่ดีด้านภาวะผู้น�ำ  ความยุติธรรม และความเป็นเลิศ
อินโฟซิสใช้ให้คำ� ดังกล่าวเป็นตัวการท�ำให้ธรุ กิจขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้า
หมาย และความส�ำเร็จอย่างถูกกฏหมายและมีศีลธรรม
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3) การมีกลยุทธ์การสรรหาที่ชัดเจน

อินโฟซิสไม่เพียงเปิดรับพนักงานที่เก่ง
ในเรื่องคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังขยายไปรับนักศึกษาที่เก่งใน
เรื่องคณิตศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
โยธา สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโลหการ โดย
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กจะเน้ น ความสามารถในด้ า น
คณิตศาสตร์ ความเป็นเหตุเป็นผล และการ
ทดสอบด้านการคิดวิเคราะห์

4) การมีแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544
อินโฟซิสติดอันดับบริษัทที่ดีที่สุดที่น่าร่วมงาน
ด้วย (Best Company to Work for) ส�ำรวจโดย
Business Today ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 อินโฟซิสได้
เป็นอันดับที่ 1 อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้รางวัล
“การเป็นองค์กรทีน่ า่ ชืน่ ชมและมีทมี งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทดี่ ที สี่ ดุ ” จากสภาคองเกรสด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลกอีกด้วย

5) การมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่ดี

วัฒนธรรมการท�ำงานที่อินโฟซิสมีระดับ
ความโปร่งใสในการท�ำงานสูงมาก เน้นในเรื่องการ
สร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ การส่งเสริมระบบการ
ให้รางวัลและการยอมรับตามระดับคุณธรรมและผล
งานที่ปรากฏ การส่งเสริมนวัตกรรม และการท�ำให้
พนักงานรูส้ กึ เป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน วัฒนธรรม
องค์กรเหล่านีถ้ กู ใช้เป็นเครือ่ งมือในการคัดกรอง
คนทีเ่ ข้ามาท�ำงานทีอ่ นิ โฟซิส และถูกย�ำ้ เตือนจน
เป็นวิถีปฏิบัติประจ�ำวัน
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สรุป

แม้อินโฟซิสจะไม่ใช่บริษัทชั้นน�ำที่มีมูลค่าทางธุรกิจติด
อันดับโลก แต่กถ็ อื ได้วา่ เป็นบริษทั ทีม่ รี ะบบการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีน่าสนใจ โดยเน้นทั้งในด้านการสร้างการยอมรับจากมุม
มองของผูท้ อี่ ยูภ่ ายนอกองค์กร อาทิ การเข้าถึงแหล่ง/หรือกลุม่ คน
ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายโดยตรง เช่น พนักงานในบริษทั ลูกค้า นักศึกษา
คณาจารย์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับรู้ในวงกว้าง นอก
เหนือจากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่อินโฟซิสยึดมั่นมาโดย
ตลอด คือ การสร้างการยอมรับด้วยคุณค่าของความโปร่งใสและ
ความซื่อสัตย์ในการท�ำงาน และความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่ง
คุณค่าเหล่านี้ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ คือ ผู้บริหารระดับสูงสุด ดังจะ
พบว่า ผูบ้ ริหารได้แสดงตนให้เป็นแบบอย่างให้ผอู้ นื่ ได้เห็นในความ
ซื่อสัตย์ ซึ่งผลที่ตามมา คือ ท�ำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่าง
มั่นคง และอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้อย่างยั่งยืน
ส�ำหรับกลยุทธ์การสร้างการยอมรับด้วยวิธีการสร้าง
คุณค่าจากภายใน (Internal Branding) นัน้ การมีพนักงานเก่งๆ เพือ่
สร้างความสามารถที่โดดเด่นให้กับองค์กร ถือเป็นปัจจัยดึงดูดคน
เก่งจากภายนอกที่ส�ำคัญ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอินโฟซิสไม่
เพียงแต่รับผู้ที่มีความสามารถสูงเท่านั้น ที่นี่ยังก�ำหนดให้ค่านิยม
และวัฒนธรรมการท�ำงานที่เน้นจริยธรรมและความถูกต้องเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการคัดเลือกพนักงานด้วย รวมทั้งการมี
กระบวนการสรรหาทีช่ ดั เจน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ส่ง
ผลให้อนิ โฟซิสได้รบั รางวัลในการเป็นองค์กรทีน่ า่ ชืน่ ชมและมีทมี
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด อีกด้วย

อ้างอิง

Makwana, Kirti  and Dave, Govind (2014). Employer Branding:
A Case of Infosys. International Journal of Humanities and Social
Science Invention. 3(6): 42-49.
ผู้จัดการ 360. Infosys ยักษ์เล็กซอฟท์แวร์จากแดนภารตะ สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 จาก http://info.gotomanager.com/
news/details.aspx?id=5824.
Infosys. (2014). Annual report 2013-2014. Bangalor: Infosys.
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ข้อมูลเบื้องต้นของ

อินโฟซิส
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ลั ก ษณะธุ ร กิ จ : การให้ ค� ำ

ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ซีสเต็ม
อินติเกรชั่น พัฒนาซอฟต์แวร์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

จ�ำนวนพนักงาน :

160,405 คน (ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557)
วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากทั่วโลกใน
ด้ า นการให้ บ ริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจ การใช้งานเทคโนโลยี
โดยคนที่ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ที่ สุ ด
ของเรา
การก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2524 โดย
บุคคลเจ็ดคน

ค่านิยมการท�ำงาน
ของอินโฟซิส :

การส่งมอบคุณค่าให้
กั บ ลู ก ค้ า ความซื่ อ ตรงและ
โปร่งใส การเป็นตัวอย่างที่ดี
ด้านภาวะผู้น�ำ  ความยุติธรรม
และความเป็นเลิศ

กรณีศึกษาฟิลิปส์
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ฟิลิปส์ หรือบริษัท Royal Philips of the Netherlands เป็น
บริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความสะดวก
สบายของผูค้ น ซึง่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เพื่อผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง ส�ำนักงานใหญ่ของ
Philips ตั้งอยู่ในประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ข้อมูล ณ ปี
พ.ศ. 2557 บริษทั มีการจ้างงานพนักงานประมาณ 114,000 คน โดย
มีการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการมากกว่า 100 ประเทศ บริษัทเป็น
ผู้น�ำในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ การดูแลระยะเฉียบพลัน และการ
ดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น ระบบแสงสว่างทีป่ ระหยัดพลังงาน รวมทัง้ การ
ใช้งานผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างในรูปแบบใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์โกน
หนวดและผลิตภัณฑ์สำ� หรับสุภาพบุรษุ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ
ปาก
ฟิลปิ ส์ เป็นหนึง่ ในบริษทั ทีใ่ ห้ความสนใจอย่างมากต่อวิธี
การดึ ง ดู ด และรั ก ษาพนั ก งานด้ ว ยการสร้ า งแบรนด์ น ายจ้ า ง

ที่มา http://www.philips.co.th/about/company/companyprofile.page
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(Employer Branding)  โดยความสนใจดังกล่าวเริ่มต้นในปี พ.ศ.
2545 เมือ่ ฟิลปิ ส์ได้จดั ท�ำโครงการออกแบบวิธกี ารสรรหาพนักงาน
ทั่วโลก และพบว่าคุณภาพการให้บริการสามารถปรับปรุงได้ และ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมุง่ เน้นการสรรหาพนักงานในเชิงรุกให้มาก
ขึน้ โดยเชือ่ ว่าเมือ่ ฟิลปิ ส์ยงั หาพนักงานเป้าหมายไม่ได้ ก็ตอ้ งหาวิธี
การดึงดูดพนักงานทีม่ คี วามสามารถสูง (Talent) ทีม่ อี ยูเ่ อาไว้ และ
การสรรหาคนด้วยวิธีการรับสมัครโดยตรงจากสถาบันการศึกษา
(Campus Recruiting) เริ่มมีข้อจ�ำกัด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ฟิลิปส์ตั้งวิสัยทัศน์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ใหม่ว่า ต้องแน่ใจว่าจะสามารถดึงคนเก่งเข้ามาและรักษาเอาไว้ ให้
ได้ เพราะคนเหล่านี้จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ
บริษัท รวมทั้งต้องแน่ใจว่าประสบการณ์ของนายจ้างจะช่วยจูงใจให้คน
เก่งท�ำงานในแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งบริษัท โดยสามารถสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับตัวบริษัทและพนักงานเอง
ผูบ้ ริหารของฟิลปิ ส์มคี วามต้องการทีจ่ ะหากลยุทธ์ใหม่ๆ
เพื่อน�ำมาบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังในผลลัพธ์หลังจากการน�ำกลยุทธ์หรือ
นโยบายใหม่มาใช้ว่าจะสามารถท�ำให้พนักงานทุกคนท�ำงานร่วม
กันภายใต้วตั ถุประสงค์เดียวกัน   มคี วามภาคภูมใิ จและมัน่ ใจในสิง่
ทีบ่ ริษทั ท�ำ และรูส้ กึ ว่าทัง้ พนักงานและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ล้วน
แต่มคี วามส�ำคัญทัดเทียมกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังท�ำการสือ่ สารกับ
พนักงานโดยการให้เหตุผลทีด่ สี ำ� หรับการมาท�ำงานทุกวัน เพื่อให้
พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจต่อการท�ำงาน
ความส�ำเร็จดังกล่าวเกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริหารของฟิลปิ ส์เชือ่ ว่า
ปัจจัยที่ท�ำให้บริษัทก้าวไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ พนักงาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการน�ำ
กลยุทธ์แบรนด์นายจ้างมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาย
ใต้กลยุทธ์ดังกล่าวบริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นภายใต้
ค�ำขวัญที่ว่า “Touch Lives Everyday” หรือการเข้าถึงทุกชีวิตใน
ทุกๆ วัน นอกจากนี้ ยังได้จดั ท�ำตัวแบบกลยุทธ์แบรนด์นายจ้าง ดัง
ภาพต่อไปนี้
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ภาพแสดงตัวแบบแบรนด์นายจ้างของฟิลิปส์ (Philips Touchpoint Wheel)

ที่มา: Charlotte Housden Bernard Hodes Group, Strategic Human Resources Conference 7th February 2007, Geneva.

จากตัวแบบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า
ฟิ ลิ ป ส์ น� ำ แบรนด์ น ายจ้ า งมาใช้ ใ นการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ไม่เพียงแต่เรือ่ งของการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานเท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปยังเรื่องของ
การสร้ า งความผู ก พั น ในองค์ ก ร และการรั ก ษา
พนักงานที่มีศักยภาพไว้ โดยกิจกรรมการบริหาร
แบรนด์นายจ้างของฟิลิปส์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ
• Pre-Application Experience เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ ฟิ ลิ ป ส์ ให้ แ ก่ บุ ค คล
ภายนอกก่อนที่จะมาสมัครงานกับบริษัท ซึ่งจะ
เน้นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ แี ละการสร้างการรับ
รู้เกี่ยวกับองค์กรสู่สายตาของบุคคลภายนอก
การสร้างแบรนด์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและ
เป็นที่ยอมรับ กระบวนการนี้เน้นการแนะน�ำ
องค์กรในภาพรวม เช่น แนะน�ำโครงสร้างองค์กร
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วิสยั ทัศน์ นโยบายของบริษทั ให้แก่ผทู้ สี่ นใจ โดย
ใช้รูปแบบการสื่อสารในลักษณะของกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมรับสมัครในสถาน
ศึกษา (Campus Recruit) เพือ่ ให้ผสู้ มัครเข้าใจถึง
องค์กร การจัดฝึกงาน (Internship) การสร้ า ง
เว็บไซต์เพื่อให้ผู้สมัครงานเข้ามาดูรายละเอียด
ต่างๆ ของต�ำแหน่งงาน (Career Site)
• Application Experience เป็นการด�ำเนิน
การในระหว่ า งกระบวนการสมั ค รงานของ
ฟิลิปส์ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น หนังสือ
เชิ ญ มาสมั ค รงาน (Invitation Letter)   การ
สัมภาษณ์ การคัดเลือก การท�ำสัญญา และการส่ง
จดหมายปฏิเสธการรับเข้าท�ำงาน
• Post-Application Experience เป็นการ
ด� ำ เนิ น การหลั ง ผ่ า นขั้ น ตอนการสมั ค รงาน
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะเน้นที่การให้ค�ำมั่น

สั ญ ญากั บ พนั กงาน และเป็นการสร้างความ
ผูกพันในองค์กร เพือ่ รักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ
ไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยเริ่มจากการแนะน�ำ
ให้พนักงานรูจ้ กั กับฟิลปิ ส์ให้มากขึน้ โดยการจัด
ปฐมนิเทศ การให้ข้อมูลต่างๆ กับพนักงานผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การประเมินผลงาน โอกาสในการเติบโตในสาย
งาน หรื อ การบริ ห ารสายอาชี พ การจั ด การ
พฤติกรรม และกระบวนการสัมภาษณ์ผทู้ ลี่ าออก
ทัง้ 3 ส่วนนีจ้ ะเน้นไปทีก่ ารสร้างแบรนด์
นายจ้างของฟิลิปส์ เพื่อมุ่งให้เกิดการรับรู้ จดจ�ำ 
และยอมรับในความเป็นฟิลิปส์ ทั้งจากบุคคล
ภายนอกและบุคคลภายใน
ความส� ำ เร็ จ ของการสร้ า งแบรนด์
นายจ้าง ซึง่ เป็นทีก่ ล่าวขานของบุคคลทัว่ ไป เกิด
จากการรวมช่องทางการสือ่ สารต่างๆ รวมถึงให้
ความสนใจต่อข้อความทีจ่ ะส่งให้กบั บุคคลต่างๆ
ได้รบั ทราบ ไม่วา่ จะเป็นช่องทางการสือ่ สารแบบ
ดั้งเดิม เช่น โฆษณา ประกาศหางานผ่านสื่อ
ออนไลน์ ซึ่ ง นั บ วั น จะมี ผู ้ ส นใจลดลง ฟิลปิ ส์
หันมาให้ความสนใจต่อวีดีโอมากกว่ารูปภาพ และให้
ความสนใจต่อสือ่ ที่ใช้การรับฟังมากกว่าสือ่ ที่ใช้อา่ น
อีกทัง้ มนุษย์ตอ้ งการฟังข้อมูลจากคนทีร่ จู้ กั โดยตรง
ซึ่งท�ำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจและน่าเชื่อถือมากกว่า
ดังนั้น ฟิลิปส์จึงได้ออกแบบแนวทางในการให้ข้อมูล
กับกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน โดยฟิลิปส์ ได้มุ่งเน้น
ทดลองกับกระบวนการฝึกงานและใช้กระบวนการ
สื่อสารครบวงจร ซึ่งท�ำให้กระบวนการดังกล่าว
สร้างประสบการณ์และภาพลักษณ์ทดี่ ใี นการท�ำ

งานในฟิลปิ ส์ให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น ฟิลปิ ส์คน้ พบว่าการ
ฝึกงานมีผลต่อมุมมองและความคิดเห็นของผู้ที่
ก�ำลังศึกษา ประสบการณ์ทดี่ ใี นการฝึกงานจะถูก
ส่งต่อไปยังเพื่อนของนักศึกษาที่เข้าฝึกงานและ
ช่วยท�ำให้แบรนด์นายจ้างดึงดูดใจต่อคนอื่นๆ
มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์การ
ฝึกงานที่แย่จะส่งผลร้ายแรงต่อแบรนด์นายจ้าง
ในมุมกลับด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ฟิลปิ ส์จงึ ต้องมีการ
โปรโมทและโค้ชอย่างเข้มข้นเพื่อให้การฝึกงาน
มีผลลัพธ์ที่ดีเสมอ สามารถส่งต่อความคิดไปยัง
คนอื่นๆ
เนือ้ หาในเว็บไซต์เป็นเรือ่ งของพนักงาน
ที่มาบอกเล่าเรื่องราวของฟิลิปส์ให้ฟังอย่างไม่มี
การเสริ ม แต่ ง หรื อ ตามความรู ้ สึ ก จริ ง ไม่ มี
สคริปต์ โดยเรื่องที่น�ำเสนอเป็นเรื่องที่ดีสุดของ
ฟิลปิ ส์ ภายหลังการน�ำเสนอด้วยวีดโี อ พบว่าเกิด
การเข้าชมจากผู้ชมกลุ่มใหม่ ซึ่งมากกว่า 50%
ของคนที่เข้ามาชมได้รับการแนะน�ำบอกต่อจาก
เพือ่ น ความสามารถในการบอกเล่าของหนึง่ เรือ่ ง
ราวประทับใจ ช่วยให้คนอื่นๆ เห็นภาพเกี่ยวกับ
สิง่ ทีฟ่ ลิ ปิ ส์เป็น หรือประสบการณ์การท�ำงานใน
ฟิลปิ ส์ หลังจากนัน้ ฟิลปิ ส์ได้ขยายวิธกี ารนีไ้ ปยัง
อีก 3 ประเทศ คือ จีน อินเดีย และรัสเซีย โดยใช้
ภาษาท้องถิ่น และการจัดวางเรื่องราวที่เหมือน
กัน แตกต่างกันที่รูปแบบการน�ำเสนอและเสียง
ซึ่งเป็นในแบบท้องถิ่น ซึ่งผลตอบรับเป็นไปใน
ทางเดียวกัน คือ สถิตกิ ารเข้าชมเว็ บ ไซต์ มี ม าก
ขึ้ น และคนเข้ า ชมมี ค วามพึงพอใจต่อเว็บไซต์
มากขึ้นเช่นกัน
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ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่มีการแบ่งปันเรื่องราวจากผู้ที่ท�ำงานในฟิลิปส์

ทัง้ นีน้ อกเหนือจากการท�ำคลิปวีดโี อบอกเล่าความส�ำเร็จของการท�ำงานทีฟ่ ลิ ปิ ส์แล้ว ฟิลปิ ส์
ยังใช้วิธีการสื่อสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่
1) การสื่อสารเพื่อสรรหาบุคลากรจากภายใน (Internal Communications) ส�ำหรับการสื่อสารภายใน
บริษัท ฟิลิปส์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล์ อินทราเน็ต การประชุม จดหมายข่าว การประชุมเสมือน
จริง (ทางไกลหรือออนไลน์) วีดีโอ จดหมาย และอื่นๆ
2) การสื่อสารเพื่อสรรหาบุคลากรจากภายนอก (External Communications) กลยุทธ์การสรรหา
เชิงรุกจากแหล่งภายนอกนั้น ฟิลิปส์เน้นแหล่งสรรหาเฉพาะและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เช่น ไม่
ใช้การติดประกาศแต่ใช้ “Job Aggregators” ซึ่งเป็นเว็บไซต์คล้ายๆ กับเว็บไซต์ Glassdoor มีการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์และโทรศัพท์เป็นแหล่งสรรหาทีส่ ำ� คัญ โดยออกแบบให้เว็บไซต์สมัครงานสามารถ
ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ
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สรุป

ฟิลปิ ส์เป็นองค์กรตัวอย่างทีเ่ ผยแพร่รปู แบบการสร้างแบรนด์นายจ้าง
ไว้อย่างละเอียด ทั้งนี้แบรนด์นายจ้างไม่เพียงช่วยให้ฟิลิปส์สามารถสรรหา
พนักงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ฟิลิปส์ยังใช้กลยุทธ์ด้านนี้ไปกับการสร้างความ
ผูกพันและรักษาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าไว้ดว้ ย อนึง่ แม้วา่ แบรนด์นายจ้างทีฟ่ ลิ ปิ ส์
ลงทุนไปจะยังไม่สามารถบอกเล่าได้อย่างชัดเจนว่า ภายหลังจากความพยายาม
มาหลายปีแล้ว ท�ำให้ฟิลิปส์ได้ผลประโยชน์ด้านใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด
แต่แนวคิดนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามในการน�ำหลักการทางการตลาดมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมมาท�ำงานกับองค์กร
ส�ำหรับกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ การเพิ่มคุณค่าให้กับระบบการ
ฝึกงานในรูปแบบเดิม ด้วยเทคนิคการสือ่ สารออกไปสูภ่ ายนอกในรูปแบบของ
วีดีโอบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจ ซึ่งได้ท�ำให้เกิดการขยายการรับรู้
และท�ำให้บริษัทเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น (Snowball) ซึ่งภาครัฐอาจน�ำ
ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองต่อไป
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ข้อมูลเบื้องต้นของฟิลิปส์
ประเทศ : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ลักษณะธุรกิจ : : ผลิตสินค้าในกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์ กลุ่มธุรกิจ
คอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ กลุ่มธุรกิจแสงสว่าง และกลุ่มนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
จ�ำนวนพนักงาน : 113,678 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
วิสัยทัศน์ : ที่ Philips เรามุ่งมั่นที่จะท�ำให้โลกใบนี้มีสุขภาพดีขึ้นและมีความยั่งยืนมากขึ้น
ผ่านนวัตกรรมของเรา จุดมุ่งหมายของเรา คือ การยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน 3
พันล้านคนต่อปีภายในปี พ.ศ. 2568 เราจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการท�ำงานส�ำหรับ
คนที่มีแรงบันดาลใจเดียวกันกับเรา ด้วยการร่วมมือกันเราจะส่งมอบความมีคุณค่าที่
ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา
การก่อตั้ง : ฟิลิปส์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2434 เมื่อ มร.แอนทอน และเจอราร์ด ฟิลิปส์ ก่อ
ตั้ง Philips & Co. ขึ้น ณ เมืองไอนด์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฟิลิปส์ได้เริ่มต้นด้วย
การผลิตหลอดไส้และหลังจากนัน้ ได้กลายเป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตรายใหญ่ทสี่ ดุ ในยุโรป ผลจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป ในปี พ.ศ. 2457 ท�ำให้บริษัทได้ก่อตั้งห้องทดลอง
วิจัยและได้น�ำเสนอนวัตกรรมส�ำหรับเทคโนโลยี X-ray และคลื่นวิทยุ จนกระทั่งใน
ปัจจุบัน
ค่านิยมการท�ำงานของฟิลิปส์ :
การท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจ (Delight customers)
การสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Deliver great results)
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน (Develop people)
การเชื่อถือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน  (Depend on each other)
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กรณีศึกษา
หน่วยให้บริการภาครัฐ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
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ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งอยู่บนเกาะซึ่งอยู่ระหว่าง
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 716.1 ตารางกิโลเมตร ณ
ปี 2013 มีก�ำลังแรงงานทั้งสิ้น 3.5 ล้านคน (จากจ�ำนวนประชากร
ทั้งสิ้น 5.4 ล้านคน) อายุเฉลี่ย 38.9 ปี อายุคาด 82.3 ปี มีอัตราการ
เติบโตของประชากร 2.5% ต่อปี ประกอบด้วยเชื้อสายจีน 74.2%
รองลงมา คือ มาเลย์ 13.3% อินเดีย 9.1% และชนชาติอื่นๆ 3.3%

การสรรหาบุคลากรเข้ามาท�ำงานในภาครัฐนั้นนอกเหนือจาก
คุณสมบัติที่ตัวผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติสิงคโปร์หรือมีถิ่นพ�ำนัก
ถาวรอยูท่ สี่ งิ คโปร์แล้วยังต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะซึง่ มีความแตกต่าง
กันออกไปตามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละต�ำแหน่งงานซึง่ ภาครัฐได้
แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ งานวิเคราะห์ งานกลยุทธ์ และงาน
บริหาร โดยแต่ละงานจะมีขอบเขตงานที่แตกต่างกัน ดังนี้
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1) งานวิเคราะห์ เกี่ยวข้องกับการก่อรูปนโยบายและทบทวน

นโยบาย ซึ่งความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในกลุ่มนี้ คือ
ภาวะผู้น�ำ การพัฒนาความสามารถ การให้รางวัลและการยอมรับ
2) งานกลยุทธ์ เกีย่ วข้องกับการพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ แนวโน้มในอนาคต และสิ่งที่ไม่คาดคิดที่มีผลกระทบต่อ
สิงคโปร์
3) งานบริหาร เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ เช่น การสือ่ สาร
เกี่ยวข้องกับนโยบายและระเบียบ การรณรงค์เพื่อสร้างแบรนด์
ส�ำหรับขั้นตอนการสรรหานั้น ประกอบด้วย
1) กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์  www.careers.gov.sg
2) คัดเลือกโดยการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เป็นหมู่
คณะ (Panel Interview) โดยทีมการจัดการอาวุโส โดยภาครัฐแบ่งการ
รับสมัครพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การรับสมัครผู้จบใหม่ (Fresh
Graduates) และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์การท�ำงานมาก่อน
แล้ว
ทั้งนี้คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องการ คือ มีความชัดเจน
ในตัวเอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีนวัตกรรม สามารถจูงใจ
บุคคล มีความสามารถในการปรับตัว ท�ำงานได้อย่างอิสระ และท�ำงาน
เป็นทีมได้ด้วย รวมถึงต้องการที่จะท�ำงานเพื่อประเทศสิงคโปร์และคน
สิงคโปร์
ส�ำหรับการฝึกงานนั้น จะให้ผู้เข้าโครงการได้ฝึกกับโครงงานที่ตอบ
สนองต่อภารกิจ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการท้าทายกับงานบริการภาครัฐ ได้รบั
รู้ข้อมูลเชิงลึกกับการท�ำงานในหน่วยงานของรัฐบาล มีโอกาสในการสร้าง
เครือข่าย และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารในหน่วยงาน
ของภาครัฐต่างๆ และเมื่อสิ้นสุดโครงการหัวหน้าจะจัดให้มีการพูดคุย
เพื่อประเมินความสามารถ ซึ่งอาจมีโอกาสได้ท�ำงานภาครัฐถ้าผล
ประเมินพบว่าเป็นผู้มีผลงานและความสามารถที่โดดเด่น โดยการ
ฝึกงานนีจ้ ดั ไว้ให้เฉพาะกับชาวสิงคโปร์และก�ำลังเรียนในระดับปริญญา
ตรีหรือระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
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แนวปฏิบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การสรรหาเจ้าหน้าที่รัฐของ
ประเทศสิงคโปร์

ผู้ที่ดูแลภาพรวมของระบบการสรรหาเจ้าหน้าที่รัฐใน
ประเทศสิงคโปร์ คือ หน่วยให้บริการภาครัฐ (Public Service
Division: PSD) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� งานคล้ายกับส�ำนักงาน ก.พ.
ของประเทศไทย โดยพีเอสดีจะท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในภาพ
รวมให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงความส�ำคัญของภาครัฐต่อ
ประเทศ บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงค้นหาสิ่งที่จะช่วยดึงดูด
ให้มาท�ำงานกับภาครัฐ และเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไป

1) การเผยแพร่ความส�ำคัญของงานภาครัฐ

พีเอสดี เริ่มต้นด้วยการเผยแพร่พันธกิจ เป้าหมายการ
ท�ำงาน และปรัชญาการท�ำงานในภาคราชการ เพื่อให้ผู้สนใจได้
ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทส�ำคัญอย่างไร ดังตัวอย่างด้าน
ล่าง

สิงคโปร์ก�ำหนดพันธกิจการท�ำงานของภาคราชการว่า

• เราท�ำงานกับรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ เพือ่ ทีจ่ ะก�ำหนด
อนาคตของสิงคโปร์ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นในหมู่
ชาวสิงคโปร์ และแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริง
• เรารักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และความเจริญ
รุ่งเรืองของประเทศสิงคโปร์
• เรายึดมั่นในความยุติธรรมและความเท่าเทียม โดยใช้
หลักการของความสุจริต ความเท่าเทียม และเป็นธรรม
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เป้าหมายการท�ำงานของภาครัฐ

•  เราท�ำให้เกิดพลวัตร ความส�ำเร็จ และการเจริญเติบโต

เพื่อความเป็นเลิศของชาติที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
• เราสรรค์สร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อให้สิงคโปร์ประสบ
ความส�ำเร็จ และท�ำให้คนสิงคโปร์บรรลุถึงมาตรฐานการ
ครองชีพในระดับสูง
• เราส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เหนียวแน่นและมีความ
สามัคคี บนรากฐานของความเคารพ การดูแล และความ
ห่วงใยต่อพลเมืองของเรา

ความเชื่อของการบริการภาครัฐ

• เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นบุคคลส�ำคัญต่อการ

บริการที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นด้วยความเต็มใจ
• การเปลีย่ นแปลงเป็นสิง่ จ�ำเป็นให้สงิ คโปร์สามารถแข่งขัน
ในเศรษฐกิจโลกได้
• ความเป็นเลิศเป็นแรงขับดันให้เราเป็นทีส่ ดุ ในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ
• การเรียนรู้จากผู้อื่น จากเสียงที่สะท้อนกลับมา และจาก
ความผิดพลาดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ได้จากประสบการณ์
• ภาวะผูน้ ำ � ซึง่ กล้าหาญ ฉลาด และเปิดรับต่อความคิดและ
ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เป็นสิ่งส�ำคัญต่อความก้าวหน้าที่ต่อ
เนื่องและความส�ำเร็จที่เหนือกว่า
การบอกเล่าพันธกิจการท�ำงาน เป้าหมายการท�ำงาน และความ
เชือ่ ต่อการบริการของรัฐ เป็นเสมือนเครือ่ งมือในการคัดกรองชัน้ ดีอย่าง
หนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้สมัครได้ทราบความคาดหวังและเป้าหมายการท�ำงาน
นอกเหนือจากนี้พีเอสดียังได้เผยแพร่ค่านิยมในการท�ำงานของภาครัฐ
ซึ่งประกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำ คือ ความซื่อตรง (Integrity) การให้บริการ
(Service) และความเป็นเลิศ (Excellence) ซึ่งผู้สมัครสามารถน�ำมา
ใช้เปรียบเทียบกับค่านิยมในการด�ำเนินชีวติ ของตนเองได้วา่ ขัดแย้ง
หรือไปด้วยกันได้ดีหรือไม่ ดังนี้
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ความซื่อตรง (Integrity) เป็นค่านิยมหลักที่ภาครัฐให้ความเชื่อ

ถือและเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญต่อพันธกิจ เป้าหมาย และความเชือ่ ต่อ
การบริการภาครัฐซึ่งปรากฏอยู่ในปรัชญาพื้นฐานขององค์กร
ความซือ่ ตรงถือว่าเป็นค�ำมัน่ สัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ประชาชนดังนัน้ ภาค
รัฐจึงคาดหวังให้ความซือ่ ตรงนีต้ อ้ งคงอยูแ่ ละมีมาตรฐานทีส่ งู โดย
ความซือ่ ตรงจะเกีย่ วข้องกับการมีธรรมาภิบาลทีด่ ี การต่อต้านการ
ทุจริต เพราะภาครัฐเชื่อว่าผู้มีความซื่อตรงจะช่วยให้ประเทศชาติ
สามารถปกป้องอธิปไตย มีความเป็นอิสระ มีความมัน่ คง และสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศสิงคโปร์

การบริการ (Service) ก�ำหนดขึ้นเป็นพันธกิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
การบริการภาครัฐของสิงคโปร์มีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนชาว
สิงคโปร์ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและมีเหตุผล ด้วยความ
เห็นอกเห็นใจและความเคารพต่อประชาชนที่ให้บริการ

ความเป็นเลิศ (Excellence) อธิบายถึงผลลัพธ์ของการบริการ

ภาครัฐ ซึ่งเป็นภาพที่อยู่ในเป้าหมายการท�ำงาน ความเป็นเลิศเป็น
สิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทุกคนต้องท�ำงานด้วยความมุง่ มัน่
ทุม่ เท พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ รวมถึงต้องเป็นผูท้ แี่ สดงออกถึงความ
เป็นเลิศที่ตนเองมีให้ผู้อื่นเห็นในเชิงประจักษ์ด้วย ซึ่งผู้จะมีความ
เป็นเลิศได้จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักตั้งเป้าหมายแห่งความส�ำเร็จในชีวิต
เป็นประจ�ำ
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2) การค้นหาปัจจัยดึงดูดและเผยแพร่สิ่งนั้นต่อผู้สนใจ

พีเอสดี ได้จดั ท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์เพือ่ ชีช้ วนให้มผี คู้ นสนใจสมัครงานในระบบราชการ
ด้วย 10 เหตุผลที่ควรท�ำงานในภาคราชการซึ่งแต่ละเหตุผลนั้นเกี่ยวพันกับภาพลักษณ์ และระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ซึ่ง 10 เหตุผลดังกล่าว ได้แก่
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10 เหตุผลที่ควรท�ำงานในภาคราชการ
1. คุณจะได้ท�ำงานร่วมกันกับนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ว่าจ้างพนักงาน
เกือบ 141,000 คนใน 16 กระทรวง มากกว่า 65 หน่วยงานเทียบเท่ากรมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
(Statutory Boards) และ 9 องค์กรของรัฐ (Organs of State)
2. ไม่ส�ำคัญว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่หรือคนที่เคยท�ำงานมาแล้ว เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีความเก่ง มี
ทักษะ และมุมมองที่ก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติแตกต่างกัน
3. ภาครัฐเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกัน เรายินดีตอ้ นรับทุกคน โดยไม่คำ� นึงถึงเชือ้ ชาติ เพศ
อายุ และพื้นเพ การจ้างงานของเรายึดในระบบคุณธรรม และคุณจะถูกประเมินจากคุณสมบัติงาน
ประสบการณ์ และคุณภาพของคุณ
4. เรามีอาชีพที่หลากหลายให้คุณเลือก ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม และการ
วางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและน่าท้าทายส�ำหรับทุกคน
5. การบริการภาครัฐจะท�ำให้คุณสามารถตอบสนองและท้าทายต่ออาชีพและโอกาสที่จะท�ำหน้าที่เพื่อ
สิงคโปร์ ค่าตอบแทนของเราสามารถแข่งขันและการเลือ่ นต�ำแหน่งอยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบคุณธรรมและ
ศักยภาพที่จะท�ำงานในระดับที่สูงขึ้น
6. เราให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนจะได้รับการฝึก
อบรมและพัฒนามากถึง 100 ชั่วโมงต่อปี
7. เจ้าหน้าที่รัฐจะได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนสิงคโปร์ ในการประชุมและการสัมมนาระหว่างประเทศ
ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีโอกาสที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) กับผู้
ร่วมการประชุมเหล่านี้
8. เรามีระบบการบริหารผลงานทีด่ แี ละกรอบการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าทีช่ ว่ ยเพิม่ ศักยภาพ
ให้กบั คุณ ซึง่ รวมถึงการหมุนเวียนงานในองค์กร การโยกย้าย และการยืมตัวไปช่วยงาน (Secondment)
ในหน่วยงานอื่น
9. ชีวติ และการท�ำงานทีส่ มดุลส�ำหรับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทุกคนเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับเรา ดังนัน้ การท�ำงาน ของ
ภาครัฐจึงมีความยืดหยุน่ เช่น มีการจ้างงานล่วงเวลา มีการยืดหยุน่ เวลาท�ำงาน และเปิดโอกาสให้ทำ� งาน
ที่บ้านได้ (Telecommuting)
10. ผลประโยชน์พนักงาน ได้แก่ การลาหยุดประจ�ำปี การลาแต่งงาน การลาคลอดบุตร การลาเพื่อ
ดูแลภรรยาระหว่างคลอดบุตร การลาเพื่อดูแลบุตร การลาศึกษาต่อ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
และทันตกรรม รวมถึงวันหยุดต่างๆ
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3) การดึงดูดใจด้วยสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหวัง

พีเอสดีขยายสิ่งที่ผู้สมัครต้องการ คือ การได้รับโอกาสในการพัฒนา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ออก
เผยแพร่ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้สมัครที่ ได้เข้าท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะได้รับประโยชน์อะไร และมีมากน้อย
เพียงใด
3.1 การฝึกอบรม 100 ชม./ปี
หนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดเพื่อให้ผู้สมัครสนใจต่อการท�ำงานใน
ภาครัฐ คือ โครงการฝึกอบรมที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐปรับปรุง
ทักษะ ความรู้ และความสามารถ ซึง่ รูปแบบการฝึกอบรมเน้นการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสัมมนา การประชุม การเรียนรู้ผ่าน
วีดีโอ การดูงาน การเรียนรู้จากการได้สัมผัส/ลงมือปฏิบัติ ฯลฯ
โดยเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนจะต้องจัดท�ำเส้นทางการพัฒนา
(Training Roadmap) ร่วมกับหัวหน้างานของตนให้ครบ 100 ชม./
ปี ซึ่งพีเอสดีได้ให้ข้อแนะน�ำว่าใน 100 ชม. นั้น 60 ชม. ควรเน้น
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจ
ขอบเขตงานของตนเองเพิ่มขึ้น ส่วนอีกประมาณ 40 ชม. นั้นควร
เน้นการพัฒนาตนเองทีน่ อกเหนือจากงานทีป่ ฏิบตั ิ เพือ่ ขยายความ
รู้ และทักษะในด้านอื่นๆ ให้มากขึ้นโดยหลักสูตรที่จัดเตรียมไว้ให้
นั้นมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ
หลักสูตรการพัฒนาขั้นพื้นฐาน

เน้นความเข้าใจในพันธกิจและค่านิยมของการบริการภาครัฐ
และหลักของธรรมาภิบาลส�ำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มท�ำงาน

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

เน้นให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เช่น
ความสามารถในการบังคับบัญชา การท�ำงานร่วมกันกับผู้
อื่นและความผูกพันต่อผู้มีส่วนได้-เสีย ซึ่งจะท�ำให้เจ้าหน้าที่
รัฐสามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�ำ

เน้นการได้เรียนรู้ทักษะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตงาน เพื่อ
เตรียมพร้อมส�ำหรับต�ำแหน่งในอนาคตและต�ำแหน่งงานใน
ระดับที่สูงขึ้น

หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ

เน้นความรูแ้ ละทักษะการท�ำงานในปัจจุบนั เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
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3.2 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในฐานะบุคลากรของรัฐ
• วันหยุด 14-18 วัน (ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)
• ลาคลอดได้ 16 สัปดาห์
• ลาพักเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 60 วัน (รวม 14 วัน
ของการลาป่วย)
• ลาป่วย 14 วัน (ลาได้ 2 วันโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)
• ลาดูแลบุตรส�ำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี)
• ลาสอบในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน
• ลาสมรสได้ 3 วันส�ำหรับคู่แต่งงาน
• ลาเพื่อดูแลบิดา-มารดาได้ 2 วัน
• ลาเพือ่ ครอบครัวส�ำหรับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ชายในโอกาสวันเกิด
ของบุตรคนใดคนหนึ่งในสี่คน
• สามารถลาหยุดได้ถึง 2 วันต่อปี เพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน
• ในทุกๆ วันศุกร์ คือ “Blue Skies Fridays” ให้พนักงาน
ออกจากที่ ท� ำ งานตรงเวลา เพื่ อ ใช้ เ วลาที่ มี คุ ณ ภาพกั บ
ครอบครัวและคนที่รัก
• มีบ้านพัก (รีสอร์ท) ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไว้พักผ่อน

สรุป

จุดเด่นของการสรรหาของภาครัฐในประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ คือ การบอกเล่าถึงภารกิจ เป้าหมาย และปรัชญาการ
ท�ำงาน เพือ่ ชีช้ วนให้ผสู้ มัครเล็งเห็นถึงความส�ำคัญและคุณค่าของ
งานทีป่ ฏิบตั ิ และท�ำการสือ่ สารไปยังกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ โดย
ปัจจัยดึงดูดทีส่ ำ� คัญและเห็นได้อย่างชัดเจน คือ การให้ความส�ำคัญ
ต่ อ โอกาสของความก้ า วหน้ า และการพั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง มี ก าร
ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ารับการอบรมมากถึง 100 ชม./ปี และ
การให้สิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนตามยุคสมัย
ซึ่งได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัว
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การลาคลอด การลาสมรส การลาเพื่อครอบครัว
การลาเพือ่ ดูแลบิดา-มารดา และการลาเพือ่ ร่วมกิจกรรมของชุมชน
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กรณีศึกษานี้เป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับหน่วยงานราชการที่ก�ำลังประสบปัญหาไม่สามารถรับ
คนได้ทงั้ ปริมาณและคุณภาพทีต่ อ้ งการ เนือ่ งจากภาพลักษณ์ขององค์กรหรือต�ำแหน่งงานไม่เป็นทีน่ า่
สนใจส�ำหรับผูส้ มัคร เทคนิคการสือ่ สารของหน่วยงานภาครัฐของประเทศสิงคโปร์นา่ จะเป็นตัวอย่าง
ที่ดีที่ช่วยท�ำให้องค์กรเป็นที่น่าจดจ�ำและดึงดูดใจแก่ผู้สมัครได้มากขึ้น

อ้างอิง

https://www.contactsingapore.sg/why_singapore/about_singapore/facts_and_figures/
Public Service Division. 2009. The Singapore Public Service, One Career, Infinite Opportunities.
Splash Productions Pte Ltd.
http://www.cscollege.gov.sg
http://www.psd.gov.sg/careers-in-psd/why-psd/benefits

ข้อมูลเบื้องต้นของภาคราชการ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศ : สาธารณรัฐสิงคโปร์
ลักษณะธุรกิจ : หน่วยให้บริการก�ำหนดทิศทางของนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง
หลักการ ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาผูน้ ำ� ของหน่วยงานภาครัฐ ให้รางวัล
และให้การยอมรับ สนับสนุนคุณภาพการให้บริการสาธารณะ รวมถึงการเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงของภาคสาธารณะ  
จ�ำนวนพนักงาน : ประมาณ 141,000 คน ใน 16 กระทรวง
วิสัยทัศน์ : บริการสาธารณะชั้นเยี่ยมเพื่อความส�ำเร็จและความมีชีวิตชีวาของสิงคโปร์
การก่อตั้ง : ค่านิยมการท�ำงานของพีเอสดี : ความซื่อตรง (Integrity) การให้บริการ (Service) และ
ความเป็นเลิศ (Excellence)
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กรณีศึกษาเทสโก้
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เทสโก้ คือ ผู้จ้างงานภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ข้อมูล ณ
ปี พ.ศ. 2557 เทสโก้มีพนักงานมากกว่า 500,000 คนทั่วโลก ส�ำหรับใน สหราชอาณาจักร ห้างเทสโก้
มีตั้งแต่ขนาดเล็กในชุมชน “Tesco Express” ขนาดกลาง “Tesco Extras” และห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ โดย 86% ของยอดขายนั้นเกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักร
ตัวอย่างของประเภทร้านค้า และสินค้าที่จัดจ�ำหน่าย
ประเภทของร้านค้า
ประโยชน์ต่อลูกค้า
Express

ความสะดวกสบายและคุณค่า อาหารสดในชุมชน

Metro

ความสะดวกสบายในเมืองและเขตชนบท
ประเภทอาหารที่หลากหลาย

Superstore

ความหลากหลายของสินค้านอกเหนือจากประเภทอาหาร
เช่น ดีวีดี และหนังสือ

Extra

ความหลากหลายของสินค้าประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร รวมถึง
สินค้าตามฤดูกาล เช่น เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับจัดสวน

เทสโก้มีการเปิดสาขาในต่างประเทศถึง 12 ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ตุรกี สหรัฐอเมริกา รวม
ถึงประเทศไทย ซึง่ การเปิดสาขาในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์หนึง่ ของเทสโก้ เพือ่ สร้างการกระจายความ
เสี่ยงและเป้าหมายการเติบโตที่สูงขึ้น โดยเทสโก้มีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับวัฒนธรรมและความ
ต้องการในแต่ละประเทศด้วย เช่น ในประเทศไทยลูกค้านิยมเข้าตลาดสด ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องมีหีบห่อที่
สวยงาม ซึ่งแตกต่างจากการขายสินค้าในสหราชอาณาจักร
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ความต้องการพนักงานของเทสโก้
เทสโก้จำ� เป็นต้องมีพนักงานในจ�ำนวนทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั ิ
งานที่ตรงกับคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในช่วงเวลาที่เหมาะสม
(The Right Number of People in the Right Jobs at the Right
Time) เพื่อด�ำเนินการร่วมกันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้น
จึงจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกทีเ่ ป็นระบบ เพือ่ ดึงดูดผู้
สมัครทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารให้สนใจองค์กร โดยจากรูป
แบบการด�ำเนินธุรกิจของเทสโก้ มีความจ�ำเป็นต้องมีพนักงาน อาทิ
ส่วนงาน

ต�ำแหน่งงานที่ต้องการ

ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

พนักงานขาย
พนักงานคลังสินค้า
หัวหน้างาน
พนักงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน เช่น เภสัชกร และคนท�ำขนมปัง

ศูนย์กระจายสินค้า

พนักงานด้านการจัดการคลังสินค้า
พนักงานด้านโลจิสติกส์

ส�ำนักงานใหญ่

พนักงานด้านบุคคล
พนักงานด้านกฎหมาย
พนักงานด้านการบริหารพื้นที่
พนักงานการตลาด
พนักงานการบัญชี
พนักงานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การวางแผนก�ำลังคน

การวางแผนก�ำลังคน คือ กระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการพนักงานขององค์กรในอนาคต ทั้งในแง่ของจ�ำนวน
พนักงาน ทักษะ และสถานที่ ซึง่ จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผน
การสรรหาและพัฒนาคนได้ง่ายขึ้น
เทสโก้จะมีการวางแผนก�ำลังคนทุกปีในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ายของ
เดือนกุมภาพันธ์ และมีการทบทวนทุก 3 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม
สิงหาคม และพฤศจิกายน ซึง่ การวางแผนจะก�ำหนดระดับของพนักงาน
และการสรรหาทีจ่ ำ� เป็น เทสโก้จงึ มีเวลาเพียงพอในการวางแผนเพือ่ ตอบ
สนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การเตรียมพนักงานส�ำหรับการ
เปิดสาขาใหม่ เป็นต้น
ทั้งนี้ ต�ำแหน่งที่ยังว่างอยู่นั้น เกิดมาจาก
• การเปิดสาขาใหม่ในสหราชอาณาจักร และในต่างประเทศ
อาทิ จีน ญี่ปุ่น ตุรกี สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
• พนักงานออกจากบริษัท ทั้งโดยการไล่ออกหรือลาออก
หรือสืบเนื่องจากได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งภายในบริษัท
ก็ตาม
• มีการก�ำหนดงานขึ้นมาใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงงาน
และเทคโนโลยี
นอกจากการวางแผนก�ำลังคนแล้ว เทสโก้ยังมีการ “วางแผน
คนเก่ง” พนักงานสามารถระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาตามความก้าวหน้า
ในเทสโก้ โดยผู้บริหารจะก�ำหนดทักษะเชิงเทคนิค สมรรถนะ และ
พฤติกรรมทีจ่ ำ� เป็นต่อบทบาท การฝึกอบรม และระยะเวลาฝึกอบรม สิง่
นีช้ ว่ ยเทสโก้ ให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจและพนักงานประสบความส�ำเร็จ
ในเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของการเติบโตไปพร้อมกัน
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ส�ำหรับการโฆษณาสมัครงาน ค�ำบรรยายลักษณะงานจะ
ถูกน�ำไปใช้ เพือ่ ช่วยให้ผสู้ มัครงานได้ทราบว่าองค์กรคาดหวังอะไร
จากผู้สมัคร นอกจากนี้ ค�ำบรรยายลักษณะงานยังระบุคุณสมบัติ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ทักษะ คุณลักษณะ   และความสามารถที่
ต้องการจากผู้สมัครอีกด้วย
ค�ำบรรยายลักษณะงาน

งาน

ผู้จัดการส่วนที่ ไม่ใช่อาหาร
(Non-food Manager)

สายการบังคับบัญชา

รายงานต่อ

ผู้จัดการร้านค้า

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตของธุรกิจ

ร้านค้าในส่วนทั้งหมดที่ ไม่ใช่อาหาร

วัตถุประสงค์ของงาน

เป้าหมายของงาน

• ผลักดันการปรับปรุงธุรกิจและผลงานในส่วนที่ ไม่ใช่อาหาร
• ชี้แนะและพัฒนาพนักงานในทีมเพื่อให้บริการกับลูกค้า
อย่างดีที่สุด

คุณลักษณะของบุคคล

ทักษะ

• ทักษะการเป็นผู้น�ำ เช่น การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น และการ
ตัดสินใจ
• ทักษะการปฏิบัติการ เช่น การบริหารลูกน้องและการ
จัดการสินค้าคงเหลือ
• ทักษะทั่วไป เช่น การสื่อสาร การวางแผน และการแก้ ไข
ปัญหา
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การดึงดูดและการสรรหา

การสรรหา คือ การดึงดูดผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้ให้สนใจมาสมัครงานกับเทสโก้ โดยเทสโก้เลือกใช้วิธี
การประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดใจผู้สมัครในหลายช่องทาง
1) การสรรหาคนจากภายในองค์กร เทสโก้จัดท�ำตาราง
รายชื่อพนักงานที่มีในปัจจุบันโดยระบุการเคลื่อนย้ายต�ำแหน่งใน
แนวราบ เช่น การย้ายงาน หรือหมุนเวียนงาน หรือการเลื่อน
ต�ำแหน่งไปสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งถ้ามีพนักงานที่เหมาะสมตาม
แผนงานด้ า นคนเก่ ง หรื อ อยู ่ ใ นระหว่ า งพั ฒ นาตามโครงการ
พัฒนาการจัดการภายใน ก็จะมีการประกาศรับสมัครภายในผ่าน
อินทราเน็ตเป็นเวลา 2 สัปดาห์
2) การสรรหาจากภายนอกองค์กร หากไม่มีบุคคลภายใน
องค์กรทีเ่ หมาะสม หรือไม่มบี คุ คลในองค์กรสนใจสมัครต�ำแหน่ง
ดั ง กล่ า ว เทสโก้ จ ะท� ำ การประกาศรั บ สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.tesco-careers.com หรือติดประกาศไว้ทปี่ า้ ยประกาศในร้าน
เทสโก้ ผู้สมัครสามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ของเทสโก้
เข้ามาได้ หลังจากนั้นผู้สมัครจะถูกทดสอบผ่านศูนย์ประเมิน
(Assessment Centre) และสัมภาษณ์งาน
ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง งานเฉพาะ เช่ น คนท� ำ ขนมปั ง และ
เภสัชกร เทสโก้จะด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่อง
ทาง เช่น เว็บไซต์และสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการ
ประกาศผ่าน Google และนิตยสารอย่างเช่น The Appointment
Journal
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นอกจากนี้ เว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่เทสโก้ใช้มาก เพราะความ
สะดวกที่ผู้สมัครจะสามารถค้นหางานใกล้บ้าน งานต�ำแหน่งบริหาร
หรืองานที่ส�ำนักงานใหญ่ รวมถึงสามารถส่งแบบสมัครงานออนไลน์
ได้โดยตรง
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เทสโก้ยังมีวิธีการสรรหาอีก
หลายวิธี เพื่อดึงดูดใจและใช้เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่
หมายตาไว้
Summer
Internships

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์กับการค้าปลีกใน
แผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายวิเคราะห์ลูกค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายค้าปลีก
ดิจิตอล ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายขาย ฝ่ายคุณภาพและ
เทคนิค และฝ่ายอาหาร

Industrial
Placement

โครงการท�ำงานเป็นระยะเวลา 1 ปีส�ำหรับผู้สนใจ เพื่อความเข้าใจต่อวัฒนธรรม
การท�ำงาน และได้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เข้าใจธุรกิจค้าปลีกที่มากยิ่งขึ้น
โครงการ Youth Academy ส�ำหรับบุคคลที่มีอายุ 14-21 ปี ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ ผ่านการท�ำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์

สิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจ

เทสโก้กำ� หนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีโ่ ปร่งใส
และดึงดูดใจผู้สมัคร โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเป็นมาตรฐาน คือ
• การจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุด 20 วัน
• การแบ่งปันผลก�ำไร (เฉพาะผู้บริหารทีม)
• การให้หุ้น
• บัตรส่วนลด 10% หลังจากท�ำงานมาแล้ว 6 เดือน
• สิทธิประโยชน์ในกรณีพิเศษ
• รูปแบบการใช้ชีวิตและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
• โบนัสประจ�ำปี
• สิ่งอ�ำนวยความสะดวกซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ เช่น โรงยิม
บริการซักรีดเสื้อผ้าถึงที่ ที่จอดรถ ปั๊มน�้ำมัน และบริการล้างรถ
ถึงที่
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การคัดเลือก

การคัดเลือกพนักงาน คือ การเลือกคนที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานที่เปิดรับ ภายใต้กฎหมาย
การจ้างงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคัดกรองผู้สมัครเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างมากในกระบวนการนี้
ซึ่งต้องท�ำให้องค์กรแน่ใจได้ว่าจะได้คนที่เหมาะสมที่สุดกับงานที่ต้องการ
ในขัน้ ตอนแรกของการคัดกรองคนนัน้ ผูท้ ำ� หน้าทีค่ ดั เลือกจะพิจารณาประวัตยิ อ่ ของผูส้ มัคร
อย่างระมัดระวัง เนือ่ งจากประวัตยิ อ่ เป็นข้อมูลสรุปรวมเกีย่ วกับประวัตกิ ารศึกษา และการท�ำงานตัง้ แต่
อดีตถึงปัจจุบนั การเขียนประวัตยิ อ่ ได้ดี มีความชัดเจน จะช่วยให้เทสโก้สามารถประเมินได้วา่ ผูส้ มัคร
เหมาะสมกับคุณสมบัติในต�ำแหน่งที่สมัครหรือไม่ ซึ่งการเทียบเคียง (Matching) ระหว่างคุณสมบัติ
ของผูส้ มัครกับคุณสมบัตปิ ระจ�ำต�ำแหน่งนีเ้ ทสโก้ใช้เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า “Career Finder Tools” ซึง่ เป็น
โปรแกรมที่สร้างไว้บนเว็บเพจของเทสโก้ เพื่อช่วยให้ผู้สมัครได้พิจารณาด้วยว่าตนเองมีความ เหมาะ
สมต่อต�ำแหน่งงานนั้นมากน้อยเพียงใด
ส�ำหรับตัวอย่างกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของเทสโก้นั้น มีกระบวนการ ดังนี้
ตัวอย่างการคัดเลือกผู้สมัคร
เทสโก้ประกาศต�ำแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์ของบริษัทและสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์
การคัดกรองผู้สมัครโดยพิจารณาจากประวัติย่อ (CV)

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ผู้สมัครจะได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะเข้าสู่การทดสอบ
ผ่านศูนย์ประเมินผล (Assessment Centre)

ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
จะได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์อีกครั้ง

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับจดหมาย
และเชิญมาท�ำสัญญา
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ผู้ ไม่ผ่านการสัมภาษณ์
เทสโก้จะมีจดหมายแจ้งไป

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองและการสัมภาษณ์ ในขั้นต้นแล้วจะเข้าสู่การคัดกรองจากศูนย์ประเมินผล
ซึ่งอยู่ในร้านค้าและด�ำเนินการโดยผู้จัดการ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้กระบวนการคัดเลือกมีความแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
โดยในศูนย์การประเมินผลนั้นผู้สมัครจะต้องทดสอบในหลายๆ เรื่อง อาทิเช่น กิจกรรมการท�ำงานเป็นทีม หรือ
แบบทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการแก้ ไขปัญหาจากเหตุการณ์สมมติ ซึ่งผู้สมัครอาจต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ในการท�ำงาน  ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบของศูนย์ประเมินผลแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเชิญให้เข้าสัมภาษณ์
กับผู้จัดการสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งที่เปิดรับต่อไป

สรุป

เทสโก้ถอื ได้วา่ เป็นกรณีศกึ ษาตัวอย่างทีม่ กี ารวางระบบการสรรหาไว้อย่างชัดเจน โดยเริม่ ต้น
ด้วยการวางแผนก�ำลังคนซึ่งท�ำให้เทสโก้ทราบว่าในอนาคตเทสโก้มีความต้องการพนักงานเท่าใด
นอกจากนี้ ยังช่วยในเรือ่ งของการก�ำหนดเวลาการพัฒนาพนักงานเดิมและการรับพนักงานใหม่ทเี่ หมาะ
สมกับต�ำแหน่งว่างหรือทดแทนในทักษะที่ขาดแคลน ส�ำหรับวิธีการสรรหาและคัดเลือกนั้น สิ่งที่ถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีของเทสโก้ คือ การมีวิธีการสรรหาที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดย
ทราบว่าจะประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางใดจึงจะสามารถได้คนทีต่ อ้ งการ ซึง่ ได้มกี ารประเมินถึงต้นทุน
และประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ ด้วย ส่วนในด้านการคัดเลือกนั้น เทสโก้ให้ความส�ำคัญกับการ
คัดเลือกเป็นพิเศษ โดยมีการตั้งศูนย์การประเมินขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งผลที่ได้จึงให้ความแม่นย�ำสูง แต่
ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากเช่นกัน

อ้างอิง

http://www.tescoplc.com/index.asp?pageid=71
Martin, Malcolm and Whiting, Fiona. (2013). Human Resource Practice. 6th edition, London:
Chartered Institute of Personnel Development, p. 117.
Recruitment and selection at Tesco. URL: www.thetimes100.co.uk สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
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ข้อมูลเบื้องต้นของเทสโก้
ประเทศ : สหราชอาณาจักร
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ รี า้ นสะดวกซือ้ และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร เทสโก้ได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจค้าปลีก
อาหารอันดับ 1 ในอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ โดยน�ำหน้าคู่แข่งอย่าง เจ.เซนส์บิวรี
(J. Sainbury) ร้านเทสโก้ เกือบครึง่ เป็นร้านประเภทซุปเปอร์สโตร์ ซึง่ มีสนิ ค้าทัง้ ประเภท
อาหาร และไม่ใช่อาหารนับพันรายการ รวมทั้งน�้ำมัน
จ�ำนวนพนักงาน : มากกว่า 500,000 คน ทั่วโลก ใน 7,817 ร้านค้าทั่วโลก
วิสยั ทัศน์ : เพือ่ เป็นธุรกิจทีม่ มี ลู ค่าสูงสุด โดย ลูกค้าทีเ่ ราให้บริการ ชุมชนทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ
ความจงรักภักดีและผูกพันของพนักงาน และแน่นอน.. ผู้ถือหุ้นของเรา
การก่อตั้ง: ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 โดยแจ็ค โคเฮน (Jack Cohen) น�ำเงินเบี้ยหวัดจาก
การที่เขาได้เข้าร่วมในสงครามมาเปิดร้านขายของช�ำในย่านอีสต์เอนด์ของลอนดอน
ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2467 จะผลิตชายี่ห้อเทสโก้ (TESCO Tea) ออกวางจ�ำหน่าย ซึ่งชื่อ
TESCO นี้ก็ได้มาจากการน�ำอักษรตัวแรกจาก T.E. Stockwell ซึ่งเป็นซัปพลายเออร์ใบ
ชา และ CO จากชื่อ Cohen มาผสมกัน หลังจากนั้น ชื่อ TESCO ก็แพร่หลายในฐานะ
ชื่อร้านขายของช�ำ หลังจากที่ Cohen เปิดร้านของช�ำในย่านอื่นๆ ของลอนดอน
ค่านิยมการท�ำงานของเทสโก้ :
ไม่มีใครที่ไม่พยายามอย่างสูงสุดเพื่อลูกค้า
เราปฏิบัติต่อทุกคนในสิ่งที่เขาต้องการ
เราท�ำทุกอย่างให้ดี
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กรณีศกึ ษาทัง้ 10 ตัวอย่างทีน่ ำ� เสนอเป็นตัวอย่างของผูม้ ปี ระสบการณ์
ในการสรรหาบุคลากร ซึ่งผ่านช่วงเวลาของการปรับตัวและการแข่งขันมา
เป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างใน
บริบท สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ กฎระเบียบในการสรรหา อย่างไรก็ตาม กรณีศกึ ษา
เหล่านี้มีประโยชน์ในเรื่องการขยายมุมมองของการจัดการกับปัญหาด้าน
ก�ำลังคนได้มากยิ่งขึ้น
อนึ่ง ลักษณะร่วมที่ส�ำคัญที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของกรณีศึกษา
ทั้ง 10 ตัวอย่าง สามารถสรุปออกได้เป็น 5 ประเด็นดังนี้
1) ทุกองค์กรต้องการ “คนที่ใช่” ไม่ใช่ “ใครก็ได้” เพราะทั้ง 10
ตัวอย่าง รู้ดีว่าองค์กรต้องการทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงพลิกกลยุทธ์
หลายๆ วิธี เพือ่ ให้ได้คนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงกับทีอ่ งค์กรคาดหวังเข้ามามากทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตาม ทุกองค์กรทราบดีว่า การสรรหาเชิงรุกเป็นวิธีการที่ต้องใช้
ทรัพยากรและต้นทุน และไม่สามารถรับรองการคงอยู่ของพนักงานใหม่  ดัง
นั้นหลายองค์กรในกรณีศึกษาจึงพยายามแสวงหาความยั่งยืนและลดภาระ
การแข่งขัน ด้วยการสร้างแบรนด์นายจ้าง ตัวอย่างเช่น อินโฟซิส ฟิลปิ ส์ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2) ไม่มีการสรรหาเชิงรุกวิธีใดที่ดีสุด ทุกกรณีศึกษาที่น�ำเสนอจะ
พบว่า แต่ละองค์กรจะน�ำวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรเป็นจุดตัง้ ต้น จาก
นั้นจึงก�ำหนดเป้าหมายด้านก�ำลังคนด้วยค�ำถามที่ว่า “บุคลากรแบบใดที่
เหมาะสมกับองค์กร ต้องมีจ�ำนวนเท่าใด และเมื่อใดที่ต้องการคนเหล่านี้”
ค�ำถามทั้ง 3 ค�ำ คือ คุณภาพ ปริมาณ และเวลา ซึ่งต้องออกแบบให้เหมาะสม
จากกรณีตัวอย่างจะพบว่า แม้จะอยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาทิ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างเช่น  กูเกิ้ล อินโฟซิส เอไอเอส แต่ทั้ง 3 แห่งก็ยังมีคุณสมบัติ
ปลีกย่อย และกลวิธีในการสรรหาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

3) การคัดเลือกพนักงานไม่ใช่เพียงมีความรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสม
แต่ต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมร่วมที่ ไปด้วยกันได้ดี ในอดีตมีความเชื่อว่า
องค์กรต้องการคนทีส่ ามารถท�ำงานได้เข้ามาปฏิบตั งิ าน การสรรหาพนักงาน
จึงเน้นการออกแบบเครือ่ งมือต่างๆ ส�ำหรับการคัดเลือก เพือ่ คัดกรองผูส้ มัคร
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ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการท�ำงานตรงกับต�ำแหน่งงาน เช่น แบบทดสอบ
ความสามารถทั่วไป แบบทดสอบความรู้ความสามารถในงาน การทดสอบ
ภาคปฏิบตั ิ รวมถึงการสัมภาษณ์ทเี่ น้นผลงาน อย่างไรก็ตามทัง้ 10 กรณีศกึ ษา
ล้วนชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “การท�ำงานร่วมกันเป็นสิ่งส�ำคัญ” ยิ่ง
กว่า ดังนั้น กรณีศึกษาเหล่านี้จึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดค่านิยม ทัศนคติ และ
การท�ำงานเป็นทีมหรือท�ำงานร่วมกับผู้อื่นของผู้สมัคร ซึ่งประโยชน์ที่ตาม
มาไม่เพียงท�ำให้การประสานงานกันในองค์กรเป็นไปอย่างไร้รอยต่อแล้ว ยัง
พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานมีแนวโน้มลดลงด้วย  

4) การคัดเลือกพนักงานทีด่ ีไม่ใช่แค่ทำ� งานปัจจุบนั แต่ตอ้ งท�ำงาน
เพื่ออนาคต ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้ดี คือ กูเกิ้ล ซึ่งไม่เน้นเรื่องความ

ฉลาดเป็นล�ำดับแรก แต่เน้นเรือ่ งโอกาสทีจ่ ะพัฒนาพนักงานเหล่านีใ้ ห้มคี วาม
สามารถสูงขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จะพบว่า เรื่องนี้อาจเหมาะสมเฉพาะองค์กร
ทีม่ แี นวคิดในเชิงนวัตกรรม เพราะกรณีศกึ ษาอืน่ ๆ ก็ยงั คงเน้นรับคนเก่ง หรือ
คนมีความสามารถมาก่อน กระนั้นแนวคิดของการรับคนโดยพิจารณาจาก
ศักยภาพก็ไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ งค์กรต่างๆ ละเลย โดยบางหน่วยงานได้สอดแทรกเรือ่ ง
เหล่านีไ้ ว้ในการสัมภาษณ์ และทีส่ ำ� คัญ คือ การคิดแบบนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของคนรุน่ ใหม่ (Generation Y) ซึง่ ต้องการโอกาสและพืน้ ที่
ส�ำหรับการพัฒนาตนเอง
5) การสรรหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่ใช่แค่สรรหาในระยะสัน้ จากกรณี
ตัวอย่างจะพบว่า ทุกองค์กรส่งต่อพนักงานทีไ่ ด้จากกระบวนการสรรหาไปที่
การพัฒนา และการรักษาพนักงาน เพราะไม่เพียงท�ำให้องค์กรสามารถรักษา
พนักงานใหม่ได้อย่างดีแล้ว ยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ เพราะ
พนั ก งานทุ ก คนถื อ เป็ น ตั ว แทนภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร (Brand
Ambassador) และเป็นเครือข่ายการสรรหาทีด่ ใี ห้กบั องค์กรอีกด้วย ดังนัน้ จึง
ไม่แปลกทีท่ งั้ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ปตท.  ธนาคารแห่งประเทศไทย และเอไอเอส จะ
ใช้กลวิธีเพื่อนแนะน�ำเพื่อน (Referral Program) เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการ
สรรหาเชิงรุก
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